
Rubens Alves da Silva
Franciéle Carneiro Garcês da Silva

Frederico Luiz Moreira
Samanta Coan

Organização



 

 

  



Rubens Alves da Silva 
Franciéle Carneiro Garcês da Silva 

Frederico Luiz Moreira 
Samanta Coan 

Organização 
 
 
 
 
 

PATRIMÔNIO, 

INFORMAÇÃO 
E MEDIAÇÕES CULTURAIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Belo Horizonte, MG 
Escola de Ciência da Informação 

2020 



 

 

Comitê Editorial e Científico 

Adalson Nascimento (UFMG) 
Carina Santiago dos Santos (UDESC) 
Daniella Camara Pizarro (UDESC) 
Diana Taylor (Universidade de Nova York) 
Carlos Alberto Ávila Araújo (UFMG) 
John Dawsey (USP) 
Mônica Barros (IFMG) 
Márcio Ferreira da Silva (UFMA) 
Natalia Duque Cardona (Universidad de Antioquia) 
Sainy Veloso (UFG) 

 

Comitê de Avaliação Ad Hod 
Elisângela Gomes (UFG) Graziela dos Santos Lima (UNESP) 
Erinaldo Dias Valério (UFG) Dirnéle Carneiro Garcez (UFSC) 
Bruno Almeida (UFBA) Leyde Klébia Rodrigues da Silva (UFBA) 
Márcio Ferreira da Silva (UFMA) Nathália Romeiro (UFMG) 
Edilson Targino de Melo Filho (UFPB) Jobson Francisco da Silva Júnior (IBICT) 

 
Diagramação: Franciéle Carneiro Garcês da Silva 
Arte da Capa: Frederico Luiz Moreira 
Revisão textual: Franciéle Carneiro Garcês da Silva 
Ficha Catalográfica: Priscila Fevrier - CRB 7-6678 

 

  

 
P314 
 

Patrimônio, informação e mediações culturais / Rubens Alves da Silva, Franciéle 
Carneiro Garcês da Silva, Frederico Luiz Moreira, Samanta Coan. (Org.). – Belo 
Horizonte, SC: Universidade Federal de Minas Gerais, 2020.  
1130 p. 

 
Inclui Bibliografia. 
Disponível em: <https://neppamcs.eci.ufmg.br/>.  
ISBN  978-65-88178-02-7 (Impresso) 
ISBN 978-65-88178-03-4 (Ebook) 
 
1. Ciência da Informação. 2. Patrimônio. 3. Mediações culturais. 4. Memória. 5. 
Informação. I. Silva, Rubens Alves da. II. Silva, Franciéle Carneiro Garcês da. III. 
Moreira, Frederico Luiz. IV. Coan, Samanta. V. Título.  

 

 

 



ESSA OBRA É LICENCIADA POR UMA 
LICENÇA CREATIVE COMMONS 

 
Atribuição – Compartilhamento pela mesma licença 3.0 Brasil1 

 
É permitido: 

 Copiar, distribuir, exibir e executar a obra 
 Criar obras derivadas 

 
 
Condições:  

 
ATRIBUIÇÃO 

Você deve dar o crédito apropriado ao(s) autor(es) ou à(s) autora(s) de 
cada capítulo e às organizadoras da obra.  
 

 
 

 
COMPARTILHAMENTO POR MESMA LICENÇA 

Se você remixar, transformar ou criar a partir desta obra, tem de 
distribuir as suas contribuições sob a mesma licença2 que este original. 
 

  

                                                 
1 Licença disponível em: https://goo.gl/rqWWG3. Acesso em: 01 jun. 2019. 
2 Licença disponível em: https://goo.gl/Kdfiy6. Acesso em: 01 jun. 2019. 



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta publicação é dedicada à 

Socióloga e Educadora, Dra. Alcenir 

Soares Reis, professora aposentada 

da Escola de Ciência da Informação 

(ECI), fundadora do primeiro grupo 

de estudos com ênfase na noção de 

Memória e Patrimônio no espaço da 

ECI. Deixa-se aqui registrados a 

admiração e o reconhecimento 

coletivo pelo excelente trabalho 

prestado por esta intelectual, como 

pesquisadora e professora da 

Universidade Federal de Minas Gerais 

(UFMG). 

  



 

 

 

  



SUMÁRIO 
 

PREFÁCIO ............................................................... 15 

PATRIMÔNIO, INFORMAÇÃO E MEDIAÇÕES CULTURAIS 

NA CONTEMPORANEIDADE: PERSPECTIVAS DE WALTER 

BENJAMIN E ANTROPOLOGIA DA PERFORMANCE 
John C. Dawsey 
 

APRESENTAÇÃO ................................................... 47 
 

HOMENAGEM AO PROFESSOR MARCO DEZZI 
BARDESCHI ............................................................ 65 

A INOVAÇÃO DO NOVO 
Mario Fundarò 
 

PARTE 1 - MEMÓRIA, REDES, TECNOLOGIAS DA 
INFORMAÇÃO E PATRIMÔNIO 

SENDAS ENTRE O VISÍVEL E O INVISÍVEL: A BIBLIOTECA 

COMO “LUGAR DE MEMÓRIA” E DE PRESERVAÇÃO DO 

PATRIMÔNIO .................................................................................. 85 
Fabrício José Nascimento da Silveira 

PRÁTICAS DE LETRAMENTO INFORMACIONAL: O USO 

DA INFORMAÇÃO COMO CAMINHO DA 

APRENDIZAGEM NAS BIBLIOTECAS MULTINÍVEIS DO 

INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA ................................. 127 

Miriã Santana Veiga 



 

 

BIBLIOTECAS VIRTUAIS TEMÁTICAS: FUNÇÃO 

EDUCATIVA E POSSIBILIDADES DE PRÁTICAS 

MEDIADORAS E DISSEMINADORAS DE INFORMAÇÃO E 

CULTURA UNIVERSAIS ............................................................. 153 

Júlia Gonçalves da Silveira 

TOTEM DE MEMÓRIA DO CONSERVATÓRIO E ESCOLA 

DE MÚSICA DA UFMG ............................................................... 177 

Daniella Parreiras Dutra 

Margarida Maria Borghoff 

DO MONUMENTO AO PATRIMÔNIO, DO PATRIMÔNIO 

INDIVIDUAL AO DIGITAL: A FORMAÇÃO HISTÓRICA DO 

CONCEITO E DE PRÁTICAS PATRIMONIAIS A PARTIR DE 

DUAS ABORDAGENS ................................................................. 203 
Giovanna Benassi 

A EXPERIÊNCIA AUDIOVISUAL COM OS SABERES 

TRADICIONAIS NA UFMG ....................................................... 241 
César Guimarães 

Pedro Aspahan 

DESAFIOS PARA USO DE MATERIAIS E TECNOLOGIAS 

VERNÁCULAS EM PROGRAMAS DE HABITAÇÃO NO 

BRASIL: TECNOLOGIA, COMUNIDADES TRADICIONAIS 

E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL .............................. 269 
Marco Antônio Penido de Rezende 

Raphael A. V. C. N. Pachamama 

Patrícia Prema de Melo Moraes 

  



PARTE 2 - FONTES INFORMACIONAIS, 
MEMÓRIA E PATRIMÔNIO: COLEÇÕES, 
DOCUMENTOS E OBJETOS 

 

O INVENTÁRIO COMO INSTRUMENTO DE INFORMAÇÃO 

E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL ............. 319 
Renata Lopes Leite 

ANÁLISE MATERIAL DE DOCUMENTOS AVULSOS: UMA 

EXPERIMENTAÇÃO METODOLÓGICA ................................ 341 

Marina Furtado Gonçalves 

O QUE ESTÁ DENTRO, O QUE ESTÁ FORA: A “PORTA” DO 

MUSEU DE ARTE DA PAMPULHA, O PATRIMÔNIO 

MUNDIAL, O ESPAÇO PÚBLICO E AS AÇÕES DOS 

PIXADORES .................................................................................... 363 
Rita Lages Rodrigues 

Luiz Henrique Assis Garcia 

Maria Tereza Dantas Moura 

Ana Karina Bernardes 

NOTAS DE TRABALHO DE CAMPO: SOBRE A MEMÓRIA 

SOCIAL E A MUSEOLOGIA NO FAZER ETNOGRÁFICO E 

ARQUEOLÓGICO ......................................................................... 403 
Flávia Cristina Costa Vieira 

ALGUMAS CONTRIBUIÇÕES DOS AFRICANOS E SEUS 

DESCENDENTES A PARTIR DO ACERVO DO MUSEU DO 

OURO ............................................................................................... 421 
Ivangilda Bispo dos Santos 



 

 

PARTE 3 - PROCESSOS DE 
PATRIMONIALIZAÇÃO: TERRITORIALIDADE, 
MEIO AMBIENTE E PAISAGENS URBANAS 

 

ENTRE O MATERIAL E O IMATERIAL: PROCESSOS 

PARTICIPATIVOS E URBANIZAÇÃO .................................... 449 
Flavio de Lemos Carsalade 

AS TERRITORIALIDADES E SUAS INVISIBILIDADES: AS 

CONGADAS DE MINAS GERAIS ............................................ 487 

Luana Carla Martins Campos Akinruli 

Samuel Ayobami Akinruli 

MEIO AMBIENTE E PAISAGEM URBANA: "MOVIMENTO 

PARQUE JA" NO BAIRRO JARDIM AMÉRICA EM BELO 

HORIZONTE/MG .......................................................................... 509 
Marina Freitas Vilaça 

DA DESREGULAÇÃO À DESCONSTRUÇÃO AMBIENTAL: 

VIOLÊNCIAS E LUTAS TERRITORIAIS ................................. 527 
Andréa Zhouri 

“COM LICENÇA - O QUE ‘O POBRE’ FALA NÃO NOS 

INTERESSA”: GOVERNANÇA AMBIENTAL COMO MEIO 

DE APROPRIAÇÃO DE TERRAS POR NEOCORONEIS..... 551 
Klemens Laschefski 

PROGRAMA PONTO DE MEMÓRIA: PRÁTICA 

DEMOCRÁTICA DE MUSEALIZAÇÃO DE BENS 

PATRIMONIAIS ............................................................................ 597 

Júlio Alves dos Santos 



PATRIMÔNIO IMATERIAL E PRÁTICAS ARTESANAIS: O 

REGISTRO COMO INSTRUMENTO DE POLÍTICA PÚBLICA 

EM OURO PRETO/MG ................................................................. 619 

João Paulo Martins 

CABANA DO PAI TOMÁS: SABERES DE RESISTÊNCIA .. 641 
Cristiana Guimarães Alves 

O RECONHECIMENTO DOS CANASTREIROS COMO 

POVOS TRADICIONAIS E SEUS POSSÍVEIS 

DESDOBRAMENTOS JURÍDICOS ........................................... 659 
Gabrielle Luz Campos 

O MUSEÓLOGO COMO MEDIADOR DO PROCESSO DE 

PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DA SERRA 

DA MOEDA (MG) ......................................................................... 683 
Igor Cândido Costa 

René Lommez Gomes 

AFRO-PATRIMÔNIOS NA CIDADE: “LUGARES DE 

MEMÓRIA” COMO ATRATIVO TURÍSTICO? ..................... 717 
Mariana Ramos de Morais 

O TURISMO COMO INDUTOR DA (RE) VALORIZAÇÃO DO 

PATRIMÔNIO HISTÓRICO CULTURAL, IDENTIDADE E 

MEMÓRIA: O CASO DO BAIRRO SANTA TEREZA EM BELO 

HORIZONTE – MINAS GERAIS ............................................... 751 
Débora Natália Viana do Nascimento 

  



 

 

PARTE 4 - PERFORMANCES, MEDIAÇÕES 
CULTURAIS E IDENTIDADES 

 

ENTRE VENEZA E PENEDO: A IMATERIALIDADE DO 

MATERIAL ...................................................................................... 783 

Mario Fundaro 

Rubens Alves Silva 

HISTÓRIAS ENCENADAS NO CORPOENCENA: MORTE E 

VIDA SEVERINA E TEATRO OPINIÃO NO PROCESSO DE 

COMPOSIÇÃO DO 'CARCARÁ’ ............................................... 829 
Michele Christine Borges 

Ismar da Silva Costa 

ESTUDO DE CASO SOBRE A ARQUITETURA DO MUSEU E 

A COMPLEXIDADE ARTÍSTICA, TERRITORIAL E 

SIMBÓLICA .................................................................................... 855 

Marília Andrade Pereira 

O DESPONTAR DAS OBSERVAÇÕES: LEMBRANÇAS DE 

VELHOS SOBRE VÍVIDOS LUGARES .................................... 879 

Luiz Divino Maia 

‘’OS SABERES E FUNDAMENTOS DA CAPOEIRA 

TRADICIONAL, CULTURA POPULAR BRASILEIRA, COMO 

ALTERNATIVA NOS PROCESSOS DE FORMAÇÃO 

CIDADÃ E EDUCAÇÃO SOCIAL DE COLONIAL, 

FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E DO 

PROTAGONISMO, EM MEIO AOS DESAFIOS DA 

CONTEMPORANEIDADE” ........................................................ 911 

Luís Carlos Quintino Cabral Flecha 



A CAPOEIRA COMO POSSIBILIDADE DE MEDIAÇÃO 

CULTURAL DA IDENTIDADE .................................................. 931 
Leandro Ribeiro Palhares 

CONGADO: IDENTIDADE E PERFORMANCE NAS 

TRAMAS DO PATRIMÔNIO IMATERIAL ............................ 949 
Kelly Rabello 

TRADIÇÃO QUE NÃO SE PERDE: A PLAUSIBILIDADE 

MÍTICA DAS MUDANÇAS ........................................................ 977 
Andiara Barbosa Neder 

O SABER-FAZER DO TECER DE MULHERES ARTESÃS NA 

CONTEMPORANEIDADE: EMPODERAMENTO FEMININO 

E ARTESANATO POR UM OLHAR HISTÓRICO E 

ANTROPOLÓGICO .................................................................... 1013 
Bianca Xavier Lemes 

Andréa Franco Pereira 

NOS CAMINHOS DA FESTA: NOTAS SOBRE UM CORPUS 

CHRISTI MINEIRO ..................................................................... 1039 
Frederico Luiz Moreira 

RAP E PÓS-COLONIALISMO: DE TYLER, THE CREATOR A 

FRANTZ FANON ......................................................................... 1069 
Gustavo Souza Marques 

 

SOBRE OS ORGANIZADORES E ORGANIZADORAS .... 1097 

 

SOBRE OS AUTORES E AUTORAS ........................................ 1103 

  



 

 

 



Patrimônio, informação e mediações culturais na contemporaneidade 

15 

PREFÁCIO 
 

PATRIMÔNIO, INFORMAÇÃO E 
MEDIAÇÕES CULTURAIS NA 

CONTEMPORANEIDADE: PERSPECTIVAS 
DE WALTER BENJAMIN E 

ANTROPOLOGIA DA PERFORMANCE 

 

John C. Dawsey3 

 
1 INTRODUÇÃO 
 

Em cada artigo e ensaio dessa coleção, uma história 
de pesquisa.4 Ao se juntarem, os textos se friccionam. 
Abrem perspectivas. Levam marcas de caminhos trilhados, 
lugares visitados, ideias concebidas. Transformam-se em 
arquivos. A partir do lançamento em forma de livro, 
entram em contato com leitores e públicos. Como 

                                                 
3 Antropologia, da Universidade de São Paulo. 
4 Os meus agradecimentos a Rubens Alves da Silva, Franciéle Carneiro 
Garcês da Silva, Frederico Luiz Moreira, e Samanta Coan, 
organizadores do livro, pelo convite para escrever este prefácio. A 
pesquisa de John C. Dawsey para este prefácio foi financiada pelo 
CNPq – Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq – PQ 307685/2019-5) e pela Fapesp – Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp 2018/19609-9). 
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sementes germinativas, ganham vida. Possivelmente, 
despertam histórias ainda a ser contadas. Há um encontro 
marcado entre as histórias de pesquisa dessa coleção e as 
que ainda vão nascer. 

Um título se enuncia: Patrimônio, Informação e 
Mediações Culturais na Contemporaneidade. A coleção 
consiste de trinta artigos repartidos em quatro seções. 
Também conta com uma apresentação e um ensaio escrito 
em homenagem ao Professor Marco Dezzi Bardeschi. Em 
primeiro plano, a ideia de patrimônio. Em outros planos, 
iluminando o primeiro, são discutidos temas envolvendo 
tecnologias da informação, mediações culturais e 
contemporaneidade. De imediato, algumas ideias chamam 
atenção: 
 

1. Em lutas emergem patrimônios carregados de 
tensões. Histórias não resolvidas. Aqui e agora, em 
estados de risco, lampejam imagens do passado. O 
presente exerce uma força gravitacional. 

2. Em oficinas e casas de memória se criam 
patrimônios. E se produz esquecimento. 

3. Em oficinas também se fabricam sonhos, ilusões, 
fantasmagorias. No capitalismo mundial, 
patrimônios se transformam em mercadorias 
reluzentes. 

4. À sombra de patrimônios, os escombros. Sombras 
se agitam. Entre os destroços há sonhos traídos, 
vozes emudecidas. 

5. Em performance, por meio de comportamentos 
restaurados, se transmitem memórias, 
conhecimentos e identidades. Patrimônios 
encorporados (embodied heritage), chamados 



Patrimônio, informação e mediações culturais na contemporaneidade 

17 

intangíveis, renascem em performance arrancando 
a tradição do conformismo que ameaça vivos e 
mortos. 

6. Na era da informação, em meio à desintegração da 
experiência e da arte de contar histórias, surgem 
novas tecnologias e formas perceptivas que abrem 
possibilidades para a criação e reprodução técnica 
de arquivos acessíveis de memória coletiva e social, 
e para registros em imagem e som dos movimentos 
surpreendentes dos corpos em performance.  

7. A participação coletiva de pessoas e comunidades 
em processos de construção de patrimônios 
constitui, muitas vezes, ela própria, o patrimônio 
mais significativo desses processos. 

 
Neste prefácio, uma questão em destaque: haveria 

no esforço realizado pelas sociedades para preservar os 
patrimônios e proteger a memória social uma força que 
também age num sentido contrário, atuando para produzir 
esquecimento e nos proteger da memória, ou, melhor, das 
imagens que se alojam em suas entranhas? Relampeando, 
imagens como essas suscitam a inervação dos corpos. 

Partindo de uma sugestão de Rubens Alves da Silva, 
um dos organizadores desta coleção, seguem alguns 
comentários inspirados nos escritos de Walter Benjamin. 
Trata-se de um ensaio em antropologia benjaminiana que 
complementa, em parte, o interessante artigo 
apresentado por Rubens e Mario Fundarò. O prefácio 
também procura articular algumas referências da 
antropologia da performance para os estudos de 
patrimônios, aproveitando perspectivas teóricas que se 
apresentam em vários artigos. Os comentários se 
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organizam de acordo com as quatro categorias enunciadas 
no título do livro: patrimônio, informação, mediações 
culturais e contemporaneidade. 
 
2 PATRIMÔNIO 
 

Todos os que até hoje venceram participam 
do cortejo triunfal, em que os dominadores 
de hoje espezinham os corpos dos que estão 
prostrados no chão. Os despojos são 
carregados no cortejo, como de praxe. Esses 
despojos são os que chamamos bens 
culturais. Nunca houve um monumento da 
cultura que não fosse também um 
monumento da barbárie. E assim como a 
cultura não é isenta de barbárie, não o é, 
tampouco, o processo de transmissão da 
cultura. (BENJAMIN, 1985e, p. 225).  

 
Despojos levados por dominadores em cortejos 

triunfais são chamados de bens culturais, patrimônios. Às 
vezes, os próprios corpos são levados em cortejo. Os 
corpos dos que estão prostrados no chão são 
espezinhados. A palavra latina patrimonium leva as marcas 
da violência. Referindo-se ao conjunto de posses ou bens 
do pater famílias, ou pai de família, na Roma Antiga, 
sinaliza uma ordem aristocrática e patriarcal. Entre as suas 
posses, constavam as pessoas escravizadas. E, também, 
esposas, filhas e filhos, animais, plantas, terras e objetos. 
Um pater famílias em cortejo triunfal.  

As suas posses representam o seu dominium. Em um 
fragmento intitulado “A caminho do planetário”, Walter 
Benjamin (1993, p. 69) pergunta: “Quem confiaria em um 
mestre-escola que declarasse a dominação das crianças 
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como o sentido da educação?” Da mesma forma, quem 
confiaria em alguém que declarasse a dominação das 
pessoas como o sentido de um patrimônio? Talvez a 
sugestão de Benjamin de que o sentido da educação seria 
não a dominação das crianças, mas a dominação, ou, 
melhor, a maestria das relações entre gerações, também 
sirva para pensar o sentido de um patrimônio. Em cada 
patrimônio há um encontro marcado entre gerações do 
presente e do passado. Em cada geração do presente 
surge uma oportunidade única de estabelecer uma relação 
com o passado, captando as suas imagens apagadas, ou 
obscurecidas, e ouvindo os sussurros e as vozes sufocadas 
– justamente, dos corpos espezinhados ou levados em 
cortejo. 

Patrimonium também remete ao vocábulo latino 
moneo, “o que leva a pensar”, ou o que produz uma 
lembrança. Possivelmente lembranças poderosas surgem 
do esquecimento. Carregadas de esperanças ainda não 
realizadas, elas levam a pensar. Com efeitos de choque, 
produzem desvios, interrompem a marcha. E compõem um 
acervo de imenso valor, vivo e inquietante.  

No conjunto de bens e posses do antigo pater famílias 
constavam os seres da natureza, os campos, animais e 
vegetais. Em relação a essas posses, também, a questão do 
patrimônio se coloca: em chave benjaminiana, não se trata 
da dominação sobre a natureza, mas da dominação, ou 
maestria, sobre as relações com ela. Quem hoje deteria 
essa maestria ou saber? A questão ressoa como um sinal 
de incêndio, e nos leva a pensar nos povos das florestas e 
outros grupos em risco de desaparecerem, assim como nos 
ancestrais desses povos levados em cortejo, escravizados, 
ou exterminados. Para mestres de filosofia ameríndia, 
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seria preciso fazer um adendo à questão do patrimônio? 
Nas relações com a natureza, na qual estamos imersos, 
trata-se de despertar a sua condição de sujeito – somos 
todos essencialmente humanos.5 

Na ideia da posse aflora uma questão de 
pertencimento. O patrimônio de determinada pessoa ou 
grupo de pessoas se refere aos bens que lhe pertencem? 
No registro etnográfico de muitos povos a questão se 
amplia e evoca também a experiência de pertencimento a 
um bem maior. Na experiência de povos ameríndios, a 
floresta em que vivem lhes pertence apenas porque, antes 
de tudo, eles pertencem à floresta. A experiência de 
muitos povos campesinos é semelhante. A terra em que 
fazem a sua morada da vida só lhes pertence porque, em 
primeiro lugar, eles pertencem à terra.  

No capitalismo mundial, bens culturais se 
transformam em fetiches. Tais como os objetos reluzentes 
que se apresentam em vitrines de lojas e redes virtuais, 
bens de patrimônio adquirem o brilho de mercadorias de 
consumo e exposição. Em monumentos e museus a 
memória adquire um preço de compra. Em igrejas, 
mesquitas, sinagogas e terreiros, a experiência com o 
sagrado se oferece a turistas convertidos em peregrinos. 
Em balcões de venda também estão à venda aventuras em 
grutas, cavernas, praias, montanhas e reservas florestais. 
Os chamados patrimônios intangíveis não estão isentos 
deste processo. Cultos, cortejos, cantos, danças, histórias, 

                                                 
5 De acordo com Eduardo Viveiros de Castro (2002, p. 373), ao passo 
que na cosmologia ocidental o ponto de vista cria um objeto, na 
cosmologia ameríndia o ponto de vista cria ou ativa um sujeito. O xamã 
yanomami Davi Kopenawa diz simplesmente: “Os animais também são 
humanos” (KOPENAWA; ALBERT, 2018, p. 206). 
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brincadeiras, lutas e festas se tornam acessíveis e 
produzem encantamento sob o signo do dinheiro, e pelo 
preço de uma forma de iniciação única e peculiar: o 
pagamento do valor do ingresso. A herança do passado é 
produzida para venda. Sob o efeito do fetichismo das 
mercadorias, o brilho emitido por patrimônios acompanha 
a percepção de um vazio, de uma ausência de sentido, e 
degradação das coisas. Diante do estilhaçamento da 
experiência, na modernidade, patrimônios se transformam 
em fantasmagorias (BENJAMIN, 2006b). 

As ruínas das construções são reveladoras. As ideias 
que mobilizam energias coletivas se revelam de modo mais 
impressionante nas ruinas de grandes construções do que 
nos edifícios menores, por melhor que sejam seus estados 
de conservação (BENJAMIN, 2013, p. 254). Para quem ousa 
penetrar o seu véu fantasmático, ou alucinatório, é 
possível detectar nos bens patrimoniais as marcas de suas 
histórias, das forças da vida social e do mundo envolvente 
que os criaram. Apresentam questões. Em ruínas, revelam 
processos de decomposição, degradação e transformação. 
E a força de movimentos sísmicos. Em meio a ruídos, 
resíduos e elementos estruturalmente arredios, tradições 
se transformam. Reacendem promessas suprimidas. A 
fragmentação dos acervos da tradição pode liberar novas 
energias.  

Nas ruínas das antigas passagens, arcadas ou 
“templos de mercadorias” do século dezenove, Walter 
Benjamin se deparou com sonhos não realizados. “Cada 
época sonha a seguinte”, diz Michelet, citado em epígrafe.6 
Nas primeiras décadas do século vinte, Benjamin via-se nas 

                                                 
6 Benjamin, 1999, p. 150; 2006a, p. 189; arquivo F 1,1. 
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ruínas dos sonhos do século anterior. Os bens e 
patrimônios do capitalismo, no instante em que se 
extinguem, estão carregados de energias. As lições vêm do 
surrealismo.    
 

(O surrealismo) pode orgulhar-se de uma 
surpreendente descoberta. Foi o primeiro a 
ter pressentido as energias revolucionárias 
que transparecem no “antiquado”, nas 
primeiras construções de ferro, nas primeiras 
fábricas, nas primeiras fotografias, nos 
objetos que começam a extinguir-se, nos 
pianos de cauda, nas roupas de mais de cinco 
anos, nos locais mundanos, quando a moda 
começa a abandoná-los. Esses autores 
compreenderam melhor que ninguém a 
relação entre esses objetos e a revolução. 
Antes desses videntes e intérpretes de sinais, 
ninguém havia percebido de que modo a 
miséria, não somente a social como a 
arquitetônica, a miséria dos interiores, as 
coisas escravizadas e escravizantes, 
transformavam-se em niilismo 
revolucionário. (BENJAMIN, 1985a, p. 25) 

 
Os escritos de Benjamin, assim como os dos 

surrealistas, se dirigem ao mesmo fim: “mobilizar para a 
revolução as energias da embriaguez”. (Ibid., p. 32). Em 
Benjamin, além de adentrar no sonho, é preciso fazer 
despertar. 
 
3 INFORMAÇÃO 
 

As tecnologias da informação utilizadas para fins de 
preservação e proteção de patrimônios culturais têm 
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história. A transformação das formas de comunicação 
segue ritmos comparáveis aos que marcam as mudanças 
da crosta terrestre ao longo do tempo. Uma arqueologia 
da comunicação revelaria que essas tecnologias surgem 
em estratos recentes, de superfície.  

No ensaio “O narrador”, Walter Benjamin discute uma 
grande tradição narrativa que precede a informação. A 
experiência que passa de pessoa a pessoa, e de geração a 
geração, “é a fonte a que recorrem todos os narradores” 
(BENJAMIN, 1985d, p. 198). Duas figuras chamam atenção 
na constituição dessa experiência: o camponês sedentário, 
cujas histórias se afundam no tempo e na memória do 
lugar; e o viajante, ou marujo, que vem de longe com 
histórias de lugares distantes. No sistema medieval, os 
artífices reuniam o saber das terras longínquas, trazido por 
migrantes, com o saber do passado, recolhido pelo mestre 
sedentário. A narrativa é uma forma artesanal de 
comunicação. “Ela mergulha a coisa na vida do narrador 
para em seguida retirá-la dele. Assim se imprime na 
narrativa a marca do narrador como a mão do oleiro na 
argila do vaso.” (Ibid., 1985d, p. 205). 

A etimologia da palavra experiência é sugestiva. Esta 
palavra deriva do indo-europeu per, com o significado 
literal, justamente, de “tentar, aventurar-se, correr riscos”. 
Experiência e perigo vêm da mesma raiz. A derivação 
grega, perao, “passar por”, também chama a atenção pelo 
modo como evoca ideias de passagem e travessia. O 
encontro com o outro, seja no tempo ou no espaço, sinaliza 
um perigo. A constituição de uma experiência marcante 
com o passado, ou com um lugar distante, nos coloca em 
estado risco (GAGNEBIN, 1994, p. 66; TURNER, 1982, p. 17; 
TURNER, 1986, p. 35). 
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Mas, por toda parte, diz Benjamin, em inícios do 
século vinte, se observa o declínio da grande tradição 
narrativa. A arte de narrar está em vias de extinção. “São 
cada vez mais raras as pessoas que sabem narrar 
devidamente”. Os combatentes da primeira guerra 
mundial voltam mudos dos campos de batalha, “não mais 
ricos, e sim mais pobres em experiência comunicável” 
(BENJAMIN, 1985d, p. 197-198). Com o declínio da tradição 
narrativa, observa-se também o empobrecimento da 
experiência.  

Uma nova forma de comunicação acompanha a 
consolidação da burguesia: a informação. Em ritmo 
acelerado são produzidas as notícias e informações. 
Rápidas, elas chegam do mundo todo.  Elas só têm valor no 
momento em que são novas. Não se incorporam à nossa 
experiência coletiva. Raramente são transmitidas de 
geração em geração. Sozinhos, solitários, as recebemos 
por jornais, aparelhos celulares e outros meios de 
comunicação. Elas pouco nos atingem, ou nos comovem. 
Somos ricos em notícias, mas pobres em histórias 
surpreendentes. Chegam notícias com informações. E já 
chegam com explicações. 

A arte de narrar, diz Benjamin, tem a ver com evitar 
explicações. Citando uma história contada por Heródoto, 
“o primeiro narrador grego”, Benjamin (1985d, p. 204) 
escreve:  
 

Heródoto não explica nada. Seu relato é dos 
mais secos. Por isso, essa história do antigo 
Egito ainda é capaz, depois de milênios, de 
suscitar espanto e reflexão. Ela se assemelha 
a essas sementes de trigo que durante 
milhares de anos ficaram fechadas 
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hermeticamente nas câmaras das pirâmides 
e que conservam até hoje suas forças 
germinativas. 

 
Chama atenção a abertura da narrativa para 

interpretações diversas e surpreendentes. A cada leitura, 
a narrativa se renova. Um detalhe: a história narrada por 
Heródoto, e recontada por Benjamin, evoca a cena de um 
cortejo triunfal. Seu tema é o rei egípcio Psammenit. 
Derrotado e reduzido ao cativeiro pelo rei persa Cambises, 
Psammenit sofreu a humilhação de ver os seus filhos e 
servidores no cortejo triunfal dos persas. Quando a sua 
filha degradada à condição de criada foi vista buscando 
água num jarro para os persas, os egípcios se lamentavam. 
Mas, Psammenit ficou imóvel e silencioso, “com os olhos 
para o chão”. Em seguida, ao ver seu filho no cortejo 
caminhando para ser executado, continuou imóvel. Mas, 
ao ver um dos seus servidores, “um velho miserável”, na 
fila dos cativos, desabou, golpeando com os punhos a 
própria cabeça em profundo desespero (Ibid., p. 203-204). 
Sem oferecer explicações, a narrativa, diz Benjamin, 
suscita espanto e reflexão. Na grande tradição narrativa, 
patrimônios culturais também geram espanto e reflexão. 

Em meio à desintegração da experiência e da arte de 
contar histórias, na era da informação, surgem novas 
tecnologias e formas perceptivas: filmes, fotografias, 
gravações de som, aparelhos digitais, etc.  
Paradoxalmente, ressalta Benjamin, elas abrem 
possibilidades para a reprodução técnica de fragmentos e 
detalhes antes não percebidos. E para múltiplas 
interpretações. Nenhum detalhe, por menor que seja, 
pode ser considerado perdido. Nenhum é sagrado. Dessas 
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máquinas surgem “iluminações profanas”.7 Bens culturais 
perdem a sua aura.8 Perdem um valor de culto, mas 
ganham um valor de exposição. Tornam-se acessíveis. 

As novas tecnologias fazem as coisas ficarem mais 
próximas. Benjamin (1985c, p. 17) escreve: “Cada dia fica 
mais irresistível a necessidade de possuir o objeto, de tão 
perto quanto possível, na imagem, ou antes, na sua cópia, 
na sua reprodução.” A minuciosa descrição de Heródoto, 
reproduzida por Benjamin, em sua narrativa sobre 
Psammenit chama atenção. O gesto de Psammenit, com 
“os olhos para o chão”. A imobilidade do corpo. Os gestos 
de desespero, golpeando a cabeça com os punhos. Em 
filme, haveria a possibilidade de captar os detalhes em 
imagens. E seria possível - nesse cenário surreal, de uma 
filmadora ou gravadora no Antigo Egito – captar os sons. 
Em zoom, a câmera se aproximaria dos rostos, dos punhos, 
dos pés. Registros de ruídos, murmúrios, lamentos, gritos 
e silêncios se tornariam possíveis. Não apenas das figuras 
centrais, mas, também, das outras personagens que 
participam do cortejo, ou das que se encontram às 
margens. A câmera “nos abre, pela primeira vez, a 
experiência do inconsciente ótico”, diz Benjamin (1985c, p. 
189). Da mesma forma, se diria, a gravadora permite o 
acesso ao inconsciente auditivo das paisagens sonoras. 
Passamos a dar atenção especial aos ruídos e barulhos que 
                                                 
7 O surrealismo inspira a noção benjaminiana de iluminação profana: 
“De nada nos serve a tentativa patética ou fanática de apontar no 
enigmático o seu lado enigmático; só devassamos o mistério na 
medida em que o encontramos no cotidiano, graças a uma ótica 
dialética que vê o cotidiano como impenetrável e o impenetrável como 
cotidiano.” (BENJAMIN, 1985a, p. 33). 
8 Benjamin (1985c, p. 170) define a aura como “a aparição única de uma 
coisa distante, por mais perto que ela esteja”.  
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escapam de processos de organização do som. E, com os 
filmes, por meio de processos de montagem, é possível 
captar as imagens carregadas de tensões. E imagens em 
risco de cair no esquecimento. Passado e presente se 
aproximam e se justapõem. Passado presente. Em forma 
de montagem, imagens do passado se articulam ao 
presente. E nos atingem. 

Novas tecnologias compõem uma espécie de 
dominium de modernos patrimônios. Nelas, como 
Benjamin alerta, se apresentam formas inauditas de 
controle social. Em mãos de nazistas, fascistas e outros 
dominadores, transformam-se em dispositivos de terror, e 
de usos da incerteza para fins do poder. Facilitam a criação 
de arquivos aterrorizantes. Mas, nessas tecnologias e 
formas perceptivas também há promessas. Em foco, as 
novas aprendizagens. E a busca da maestria, entre povos 
ameaçados, sobre as relações com novas tecnologias e 
máquinas.  
 
4 MEDIAÇÕES CULTURAIS 
 

No princípio era a ação. Dos corpos em performance 
surgem as culturas. Na performance das culturas corpos se 
fabricam. Culturas e bens culturais sem os corpos que os 
criam se transformam em fantasmagorias e fetiches. Em 
cortejos triunfais são levados os despojos dos corpos 
espezinhados e prostrados no chão. Os despojos são 
chamados de bens culturais. Em atos de magia, corpos 
desaparecem. Bens culturais se transformam em fetiches, 
fantasmagorias. Na luz ofuscante dos bens culturais 
levados em cortejo, se ocultam os mortos. 



Rubens Alves da Silva, Franciéle Carneiro Garcês da Silva,  
Frederico Luiz Moreira, Samanta Coan. (Org.). 

28 

Em Cities of the dead (“Cidades dos mortos”) Joseph 
Roach (1996) sugere que performance tem a ver com o 
retorno dos mortos. Seres e objetos desaparecidos são 
substituídos ou recriados em performance. A inspiração 
vem de Richard Schechner, que também evoca a ideia de 
um retorno. A performance consiste de “comportamento 
restaurado”, diz Schechner (1985b). Tal como um cineasta 
que faz uso de tiras de filme na montagem de sua obra, o 
performer utiliza tiras de comportamento. Performance é 
montagem. Fragmentos de comportamentos passados se 
recompõem. A partir de um olhar que se lança no aqui e 
agora, o passado se altera e se reinventa. Ganha movência. 
Ao mesmo tempo se fragmenta. Entrando em relações 
bruscas e surpreendentes, estilhaços ou fragmentos de 
comportamentos passados se juntam. Em performance, 
também, de modos surpreendentes, os corpos se 
fabricam. O passado se presentifica. Nas análises de 
Roach, o morto ou ser desaparecido retorna no vivo. 
Renasce, e vira outro.9 

De acordo com Victor Turner (1982), também, 
imagens do passado são mobilizados em performance. 
Afloram lembranças. Emoções são revividas. Num instante 
de perigo, ou instabilidade, imagens do passado entram 
em relações com o presente, possibilitando a criação de 
sentido. Assim se constitui uma experiência. A 
performance é a sua expressão. 

Ao mesmo tempo, invertendo a sequência de Turner, 
uma experiência se constitui em performance. A ação no 

                                                 
9 Benjamin (2006a, p. 523; arquivo N 15, 2) escreve: “Em qualquer 
época, os vivos descobrem-se no meio-dia da história. Espera-se deles 
que preparem um banquete para o passado. O historiador é o arauto 
que convida os defuntos à mesa.” 
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mundo produz a experiência. O ser em performance se 
arrisca. Abre-se para uma possibilidade de ser outro, 
tornando-se, como diz Schechner (1985a, p. 4-6; DAWSEY; 
SCHECHNER, 2018), um ser liminar, “não eu e não não eu” 
ao mesmo tempo. O passado supostamente distante, o 
atinge diretamente, corporalmente. De forma explosiva o 
passado se apresenta. Em performance se cria uma 
experiência única com o passado.  

De acordo com Diana Taylor (2007, p. 2), a 
performance é uma forma eficaz de transmissão de 
conhecimento, memória e identidade por meio de 
comportamento reiterado – ou, restaurado. Em foco, a 
cultura encorporada (embodied culture) que se manifesta e 
se transmite em performance. Merece destaque a 
distinção de Taylor (2007, p. 19) entre arquivo e repertório. 
O arquivo se refere aos materiais supostamente duráveis, 
tais como livros, documentos, monumentos, construções, 
objetos, ossos, fotografias, e filmes. O repertório, por sua 
vez, consiste de saberes e práticas encorporadas. A 
etimologia da palavra “arquivo” é sugestiva. Derivada do 
grego arkhe, ela se refere a “um edifício público”, “um 
lugar onde registros são mantidos”. Ela também evoca o 
significado de princípio, primeiro lugar, e governo. A 
memória de arquivo atravessa distâncias. Ela também cria 
distância entre o saber e os corpos que sabem. O 
repertório, por outro lado, ativa a memória encorporada 
(embodied memory). A etimologia da palavra, nesse caso, 
remete ao significado de “tesouro, inventório”, e também 
sugere o sentido de “descobridor”. 

Embora a ideia de “princípio” se encontra na 
etimologia da palavra “arquivo”, o princípio das coisas se 
encontra no verbo, e o verbo é ação. O grego arkhe remete 
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ao verbo archein, “começar”, “ser primeiro” e, finalmente, 
“governar”. Como nota Hannah Arendt (2000, p. 202), “aos 
dois verbos gregos archein (“começar”, “ser primeiro” e, 
finalmente, “governar”) e prattein (“atravessar”, “realizar” 
e “acabar”) correspondem os dois verbos latinos agere 
(“pôr em movimento”, “guiar”) e gerere (cujo significado 
original é “conduzir”).” Aqui se encontra a etimologia do 
verbo “agir”. A ação é o princípio das coisas. É o ato criativo 
que coloca o mundo em movimento. De acordo com 
Arendt (2000, p. 258), ela tem a natureza do milagre e do 
inesperado. Embora estruturas sociais e simbólicas 
procurem atenuar os efeitos da ação, cuja natureza é 
romper todos os limites, elas jamais conseguem eliminar 
as consequências de sua imprevisibilidade. A ação é frágil 
e efêmera, e, ao mesmo tempo, potencialmente poderosa, 
explosiva. Ela tem as qualidades da passagem. E passagem, 
como foi visto anteriormente, tem a ver com experiência. 
Por meio da ação, algo se realiza. Um detalhe: a palavra 
“performance”, de acordo com Turner (1982), deriva do 
antigo francês parfournir, significando “realizar, 
completar”. 

A performance constitui um repertório de 
conhecimento encorporado (embodied knowledge). Ela 
ativa a memória do corpo. Na ação do corpo – frágil, 
efêmera, e imprevisível – o passado lampeja, às vezes de 
forma poderosa e explosiva. No corpo se guarda a 
memória desses instantes. Mas, em arquivos também há 
registros da memória. Neles possivelmente se encontram 
o que chamo de índices de corporalidade, os rastros que os 
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corpos ali deixaram.10 E as marcas de erupção do passado 
nesses corpos. 

Corpo é memória. E, também, esquecimento. Nos 
anos 1930, Marcel Mauss (2003a; 2003b) escreveu dois 
ensaios marcantes, um sobre a noção de pessoa (palavra 
que deriva do Latim persona, ou “máscara”) e outro sobre 
o corpo (onde se encontra, inclusive, uma noção de 
repertório). No segundo, ele chama atenção para o quase 
esquecimento do tema do corpo em estudos acadêmicos 
então existentes, sugerindo que ensaios como o seu se 
reuniriam na categoria dos “diversos”. Até mesmo nos 
primeiros estudos de antropologia da performance houve, 
possivelmente, um certo esquecimento do tema. Daí, a 
importância do trabalho de Diana Taylor (2007). 

Merece atenção a centralidade do corpo em 
experiências rituais e tradições teatrais. Muitas delas, 
inclusive, não procuram esconder o corpo por detrás da 
máscara. As relações entre máscaras e corpos produzem 
um estado liminar. Os momentos em que os corpos se 
revelam podem produzir uma experiência do 
extraordinário, ou espanto.  

Os corpos friccionam as máscaras. E até mesmo – eu 
diria, brincando com a palavra e colocando o erre entre 
parênteses – as máscaras e os corpos se f(r)iccionam. 
Assim, despertam um modo subjuntivo (“como se”) de 
                                                 
10 A inspiração vem da ideia de “índice de oralidade”, de Paul Zumthor.   
Por este termo Zumthor (1993, p. 35) entende “tudo o que, no interior 
de um texto, informa-nos sobre a intervenção da voz humana em sua 
publicação – quer dizer, na mutação pela qual o texto passou, uma ou 
mais vezes, de um estado virtual à atualidade e existiu na atenção e na 
memória de certo número de indivíduos”. No caso de um “índice de 
corporalidade” a definição se amplia para sinalizar a intervenção não 
apenas da voz, mas do corpo. 
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situar-se em relação ao mundo, provocando fissuras, 
iluminando as dimensões de ficção do real e subvertendo 
os efeitos de realidade de um mundo visto no modo 
indicativo, não como paisagem movente, carregada de 
possibilidades, mas simplesmente como é. A fricção entre 
corpo e máscara – que sugiro chamar de f(r)icção – pode 
gerar alguns dos momentos mais eletrizantes de uma 
performance.  

“O mais esquecido dos países estrangeiros é o nosso 
próprio corpo”, escreve Benjamin (1985b, p. 158). Se corpo 
é memória, ele também é o lugar de esquecimento. 
Constance Classen (1993) mostra como os sentidos do 
mundo se formam por meio dos sentidos do corpo. Mas há 
sentidos do corpo capazes de produzir em relação aos 
sentidos do mundo um efeito de despertar. Ou, 
simplesmente, um assombro. Parafraseando Pascal, o 
corpo tem razões que a cultura desconhece. 

Corpos em cena, entrando em estados de poiesis, ou 
corpoiesis, f(r)iccionam o real e as suas máscaras. Das 
entranhas e dos esconderijos do corpo afloram imagens de 
histórias de esquecimento, como um bando de pássaros. 
“O que sopra dos abismos do esquecimento é uma 
tempestade” (BENJAMIN, 1985b, p. 162). Essa tempestade 
se chama patrimônio. 

Diana Taylor (2007, p. 22) alerta que a performance 
pertence aos fortes e aos fracos, aos opressores e aos 
oprimidos. A lista de atrocidades cometidas em 
performance é interminável: sacrifícios humanos; 
fogueiras inquisitoriais; linchamentos de 
afrodescendentes; torturas patrocinadas por Estados etc. 
Nessa lista, os cortejos triunfais. A catástrofe da história 
consiste de comportamento restaurado. Benjamin 
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detectou o inferno da modernidade na experiência do 
eterno retorno. Trabalho de Sísifo. A máscara mortuária se 
apodera do corpo. 
 
5 CONTEMPORANEIDADE 
 

O presente exerce uma força gravitacional em 
relação ao passado. Atraído pelo presente, o passado 
entra em movimento. Eppur si muove. Walter Benjamin 
propõe nada menos que uma revolução copernicana em 
relação à história: 
 

A revolução copernicana na visão histórica é 
a seguinte: considerava-se como o ponto fixo 
“o ocorrido” e conferia-se ao presente o 
esforço de se aproximar, tateante, do 
conhecimento desse ponto fixo. Agora esta 
relação deve ser invertida, e o ocorrido, 
tornar-se a reviravolta dialética, o irromper 
da consciência desperta. Atribui-se à política 
o primado sobre a história.11 

 
Em Benjamin, o passado não se apresenta como um 

tempo inerte ou congelado. Trata-se de um passado 
carregado de “agoras”. Em momentos de perigo, imagens 
do passado irrompem no presente, fazendo explodir o 
continuum da história (Benjamin 1985e, p. 230). Dos 
detritos da história emergem elementos suprimidos. Com 
efeitos de despertar, revelam a catástrofe.  

“A historiografia que mostrou ‘como as coisas 
efetivamente aconteceram’ foi o narcótico mais poderoso 

                                                 
11 Benjamin 1999, p. 388; 2006a, p. 433; arquivo K 1,1. 
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do século”.12 A história tem mediações narrativas. Ela se 
afunda na memória coletiva. Mas, as narrativas e memórias 
são múltiplas, e socialmente produzidas. Há processos de 
memória que produzem esquecimento. Após conhecer os 
principais museus de Londres, Paris e Nova York, o xamã 
yanomami Davi Kopenawa comentou que o pensamento 
dos brancos (napë) “está cheio de esquecimento” 
(KOPENAWA; ALBERT, 2018, p. 436). Museus e casas de 
memória também produzem esquecimento. Benjamin 
estava “fascinado [...] pela distinção que Freud fez entre 
memória inconsciente e o ato consciente de recordar” 
(JAMESON, 1985, p. 55; cf. BENJAMIN, 1995a, p. 106). O 
segundo, para Freud (1961, p. 49-50), era um modo de 
destruir ou erradicar o que o primeiro se propusera a 
preservar. Nos volumes de Em busca do tempo perdido, 
Marcel Proust (1913) se propõe a contar sua vida nem 
como história que “realmente” aconteceu, nem como 
“recordação”, mas enquanto história “esquecida” (BUCK-
MORSS, 1991, p. 39). Benjamin, que foi um leitor e tradutor 
de Proust, busca nas histórias sobre a sociedade que ela 
conta a si mesma o que foi esquecido. Como um detetive, 
suas atenções se voltam às rasuras, elipses, e emendas 
suspeitas. Como um trapeiro, o seu olhar se dirige a tudo 
que a cidade grande desdenhou. “Tudo que ela destruiu, 
ele cataloga e coleciona. Ele consulta os arquivos da orgia, 
o cafarnaum dos detritos”.13 Dos resíduos da história, 
irrompem imagens no presente.  

“Não é que o passado lança a sua luz sobre o presente 
ou que o presente lança sua luz sobre o passado; mas a 
imagem é aquilo em que o ocorrido encontra o agora num 
                                                 
12 Benjamin 1999, p. 463; 2006a, p. 505; arquivo N 3,4. 
13 Benjamin 1999, p. 349; 2006a, p. 395; arquivo J 68,4. 
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lampejo, formando uma constelação.”.14 Uma constelação, 
ou montagem, carregada de tensões. Uma imagem 
dialética. Num momento de perigo, irrompem imagens 
transmitindo um choque. Em O narrador, Benjamin (1985d, 
p. 200) comenta que, na grande tradição narrativa, 
“aconselhar é menos responder a uma pergunta que fazer 
uma sugestão sobre a continuação de uma história que 
está sendo narrada”. Mas, numa época de esfacelamento 
da tradição, a constituição de uma experiência única com o 
passado ocorre de outro modo. No encontro do passado e 
do presente, numa configuração saturada de tensões, se 
produz a interrupção do curso da história. Um despertar. 
Uma inervação dos corpos (BENJAMIN, 1985a, p. 35). Há 
instantes em que não se trata apenas da interpretação do 
mundo, mas da produção, por meio de uma inervação 
corporal, da vontade de interromper o seu curso. 
(BENJAMIN, 1995b, p. 160). 

Entre as maiores fantasmagorias dos séculos 
dezenove e vinte, se encontra a fé no progresso, a qual a 
própria social democracia sucumbiu. Fantasmagoria da 
história. “Nada foi mais corruptor para a classe operária 
alemã que a opinião de que ela nadava com a corrente”. 
(BENJAMIN, 1985e, p. 227). Dos redemoinhos e das 
contracorrentes surgem imagens das lutas e dos 
sofrimentos da classe trabalhadora. Em Paris, os bulevares 
de Haussmann. Demolições de bairros operários.15 
Destruição das barricadas. Na “cidade das luzes”, ganha 
força a imagem de Lúcifer, o “anjo caído”, nos 
subterrâneos da metrópole.  

                                                 
14 Benjamin 1999, p. 462; 2006a, p. 504; arquivo N 2a,3. 
15 Benjamin 1999, p. 145; 2006a, p. 184; arquivo E 12,1. 
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Em sua pesquisa inacabada sobre Paris do século 
dezenove, reunindo mais de 3.500 fragmentos em 36 
arquivos, sendo o primeiro deles sobre as passagens, 
Benjamin (1999; 2006a) explorou as fantasmagorias da 
metrópole. Passagens e arcadas são os templos das 
mercadorias, catedrais profanas onde ocorrem exposições 
de produção do mundo capitalista.16 Nelas se exibem 
objetos que irão encontrar sua morada nos interiores das 
casas onde o burguês se recolhe em sua paixão fetichista, 
junto a suas coleções (BENJAMIN, 2006b, p. 59; MATOS, 
2006, p. 1123). Em meados do século dezenove, em Paris, 
interiores são os lugares de brilho e ilusão. Homens e 
mulheres da burguesia ascendente se refugiam em 
casulos.17  Na metrópole, em bulevares, a burguesia ergue 
os seus monumentos, que logo se transformam em ruínas. 
Narcótico do progresso. Maldição da modernidade. 
Incapacidade de criar o verdadeiramente novo. A busca do 
incessantemente novo. Na paixão pela moda, e do sempre 
novo, o eterno retorno.18 A paródia da morte.19 Sedução 
do manequim.20 Les fleurs du mal.21 Tédio.22 Rotina 
miserável do trabalho sem fim. A imagem de Sísifo nos 
fundos do inferno.23 Na rua, em meio à correria das 
multidões, o riso satânico de Baudelaire.24 Em 1839, ao 

                                                 
16 Benjamin 1999, p. 37; 2006a, p. 80; arquivo A 2,2. 
17 Benjamin 1999, p. 220; 2006a, p. 255; arquivo I 4,4. 
18 Benjamin 1999, p. 71; 2006a, p. 109; arquivo B 4,1. 
19 Benjamin 1999, p. 63; 2006a, p. 102; arquivo B 1,4. 
20 Benjamin 1999, p. 78; 2006a, p. 116; arquivo B 8,4. 
21 Benjamin 1999, p. 247; 2006a, p. 292; arquivo J 11,4. 
22 Benjamin 1999, p. 115; 2006a, p. 155; arquivo D 8,1. 
23 Benjamin 1999, p. 106; 2006a, p. 146; arquivo D 2a,4. 
24 Benjamin 1999, p. 329; 2006a, p. 374; arquivo J 55a,8. 
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ritmo do flâneur, era considerado elegante levar 
tartarugas para passear nas galerias.25 

Em 1931, o projeto premiado pela cidade de Paris no 
concurso para remodelar o Porte Maillot apresentava 
como peça central uma escultura alada gigantesca, o “anjo 
da vitória”, comemorando a história triunfante das forças 
militares francesas. O que seria mais contrastante com 
este monumento de progresso mítico, pergunta Susan 
Buck-Morss (1991, p. 93), do que o anjo de Paul Klee 
comentado por Benjamin? Benjamin (1985e, p. 226) 
escreve: 
 

Há um quadro de Klee que se chama Angelus 
Novus. Representa um anjo que parece 
querer afastar-se de algo que ele encara 
fixamente. Seus olhos estão escancarados, 
sua boca dilatada, suas asas abertas. O anjo 
da história deve ter esse aspecto. Seu rosto 
está dirigido para o passado. Onde nós 
vemos uma cadeia de acontecimentos, ele vê 
uma catástrofe única, que acumula 
incansavelmente ruina sobre ruina e as 
dispersa a nossos pés. Ele gostaria de deter-
se para acordar os mortos e juntar os 
fragmentos. Mas uma tempestade sopra do 
paraíso e prende-se em suas asas com tanta 
força que ele não pode mais fechá-las. Essa 
tempestade o impele irresistivelmente para 
o futuro, ao qual ele vira as costas, enquanto 
o amontoado de ruínas cresce até o céu. Essa 
tempestade é o que chamamos progresso. 

 
A interrupção do curso da história, de acordo com 

Benjamin, exige “um salto de tigre em direção ao passado”, 
                                                 
25 Benjamin 1999, p. 422; 2006a, p. 467; arquivo M 3,8. 
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ou em direção à origem (BENJAMIN, 1985e, p. 229-230). 
Embora se apresente como uma categoria da história, 
origem (Ursprung) nada tem a ver com gênese 
(Entstehung). O termo origem não é designado para 
descrever simplesmente o que veio a ser. Origem é um 
redemoinho. Inclui o que vem a ser, mas, também, o que 
desaparece e se afunda no esquecimento (BENJAMIN, 
1992, p. 45). Neste redemoinho se encontram promessas 
não realizadas, e histórias que ainda não vieram a ser. 
Como uma roda de capoeira, um giro de xirê, ou samba de 
roda, ele suscita a inervação dos corpos.  

Quando se pretende preservar patrimônios e 
proteger memória social, as atenções frequentemente se 
voltam às origens e redemoinhos da história. Às vezes, no 
retorno do olhar, se capta não apenas os rastros das coisas 
que vieram a ser, mas os instantes, aqui e agora, em que, 
dos movimentos submersos e contracorrentes dos 
redemoinhos, afloram imagens surpreendentes. Num 
instante, um redemoinho se transforma em turbilhão. 
 
6. COLEÇÃO 
 

Este livro consiste de uma significativa coleção de 
artigos organizada por Rubens Alves da Silva, Franciéle 
Carneiro Garcês da Silva, Frederico Luiz Moreira, e 
Samanta Coan. O texto de Mário Fundarò e Rubens Alves 
da Silva, que desenvolve uma noção benjaminiana de 
fantasmagoria em sua análise de bens patrimoniais, inspira 
algumas das reflexões deste prefácio. Os autores também 
discutem aspectos da imaterialidade do material e 
materialidade do imaterial em estudos de patrimônios 
culturais. O artigo de Flavio Lemos Carsalade discute o 
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estado da arte em estudos de patrimônio. Numa 
homenagem ao Professor Marco Dezzi Bardeschi, Mário 
Fundarò discute a “inovação do novo”. Giovanna Benassi 
apresenta uma discussão sobre a formação histórica do 
conceito de patrimônio. Renata Lopes Leite contribui com 
apontamentos teóricos. Luiz Divino Maia aborda uma 
literatura sobre memória coletiva. E Frederico Luiz 
Moreira, sobre festas. Em seus respectivos textos, Luis 
Carlos Quintino Cabral Flecha e Kelly Rabello propõem 
uma análise de patrimônios culturais a partir da literatura 
sobre performance, com destaque aos estudos de Diana 
Taylor e Richard Schechner. 

No início da coleção, uma série de artigos discute as 
novas tecnologias da informação e análise documental. Há 
textos sobre bibliotecas como “lugar de memória” e de 
preservação do patrimônio, de Fabrício José Nascimento 
da Silveira, aprendizagem informacional, de Miriã Santana 
Veiga e Júlia Gonçalves da Silveira; acervos digitais, de 
Daniella Parreiras Dutra e Margarida Maria Borghoff (em 
coautoria); e filmagens, de César Guimarães e Pedro 
Aspahan (em coautoria). O texto de Marco Antônio Penido 
de Rezende, Raphael A. V. C. N. Pachamama e Patrícia 
Prema de Melo Moraes aborda sobre inovação 
tecnológica, programas habitacionais, descolonização do 
Brasil, desenvolvimento sustentável, bambu, arquitetura 
de terra, saberes tradicionais e Xakriabá. O texto de 
Guimarães e Aspahan revela algumas das possibilidades 
que se abrem, com o uso da câmera, para captar aspectos 
imprevisíveis de performances culturais, na filmagem de 
mestras e mestres de culturas afro-brasileiras. Renata 
Lopes Leite discute os usos de sistemas de informação em 
relação aos inventários patrimoniais, Marina Furtado 
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Gonçalves mobiliza um paradigma indiciário em sua análise 
documental, e Ivangilda Bispo dos Santos trouxe algumas 
contribuições dos africanos e seus descendentes a partir 
do acervo do Museu do Ouro. 

A seguir, um conjunto de textos apresenta uma 
variedade de situações envolvendo processos 
participativos e disputas por patrimônio. Diversos textos 
se referem a museus como espaços de luta e mediações 
culturais. Rita Lages Rodrigues, Luiz Henrique Assis Garcia, 
Maria Tereza Dantas Moura e Ana Karina Bernardes (em 
coautoria) discutem disputas envolvendo pixadores e o 
Museu de Arte de Pampulha. Flávia Cristina Costa Vieira 
aborda questões de museologia em relação à luta pela 
memória social e coletiva. Julio Alves dos Santos investiga 
uma prática democrática de musealização. Em textos de 
Igor Cândido Costa e René Lommez Gomes (em coautoria), 
e de Marília Andrade Pereira, museus são pensados como 
campos de mediação cultural. O capítulo de Mariana 
Ramos de Morais promove o debate dos Afro-patrimônios 
na cidade, e o de Débora Natália Viana do Nascimento 
aborda o turismo como indutor da (re) valorização do 
patrimônio histórico cultural, identidade e memória. 

Processos participativos e lutas por patrimônio 
também são discutidos em textos de Luana Carla Martins 
Campos Akinruli e Samuel Ayobami Akinruli (em 
coautoria), sobre congadas mineiras; de Marina Freitas 
Vilaça, sobre um movimento de preservação de área verde 
e criação de parque ecológico; de Gabrielle Luz Campos, 
sobre lutas de canastreiros; e de Andréa Zhouri, sobre 
lutas territoriais de povos indígenas. A apropriação de 
terras por “neocoroneis” é discutida por Klemens 
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Laschefski. Cristiana Guimarães Alves discute saberes de 
resistência. 

Em dois textos, as atenções se voltam a práticas 
artesanais. João Paulo Martins realiza um estudo sobre a 
produção de doces, e sobre o ofício de bordadeiras e 
rendeiras em Ouro Preto. Bianca Xavier Lemes e Andréa 
Franco Pereira (em coautoria) investigam o saber-fazer do 
tecer de mulheres artesãs. 

Num último bloco, questões de memória, narrativa e 
performance se articulam. O texto de Michele Christine 
Borges e Ismar da Silva Costa (em coautoria) aborda os 
usos da performance teatral no ensino da história. Luiz 
Divino Maia realiza um estudo sobre a memória coletiva e 
a arte narrativa dos velhos. A pesquisa de Luis Carlos 
Quintino Cabral Flecha, assim como a de Leandro Ribeiro 
Palhares, tematiza a capoeira. Kelly Rabello discute o 
congado. Os estudos de Andiara Barbosa Neder, sobre a 
Folia de Reis, e de Bianca Xavier Lemes e Andréa Franco 
Pereira (em coautoria), sobre mulheres artesãs, chamam 
atenção para questões de empoderamento feminino. 
Frederico Luiz Moreira realiza uma pesquisa sobre os 
tapetes de serragem, vistos como histórias que as pessoas 
contam sobre elas mesmas, na festa de Corpus Christi em 
Sabará. Gustavo Souza Marques trouxe um capítulo que 
buscou as possíveis conexões entre o pensamento de um 
dos maiores pensadores pós-colonialistas do século 
passado, Frantz Fanon, com as produções musicais de um 
dos artistas que está na vanguarda do rap mundial 
contemporâneo, Tyler, the Creator. 

Em sua arqueologia da comunicação Walter Benjamin 
mostra como as tecnologias da informação surgem em 
estratos recentes, de superfície. Estratos mais fundos 
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revelam uma grande tradição narrativa que se associa a 
sociedades artesanais. Nessas sociedades, a mão do 
artesão entra em contato com o material de sua criação. A 
voz que narra, ressoa no corpo. Viajantes corporalmente 
atravessam espaços. A memória se afunda no tempo e no 
corpo do narrador. 

A leitura dos artigos desta coleção revela um 
movimento semelhante. De início, uma série de artigos 
sobre tecnologias da informação. A seguir, como se 
adentrássemos uma camada mais funda, um número 
expressivo de textos abordam as disputas por 
patrimônios, pela memória, e pela interpretação dos 
sentidos da tradição. Como foi visto, a abertura para 
múltiplas interpretações caracteriza, para Benjamin, a 
grande tradição narrativa. Diversos artigos discutem 
práticas artesanais. Por fim, segue uma variedade de 
textos sobre narrativas, memória e performance – os 
saberes encorporados, e as narrativas dos corpos. Um 
detalhe: embora o percurso geológico dos artigos possa 
sugerir uma jornada em direção ao passado, os textos 
finais da coleção (sobre narrativas, memória e 
performance) também nos remetem ao aqui e agora, e 
grupos e comunidades em estado de risco. “Assim como as 
flores dirigem sua corola para o sol, o passado, graças a um 
misterioso heliotropismo, tenta dirigir-se para o sol que se 
levanta no céu da história” (BENJAMIN, 1985e, p. 224). 
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APRESENTAÇÃO 
É com imensa satisfação que apresentamos esta 

publicação, concebida por pesquisadores e pesquisadoras 
que participaram do "I Seminário NEPPaMCs: Patrimônio 
e Mediações Culturais", realizado na Escola de Ciência da 
Informação, da Universidade Federal de Minas 
Gerais/ECI/UFMG, entre os dias 11 e 12 de abril de 2018. 
Nesses termos, a coletânea é constituída, em sua maioria, 
por versões reelaboradas de conferências, palestras e 
comunicações apresentadas nos diferentes GTs, que 
deram corpo ao Seminário. Como resultado de pesquisas 
teóricas ou de vivências concretas em diferentes 
instituições e realidades, esses textos fomentam o debate 
e a produção de conhecimentos sobre o patrimônio 
cultural em suas múltiplas demandas e possibilidades de 
tratamento, bem como esses textos suscitam uma 
aproximação com diversas questões concernentes aos 
campos da mediação cultural e da informação, tanto 
naquilo que se refere a possíveis modalidades de 
articulação, quanto em termos de suas antinomias e 
dicotomias. 

Como sabemos, a temática do patrimônio e mediação 
cultural destacam-se como central na tessitura do diálogo 
e reflexões teóricas e metodológicas em múltiplos campos 
da produção do conhecimento acadêmico-científico. E isso 
se expressa nas páginas deste livro. Tendo sido essa, com 
efeito, a proposta do Seminário I NEPPaMCs, isto é, 
promover um encontro multidisciplinar com intuito não 
apenas de debater a questão de patrimônio e mediação e 
suas implicações socioculturais, mas principalmente 
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refletir sobre os pontos de contato e as variações de 
significados, definições, objetos e problematizações 
subjacentes à apropriação multidisciplinar das respectivas 
noções.  

A chamada para aquele diálogo, convém explicar, 
teve como mote justamente as dúvidas, os 
questionamentos, as preocupações e as dificuldades 
manifestadas no contexto das reuniões programadas do 
Núcleo de Estudos sobre Patrimônio, Performances e 
Mediações Culturais da UFMG, voltadas para discussão em 
torno da leitura de textos sobre patrimônio cultural.  
Nessas reuniões, participaram professores e estudantes 
da pós-graduação e da graduação das áreas da 
Antropologia, Arquitetura, Ciência da Informação, 
História, Geografia; geógrafas e historiadoras consultoras 
de projetos na divisão classificatória do patrimônio 
cultural e, também, a antropóloga servidora técnica do 
setor do patrimônio imaterial do IPHAN. Assim, foi no 
âmbito desse grupo que surgiu a ideia concretizada no 
planejamento, na organização e realização do referido 
evento. Cabendo neste espaço registrar por ordem 
alfabética o nome das pessoas que estavam juntas e 
colaboraram naquele momento para as coisas 
acontecerem: Carolina Vaz de Carvalho; Gustavo Souza 
Marques; Lorena Tavares de Paula; Luana Carla Martins 
Campos Akinruli; Mariana Ramos de Morais; Samuel 
Ayobami Akinruli; Nicole Marinho Horta; Mario Fundaro; 
Vanilza Jacundino Rodrigues. 

É válido acrescentar ainda que esta publicação é o 
desdobramento da empreitada de uma construção 
dialógica da perspectiva antropológica no campo da 
Ciência da Informação. Portanto, a partir da compreensão 
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de que patrimônio e mediação cultural são dois conceitos 
também importantes nos estudos e produção do 
conhecimento no campo interdisciplinar dessa respectiva 
área das ciências sociais aplicadas.    

Isso posto, esperamos que a leitura das experiências, 
pesquisas e reflexões compartilhadas nas páginas desta 
coletânea venha acrescentar contribuição significativa 
para atualização da informação e produção do 
conhecimento sobre a questão do patrimônio e as 
mediações culturais além das fronteiras nacionais. A 
síntese dos capítulos que segue abaixo permitirá uma 
apreciação panorâmica dessa expectativa. 

A primeira parte, intitulada MEMÓRIA, REDES, 
TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E PATRIMÔNIO, é 
composta por seis capítulos. O primeiro capítulo apresenta 
o estudo Sendas entre o visível e o invisível: a biblioteca 
como “lugar de memória” e de preservação do 
patrimônio de Fabrício José Nascimento da Silveira, o qual 
parte das questões: qual a importância que “lugares de 
memória” assumem no processo de estruturação dos 
quadros de sentidos que alimentam as lembranças e as 
experiências de representação de dada vivência ou 
acontecimento no tempo presente? Seriam as bibliotecas, 
de fato, um desses lugares de memória? A partir dessas 
questões, ao londo do texto o autor promove uma 
argumentação estruturada para demonstrar que, em 
virtude de sua historicidade e das funções sociais que 
assumem, as bibliotecas figuram-se na 
contemporaneidade como um dos possíveis refúgios de 
Mnemosyne posto engendrarem em torno se si – de seus 
espaços, acervos e serviços – referências multifacetadas 
que expressam de maneira significativa as estruturas 
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históricas, políticas, ideológicas e identitárias sobre as 
quais uma dada sociedade se constitui, nutre-se e se 
valoriza. 

O capítulo de Miriã Santana Veiga intitulado Práticas 
de letramento informacional: o uso da informação como 
caminho da aprendizagem nas bibliotecas multiníveis do 
Instituto Federal de Rondônia que se propõe a entender 
as práticas de Letramento Informacional e o uso da 
informação, ambas desenvolvidas por docentes, 
bibliotecários e discentes do Instituto Federal de 
Rondônia (IFRO). Busca relacionar essas práticas com a 
criação de um Programa Educativo de Letramento 
Informacional, para a melhoria e estruturação das 
atividades de ensino, desenvolvidas pelas Bibliotecas do 
Instituto.  

O texto Bibliotecas virtuais temáticas: função 
educativa e possibilidades de práticas mediadoras e 
disseminadoras de informação e cultura universais, de 
Júlia Gonçalves Silveira, apresenta uma contextualização e 
panorama discutindo a função social e evolução 
tecnológica das bibliotecas tradicionais e eletrônicas, 
assim como dissemina informações sobre alguns dos 
projetos acadêmicos desenvolvidos e aplicados em 
ambientes educacionais no próprio contexto universitário 
interno. Ademais, discute a função dessas bibliotecas em 
comunidades sociais extramuros universitários, via 
trabalhos de parcerias e ações informacionais e educativas 
caracterizadas como extensão universitária. 

Daniella Parreiras Dutra e Margarida Maria Borghoff 
nos trazem o capítulo intitulado Totem de Memória do 
Conservatório e Escola de Música da UFMG, cujo intuito é 
apresentar o totem de Memória do Conservatório UFMG, 
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criado em 2015, que busca disponibilizar um acervo digital 
com uma documentação histórica de dois espaços físicos 
que compartilham a mesma história. 

O capítulo Do monumento ao patrimônio, do 
patrimônio individual ao digital: a formação histórica do 
conceito e de práticas patrimoniais a partir de duas 
abordagens, de Giovanna Benassi, explicita duas 
perspectivas acerca da formação histórica do conceito e 
práticas do patrimônio cultural: a de Françoise Choay 
(2006, 2011) e a desenvolvida conjuntamente por Pedro 
Funari e Sandra Pelegrini (2006). Os três autores 
selecionados são referências no campo de produção 
teórica sobre o tema e discutir as aproximações e 
distanciamentos de seus delineamentos pode, em última 
instância, significar entender como uma série de outros 
autores – por eles influenciados – constituem suas 
próprias interpretações. 

A experiência audiovisual com os saberes 
tradicionais na UFMG é o texto escrito por César 
Guimarães e Pedro Aspahan reflete sobre os desafios do 
trabalho audiovisual com as mestras e mestres, apontando 
alguns dos princípios que regem o nosso trabalho e 
apresentando três diferentes formatos que 
experimentamos, até o momento, para lidar com as 
distintas formas de encontro entre os conhecimentos 
acadêmicos e os saberes tradicionais: a videoaula, o 
retrato e os filmes documentários. 

O capítulo Desafios para uso de materiais e 
tecnologias vernáculas em Programas de Habitação no 
Brasil: Tecnologia, Comunidades Tradicionais e 
Desenvolvimento Sustentável, de Marco Antônio Penido 
de Rezende, Raphael A. V. C. N. Pachamama e Patrícia 
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Prema de Melo Moraes, embasado em uma revisão da 
história do Brasil desde a invasão portuguesa, e em 
reflexões teóricas críticas sobre os rumos da tecnologia, 
este estudo procura entender quais os desafios para 
implementação de inovações tecnológicas responsáveis 
social e ambientalmente nos programas habitacionais 
brasileiros contemporâneos como o Programa Minha Casa 
Minha Vida e o Programa Nacional Habitação Rural 
praticado em comunidades tradicionais. Por fim, será 
apresentado um estudo de caso realizado com uma 
comunidade da etnia Xacriabá no norte de Minas Gerais, 
onde se pode observar e exemplificar o trajeto teórico 
abordado neste texto.  

A parte dois, FONTES INFORMACIONAIS, MEMÓRIA E 
PATRIMÔNIO: COLEÇÕES, DOCUMENTOS E OBJETOS, é 
composta por cinco capítulos, conforme apresentados 
abaixo. Renata Lopes Leite é a autora do primeiro texto 
dessa seção, O inventário como instrumento de 
informação e preservação do patrimônio cultural, cujo 
objetivo é refletir sobre a conservação preventiva, a qual 
se inicia através do conhecimento dos objetos, seu registro 
e identificação. O inventário patrimonial é uma ferramenta 
primária e primordial que auxilia no reconhecimento do 
acervo, na prevenção de perdas, na avaliar coleções e 
políticas de preservação e gestão.  

Marina Furtado Gonçalves apresenta o texto Análise 
material de documentos avulsos: uma experimentação 
metodológica, cuja proposta está em apresentar uma 
metodologia de análise de materiais avulsos visando 
identificar marcas d’aguas nos documentos da Coleção 
Casa dos Contos do APM. Conforme o texto, as marcas 
d’água, contida nos suportes documentais, identificam o 
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contexto no qual o documento foi confeccionado e nesse 
sentido reflete as estruturas e relações das sociedades 
devido aos vestígios históricos deixados registrados por 
ela (marcas d’agua). Conforme o texto, as marcas d’águas 
desvela questões que ultrapassam o conteúdo escrito e 
pintado de um manuscrito. E dentro da referida análise 
proposta pela autora, além da marca d’água, a mesma 
identificou seis tipologias de documentos diferentes, tais 
como: atestados, cartas, folhas de pagamento, listas, 
recibos e requerimentos. Portanto, a metodologia de 
análise de materiais serviu para identificar as marcas 
d’água, a tipologia documental e o estado de conservação 
do suporte documental. 

Os autores e autoras, Rita Lages Rodrigues, Luiz 
Henrique Assis Garcia, Maria Tereza Dantas Moura e Ana 
Karina Bernardes, trazem em seu texto O que está dentro, 
o que está fora: a “porta” do Museu de Arte da Pampulha, 
o patrimônio mundial, o espaço público e as ações dos 
pixadores, o qual iniciam  explorarando a criação do MAP, 
seu vínculo histórico com a Pampulha, o Conjunto 
Arquitetônico ali construído e sua posterior inclusão na 
lista do Patrimônio Mundial da UNESCO, para em seguida 
aprofundarem na análise específica das diferentes 
disputas em torno da obra “Porta”, de Amílcar de Castro, 
já que esta configura, a partir de sua condição bem 
particular, um “campo de teste” adequado para as 
indagações das pessoas autoras sobre apropriações do 
patrimônio cultural no espaço público. 

Notas de trabalho de campo: sobre a Memória social 
e a Museologia no fazer etnográfico e arqueológico, de 
Flávia Cristina Costa Vieira, apresenta uma reflexão sobre 
as contribuições do campo da Memória Social e da 
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Museologia nos trabalhos de campo realizados na região 
norte do estado de Minas Gerais, na Unidade de 
Conservação (UC) Parque Nacional de Cavernas do 
Peruaçu (PNCP). 

Ivangilda Bispo dos Santos é a autora do último 
capítulo dessa seção intitulado Algumas contribuições 
dos africanos e seus descendentes a partir do acervo do 
Museu do Ouro, que promove a reflexão sobre como a 
narrativa museológica do Museu do Ouro, que 
praticamente continua a mesma desde a década de 1940, 
é a materialização de um projeto nacional e ideológico que 
tinha uma noção clara de qual perspectiva histórica 
deveria ser exposta e reproduzida pelas instituições 
culturais no Brasil. 

Na parte três intitulada PROCESSOS DE 
PATRIMONIALIZAÇÃO: TERRITORIALIDADE, MEIO 
AMBIENTE E PAISAGENS URBANAS iniciamos com a leitura 
do texto de Flavio de Lemos Carsalade, intitulado Entre o 
material e o imaterial: processos participativos e 
urbanização, o qual começa contextualizando como o 
campo do patrimônio cultural tem sofrido significativos 
questionamentos na última década, os quais apontam para 
a falência de certos pressupostos que há alguns anos eram 
considerados basilares, mas que hoje passam a exigir uma 
nova epistemologia para a lida com os bens patrimoniais. 
Grande parte desses questionamentos são fruto do aporte 
mais contundente do patrimônio dito imaterial ou 
intangível que, no Brasil, ganhou impulso a partir da 
promulgação do Decreto 3551 que dispõe sobre o 
Programa Nacional do Patrimônio Imaterial, em 2000 e dos 
processos participativos que a sociedade brasileira 
começou a exigir a partir da redemocratização e da 
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enorme expansão urbana que tem caracterizado sua 
história recente. Assim, o objetivo do capítulo é discutir 
como estas questões se apresentam no campo patrimonial 
contemporâneo e como elas vêm modificando as 
metodologias de intervenção e gestão no patrimônio. 

O texto As territorialidades e suas invisibilidades: 
as congadas de Minas Gerais, de autoria de Luana Carla 
Martins Campos Akinruli e Samuel Ayobami Akinruli, faz 
uma discussão sobre os territórios da memória associados 
às práticas congadeiras nos municípios de Divinópolis, 
Passos e São Sebastião do Paraíso em Minas Gerais. Por 
meio de fontes orais associadas à experiência etnográfica, 
além das confrontações com a documentação de 
memorialistas, aponta as tensões existentes entre os 
diversos agentes e agências envolvidos com a 
manifestação da Congada nesses três municípios que 
tiveram em comum a destruição de um relevante espaço 
de referência para essa coletividade: a Igreja ou Capela de 
Nossa Senhora do Rosário. 

O capítulo intitulado Meio ambiente e paisagem 
urbana: "Movimento Parque JA" no bairro Jardim 
América em Belo Horizonte/MG, de Marina Freitas Vilaça, 
reflete sobre os conflitos enfrentados pelos moradores 
locais do bairro Jardim América e seus posicionamentos 
contrários a um projeto de empreendimento em uma 
completa da área verde. Assim, este texto discute os 
impactos ambientais causados e as questões de 
permanência e conservação da referida área verde para 
reflexão sobre a composição de projetos alternativos de 
uso público. 

Andréa Zhouri é a autora do texto Da desregulação à 
desconstrução ambiental: violências e lutas territoriais, 
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cujo objetivo é discutir sobre o licenciamento ambiental e 
os desafios contemporâneos para a preservação ambiental 
e a defesa do patrimônio histórico-cultural frente aos 
grandes projetos desenvolvimentistas, em especial, em 
período pós-eleição de 2018. Aborda novas facetas da 
desregulação ambiental, entendida como o processo 
decorrente de uma política sistemática de 
desregulamentação e re-regulamentação das normativas 
ambientais que regem o licenciamento ambiental de 
grandes empreendimentos, e que encontra equivalência 
nos processos de desmanche das instituições que tratam, 
não apenas da temática ambiental, mas igualmente dos 
direitos territoriais de povos indígenas e comunidades 
tradicionais. 

O capítulo Com licença - o que ‘o pobre’ fala não nos 
interessa”: governança ambiental como meio de 
apropriação de terras por neocoroneis, de Klemens 
Laschefski, refere-se às possibilidades de participação na 
elaboração de políticas e na tomada de decisões no 
contexto do planejamento ambiental para projetos de 
grande escala.  

Júlio Alves dos Santos é o autor do próximo capítulo 
intitulado Programa Ponto de Memória: prática 
democrática de musealização de bens patrimoniais, que 
analisa o setor museológico dentro do setor cultural e de 
patrimônio. Discute a formação de políticas participativas 
que auxiliaram na elaboração da Política Nacional de 
Museus (PNM), documento estruturado pesando nas 
especificidades do setor museológico.  

O capítulo Patrimônio imaterial e práticas 
artesanais: o registro como instrumento de política 
pública em Ouro Preto/MG escrito por João Paulo Martins 
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enfoca nas políticas voltadas para as práticas artesanais, 
mormente os processos de registro da produção de doces 
artesanais de São Bartolomeu e do ofício de bordadeiras e 
rendeiras, a partir do contexto das políticas públicas 
voltadas para o patrimônio imaterial em Ouro Preto. 

Cristiana Guimarães Alves é a autora do texto Cabana 
do Pai Tomás: saberes de resistência propõe reflexões 
sobre os saberes de um grupo de moradores da 
Comunidade da Cabana do Pai Tomás, na Regional Oeste 
de Belo Horizonte, onde atualmente se reúnem como 
Coletivo de Agroecologia do Aglomerado da Cabana, a 
partir de uma abordagem geoetnográfica. 

O reconhecimento dos canastreiros como povos 
tradicionais e seus possíveis desdobramentos jurídicos é 
o texto escrito por Gabrielle Luz Campos cujo objetivo foi 
discutir as possíveis consequências jurídicas caso os 
canastreiros - nome atribuído aos pequenos produtores 
rurais habitando áreas ainda pendentes de regularização 
do Parque Nacional da Serra da Canastra (localizado no 
Sudoeste de Minas Gerais) - sejam reconhecidos como 
populações tradicionais. Para tal reflexão, utiliza da 
análise do instituto das Unidades de Proteção Integral, 
com enfoque à categoria dos Parques, assim como analisa 
os principais atributos da região que culminaram na 
criação do Parque Nacional da Serra da Canastra – PNSC. 
Apresenta à pessoa leitora, a definição de populações 
tradicionais no ordenamento jurídico brasileiro e o 
pioneirismo da Lei Estadual de Minas Gerais n.º 
21.147/2014 ao tratar sobre os povos tradicionais, e os 
principais dispositivos jurídicos aplicáveis, caso os 
canastreiros sejam reconhecidos como populações 
tradicionais. 



Rubens Alves da Silva, Franciéle Carneiro Garcês da Silva,  
Frederico Luiz Moreira, Samanta Coan. (Org.). 

58 

Igor Cândido Costa e René Lommez Gomes são 
autores do capítulo intitulado O museólogo como 
mediador do processo de preservação do patrimônio 
cultural da Serra da Moeda (MG) e cujo objetivo é a 
reflexão sobre o potencial de atuação dos museólogos no 
campo da gestão do patrimônio cultural, partindo do 
pressuposto que existe um segmento operacional da 
Museologia que pode entrar em diálogo com preceitos da 
Arquitetura e do Urbanismo, da História e da Arqueologia 
para contribuir com o aprimoramento das estratégias e 
das ferramentas de salvaguarda de bens culturais. 

Afro-patrimônios na cidade: “lugares de memória” 
como atrativo turístico? é o texto de Mariana Ramos de 
Morais, o qual promove o debate sobre a relação entre 
patrimônio cultural e cidade, tendo como foco regiões 
periféricas de grandes centros urbanos, onde 
majoritariamente estão situados os afro-patrimônios. 

O texto que encerra esta seção é O turismo como 
indutor da (re) valorização do patrimônio histórico 
cultural, identidade e memória: o caso do bairro Santa 
Tereza em Belo Horizonte – Minas Gerais, de Débora 
Natália Viana do Nascimento, que aborda sobre o turismo 
no bairro Santa Tereza de Belo Horizonte buscando 
entender como o turismo pode realmente ser uma 
atividade transformadora de uma cidade, região ou bairro 
quando falamos em preservação e resgate cultural. 

Na parte quatro, PERFORMANCES, MEDIAÇÕES 
CULTURAIS E IDENTIDADES, Mario Fundarò e Rubens 
Alves da Silva são os autores do texto que inicia esta seção, 
intitulado Entre Veneza e Penedo: a imaterialidade do 
material, o qual propõe refletir sobre a dialética entre os 
termos “memória” e “patrimônio cultural”, os quais 
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configuram a existência de uma consciência coletiva de 
apropriação e reconhecimento do passado pelo presente 
e necessariamente uma perspectiva de transmissão ao 
futuro de um valor, garantida pela ideia de preservação. 
Refletem sobre a dialética entre restauradores e os 
conceitos de memória, de patrimônio, do que conservar ou 
eliminar, do que salvaguardar ou recompor. Assim, a 
questão da preservação é um dos pontos centrais na 
discussão quando os autores refletem sobre 
reconhecimento de valor, seja este estético, material, 
simbólico, cultural, ideológico ou histórico.  

O texto Histórias encenadas no corpoencena: morte 
e vida severina e teatro opinião no processo de 
composição do 'Carcará’, de autoria de Michele Christine 
Borges e Ismar da Silva Costa, apresenta a performance 
teatral como fonte de inspiração, diálogo e construção 
principal para pensar e propor a oficina “Carcará: não vai 
morrer de fome”, realizada pelo Grupo artístico 
Corpoencena da Universidade Federal de Goiás, no âmbito 
das metodologias inovadoras no ensino de história. 

Marília Andrade Pereira é a autora do capítulo Estudo 
de caso sobre a arquitetura do museu e a complexidade 
artística, territorial e simbólica, no qual enfoca na 
compreensão sobre o estado da arte da arquitetura do 
Museu de Congonhas, inaugurado em dezembro de 2015, 
no sítio do Santuário de Bom Jesus de Matosinhos, 
localizado no município mineiro de Congonhas. Através de 
conceitos desenvolvidos por Gombrich (2007), Malraux 
(2011) e da arquitetura na base existencial investigada por 
Carsalade (2014), investiga a complexidade artística, 
territorial e simbólica da arquitetura. O capítulo 
contextualiza e entende a importância da edificação do 
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Museu em seu entorno, e como parte de um conjunto 
patrimonial em transformação, utilizou-se do enfoque 
dado por várias disciplinas do campo sociocultural, que 
adotam a noção da mediação cultural voltada aos 
processos de construção, representação, transmissão e 
recepção.  

Luiz Divino Maia apresenta o capítulo O despontar 
das observações: lembranças de velhos sobre vívidos 
lugares, e se propõe a desvendar os territórios limítrofes 
e periféricos da “cidade grande”. Assim, o autor busca ir 
além das demarcações centrais e de seus “marcos 
consagrados”, recorrentemente difundidos como tais, 
como a Praça da Liberdade, o Viaduto Santa Tereza, o 
Conjunto Arquitetônico da Pampulha, o Parque Municipal 
e o Parque das Mangabeiras, e outros de Belo Horizonte. 

No texto Os saberes e fundamentos da capoeira 
tradicional, cultura popular brasileira, como alternativa 
nos processos de formação cidadã e educação social de 
colonial, fortalecimento de vínculos e do protagonismo, 
em meio aos desafios da contemporaneidade, de Luís 
Carlos Quintino Cabral Flecha busca contribuir para a 
visibilização e valorização dos saberes da capoeira 
tradicional, ancestral, esquecida da memória social da 
maioria dos e das capoeiras na contemporaneidade, e na 
sua potência natural para o enfrentamento ao racismo e as 
desigualdades sociais. Traz um recorte temporal entre 
1890 a 1945 refletindo naquelas performances e 
mediações da capoeira como forma e estratégia de 
preservação da memória social de povos africanos no 
Brasil. Para tanto chama a atenção ao ofício do Mestre da 
Capoeira, sendo o Mestre de Capoeira o mediador dos 
saberes codificados no corpo, nos toques, no canto, nos 
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rituais da capoeira tradicional, e como essa ‘’episteme 
ancestral da capoeira” pode contribuir na formação cidadã 
e no fortalecimento de identidades, de relações em 
comunidade, visando o enfrentamento das desigualdades 
sociais e questões sociais na atualidade. 

O capítulo A capoeira como possibilidade de 
mediação cultural da identidade, de Leandro Ribeiro 
Palhares, apresenta uma discussão sobre a importância da 
capoeira para a consolidação das identidades em 
contraposição ao contexto da globalização. A capoeira 
como prática coletiva apresenta complexidade no seu 
desenvolvimento e expansão, com diversas linhagens e 
escolas, desenvolve determinados fundamentos que 
geram diferenciações. Justamente na impossibilidade de 
classificar uma “origem pura” da capoeira, está a 
possibilidade de contrapor as práticas educacionais 
eurocêntricas baseadas na disciplinaridade e dissociadas 
de um todo. A capoeira como prática afro-brasileira 
apresenta a possibilidade de educar com princípios em 
base africana considerando circularidade, musicalidade, 
corporeidade e demais princípios africanos para as 
práticas pedagógicas. 

Kelly Rabello traz em seu texto, Congado: identidade 
e performance nas tramas do patrimônio imaterial, os 
conceitos de Performance, Identidade e Patrimônio 
Imaterial para refletir sobre as políticas de preservação 
das tradições afro-brasileiras. O ponto central do debate é 
o Congado, expresso pela autora como importante na 
esfera do patrimônio cultural, a partir da compreensão 
deste como um bem que resgata e valoriza a história de 
pessoas negras e que nos conta sobre a história do Brasil 
de uma forma dinâmica. Para tanto, a autora usa como 
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referência o caso do Congado de Bela Vista de Minas/MG, 
registrado como Patrimônio Imaterial Municipal.   

Andiara Barbosa Neder é a autora do capítulo 
Tradição que não se perde: a plausibilidade mítica das 
mudanças, o qual busca compreender como se delineou e 
se mantêm o processo de inserção feminina no contexto 
falocrático da Folia de Reis, em Leopoldina, pequeno 
município da Zona da Mata mineira. Vai expor como os 
mitos e seus desdobramentos produzidos pela sabedoria 
popular e já cristalizados na memória coletiva, definem, 
autorizam e justificam alterações realizadas na dinâmica 
da festa sem perder sua tradicionalidade. 

Bianca Xavier Lemes e Andréa Franco Pereira nos 
trazem o capítulo O saber-fazer do tecer de mulheres 
artesãs na contemporaneidade: empoderamento 
feminino e artesanato por um olhar histórico e 
antropológico, que apresenta o saber-fazer do ofício do 
tecer manual como possível fator de empoderamento de 
mulheres artesãs. Vai abordar - a partir das discussões 
teóricas acerca do patrimônio imaterial pelo viés histórico 
e antropológico - a presença feminina nessa atividade. 

O capítulo Nos caminhos da Festa: notas sobre um 
Corpus Christi mineiro, de autoria de Frederico Luiz 
Moreira, aborda as relações conceituais da festa em 
analogia aos simbolismos que se apresentam por meio dos 
tapetes de serragens que ornamentam a festa do Corpus 
Christi na cidade de Sabará, em Minas Gerais, a partir do 
panorama das festas religiosas populares. Nesta escrita, o 
autor esclarece a festa em seu sentido socioantropológico, 
contextualizando-a ao lócus da pesquisa, seus processos 
de feitura e a posterior destruição dos tapetes no percurso 
da celebração. Retrata a análise e descrição de parte do 
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processo etnográfico estabelecido no Corpus Christi de 
2015, utilizando-se de fotografias e de notas provenientes 
de seus diários de campo para delinear suas percepções e 
experiências junto aos fiéis quando participou da 
procissão, momento em que os tapetes de serragens são 
destruídos ao serem pisoteados na passagem dos párocos 
e demais sujeitos do cortejo à presença do “Corpo de 
Deus”. 

Finalizando a referida seção, o capítulo intitulado 
Rap e pós-colonialismo: de Tyler, The Creator a Frantz 
Fanon, de Gustavo Souza Marques, tem como foco revelar 
as possíveis conexões entre o pensamento de um dos 
maiores pensadores pós-colonialistas do século passado, 
Frantz Fanon, com as produções musicais de um dos 
artistas que está na vanguarda do rap mundial 
contemporâneo, Tyler, the Creator. O impacto psíquico da 
ideia de raça em uma sociedade de hegemonia branca 
como acontece no ocidente e em suas colônias foi uma das 
principais preocupações de Fanon enquanto intelectual, 
psiquiatra e ativista da causa negra. Não obstantemente, 
Tyler, the Creator escreveu letras de teor bastante 
psicanalítico em seus três primeiros álbuns e tem 
trabalhado com a ideia de máscara branca em alguns de 
seus videoclipes mais recentes. Por essa razão, acredito 
ser propício olhar para o passado e buscar um referencial 
teórico que fuja da narrativa predominante de pensadores 
vindo do centro, optando por interpretar o trabalho de 
Tyler por um olhar periférico. 

Encerrando as experiências apresentadas neste livro 
que apresenta as discussões apresentadas no I Seminário 
NEPPAMCS de 2018, esperamos que a obra colabore para 
discussões e produções científicas voltadas para as 
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relações entre patrimônio, informação e mediações 
culturais no contexto contemporâneo.  
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A INOVAÇÃO DO NOVO 

 

Mario Fundarò 

 
No dia 12 de abril de 2018, aos 83 anos, o professor 

Marco Dezzi Bardeschi, arquiteto e teórico italiano da 
arquitetura e do restauro de renome internacional, 
participou como convidado estrangeiro no I SEMINÁRIO 
NEPPAMCs: PATRIMÔNIO E MEDIAÇÃO CULTURAL, 
organizado pelo Núcleo de Estudos sobre Performance, 
Patrimônio e Mediações Culturais NEPPAMCs e 
coordenado pelo Professor Rubens Alves da Silva da 
Ciência da Informação - UFMG. Fui aluno de Marco Dezzi 
Bardeschi nos anos 1990, na Faculdade de Arquitetura do 
Politécnico de Milão e tive o privilégio de tê-lo como meu 
orientador na graduação-mestrado e enfim, co-orientador 
estrangeiro no meu doutorado concluído em 2018. Uma 
relação de quase 30 anos, pontuada por não muitos 
encontros, muito menos do que eu gostaria, mas sempre 
de enorme intensidade. Três coisas sempre me 
surpreenderam nestes momentos juntos: que ele 
lembrasse o meu nome, a gentileza e a paciência que 
sempre teve comigo e a capacidade de inovar o seu 
pensamento crítico. 

Quando convidei Marco Dezzi Bardeschi para 
participar neste seminário, ele se entusiasmou 
imediatamente com a ideia, seja pela temática do 
patrimônio, seja por ser uma iniciativa dirigida a um 
público de jovens com formações diversas, promovida pelo 
grupo NEPPAMCs. Este grupo de estudos - do qual tive o 
privilégio de ser um pouco co-fundador junto com o amigo 
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Rubens, que me convidou – entusiasmou Dezzi Bardeschi 
inclusive por ser um grupo interdisciplinar, composto por 
professores e estudantes provindos de várias faculdades, 
arquitetos, geógrafos, antropólogos, psicólogos, 
profissionais de instituições do patrimônio, e não. Sendo 
ele o principal teórico da Conservação integrada, com 
várias publicações de livros e artigos a respeito, além de 
ser o fundador de uma revista internacional impressa 
(sim... ainda em papel!!) e publicada há mais de 30 anos 
chamada 'ANANKE, imaginei que falaria sobre a diatribe 
entre restauro e conservação, temática entre as suas 
prediletas. Mais uma vez ele me surpreendeu propondo a 
temática da “INOVAÇÃO” relacionada ao projeto de 
restauro e conservação, com ele mesmo novamente se 
inovando, e elevando a discussão sobre o Restauro muitas 
vezes repetitiva, autoreferencial ou acadêmica demais - 
entre conservadores e intervencionistas, entre bons e 
maus, em um nível prático do projeto e da arquitetura, esta 
última entendida como arte liberal - convidada.26 

Achamos assim interessante apresentar o relato 
crítico da palestra proferida pelo professor Marco Dezzi 
Bardeschi no abril de 2018, em uma mesa de trabalho 
composta pelo professor Flávio Carsalade, da Escola de 
Arquitetura da UFMG e pelo Professor Leonardo Castriota 

                                                 
26 Marziano Capella (V século) no seu De nuptiis Mercurii et Philologiae 
é o primeiro a personificar as artes liberais com o numero aumentado 
de sete para nove, com a adição de Medicina e Arquitetura. Mais tarde 
serão consideradas entre as sete artes mecânicas pois, no mesmo 
Capella, Medicina e Arquitetura são aceitos apenas como convidadas 
na festa de casamento das artes liberais, mas não poderão participar, 
de acordo com uma linha destinada a ter grande fortuna para toda a 
Idade Média, onde a vida contemplativa tinha o primado sobre a vida 
ativa. 



Patrimônio, informação e mediações culturais na contemporaneidade 

69 

da Escola de Arquitetura da UFMG, afinal ausente por 
motivos de força maior. 

Inicialmente, Dezzi Bardeschi ressalta seu 
entusiasmo por estar diante de um público de jovens 
estudantes e, sobretudo, pelo fato de um grupo 
multidisciplinar de pesquisadores e profissionais, entre os 
quais ele se incluí, estarem iniciando em conjunto um 
diálogo sobre patrimônio, cultura e o projeto. 

A seguir, entre perguntas e respostas, coloquei como 
questão inicial o seguinte: “Se ainda há - diante desta 
sociedade distraída e bombardeada pelas imagens, 
dominada e embasada pela peremptoriedade da imagem 
como iconografia de si mesma - espaço para o projeto de 
conservação do patrimônio construído e, se houver, em 
que proporções se dimensiona”. Um projeto atento ao 
patrimônio como conservação da matéria, mas também 
como Projeto arquitetônico. 

Dezzi Bardeschi parte do princípio que, a seu ver, “o 
projeto de arquitetura hoje perdeu, ou melhor, parece ter 
renunciado ao seu carisma e à sua força e poder militante 
quando opera no patrimônio”, afirmando que “somos 
muito distraídos em relação aos conteúdos dos projetos.” 
Há aí uma dura crítica aos arquitetos que fogem do Projeto 
de conteúdo e se limitam a “fornecer respostas pré-
prontas, pré-aquecidas, para uma sociedade que muitas 
vezes não espera nada mais que isso”.  

Após esta premissa, Dezzi Bardeschi responde à 
pergunta inicial sobre o Projeto de conservação e restauro 
articulando a fala em quatro pontos fundamentais a seguir 
reportados: 
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Ponto 1 - O patrimônio como presente histórico a ser 
preservado na sua integridade material de hoje. 

 
“É prioritário e fundamental, considerar o patrimônio 

como patrimônio coletivo e memória social, retomando o 
pensamento de Halbwachs de memória coletiva, e assumir 
a responsabilidade da memória coletiva como objeto de 
projeto. Este conceito se liga à reflexão sobre a relação 
entre patrimônio construído e patrimônio imaterial, num 
diálogo que desagua na ideia de imaginário coletivo e 
patrimônio cultural compartilhado. [...] Este imaginário é 
diretamente ligado ao conceito do latim de “res”, de 
“cosa”, do objeto material que se transmite no tempo, 
como testemunho e garantidor da sua integridade.” Há de 
se considerar, portanto, como prioridade do Projeto de 
restauro, a atenção e o cuidado com a integridade material 
do bem, entendida como matéria viva, como corpo físico 
no qual se transmite valores diferentes em cada época. 
Bardeschi relembra que Lina Bo Bardi falava de presente 
histórico enquanto Ruskin propunha as paredes falantes. 
“Trazendo uma ótica antropológica de atenção à matéria 
construída”. É este “presente histórico” e esta “matéria 
falante” que o arquiteto conservador salvaguarda no 
preservar a matéria. 
 
Ponto 2 - A incomensurabilidade do imaterial 
 

“Para preservar a imaterialidade do material 
precisamos preservar a sua materialidade. [...] Eliminar as 
causas das patologias quando necessário. Quando não é 
necessário, é melhor não fazer nada. O processo é 
portanto tutelar, salvaguardar, preservar, cuidar e 
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conservar o material, sabendo, citando Louis Khan, da 
incomensurabilidade do imaterial que está dentro do 
material.” O Projeto de conservação se compõe também 
de uma ação bastante técnica e dinâmica de eliminação das 
causas do degrado material, quando este estiver 
provocando degrado estrutural. “Ruskin dizia que não se 
pode viver sem memória”. A matéria que suporta esta 
memória, portanto, representa a nossa prioridade - ainda 
mais quando falamos de patrimônio difuso - “as 
construções realizadas com materiais mais frágeis e 
pobres, estas tem de ser o objeto principal da nossa 
atenção.” Não existe um único patrimônio, mas sim um 
patrimônio difuso que precisa ser protegido. “Numa ótica 
fenomenológica existencial tão cara ao prof. Carsalade”. 
 
Ponto 3 - Depósitos de matéria morta 
 

Já Riegl, tinha teorizado sobre o Valor de uso como 
forma de preservação. “A matéria se conserva só se for 
utilizada ativamente. Longe do conceito de 
reprodutibilidade, as nossas cidades não podem virar 
parques arqueológicos, ou pior, não podem se tornar 
depósitos bonitos de matéria morta.” O conceito de uso na 
atualidade do patrimônio introduz o Projeto do novo no 
Projeto de conservação. Conservar na dinâmica de 
respeitar a materialidade sem subtrair nada, mas talvez 
acrescentando “numa relação dialógica e dinâmica entre 
novo e antigo. O Projeto como confronto do existente.” 
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Ponto 4 - A coragem de contribuir e enriquecer o patrimônio 
 

O objeto do Projeto é o diálogo construtivo com a 
matéria existente, respeitando o objeto material como 
testemunha no tempo, mas com a coragem de poder 
contribuir, enriquecendo o bem objeto de projeto com 
novas presenças marcantes. A coragem do projeto está 
“no pensamento, seja de Hugo, quanto de Ruskin, quando 
falam em conservar e acrescer. Isso é o futuro da 
memória”. O projeto de conservação requer, portanto, o 
“projeto de inovação como contribuição concreta, como 
projeto do futuro da memória.”  

Dezzi Bardeschi, com a ideia de coragem de 
acrescentar e contribuir, chega assim ao centro do seu 
discurso - o Projeto de inovação - e, para melhor 
exemplificá-lo, apresenta dois projetos recentes de sua 
autoria: o Projeto de recuperação e conservação do 
Tempio-Cattedrale di Pozzuoli, em Nápoles, e o Projeto de 
restauro da Rocca di Castelnuovo Garfagnana-Lucca, com 
o tema do Ariosto.  

O primeiro projeto é fruto de um concurso 
internacional de 2004. Trata-se de um templo de época 
romana (Século I a.C. - Imperador Augusto) que foi 
completamente englobado, no século XVII, nas paredes de 
uma rica igreja barroca. Um incêndio e um sucessivo 
terremoto nos anos 1960, reportaram fortuitamente à 
vista as colunas do templo, dando assim início a uma 
campanha de intervenções que culminou num tentativo 
sem êxito de restauro nos anos 1970. Na época do 
concurso (2003 - 2004) o templo romano e a igreja barroca 
se encontravam em condições de forte degradação 
matérica. O projeto de Marco Dezzi Bardeschi ficou em 
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primeiro lugar, e após 10 anos, em 2014, as obras foram 
concluídas com total sucesso. O Projeto com as 
transparências em vidro, as brancas colunas romanas, a 
atenção à luz, é bastante famoso e foi objeto de várias 
publicações e prêmios. O interessante das colocações de 
Dezzi Bardeschi é ele se concentrar num elemento que 
poderíamos considerar secundário, se desejarmos: a torre 
campanário que não foi nem mesmo realizado. “Nós 
pensamos na torre campanário como uma homenagem 
efêmera aos sinos e à igreja barroca. A torre campanário 
foi concebida como uma coluna em espiral leve, mas 
também como uma árvore da vida..., isto é, um axis mundi”. 
Trata-se de um projeto novo, de inovação, um marco 
arquitetônico. Infelizmente, a superintendência e a 
comissão do concurso, apesar de ter aprovado todo o 
projeto, acabaram por solicitar uma solução mais 
convencional. Outro elemento do projeto destacado por 
Dezzi Bardeschi foi o teto da igreja no qual foi reproduzido 
o céu, com as constelações do dia da nova inauguração do 
Templo-catedral em 2014, recuperando a moda antiga de 
imortalizar momentos marcantes da história do 
monumento. Dezzi, com este céu de 2014, ato projetual 
aparentemente bastante simples, materializa uma 
reflexão extremamente inovadora e forte sobre passado, 
a história, a memória, o presente e o futuro, diante da 
conservação e, enfim, do direito ao Projeto. 

O outro projeto apresentado no Seminário foi o da 
Rocca de Castelnuovo Garfagnana, na província de Lucca, 
concluído em 2018 e que prevê a instalação do museu 
dedicado ao famoso poeta e escritor italiano do século XVI 
Ludovico Ariosto. Ariosto governou a região da 
Garfagnana por conta do Ducado Estense de 1522 a 1525. 
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Mais uma vez Marco Dezzi Bardeschi apresenta um projeto 
que por um lado se preocupa em consolidar e salvaguardar 
a materialidade degradada do bem e, por outro, alimenta 
o projeto de conservação com elementos de inovação. 
Neste caso a inspiração projetual é a imagística de Ariosto: 
“O projeto se embasa no Ariosto e na sua presença 
material e imaterial nesta edificação do século XV”. 
Ludovico Ariosto se muda para Castelnuovo e passa a 
morar na Rocca em 1522, como Governador da 
Garfagnana, já tendo escrito, portanto, o seu poema mais 
famoso, Orlando furioso, que juntava o ciclo breton e o 
ciclo carolíngio. A reflexão de Bardeschi se concentra 
assim na produção de imagens provindas do imaginário 
poético deste texto, “a partir destas presenças de imagens 
embasamos o nosso projeto. Quisemos levar o espírito da 
obra de Ariosto para dentro dos muros da rocca. Cada sala 
é, portanto, fortemente caracterizada fisicamente pelos 
personagens do imaginário poético. [...] Sempre inspirados 
pelas palavras de Ariosto, inserimos uma nova passarela 
em forma de navio voador que interliga dois espaços do 
museu, permitindo inclusive a total acessibilidade física do 
museu.”  

Este projeto altamente tecnológico e a nave voadora 
como passarela representam  mais um marco inovador do 
arquiteto italiano, com um projeto de conservação e 
restauro que já é referência na Itália, juntando-se àquele 
da escada de segurança em vidro e metal do Palazzo della 
Ragione em Milano, ao céu estrelado pintado na abóbada 
na entrada da sede do Município de Modena, às enormes 
andorinhas em aço no Castelo de Vigoleno, ao barco 
quebrado na praça do centro histórico de Montelupo, 
entre outros. 
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Nota-se que Marco Dezzi Bardeschi introduz 
elementos arquitetônicos, às vezes devidos a exigências 
funcionais, também derivadas do novo uso da edificação, e 
assume o direito ao projeto não mimético, sem esconder-
se por trás de deficitários e frágeis maneirismos 
estilísticos. Com certeza os projetos de Bardeschi estão 
abertos a críticas, mas sem dúvida, são artisticamente 
honestos nos quais sempre se reconhece o estilo do 
arquiteto que não se retrai diante da oportunidade - ele 
falaria de desafio – do projeto. 

Para dar continuidade a estas considerações, é 
oportuno a esta altura reportar aqui uma parte da palestra 
do arquiteto Flavio de Lemos Carsalade, integrante da 
mesa de trabalho que, como sempre magistralmente, 
trouxe a reflexão sobre os aspetos fenomenológicos, 
diante da intervenção no patrimônio. No centro do 
interesse não se coloca o “objeto”, mas o “objetivo” do 
restauro e, assim, a questão do sujeito, da subjetividade e 
do significado, “a postura fenomenológica se propõe a 
superar essa dicotomia, na medida em que não valoriza 
mais o objeto ou o sujeito, mas a relação entre eles”. Isto 
leva a uma contínua transformação do significado 
(entendido como identidade) do objeto e a sua total 
evanescência material - entendida tanto como histórica 
quanto artística - que gera uma crise dos conceitos de 
restaurar e conservar. O que se preserva? O que se 
restaura? Pergunta-se, justamente, Carsalade na sua ótica 
fenomenológica. 

Após as palestras dos arquitetos Marco Dezzi 
Bardeschi e Flavio de Lemos Carsalade, confirma-se a 
nossa visão que coloca no centro do “fazer restauro” o 
“fazer Projeto”. O que se preserva a nosso ver, em última 
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análise, é a possibilidade e o potencial de Projeto, na sua 
componente teórica e nos seus aspectos técnicos. Por este 
motivo, em meio à desintegração fenomenológica 
contemporânea da disciplina, em meio à crise dos marcos 
teóricos clássicos, torna-se fundamental recolocar o 
Projeto de conservação e restauro no centro das nossas 
atenções e da crítica da teoria do restauro. 

Marco Dezzi Bardeschi morreu no dia 4 de 
novembro do 2018 aos 84 anos, quando ainda queria voltar 
ao Brasil e se envolver na fundação de uma nova revista 
brasileira sobre patrimônio, cultura, projeto e inovação. 
Com este breve texto queremos homenagear este seu 
espírito aberto, curioso, dinâmico e sempre aberto aos 
“desafios do Projeto” que muito queríamos fazer nosso. 
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ANEXOS 
 
Figura 1 - Algumas imagens do Tempio-Cattedrale di Pozzuoli 
após o Restauro e representação do templo originário do século 
I a.C. 

 
Fonte: http://marcodezzibardeschi.com/ 
 
  

http://marcodezzibardeschi.com/
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Figura 2 - O projeto da torre campanário do Tempio-Cattedrale 
de Pozzuoli.  

 
Fonte: http://marcodezzibardeschi.com/ 
  

http://marcodezzibardeschi.com/
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Figura 3 - Alguns projetos de inovação de Marco Dezzi 
Bardeschi: 1. A escala de segurança do Palazzo della Ragione em 
Milano. 2. Às andorinhas nas passarelas do Castelo de Vigoleno. 
3. O barco na praça do centro histórico de Montelupo. 4. O céu 
estrelado pintado na abóbada na entrada da sede do Município 
de Modena.  

 
Fonte: http://marcodezzibardeschi.com/ 
  

http://marcodezzibardeschi.com/
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Figura 4 - Algumas imagens do projeto de conservação e 
restauro da Rocca de Castelnuovo Garfagnana, na província de 
Lucca, para hospedar o museu dedicado ao Ariosto. 1-2. As salas 
e as paredes enriquecidas com imagens do imaginário do poeta 
italiano do século XVI, 2. O desenho da passarela em forma de 
barco voador.  

 

 
Fonte: Imagens do Seminário.  
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SENDAS ENTRE O VISÍVEL E O INVISÍVEL: 
A BIBLIOTECA COMO “LUGAR DE 

MEMÓRIA” E DE PRESERVAÇÃO DO 
PATRIMÔNIO27 

Fabrício José Nascimento da Silveira 

 
1 INTRODUÇÃO 
 

Fundar bibliotecas era construir 
celeiros públicos, aprovisionar 

reservas contra o inverno do espírito 
cuja aproximação eu já podia prever 

mesmo contra minha vontade. 
Tenho construído muito: é uma 

forma de colaborar com o tempo 
sob seu aspecto de passado, é 

preservar ou modificar seu espírito, 
fazer dele uma espécie de reserva 
para o futuro; é reencontrar sobre 

as pedras o segredo das origens 
(YOURCENAR, 1980, p. 131). 

 
Ficcionalmente atribuídas ao Imperador Adriano28, as 

formulações acima enunciadas sintetizam de modo lapidar 
os indícios históricos, materiais e simbólicos responsáveis 

                                                 
27 Uma primeira versão deste texto foi publicada na DataGramaZero - 
Revista de Informação, v.13, n. 5, out 2012. Sua republicação se justifica 
em função da extinção do referido periódico e, também, pela revisão 
e atualização feita no artigo original. Sou grato aos editores por esta 
concessão. E-mail: fabrisilveira@gmail.com 
28 Publius Aelius Hadrianus foi imperador romano entre os anos de 117 
a 138. 

mailto:fabrisilveira@gmail.com
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por converterem as bibliotecas em uma das instituições 
culturais de maior inserção e visibilidade no âmbito dos 
intricados sistemas de produção, circulação e preservação 
dos saberes humanos. Isto porque, de Alexandria aos 
nossos dias, elas conseguiram transpor em muitos 
aspectos as missões de reunir e resguardar aqueles 
estratos informacionais que almejamos proteger contra as 
investidas do tempo e do esquecimento. Não sem razão, 
em uma mirada contemporânea, mais que entidades 
físicas circunscritas pelos limites de seus edifícios e 
coleções, as bibliotecas se dão a ver como um conceito 
imaterial que conferem sentidos e potencializam, de 
acordo com o lugar no qual se fixam e com o público com 
o qual se relacionam, o conjunto das práticas culturais que 
cotidianamente refletem nossas ações no mundo e nossas 
relações com o outro. 

Embora a história das bibliotecas comece a ser 
contada no exato momento em que passamos a acumular 
os produtos físicos de nossa atividade racional, ação que 
conferia a essas instituições uma dimensão extremamente 
utilitarista: tornar-se memória artificial não só de homens 
e mulheres específicos, mas de toda a coletividade, as 
palavras de Adriano postam-se como guias que nos 
permitem enfatizar que uma biblioteca não deve ser 
definida tão somente como lugar no qual são depositados, 
organizados e guardados certos insumos documentais que 
contam uma história, a História. Ao ser tratada enquanto 
espaço de práticas culturais29, toda biblioteca se 

                                                 
29 Referência ao trabalho de SILVEIRA (2007) que, em diálogo com 
Michel de Certeau (1994), define práticas culturais como “[...] as várias 
manifestações simbólicas concebidas por dada sociedade ou por 
determinado indivíduo para atribuir um olhar interpretativo ao mundo 
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transmuta em instância de mobilização da cultura e do 
conhecimento, em ambiente de interação e de integração, 
mas, também, de confrontos por meio dos quais se fazem 
perceptíveis as angústias e as esperanças de uma época, 
bem como suas contradições e paradoxos.  

Proposição que pode ser apreendida por vários 
ângulos: quando afirmamos que as bibliotecas são 
organismos culturais ou que são espaços de representação 
da identidade coletiva, pelas responsabilidades que 
assumem no cerne dos processos de mobilização da 
cultura, da informação e dos sistemas educativos de dada 
localidade, ou, ainda, e é isso que pretendemos reforçar 
neste texto, por sua potencialidade enquanto dispositivo 
de preservação, organização e disseminação das diversas 
referências materiais e imateriais por meio das quais nossa 
memória coletiva e nosso patrimônio cultural se fazem 
notar. 

Caminhando nessa direção, a primeira seção do 
capítulo enfoca os múltiplos aportes histórico-culturais 
que conferiram à memória contornos de uma construção 
coletiva que tem incidência direta no processo de 
constituição das dimensões intersubjetivas e sociais que 
permitem aos sujeitos se verem enquanto individualidades 
que compartilham com certos grupos sociais histórias e 
experiências comuns. Em seguida, e pensando na 
impossibilidade de uma memória coesa e completa em si 
mesma, voltamos nosso olhar para os gestos 
contemporâneos que buscam sua presentificação em 
certos lugares – físicos e/ou simbólicos – como recurso de 

                                                 
que o cerca. Sendo assim, é por intermédio das práticas culturais que 
nos tornamos capazes de acessar as instâncias de significação que nos 
conferem identidade, seja esta individual ou coletiva”. 
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articulação dos referentes concebidos para 
representarmos coletiva e socialmente as ações que 
vivenciamos no mundo e que imprimimos sobre o mundo.  

Movimento que nos impulsionou a formularmos duas 
questões: qual a importância que estes “lugares de 
memória” assumem no processo de estruturação dos 
quadros de sentidos que alimentam as lembranças e as 
experiências de representação de dada vivência ou 
acontecimento no tempo presente? Seriam as bibliotecas, 
de fato, um desses lugares de memória? Acreditando que 
sim, a argumentação aqui estruturada intenta demonstrar 
que, em virtude de sua historicidade e das funções sociais 
que assumem, as bibliotecas figuram-se na 
contemporaneidade como um dos possíveis refúgios de 
Mnemosyne posto engendrarem em torno se si – de seus 
espaços, acervos e serviços – referências multifacetadas 
que expressam de maneira significativa as estruturas 
históricas, políticas, ideológicas e identitárias sobre as 
quais uma dada sociedade se constitui, nutre-se e se 
valoriza.  

Percurso semelhante foi adotado a fim de 
explicitarmos as relações de proximidade que se fazem 
notar entre o universo das bibliotecas e do patrimônio, 
categoria de pensamento e ação que também emerge para 
a cena pública amparada por uma complexa trama de 
construções simbólicas, conceituais e políticas. Por 
conseguinte, se a noção de patrimônio esteve, por longa 
data, intrinsecamente vinculada às ideias de 
monumentalidade e autenticidade, a constatação da 
necessidade de sua redefinição em prol da salvaguarda de 
saberes e formas de expressão vivenciadas na esfera do 
cotidiano e que também estão impregnados de referencial 
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simbólico nos incitou a lançarmos mais uma indagação: as 
bibliotecas podem contribuir de alguma maneira com os 
processos de salvaguara e dinamização do patrimônio?   

Tentando igualmente lançar luzes sobre mais essa 
indagação evocamos na última seção do texto a função e o 
lugar social ocupados por duas tipologias específicas de 
bibliotecas: as nacionais e as públicas. As primeiras porque 
nascem com o propósito explícito de se tornarem 
instituições de preservação do patrimônio intelectual das 
nações. Por sua vez, as bibliotecas públicas foram 
selecionadas por acreditarmos que, dada a diversidade de 
demandas e sujeitos que atendem, somada à amplitude 
dos serviços que prestam e sua inserção social, elas podem 
colaborar efetivamente para que essa memória local e 
cotidiana que caracteriza os patrimônios imateriais 
adquira força, legitime-se e se propague.  

Para além disso, esse texto pretende deixar evidente 
que as bibliotecas se configuram sim como lugares que 
mantém íntima relação com as dinâmicas ligadas à 
memória e ao patrimônio, devendo, pois, participarem 
ativamente de todas as etapas que garantem sua 
preservação, organização, mobilização e socialização.    
 
2 O REFÚGIO DE MNEMOSYNE OU A BIBLIOTECA COMO 
“LUGAR DE MEMÓRIA” 
 

Expulsa a fome e a sede, a Musa instiga o 
poeta a cantar guerreiro canto. 
(HOMERO, 2000, p. 161). 

 
As musas: consta que elas cantavam. Cantavam não 

para seduzir como as sereias, mas para inspirar os poetas a 
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refletirem sobre seu passado, a divagarem acerca do 
futuro. Contudo, em virtude de sua essência sublime, 
apenas os eleitos eram capazes de vislumbrarem a beleza 
e a suavidade dos sons entoados pelas herdeiras de 
Mnemosyne. Não por acaso, na Teogonia, as filhas de Zeus 
e da Memória se fazem representar como figuras 
portadoras de virtudes titânicas. Segundo Hesíodo, elas 
são nove, todas jovens e igualmente belas, cujas 
influências sobre as artes – música, astronomia, história, 
dança e literatura – lhes conferiam o direito de tomarem 
parte no Olimpo e gozarem dos festins, banquetes e 
celebrações promovidas pelas divindades do período 
arcaico.  

À parte isso, a sacralização de Mnemosyne como 
deusa da memória nos indica que as musas, por meio das 
atividades que patrocinavam30, exerceram acentuado 
fascínio sobre a vida e a imaginação dos homens e 
mulheres da Antiguidade Clássica. Ao lhes ensinarem “o 
belo canto com o qual elas próprias encantavam os 
ouvidos de Zeus, e que fala do começo de tudo” 
(VERNANT, 1990, p. 141), as musas apresentavam às 
sociedades pré-escrita uma alternativa de 
compartilhamento e de preservação dos costumes, 
normas e valores que orientavam as vidas individuais e 
organizavam as interações coletivas.  

Sendo assim, o universo mítico erigido em torno 
dessas divindades e de seus feitos converteu-se, aos olhos 
do povo grego, em uma complexa gramática simbólica cuja 

                                                 
30 Calíope (Eloquência e da Poesia épica), Clio (História), Erato (Poesia 
amorosa e Cítara), Euterpe (Poesia lírica e Música), Melpômene 
(Tragédia e Canto), Polímnia (Música e Poesia sacra), Tália (Comédia e 
Poesia idílica), Terpsícore (Dança) e Urânia (Astronomia). 
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lição mais importante faz ressaltar que “todo o passado do 
grupo desde suas origens, suas crenças tradicionais, o 
conjunto dos conhecimentos, o ‘saber partilhado’ que 
forma como que o cimento intelectual de uma sociedade – 
é tudo isso que deve ser preservado, estocado, 
transmitido, atualizado” (VERNANT, 2009a, p. 142) por 
uma comunidade desejosa de permanecer ela mesma. Isto 
porque, já entre os gregos do séc. XII e VIII a.C, a memória 
se exibia como função extremamente elaborada que 
alcançava dimensões psicológicas como as do tempo e do 
eu. É em face disso que Jean-Pierre Vernant (1990, p. 141) 
afirma: 

 
As musas cantam, com efeito, começando 
pelo início, o aparecimento do mundo, a 
gênese dos deuses, o nascimento da 
humanidade. O passado revelado desse 
modo é muito mais que o antecedente do 
presente: é a sua fonte. Ascendendo até ele, 
a rememoração não procura situar os 
acontecimentos em um quadro temporal, 
mas atingir o fundo do ser, descobrir o 
original, a realidade primordial da qual saiu o 
cosmos e que permite compreender o devir 
em seu conjunto. 

 
Neste movimento, aqueles que conseguiam se 

aproximar do mundo da memória adquiriam a capacidade 
de ver além de suas experiências cotidianas e “transcender 
as limitações intrínsecas à condição humana, para alcançar 
um âmbito habitualmente reservado aos deuses”. 
(KRAUSZ, 2007, p. 18). É o caso dos aedos, cuja atividade 
narrativa lhes conferiam um lugar de acentuado destaque 
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entre os “mestres da verdade”31 do mundo antigo. Por eles 
e através deles a palavra inspirada pelo canto das musas se 
convertia em instrumento capaz de conduzir as mentes de 
seus ouvintes ao encontro de um mundo oculto, povoado 
de feitos gloriosos, de criaturas fantásticas, de perigos 
impensados, mas amplamente imbuído de concepções 
ideológicas, normas de conduta e experiências definidoras 
das mais distintas esferas sociais. Era, pois, por meio de 
narrativas cantadas, especialmente a poesia oral, que cada 
membro da sociedade estabelecia vínculos com seu 
passado coletivo: 
 

De tal forma que a existência individual 
transcendia os limites da experiência 
imediata para alcançar uma dimensão 
ulterior, um âmbito que não está sujeito às 
leis e às limitações da temporalidade, isto é, 
à esfera do sagrado. [...] A poesia oral, assim, 
ao instruir o indivíduo sobre uma variedade 
de aspectos do mundo e do cosmos em que 
ele vive, define contornos de uma realidade 

                                                 
31 O “mestres da verdade”, figuras que nos são apresentadas por 
Marcel Detienne em seu clássico livro Les maîtres de la vérité dans la 
Grèce archaïque (1967), constituíam-se, segundo VERNANT (2009b, 
p.285), em três tipos de personagens – o aedo, o adivinho e o rei de 
justiça – cujas funções lhes conferiam um privilégio inseparável de seu 
papel institucional. O privilégio comum a eles era espalhar a verdade. 
Os dois primeiros mostravam-se capazes, graças à potência religiosa 
de Mnemosyne, de ter acesso direto ao além, de perceber o invisível e 
formular o que foi, o que é e o que será. A palavra real, por sua vez, 
possuía virtudes análogas: ao apoiar-se em procedimentos ordálicos, 
o “dito” do rei alcançava um valor oracular. Além disso, ao formular 
exatamente a justiça, realizava a equidade nos fatos, conferindo a 
cada um a parte que lhe era devida. 
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ampla, que não pode ser alcançada pelos 
sentidos. (KRAUSZ, 2007, p. 18-20).   

 
Portanto, o que podemos apreender das pistas 

lançadas pelo autor acima citado é que em uma Grécia 
povoada por mitos, deuses e criaturas fabulosas, a 
memória coletiva era urdida, difundida e realinhavada 
essencialmente por meio de narrativas poéticas tecidas 
pelo cantar de bardos e aedos. Narrativas que dado sua 
potencialidade revelatória acabavam por “descrever um 
mundo remoto e imaginário, que contém a memória de 
tudo o que foi, não menos real e verdadeiro portanto, do 
que a realidade concreta”. (KRAUSZ, 2007, p.23). Em 
síntese: a memória engendrada pelo canto das musas 
converteu-se para os gregos em uma faculdade onisciente. 
Ela os inspirava com o dom da vidência e os aparatos 
necessários para armazenarem a soma dos saberes que 
constituíam, na esfera do coletivo, o horizonte comum a 
partir do qual forjavam suas referências de vida. Dito de 
outra maneira: 
 

Seu papel não é reconstituir um passado 
abolido, reapresentá-lo, mas tornar 
presente, transpondo as fronteiras de um 
efêmero hoje, o que permanece oculto atrás 
das aparências: o tempo antigo, o dos heróis, 
dos deuses, das origens, do primordial. A 
memória não é reconstrução do passado, 
mas exploração do invisível. (VERNANT, 
2009a, p. 143). 

 
Explorar o invisível, eis aí uma das faculdades 

mnêmicas que perde sua força quando, por volta do século 
VII a.C., os gregos se estabelecem nas cidades e aprimoram 
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a tecnologia da escrita. No primeiro caso, o ritmo de vida 
citadino exige que a experiência humana se organize 
espacialmente, quer em seu sentido individual, quer em 
termos de coletividade. O que implica ressaltar que tal 
guinada alcança dimensões objetivas e intersubjetivas 
uma vez que a distinção valorativa de lugares afeta tanto 
os mecanismos e os modos de ocupação dos territórios, 
quanto as relações dos indivíduos entre si. Além disso, o 
próprio tempo se espacializa quando começamos a 
subdividir os ciclos da vida e da natureza em estações, eras 
e eventos geográfica e topograficamente localizados. Em 
suma, o fracionamento do espaço e do tempo em níveis, 
planos, dimensões, setores e esferas acaba por instaurar 
no contexto das cidades formas próprias de 
inteligibilidade do mundo que afetam até mesmo 
instâncias divinizadas como a memória. Sendo assim, no 
universo das sociabilidades citadinas: 
 

Em vez da onisciência inspirada dos aedos, 
vão-se formalizar procedimentos novos de 
mnemotécnica, de caráter positivo, 
acessíveis a todos e que recorrem a uma 
organização sistemática dos elementos dos 
quais é preciso lembrar-se inscrevendo-os 
num dispositivo espacial que se vai percorrer 
unidade por unidade, como se faz na leitura 
de um texto numa folha. (VERNANT, 2009a, 
p. 144). 

 
Dimensão prática que tem seus efeitos 

potencializados pelo aparecimento e reconhecimento 
social do alfabeto. Recurso de representação que tornou 
possível ordenar visualmente e também compartilhar de 
forma mais uniforme os discursos provenientes da 
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atividade racional humano, bem como preservá-los para 
além das vidas individuais que os criaram. À vista disso, no 
contexto da Grécia arcaica, a escrita se postou como uma 
tecnologia explosiva e revolucionária que transformou 
radicalmente as relações mantidas entre os sujeitos e seus 
recursos de apreensão do saber. 

Enquanto ferramenta de testemunho, os arranjos 
lineares do alfabeto passaram a permitir o acionamento de 
todo aquele discurso que antes era partilhado na forma de 
narrativa, delimitando a memória à performance do 
narrador. Com isso, o acesso ao conhecimento passa a 
dispensar a presença de um intermediário, ao mesmo 
tempo em que institui a igualdade entre os indivíduos 
subtraindo a autoridade enunciativa dos poetas e aedos. 
Por quê? 
 

Porque rompe com toda forma de 
representação das coisas, porque despe as 
figuras e os signos de seus mistérios, porque 
retira dos sacerdotes o monopólio da 
interpretação, a escritura alfabética dá a 
todos os homens “um direito igual ao 
reconhecimento da verdade”: todos podem 
procurar descobri-la para comunicá-la a todos, 
e comunicá-la por inteiro. (CHARTIER, 2003, p. 
21-22). 

 
Comunicar um discurso por inteiro e instituir um 

lugar – o documento – no qual o “passado” pode deslocar-
se do presente e da consciência do presente, eis as 
grandes inovações da escrita. Inovações que, entre tantos 
outros artifícios, permitiram aos sujeitos alfabetizados 
olharem para trás de uma maneira que seus antepassados 
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não podiam fazer. Razão pela qual somos impelidos a 
observar que se no universo da oralidade era por 
intermédio do corpo, sobretudo da voz, que o sentido da 
temporalidade e a importância da memória se exibiam, no 
mundo das palavras escritas é a imagem do signo 
linguístico que enfeitiça, que aprisiona o olhar e que 
produz, devido sua forma material, uma sensação de 
segurança e de permanência no tempo. Não por acaso, 
como observa Vernant (2009a, p. 144):  
 

Os homens vão doravante redigir suas leis, 
inscrevê-las de tal maneira que estejam 
presentes à vista de todos; vão manter os 
arquivos e conservá-los com cuidado. Todas 
as produções intelectuais, literárias, 
filosóficas, científicas, médicas, técnicas, vão 
ser redigidas, textualizadas, estocadas e 
transmitidas, sob a forma de rolos de papiro.  

 
Atividades que, ao contrário do que possa parecer, 

não diminuiu a influência que a memória exerce nos 
processos de constituição das dimensões psíquicas e 
sociais que definem a percepção dos sujeitos enquanto 
individualidades e dos grupos enquanto coletividades 
portadoras de histórias e experiências comunicáveis. Isto 
porque, já naquele momento, a sensação de fixidez e de 
estabilidade supostamente inerentes à escrita não era um 
sinal de garantia de preservação e de perpetuação da 
memória frente às usuras do tempo e às investidas do 
esquecimento. Posto nesses termos, independente se 
individual ou coletiva, política, histórica, cultural ou 
poética toda e qualquer forma de manifestação mnêmica 
é falha e sempre lacunar, abarcando, por isso mesmo, 
apenas uma parcela da realidade. 
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Foi, talvez, atentando para tais aspectos e também 
para seus múltiplos campos de inserção e aplicação que 
distintas áreas do conhecimento passaram a estudar as 
transformações impostas pelo modo de vida 
contemporâneo aos domínios anteriormente ocupados 
pelas filhas de Mnemosyne. Nessa rede interpretativa, 
análises de cunho filosófico, histórico, sociológico, 
psicológico, biológico, físico-computacional, literário, 
entre outros, têm constantemente redimensionado a 
importância e o modus operandi do trabalho mnêmico. Em 
face das dimensões labirínticas da memória, os estudos 
sobre os “lugares de memória” certamente ocupam uma 
posição de destaque no cerne dessas formulações 
analíticas. Mas qual seria a importância desses “lugares de 
memória” para os processos de estruturação dos quadros 
de sentido que alimentam as lembranças e os discusos de 
representação de dada experiência ou acontecimento no 
tempo e nos espaços da vida contemporânea?  

Responder a essa indagação pressupõe adotar por 
prerrogativa que os “lugares de memória” são instâncias 
físicas e/ou simbólicos que surgem a partir da constatação 
de que a memória não tem a capacidade de reter a 
totalidade das experiências humanas. Em função disso, 
torna-se necessário a criação de arquivos, museus, 
bibliotecas, coleções, monumentos e também organizar 
celebrações públicas como recursos de articulação social 
dos insumos eleitos para representar daquilo que 
vivenciamos no mundo. Todo lugar de memória é, pois, 
“um lugar duplo; um lugar de excesso, fechado sobre si 
mesmo, fechado sobre sua identidade; e recolhido sobre 
seu nome, mas constantemente aberto sobre a extensão 
de suas significações” (NORA, 1993, p. 27). 
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Edificar “lugares de memória” implica, por 
conseguinte, atribuir-lhes uma dupla função: a de 
demonstrar que a constituição do discurso mnêmico é um 
fenômeno estruturado socialmente e a de reforçar, seja 
teórica ou factualmente, que a memória, por mais 
adjetivos que encontre em seu caminho (voluntária ou 
involuntária, individual ou coletiva, histórica, social, 
política ou poética), resiste às reduções impostas pelos 
enunciados que defendem o fim da história e a 
desarticulação das interações forjadas no nível do social. 
Isto porque, todo lugar de memória possui a um só tempo 
3 (três) dimensões: uma material, cujos contornos 
demográficos se postam como representantes dos anseios 
e das necessidades de uma coletividade específica; outra 
de caráter simbólico que retrata um acontecimento 
experienciado ou imaginado por indivíduos em interação 
e, por fim, uma funcional que garante a consubstanciação 
das lembranças e sua transmissão, e, em paralelo, a 
edificação de laços de sociabilidade enraizados seja no 
concreto, no espaço, no gesto, na imagem, no objeto ou no 
discurso.  

Propriedades que a célebre coletânea Les lieux de 
mémoire, idealizada por Pierre Nora entre os anos de 1984 
e 1992, ressaltou de maneira lapidar. Reunindo trabalhos 
de pesquisadores das mais distintas áreas do 
conhecimento, o mérito desse empreendimento 
acadêmico-editorial pode ser mensurado, entre outros 
pontos, pelo fato de ter demonstrado que tratar os 
“lugares de memória”, seja em sua dimensão física, seja em 
sua forma simbólica, como manifestações de um 
acontecimento ou de uma lembrança cristalizadas no 
tempo não é suficiente se não se levar em consideração os 
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múltiplos usos que a dinâmica social lhes impõem. Sendo 
mais preciso, que arquivos, museus, bibliotecas, 
monumentos, símbolos e datas nacionais, festas 
comemorativas, santuários e coleções são lugares de 
memória cujo referencial mnêmico e representacional 
nasce e se instaura em um campo de batalhas a partir do 
qual o presente se debate com o passado tendo-se em 
vista edificar um futuro modulado por ressonâncias 
coletivas, decorrendo daí sua potência política, ideológica, 
histórica e cultural. 

É o que acontece com as bibliotecas, cuja função 
social está diretamente ligada à missão de preservar, 
organizar e disseminar os elementos culturais e os saberes 
concebidos por nossa ação racional. À vista disso, 
enquanto “lugares de memória” essas instituições tendem 
a reafirmar os saberes e a torná-los móveis, traduzíveis, 
permutáveis. Motivo pelo qual toda biblioteca se torna, ao 
menos à primeira vista:  
 

Lugar da memória nacional, espaço da 
conservação do patrimônio intelectual, 
literário e artístico, uma biblioteca é também 
o teatro de uma alquimia complexa em que, 
sob o efeito da leitura, da escrita e de sua 
interação, se liberam as forças, os 
movimentos do pensamento. É um lugar de 
diálogo com o passado, de criação e 
inovação, e a conservação só tem sentido 
como fermento dos saberes e motor do 
conhecimento, a serviço da coletividade 
inteira. (JACOB, 2000, p. 9). 

 
Portanto, a razão para pensarmos as bibliotecas e 

suas coleções como “lugares de memória” liga-se à 
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dificuldade que teríamos para compreendermos e 
transformarmos o mundo em que habitamos sem os 
elementos materiais e imateriais que nelas se preservam e 
que por meio delas são agenciados.  

Segundo consta na tradição, as bibliotecas são a 
memória do mundo: todos os conhecimentos humanos em 
um só lugar, isto é, aquilo que o conhecimento significa 
para o homem é o que a biblioteca pretende conservar, 
seja este “o sopro de Deus, as Musas, a morada do Bom e 
do Belo, os ventos uivantes do comércio, ou uma mistura 
confusa de todas estas coisas – será aquilo que a biblioteca 
é templo”. (BATTLES, 2003, p. 16). Tendo isso em vista, se 
a memória é mesmo capaz de inspirar, de recuperar a graça 
do tempo, de distender conceitos duros e de 
“reestabelecer” o passado que prometia, as bibliotecas 
constituem-se em um dos espaços nos quais nossa herança 
cultural, nosso patrimônio simbólico e nossa tradição se 
mesclam na tentativa de superar o tempo e o 
esquecimento. Conjuntura que nos permite afirmar, assim 
como o fez Alfredo Serrai (1975, p. 141) que à memória 
biológica, que pertence à espécie, e à memória cerebral, 
que pertence ao indivíduo, acrescentou-se a biblioteca 
como memória coletiva das experiências existenciais, 
científicas e culturais das sociedades em que se inserem. 
Inscrita sob a forma de documento, essa memória requer 
sua reunião, organização e meios específicos para sua 
disseminação. Característica que lhe confere, de modo 
complementar, o status de lugar de continuidade e de 
preservação da história em tempos e espaços específicos. 

 
É a biblioteca-universo. Seu significado é 
transcendental. [...] Espaço da hermenêutica 
e de toda a mística do conhecimento. A 
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biblioteca é assim signo que traz a marca da 
metafísica e se constitui como marco da 
onto-teologia. Por isso sua arquitetura 
lembra de uma forma ou outra uma catedral 
com seus estilos diferentes, mas grandiosos, 
com vitrais coloridos, clarabóias onde as 
luzes penetram na escuridão, nas trevas, 
como a “iluminar” as cabeças dos seres 
pensantes. A luz solar expressão do poder 
celeste, do temor e da esperança humana. A 
luz penetra e dissipa as trevas. Aqueles 
leitores são eleitos, recebem um facho, um 
raio de luz divina. Parecem rezar diante do(s) 
Livro(s). Coisa sagrada, lugar sagrado. 
Luz/ideia. (CASA NOVA, 1990, p. 132-133). 

 
Esses indícios não são exclusivos de uma tipologia 

específica de instituição, mas certamente se fazem mais 
perceptíveis no contexto das bibliotecas públicas. Por 
que? Talvez a explicação para isso se deva ao fato de que o 
adjetivo público que contemporaneamente passou a 
definir uma tipologia específica de biblioteca serve, entre 
outros aspectos, para reforçar a dimensão cultural e 
política desses dispositivos que influenciam e são 
influenciados pela estrutura social que os circundam, 
refletindo e contribuindo para o desenvolvimento dos 
sujeitos e da coletividade por meio das atividades de 
coleta, organização, preservação e disseminação da 
informação e do conhecimento registrado, bem como pela 
garantia de livre acesso a todos que queiram utilizá-los.  

Consequentemente, ao serem analisados com a 
acuidade que merecem, esses atributos e ações 
convertem-se em indicativos de que as bibliotecas 
públicas, tal qual outros “lugares de memória”, podem ser 
vistas como palcos nos quais são encenados a dramaturgia 
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da sociedade que as mantém. Talvez seja em virtude disse 
que Alberto Manguel (2006, p. 241) tenha afirmado certa 
vez que “a identidade de uma sociedade ou nação [pode 
sim] ser espelhada por uma biblioteca, por uma reunião de 
títulos que, em termos práticos ou simbólicos, faça as 
vezes de definição coletiva”. 

Modalidade de entendimento que, em uma mirada 
mais abrangente, credenciam as bibliotecas para serem 
um dos refúgios contemporâneos de Mnemosyne e de 
suas filhas. Entidades arcaicas que têm suas funções 
simbólicas revalorizadas e ressignificadas na 
contemporaneidade, posto que agora, além de inspirarem 
homens e mulheres a refletirem sobre seu passado e a 
divagarem acerca do futuro, a memória ressurge como 
amálgama que entrelaça os fios da vida social, sendo, por 
isso mesmo, capaz de enunciar um conjunto expressivo de 
referentes a partir dos quais certas estruturas históricas, 
políticas, ideológicas e identitárias se constituem, nutrem-
se e se valorizam. Com isso, abandonam a alcunha de 
depósito do conhecimento para se apresentarem como 
“lugares de memória”, melhor dizendo, como espaços a 
partir dos quais nosso patrimônio material e imaterial 
pode ser agenciado e mobilizado. Tecemos mais algumas 
considerações a este respeito no tópico que se segue. 

 

3 PERCEPÇÕES DO SENSÍVEL, VESTÍGIOS DO 
INVISÍVEL: A BIBLIOTECA E A PRESERVAÇÃO DO 
PATRIMÔNIO  

 
Os olhos não veem coisas, mas figuras de 
coisas que significam outras coisas (...).   

(CALVINO, 2009, p. 17). 
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Tal como o conceito de memória, a noção de 

patrimônio consolidou-se enquanto categoria de 
pensamento e ação amparada por uma complexa trama de 
construções simbólicas cujo estatuto modulador refle 
diretamente o trabalho de atribuição de valor político-
ideológico imposto pelos modernos Estados Nacionais a 
certas edificações e produções históricas, estéticas e 
culturais eleitas como marcadores de representação 
identitária e de memória coletiva32. Nessas condições, ao 
ser vinculado a uma gama de outros conceitos – 
autenticidade, herança, permanência, testemunho – o 
caráter representacionista das políticas de patrimônio 
acabou por se converte em uma ferramenta de 
“monumentalização” da memória. Processo calcado, por 
seu turno, em um movimento vertiginoso de produção de 
narrativas mnêmicas centradas em celebrar a nação por 
meio de suas obras, legados e tradições.    

Impulsionado por uma multiplicidade de fatores 
sócio-políticos e culturais33, esse movimento em torno da 
                                                 
32 Embora os apontamentos acima indiquem que as ações e políticas 
patrimoniais tenham ganhado corpo ao longo do século XVIII, é preciso 
não negligenciarmos seu caráter de longa duração, isto porque, de 
acordo com Gonçalves (2009, p. 26), a noção de patrimônio não é uma 
invenção marcadamente moderna, uma vez que já se faz perceptível 
tanto no mundo clássico quanto na Idade Média. O que aconteceu na 
modernidade foi uma revalorização semântica que ampliou suas 
possibilidades de entendimento, de significação e de 
operacionalização. 
33 Entre os quais destacamos, a partir das reflexões de Huyssen (2000; 
2014): as Revoluções Francesa e Industrial, o movimento de 
independência das colônias latino-americanas, a restauração dos 
centros urbanos e históricos das grandes cidades europeias, a criação 
e revitalização de museus, arquivos, bibliotecas, monumentos e 
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valorização da memória patrimonial fez emergir para a 
cena pública uma profusão de “passados presentes” que, 
elevados à categoria de bens simbólicos e marcadores de 
representação: 
 

Ancoram visões de mundo, materializam 
crenças ou testemunham episódios 
marcantes da memória coletiva. Cultivam 
atividades, conhecimentos e modos de 
saber-fazer que, ao mesmo tempo, servem a 
fins práticos e identificam, diferenciam e 
hierarquizam categorias e estratos sociais, 
participando da estruturação da vida em 
sociedade, da formação das identidades e da 
alimentação do sentimento de pertença. 
(ARANTES, 2009, p. 11). 

 
Sentimento que, por estar enredado em muitas 

tramas políticas, simbólicas e ideológicas, nos permite 
apreender a história do patrimônio como um jogo de 
escolhas e um espaço de enunciação de conflitos. Não por 
acaso, na modernidade, se fizeram notar primeiramente 
através de um conjunto de experiências que, pautadas 
pelo intuito de reunir grupos diversos em torno de uma 
identidade atrelada a um projeto de nação supostamente 
coeso e por isso hegemônico, acabaram por converter 

                                                 
celebrações públicas, o aumento do interesse por obras biográficas, as 
duas Grandes Guerras mundiais e a formação de blocos política e 
economicamente antagônicos. Posteriormente vieram se somar a 
estes, fatores como: o fim das ditaduras na América Latina e a 
independência dos países africanos, a queda do Muro de Berlim, o 
colapso da União Soviética, o surgimento da literatura de testemunho 
como resposta às tentativas de negar o holocausto, bem como o 
crescente foco nas histórias de minorias e políticas de identidade. 
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certos vestígios do passado – relíquias, 
monumentos/documentos, cidades históricas – em insumos 
de sacralização dos discursos ideológicos e de poder que 
lhes criaram ou que lhes deram visibilidade. Horizontes 
que têm seus contornos definidos como: 
 

Resultado de uma dialética da conservação e 
da destruição no âmago da sucessão das 
formas ou dos estilos de heranças históricas 
que haviam sido adotadas pelas sociedades 
ocidentais. Ela [a dialética] estabeleceu-se a 
partir do modelo de enquadramento de 
algumas obras em determinado momento da 
respectiva história – enquadramento 
utilizado, deformado, transmitido, esquecido 
de geração em geração. (POULOT, 2009, p. 
13-14). 

 
Proposição que se torna ainda mais evidente quando 

percebemos que, no movimento de sua formalização, as 
estratégias em prol da edificação de patrimônios 
ganharam corpo porque estavam calcadas em dois 
referentes essenciais: primeiro, por um esforço pedagógico 
cujo intuito era educar a população para assimilar certas 
vertentes do passado. Sendo mais explícito, por uma 
dimensão do passado materializada sob a forma de traços, 
restos, vestígios que pudessem representar os ideais 
estéticos, políticos e ideológicos dos Estados nacionais em 
formação. Movimento que exigia, de modo complementar, 
sua vinculação a um tempo mais remoto, a sinais, a pistas 
que dessem testemunhos da importância desse passado 
para o presente. Em face disso, as ações de 
patrimonialização foram instituídas como esforços, 
melhor dizendo, como instrumentos pragmáticos de 
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legitimação e de ritualização de representações do 
passado vinculadas ao poder e aos valores daqueles que 
pertenciam às elites políticas, econômicas e culturais, 
sobretudo na Europa.  

Consequentemente, a despeito da denominação que 
recebesse – cultural, arquitetônico, histórico, artístico, 
etnográfico – o patrimônio era expresso, quase que 
irredutivelmente, na forma de monumentos de “pedra e 
cal” cuja autenticidade figurava como o vetor responsável 
por sua conservação e restauro, haja vista imperar a crença 
de que era através desses legados patrimoniais que os 
indivíduos entravam “em contato com a nação e sua 
‘tradição’” (GONÇALVES, 2007, p.153). 

Perspectiva que, para Arantes (2009, p. 12), acabou 
por balizar já nos primeiros anos da década de 1930, 
acordos e convenções internacionais focalizados tanto nas 
questões do patrimônio, quanto em políticas específicas 
para sua preservação. Inserem-se nesse processo as Cartas 
de Atenas (1931/1933) e a Carta de Veneza (1964), 
documentos que têm como ponto de convergência a 
proposição segundo a qual preservar um patrimônio 
equivale a salvaguardar o testemunho que ele evoca, 
devendo, pois, sua conservação ser equacionada por 
critérios de utilidade no âmbito das ações 
representacionistas que lhes conferem um sentido. 

Utilidade demarcada, em ampla medida, por um 
imaginário que considerava apenas a dimensão elitista do 
sistema de produção cultural34. Isto porque, da forma 

                                                 
34 Em termos mais concretos, essa dimensão elitista do sistema de 
produção cultural equivale àquilo que Bourdieu denominou de capital 
cultural, ou seja: “um recurso de poder que equivale e se destaca - no 
duplo sentido de se separar e de ter uma relevância especial - de 
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como foi qualificado nos documentos acima mencionados, 
o patrimônio era tratado tão somente como produto 
proveniente e expressivo de uma atividade cultural 
superior que exigia qualidades “também superiores” para 
sua contemplação e fruição, na medida em que 
incorporava certas dimensões estéticas, espirituais e 
simbólicas concebidas como de ‘natureza mais elevada’.  

Panorama que começa a se alterado no momento em 
que a UNESCO (Organização das Nações Unidas para a 
Educação, a Ciência e a Cultura) torna-se o órgão de 
referência para o desenvolvimento das bases técnicas e 
conceituais ligadas, entre outras formas de expressão 
cultural, ao universo das questões patrimoniais. 

                                                 
outros recursos, especialmente, e tendo como referência básica, os 
recursos econômicos. Daí o termo capital associado ao termo cultura; 
uma analogia ao poder e ao aspecto utilitário relacionado à posse de 
determinadas informações, aos gostos e atividades culturais” (SILVA, 
1995, p. 24). Para se ter uma apreensão mais clara desse conceito e de 
sua operacionalização, vale a pena evocarmos aqui as formulações do 
próprio autor: "o mundo social pode ser concebido como um espaço 
multidimensional construído empiricamente pela identificação dos 
principais fatores de diferenciação que são responsáveis por 
diferenças observadas num dado universo social ou, em outras 
palavras, pela descoberta dos poderes ou formas de capital que 
podem vir a atuar, como azes num jogo de cartas neste universo 
específico que é a luta (ou competição) pela apropriação de bens 
escassos... os poderes sociais fundamentais são: em primeiro lugar o 
capital econômico, em suas diversas formas; em segundo lugar o 
capital cultural, ou melhor, o capital informacional também em suas 
diversas formas; em terceiro lugar, duas formas de capital que estão 
altamente correlacionadas: o capital social, que consiste de recursos 
baseados em contatos e participação em grupos e o capital simbólico 
que é a forma que os diferentes tipos de capital toma uma vez 
percebidos e reconhecidos como legítimos". (BOURDIEU, 1987, p. 4 
apud SILVA, 1995, p. 5). 
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Redirecionamento manifesto, sobretudo, por meio da 
publicação de duas convenções, a primeira no ano de 1972, 
focada na Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e 
Natural, e a outra em 2003, que dispõe sobre a Salvaguarda 
do Patrimônio Cultural Intangível. A convenção de 1972 é 
importante porque, nos dizeres de Arantes (2009, p. 14), 
desterritorializa, ao menos em parte, a noção de 
patrimônio cultural ao inserir nessa categoria obras 
construídas pela ação humana e produções naturais que 
tenham “valor excepcional” do ponto de vista histórico, 
estético, etnológico ou antropológico.  

Por sua vez, a convenção de 2003 estabelece uma 
ruptura conceitual radical com os paradigmas que até 
então direcionavam as políticas de patrimonialização, 
dado que “ela não só considera bens intangíveis como 
objeto deste campo, mas legitima seu valor referencial 
para os mais diversos grupos sociais, sua natureza 
dinâmica e inclui suas condições de produção como parte 
do objeto a ser preservado”. (ARANTES, 2009, p. 14). Mais 
que isso, ao fazer menção a bens imateriais, essa 
convenção confere visibilidade ao fato de que não 
devemos nos preocupar tão somente com a salvaguarda 
de monumentos, documentos ou vestígios que 
materializam valores utilitaristas da cultura, posto que até 
eles são atravessados por uma espessa camada de 
relações sociais, elaborações estéticas e formas rituais 
erigidas coletivamente, das quais provêm suas 
significações.  

Dito em outros termos, a Convenção de Salvaguarda 
do Patrimônio Cultural Intangível redefiniu o conceito de 
patrimônio “em função do significo que [este] possui para 
a população, reconhecendo que o elemento básico na 
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percepção do significado de um bem cultural reside no uso 
que dele é feito pela sociedade”. (DURHAN, 1984, p. 30). 
Reposicionamento conceitual que tem por base de 
sustentação uma matriz analítico-operativa que passa a 
conceber a  

 
[...] cultura como um processo dinâmico e 
capaz de alavancar o desenvolvimento de 
regiões ricas em um saber relacionado às 
condições locais sociais e naturais, cuja 
criatividade se expressava em seus modos de 
vida, produção e arte, religiosidade, etc. 
(CHUVA, 2015, p. 31). 

 
Deste modo, ao apontar para uma dimensão menos 

materialista e menos centrada no valor de uso dos 
patrimônios de “pedra e cal”, o adjetivo intangível aponta 
para o fato de que a salvaguarda de bens imateriais não diz 
respeito exclusivamente ao registro e à proteção dos 
costumes, das tradições, das práticas culturais mantidas 
por grupos ou comunidades específicas. Para além disso, 
demarca uma possibilidade concreta de apreensão, 
manutenção e intervenção em todo um conjunto de 
relações de sociabilidade e de integração coletiva 
diretamente vinculadas ao universo das normas e valores 
instituídos como referências de representação e de 
legitimação das experiências de vida, da historicidade e 
das tradições desses grupos e sujeitos. Nesses termos: 
 

É graças a essa memória outra que se torna 
possível recuperar, junto com ela, um outro 
patrimônio, que não necessariamente se 
confunde com a coisa concreta, a edificação 
ou um bem material. [...] Conhecimentos e 



Rubens Alves da Silva, Franciéle Carneiro Garcês da Silva,  
Frederico Luiz Moreira, Samanta Coan. (Org.). 

110 

modos de fazer enraizados no cotidiano das 
comunidades, rituais e festas que marcam a 
vivência coletiva do trabalho, da 
religiosidade, do entretenimento e de outras 
práticas da vida social, permitindo, portanto, 
que aí se incluam manifestações literárias, 
musicais, plásticas, cênicas e lúdicas, e que se 
prestigie, neste caso, não a edificação 
concreta, mas os lugares em que se 
desenvolvem tais manifestações, frágeis 
arquiteturas do efêmero erguidas em 
mercados, feiras, santuários, praças e demais 
espaços onde se concentram e reproduzem 
práticas culturais coletivas. (MONTES, 2007, 
p. 131). 

 
Certamente foi em função dessa diversidade de 

aspectos que o Governo Federal, por meio do Decreto nº. 
3551 – de agosto de 2000, deu início às atividades de 
registro dos bens imateriais passíveis de serem inscritos na 
categoria de patrimônios culturais brasileiros. 
Entendendo-os como um “conjunto de práticas, 
representações, expressões, conhecimentos e técnicas 
que as comunidades reconhecem como parte integrante 
de sua cultura, tendo como uma de suas principais 
características o fato de tradicionalmente ser transmitido 
de geração a geração” (COSTA; CASTRO, 2008, p. 127), 
decidiu-se adotar como estratégia preservacionista o 
inventário e o registro sistemático dos bens culturais de 
natureza imaterial, arrolando-os em 4 (quatro) livros de 
natureza classificatória e descritiva, a saber: Livro de 
Registro dos Saberes, no qual são inscritos conhecimentos 
e modos de fazer enraizados no cotidiano das 
comunidades; Livro de Registro das Celebrações, no qual 
são apresentados rituais e festas que marcam a vivência 
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coletiva do trabalho, da religiosidade, do entretenimento 
e de outras práticas da vida social; Livro de Registro das 
Formas de Expressão, que se ocupa das manifestações 
literárias, musicais, plásticas, cênicas e lúdicas; e, por fim, 
o Livro de Registro dos Lugares, voltado para o registro de 
mercados, feiras, santuários, praças e demais espaços que 
concentram e que reproduzem em torno de si práticas 
culturais coletivas.  

De acordo com o IPHAN, a criação desses livros teve 
como principal preocupação apontar para a necessidade 
de perpetuação histórica dos bens que neles se inscrevem, 
uma vez que tanto os saberes quanto as celebrações, 
lugares e formas de expressão inventariados estão 
impregnados por referenciais simbólicos expressivos das 
matrizes identitárias e mnêmicas da sociedade brasileira35. 
                                                 
35 De 2003 a outubro de 2020 já haviam sido registrados nos 4 (quatro) 
livros do IPHAN os seguintes patrimônios imateriais brasileiros:  
Livro de Registro dos Saberes: Ofício das Paneleiras de Goiabeiras, 
Modo de Fazer Viola de Cocho, Ofício das Baianas de Acarajé, Modo 
Artesanal de Fazer Queijo de Minas, nas Regiões do Serro e das Serras 
da Canastra e do Salitre, Ofício dos Mestres de Capoeira, Modo de 
Fazer Renda Irlandesa - Sergipe, Ofício de Sineiro, Sistema Agrícola 
Tradicional do Rio Negro, Saberes e Práticas Associados aos Modos de 
Fazer Bonecas Karajá, Modo de Fazer Cuias do Baixo Amazonas, 
Produção Tradicional e Práticas Socioculturais Associadas à Cajuína no 
Piauí, Tradições Doceiras da Região de Pelotas e Antiga Pelotas 
(Arroio do Padre, Capão do Leão, Morro Redondo, Turuçu), Sistema 
Agrícola Tradicional de Comunidades Quilombolas do Vale do Ribeira. 
Livro de Registro das Celebrações: Círio de Nossa Senhora de Nazaré, 
Festa do Divino Espírito Santo de Pirenópolis, Ritual Yaokwa do Povo 
Indígena Enawene Nawe, Festa de Sant´Ana de Caicó, Complexo 
Cultural do Bumba meu boi do Maranhão, Festa do Divino Espírito 
Santo de Paraty, Festa do Senhor Bom Jesus do Bonfim, Festividades 
do Glorioso São Sebastião na Região do Marajó, Festa do Pau da 
Bandeira de Santo Antônio em Barbalha, Romaria de Carros de Bois da 

http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/70
http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/75
http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/75
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Em paralelo a isso, é preciso ressaltar que, mesmo de 
forma indiciária: 

 
Esse instrumento quer, também, substituir 
uma noção de autenticidade que é muito 
arraigada no campo preservacionista, 
principalmente com relação aos bens ditos 
materiais, ou seja, de que um bem tem de ser 
autêntico para ser patrimônio, e que aqui 
nesse caso estamos tentando substituir essa 
ideia por uma ideia de continuidade histórica. 
Na medida em que esses bens são criados e 
recriados o tempo todo, que são, na 
realidade, compostos híbridos, não faz 
sentido falar em autenticidade – eles são 
permanentemente transformados. 
(SANT´ANNA, 2007, p.139). 

 

                                                 
Festa do Divino Pai Eterno de Trindade, Procissão do Senhor dos 
Passos de Santa Catarina, Complexo Cultural do Boi Bumbá do Médio 
Amazonas e Parintins, Bembé do Mercado. 
Livro de Registro das Formas de Expressão: Arte Kusiwa – Pintura 
Corporal e Arte Gráfica Wajãpi, Samba de Roda do Recôncavo Baiano, 
Jongo no Sudeste, Frevo, Tambor de Crioula do Maranhão, Matrizes 
do Samba no Rio de Janeiro: Partido Alto, Samba de Terreiro e Samba-
Enredo, Roda de Capoeira, Toque dos Sinos em Minas Gerais, Rtixòkò: 
Expressão Artística e Cosmológica do Povo Karajá, Fandango Caiçara, 
Carimbó, Maracatu Nação, Maracatu de Baque Solto, Cavalo-Marinho, 
Teatro de Bonecos Popular do Nordeste, Caboclinho, Literatura de 
Cordel, Marabaixo.  
Livro de Registro dos Lugares: Cachoeira de Iauaretê – Lugar Sagrado 
dos Povos Indígenas dos Rios Uaupés e Papuri, Feira de Caruaru, Tava, 
Lugar de Referência para o Povo Guarani, Feira de Campina Grande. 
Disponível em: http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/498 
Acessado em 20 de outubro de 2020.  

http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/498
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Perspectiva preservacionista que extrapola os 
domínios estritos das políticas públicas, posto requerer a 
participação coletiva em todas as etapas da ação 
patrimonial, ou seja, da identificação à conservação, do 
registro à criação de estratégias de sensibilização social 
quanto à sua importância local e coletiva. É em face disso 
que nos perguntamos: as bibliotecas podem contribuir de 
alguma maneira com esses processos? Reformulando a 
questão: em que medida as bibliotecas colaboram ou 
podem vir a colaborar com essa perspectiva que concebe 
o patrimônio como uma categoria de pensamento e ação? 

Um dos muitos caminhos possíveis para 
respondermos a essa indagação pode ser trilhado tendo-
se por referência a função social atribuída a dois tipos de 
bibliotecas, quais sejam: as bibliotecas nacionais e as 
bibliotecas públicas. As primeiras merecem destaque 
porque nascem com o propósito explícito de se tornarem 
instituições de preservação do patrimônio intelectual de 
um país, convertendo-se, assim, em “lugares de memória” 
da produção bibliográfica responsável por delinear e 
disseminar certos discursos representacionais acerca da 
história e da cultura de uma nação. Por sua vez, as 
bibliotecas públicas, dada sua inserção comunitária, 
apresentam-se como esferas potencializadoras para que 
essa outra forma de expressão mnêmica que caracteriza os 
patrimônios imateriais adquira força, legitime-se e se 
propague. Mas como demonstrar a validade dessa 
argumentação? Talvez a historicidade dessas instituições, 
somada à descrição de suas dinâmicas de inserção social 
possa revelar alguns indícios que clarifiquem e endossem 
nossas proposições. Sendo assim, comecemos pelas 
bibliotecas nacionais. 
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A ideia de se fundar uma instituição responsável por 
salvaguardar em um mesmo espaço os extratos mais 
importantes da atividade intelectual de um país se deu na 
França, em primeiro lugar, quando, de acordo com 
Campello (2006, p.20), após a derrubada das monarquias 
absolutistas, a biblioteca real foi declarada propriedade da 
nação. Movimento semelhante ocorreu em outras nações 
europeias e também na América Latina, sobretudo no 
decurso do século XIX.  

Destacando-se quase sempre pela imponência de 
seus edifícios e pela riqueza de suas coleções, as 
bibliotecas nacionais “com objetivo primordial de registro 
e guarda da produção bibliográfica de cada país, 
desempenham, portanto, o papel de órgão por excelência 
da memória do conhecimento” (MONTE-MOR, 1987, 
p.163). Situação que não se estabeleceu de modo 
diferente no Brasil, uma vez que a Real Biblioteca 
portuguesa, ao permanecer em terras tropicais, tornou-se 
o sinal vivo de que o país estava inscrito em um quadro 
vasto da cultura humanística de todos os tempos, sendo 
portador de uma tradição capaz de, segundo Schwarcz; 
Azevedo & Costa (2002), inseri-lo no contexto das nações 
livres, soberanas e portadoras de história e cultura dignas 
de serem preservadas.  

Não por acaso quando o processo de independência 
se instaurou e o Brasil vislumbrou a necessidade de 
constituir e consolidar um quadro de referências 
simbólicas capaz de representar o instinto de 
nacionalidade local, essa biblioteca ocupou um lugar de 
destaque na pauta de negociações com a antiga 
metrópole. Ao fim desse processo deliberativo, ficou 
acordado que o país pagaria 250 mil libras esterlinas pelo 
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reconhecimento da independência e 800 contos de réis 
para que a biblioteca aqui permanecesse. 

 
Comparativamente, portanto, os livros 
representavam muito: custavam caro e 
significavam mais do que seu valor objetivo. 
Objetos carregam dons, portam dádivas e se 
vinculam a outros ganhos, emocionais, 
políticos ou mesmo simbólicos. E era assim 
que se avaliava uma Real Livraria. Mais do 
que livros, lá se acumulavam ideias, projetos, 
ambições, e ainda a cultura possível de uma 
nação – sobretudo de uma monarquia 
independente, isolada no meio da América 
Republicana. [...] Segundo item de uma longa 
pauta de negociações, ela representava a 
cultura acumulada e a tradição de que 
carecia: nada como colocar tudo numa lista e 
qualificar o que é da ordem da cultura e da 
própria representação. (SCHWARCZ; 
AZEVEDO; COSTA, 2002, p. 401). 

 
Representar a nação, tornando-se ela própria um 

patrimônio da cultura brasileira e um instrumento de 
valorização da sua memória coletiva, eis os intentos que a 
Biblioteca Nacional do Brasil logrou alcançar ao longo do 
século XX. Projeto levado a cabo por meio de uma 
intensiva política de coleta, organização, salvaguarda e 
disseminação do patrimônio bibliográfico36 produzido nos 

                                                 
36 O conceito de patrimônio bibliográfico é empregado aqui nos 
termos definidos por Palma Peña (2013, p. 34): “las expresiones 
artísticas, históricas, culturales, folklóricas, educativas, intelectuales, 
científicas, entre otras, que han sido producidas para ser testigo fiel 
del desarrollo de las sociedades; y que han sido objetivadas en 
manuscritos, impresos, medios audiovisuales, documentos 
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mais recônditos cantos do país e, também, via promoção 
de um conjunto de atividades culturais ligadas ao universo 
da cultura do impresso. É, pois, esse universo que faz com 
que a Biblioteca Nacional brasileira seja reconhecida como 
lugar e memória e de preservação de um patrimônio capaz 
de se reportar e fazer movimentar tanto a nossa história 
local, quanto a história universal.    

Potencialidades amplificadas pela ação de inúmeras 
bibliotecas públicas espalhadas por quase todos os 
municípios da Federação. Por serem uma criação das 
modernas democracias, as bibliotecas públicas possuem 
como missão captar, organizar, preservar e disponibilizar 
os estratos informacionais humanos a fim de colocá-los a 
serviço de toda uma coletividade. Como prestam auxílio à 
auto-formação individual, devem se posicionarem como 
instituições que valorizam a construção do conhecimento 
por meio do apreço à arte, às inovações científicas, à 
história, à memória e à cultura local, haja visto que:  

 
A liberdade, a prosperidade e o progresso da 
sociedade e dos indivíduos são valores 
humanos fundamentais, mas só serão 
atingidos quando os cidadãos estiverem na 
posse das informações que lhes permitam 
exercer seus direitos democráticos e ter um 
papel ativo na sociedade. A participação 
construtiva e o desenvolvimento da 
democracia dependem tanto de uma 
educação satisfatória como de um acesso 
livre e sem limites ao conhecimento, ao 

                                                 
electrónicos, etcétera, cuya finalidad es almacenar, transmitir, 
preservar, conservar, comunicar y difundir la suma de conocimientos 
que contienen”. 
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pensamento, à cultura e à informação. 
(UNESCO, 1994). 

  
As bibliotecas públicas são, portanto, dispositivos 

sociais que devem priorizar o fomento e o fortalecimento 
do diálogo intercultural como elemento definidor do 
conjunto das atividades que desenvolvem. Pressuposto 
que, em uma mirada mais ampla, acaba por se converter no 
elo que interconecta essas instituições às políticas 
patrimoniais, especialmente dos patrimônios imateriais. 
Isto porque, tendo por intermédio suas coleções e por 
referências as experiências vivenciadas no e a partir de 
seus espaços, elas se mostram capazes de oportunizarem 
o respeito à diversidade cultural, bem como suscitarem o 
fortalecimento de laços de solidariedade entre pessoas e 
grupos que talvez não existissem em outras condições e 
contextos. Dito de maneira mais poética:   

 
Nossa existência flui, como um rio 
impossível, em duas direções: da massa 
infinita de nomes, lugares, criaturas, estrelas, 
livros, rituais, memórias, iluminações e 
pedras que chamamos mundo rumo ao rosto 
que nos mira toda manhã do fundo de um 
espelho; e desse rosto, desse corpo que 
circunda um centro que não podemos ver, 
disso que nos nomeia sempre que dizemos 
“eu”, para tudo o mais que é o Outro, que 
está fora, além. A consciência do que somos 
individualmente, unida à consciência de que 
somos coletivamente cidadãos de um 
universo inconcebível, confere alguma 
espécie de sentido a nossa vida – um sentido 
posto em palavras pelos livros de nossas 
bibliotecas. (MANGUEL, 2006, p. 191-192). 
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Recolher, organizar, preservar e disseminar os 
indícios físicos e os estratos simbólicos que conferem 
visibilidade às nossas ações no mundo e nossas 
modalidades de interação com o outro, eis os marcadores 
de sentido que conferem legitimidade às bibliotecas 
públicas enquanto lugares de memória e espaços de 
representação do social. Condição que pode se fazer notar 
por uma multiplicidade de aspectos: por seus estilos 
arquitetônicos, pela localização geográfica que ocupam na 
topografia das cidades, pelas ações que promovem em 
prol do atendimento às demandas da comunidade que 
atende, pela diversidade de seus acervos e, sobretudo, 
pelo uso social que os sujeitos lhes impõe. Andar por uma 
biblioteca, se apossar de seus livros e coleções, questionar 
seus critérios de seleção e preservação são, nesse sentido, 
manifestações que têm o poder de determinar aquilo que 
merece ser lembrado e aquilo que pode ser submetido ao 
esquecimento. É, de modo complementar, uma estratégia 
para se desvelar a importância que certos insumos ou 
referências históricas, políticas e culturais assumem no 
seio de determinada comunidade.  

Ao fazer isso, as bibliotecas, em particular as públicas, 
reafirmam sua vocação de “lugar de memória” e espaço de 
salvaguarda do patrimônio. Memória que retém e que 
mobiliza um sem número de vestígios invisíveis de 
representação, patrimônio que se institui e que se dá a ver 
como manifestações sensíveis de um intenso processo de 
elaboração e de ressignificação do mundo que nos cerca. 
Seria, pois, absurdo pensarmos em uma biblioteca pública 
do congado, do frevo, da capoeira, do samba de roda? 
Arrisco-me a dizer que não, haja vista que como ensinado 
por Michel de Certeau (1994), toda prática cultural requer 



Patrimônio, informação e mediações culturais na contemporaneidade 

119 

uma materialidade ou uma forma expressiva capaz de 
inscrevê-la na tradição e de performar seus sentidos e 
rituais para as novas gerações. Dito isso, por que não se 
instituir as bibliotecas públicas como mais um segmento 
envolvido nos processos de preservação, valorização e 
transmissão do patrimônio? As discussões aqui 
estabelecidas fundamentam, em parte, a concretude 
dessa possibilidade.  
 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A memória [e também o patrimônio] é, 
sim, um trabalho sobre o tempo, mas 
sobre o tempo vivido, conotado pela 
cultura e pelo indivíduo. (BOSI, 2003, p. 
53 – entre colchetes nosso). 

  
Este texto foi estruturado tendo por horizonte um 

objetivo explícito: demonstrar a relação de proximidade 
mantida pelas bibliotecas – notadamente as públicas e as 
nacionais – com o universo da memória e do patrimônio, 
ressaltando, a partir disso, que essas instituições têm 
entre suas funções a atribuição de dinamizar o conjunto de 
processos que definem a preservação e a disseminação de 
variados referentes mnêmicos e patrimoniais. 

A partir do percurso traçado, penso ser possível 
afirmar que as bibliotecas são “lugares de memória” que 
também atuam na salvaguarda do patrimônio em razão de 
dois pressupostos básicos que amparam nossas 
discussões, quais sejam: primeiro que memória e 
patrimônio são categorias de pensamento e ação que 
devem ser moduladas socialmente e, segundo, as 
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bibliotecas são espaços propícios para a conservação, 
organização, salvaguarda e disseminação dos vestígios e 
documentos oriundos do trabalho com a memória e com o 
patrimônio. Não por acaso, em seus corredores e por 
intermédio das coleções e serviços que prestam ao público 
a cultura mostra sua face universalizante de tradição e 
continuidade, podendo os sujeitos que com elas se 
relacionam experimentarem individual ou coletivamente o 
sentimento de participarem da vida social, de estarem 
inseridos no mundo. Não por acaso compartilhamos das 
asserções de Christian Jacob (2000, p.11), para quem:    

 
A história das bibliotecas no Ocidente é 
indissociável da história da cultura e do 
pensamento, não só como lugar de memória 
no qual se depositam os estratos das 
inscrições deixadas pelas gerações passadas, 
mas também como espaço dialético no qual, 
a cada etapa dessa história, se negociam os 
limites e as funções da tradição, as fronteiras 
do dizível, do legível e do pensável, a 
continuidade das genealogias e das escolas, 
a natureza cumulativa dos campos de saber 
ou suas fraturas internas e suas 
reconstruções. 

 
As pistas lançadas pelo autor referendam, assim, 

nossa inferência de que as bibliotecas não são mais e tão 
somente um refúgio para que a memória, a história, a 
cultura e o patrimônio sejam resguardados contra as 
investidas do tempo e do esquecimento. Na 
impossibilidade de cumprirem a promessa da totalidade – 
todos os livros e documentos, todo o conhecimento e toda 
a memória em um único lugar – e devido à necessidade de 
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se escolher aquilo que deve ser preservado, as bibliotecas 
merecem serem tratadas como “lugares antropológicos37” 
e como espaços de agenciamento de um grande conjunto 
de práticas culturais que são representativas dos muitos 
grupos e coletividades responsáveis por conferir a essas 
instituições sentidos e funções multivariadas.  
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PRÁTICAS DE LETRAMENTO 
INFORMACIONAL: O USO DA 

INFORMAÇÃO COMO CAMINHO DA 
APRENDIZAGEM NAS BIBLIOTECAS 

MULTINÍVEIS DO INSTITUTO FEDERAL 
DE RONDÔNIA 

 

Miriã Santana Veiga  
 

1 INTRODUÇÃO 

“Aqueles que planejam e organizam uma 
biblioteca, devem pensar mais como 
educadores e menos como prestadores de 
serviço” (BERNET, 2009, s.p.). 

 

Após a segunda grande Guerra Mundial (1939-1945) 
e início da Guerra Fria, ocorreu à chamada “corrida 
armamentista” entre os Estados Unidos da América e a 
extinta União Soviética (URSS). Neste período houve 
investimentos maciços em ciência e tecnologia. Isso 
impulsionou a chamada “explosão informacional”, termo 
que “designa o crescimento exponencial da produção de 
informações científica e tecnológica” (GASQUE, 2012, p. 
25). Neste contexto as bibliotecas, museus e arquivos 
passaram por profundas mudanças para se adaptarem e 
gerir um grande volume de informações. Essas mudanças 
influenciaram diretamente nas atividades 
biblioteconômicas de: 1- organizar 2- selecionar e 3- 
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disseminar, toda a massa documental que estava sendo 
produzida e que deveria ser rapidamente encontrada. A 
partir da década de 1970 a informação, tornou-se 
necessária como bem de consumo na produção de 
conhecimento cultural, científico e tecnológico.  

O acesso à informação torna-se para o homem, um 
dos pilares para a formação de um ser consciente de seu 
papel com o mundo e com os outros, como destaca Freire 
(1996, p. 24): “[...] Estar no mundo sem fazer história, sem 
por ela ser feito, sem fazer cultura, sem “tratar” sua 
própria presença no mundo, [...]... sem ensinar, sem ideias 
de formação, sem politizar não é possível”. Para que 
homem possa “estar no mundo” ele precisa de informação. 

Os avanços das novas tecnologias de comunicação e 
o crescente uso da informação pela sociedade incidem 
sobre a Biblioteconomia, que começa a abrir espaço para 
atividades como, por exemplo, cursos de formação de 
leitores e treinamento de usuários, pois como afirma 
Gasque (2012) a Biblioteconomia tem a pretensão de 
democratizar a cultura, preservar e difundir o patrimônio 
bibliográfico da nação e apoiar o ensino e a pesquisa. 
Entendemos que o papel da Biblioteconomia se ampliou 
ainda mais com o advento de práticas educativas de 
Letramento Informacional. A partir da década de 1980, os 
bibliotecários começam a reconhecer a urgência de se 
capacitar os indivíduos - usuários e não usuários das 
bibliotecas e unidades de informação - para lidar de forma 
eficaz e eficiente com a informação. As práticas de 
Educação de Usuários nas bibliotecas são o “embrião” das 
práticas de Information Literacy e a Biblioteconomia então 
assumiu a missão de ajudar a formar cidadãos reflexivos, 
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críticos e autônomos no uso da informação. De acordo com 
Almeida, (2015, p. 18, grifo nosso):  

 
As bibliotecas são cada vez mais desafiadas a 
transformarem-se em agentes de mudanças 
no âmbito de sua atuação, não se limitando 
aos papéis de repositórios de informações e 
prestadora de serviços, mas são chamadas a 
adotarem práticas de inovação 
organizacional que as tornem organizações 
aprendentes.  

 

Enfim, as bibliotecas passam a buscar uma nova 
filosofia organizacional, tornam-se espaços que usam a 
informação para crescer e gerar conhecimento. As 
bibliotecas que valorizam o uso informação são chamadas 
de Bibliotecas Aprendentes.  

Com a criação da Rede Federal (EPCT) pela Lei nº 
11.892, de 29 de dezembro de 2008 e a criação dos 
Institutos Federais (IF), surgiu um novo tipo de biblioteca, 
que deverá ser chamada de biblioteca Multinível. As 
bibliotecas multiníveis da Rede Federal (EPCT) são uma 
singularidade e de acordo com Veiga (2018, p. 04):  

 
[...] as Bibliotecas Multiníveis [...] não devem 
ser consideradas apenas bibliotecas 
escolares, haja vista, que além de atender os 
alunos do ensino médio integrado com 
idades que variam dos 14 aos 19 anos, estas 
também, atendem os alunos das graduações 
e de pós-graduações, tanto nas modalidades 
latu senso e strictu sensu oferecidos pela 
rede [...] também atendem os alunos dos 
cursos das modalidades subsequentes, que 
fazem apenas os cursos técnicos [...] as 
bibliotecas multiníveis têm outra 
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característica que as singularizam como uma 
nova tipologia de unidades de informação. 
Isso ocorre, em vista do seu planejamento de 
atividades educativas, que mais uma vez, são 
afetadas pelas características de seus 
usuários (idade, nível formativo, necessidade 
de informação, alfabetização digital e etc.), 
que afetam os projetos e planejamento 
educativos informacionais. 

 

Este trabalho é resultado de pesquisa realizada no 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 
Rondônia (IFRO), na Unidade Campus Porto Velho-Calama. 
Cujo objetivo geral foi entender as práticas de Letramento 
Informacional e o uso da informação, ambas desenvolvidas 
por docentes, bibliotecários e discentes do IFRO. 
Buscamos relacionar essas práticas com a criação de um 
Programa Educativo de Letramento Informacional, para a 
melhoria e estruturação das atividades de ensino, 
desenvolvidas pelas Bibliotecas do Instituto. 

 
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 
A Information Literacy é uma área de pesquisa 

recente no Brasil, mas que desperta interesse e 
importância, pois ela objetiva melhorar a aprendizagem 
mediante a tarefa do “aprender a aprender” com o uso 
correto da informação. Diversos estudos e dados apontam 
para a necessidade de programas educacionais voltados 
para o uso competente da informação em bibliotecas 
escolares e universitárias, pois os educandos demonstram 
dificuldades crescentes em buscar e usar a informação, o 
que vem a ser um paradoxo intrigante na sociedade 
contemporânea, que está sendo chamada de “Sociedade 
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da Informação” (ALMEIDA, 2015). De acordo com Werthein 
(2000, p. 71): 

 
A expressão “sociedade da informação” 
passou a ser utilizada, nos últimos anos desse 
século, como substituto para o conceito 
complexo de “sociedade pós-industrial” e 
como forma de transmitir o conteúdo 
específico do “novo paradigma técnico-
econômico”.  

 

Enfim, podemos observar que vivemos numa 
sociedade que usa, consome e distribui informações ao 
ponto de transformá-la em insumos de capital. Porém, a 
questão que fica é: o acesso e o uso da informação podem 
ser uma instrução ofertada aos cidadãos? A Federação 
Internacional de Associações e Instituições Bibliotecárias 
(IFLA) acredita que sim e destaca que: 

 
Os profissionais da informação que atuam 
em bibliotecas de natureza vária devem ter 
como um dos seus principais objetivos 
institucionais a orientação dos usuários para 
dirigirem seus esforços na aquisição de 
competências em informação. Estas 
habilidades são vitais para a aprendizagem 
permanente, podendo ser utilizadas para a 
comunicação interpessoal cotidiana de 
qualquer cidadão, desde uma pessoa que 
precisa de informação sobre serviços de 
saúde para alguém a seus cuidados até um 
estudante que busca encontrar informação 
específica para completar uma atividade 
(IFLA, 2007, p. 01). 
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Quanto à questão do uso correto da informação, foi 
destacado pela primeira vez, na década de 1970, pelo 
bibliotecário norte americano Paul Zurkowski, que 
acreditava que em vista da grande disponibilidade de 
informações, o cidadão deveria receber uma formação 
voltada para o uso da mesma. Surgiu assim, pela primeira 
vez a expressão Information Literacy, destacada no 
relatório intitulado The information service environment 
relationships and priorities (1974). O documento propôs a 
adoção, nos Estados Unidos, de práticas de Letramento 
Informacional, na formação de alunos e trabalhadores 
americanos.  

No Brasil, o termo chegou no ano de 2000 e foi 
traduzido de diferentes formas, de acordo com Campello 
(2009, p. 34), o termo foi traduzido como “Information 
Literacy [...] alfabetização informacional [...] competência 
informacional [...] e Letramento Informacional [...]”. 
Compreedemos o termo Information Literacy como 
“Letramento Informacional”, tanto para fins do estudo, 
quanto em concordância com a visão de pesquisadores de 
referência na área da Ciência da informação, 
Biblioteconomia e Educação, a exemplo de Gasque (2012), 
Campello (2009), Tescarolo (2007) e outros. Para Gasque 
(2012, p. 28), o “Letramento Informacional corresponde ao 
processo de desenvolvimento de competências para 
localizar, selecionar, acessar, organizar, usar informação e 
gerar conhecimento”, todas essas atividades visando a 
tomada de decisão e a resolução de problemas pelos 
educandos. Para Bernadete Campello (2009) todas as 
funções acima descritas por Gasque, podem definir os 
processos do Letramento Informacional, porém, a autora 
defende a importância do bibliotecário como participante 
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ativo no processo. Com as práticas de Letramento 
Informacional, percebe-se que as bibliotecas e os 
bibliotecários, podem auxiliar na formação de indivíduos 
competentes em informação. De acordo com Almeida 
(2015), o sucesso das bibliotecas depende da maestria em 
utilizar a informação e o conhecimento de sua equipe de 
profissionais (Bibliotecários e auxiliares de Biblioteca) 
para entender, atender e resolver as necessidades 
informacionais de sua comunidade acadêmica.  

No Brasil, até o ano de 2014 não havia uma 
convenção, para a tradução, oficial do termo Information 
Literacy. Outros pesquisadores consultados não se 
aprofundaram na defesa de uma tradução única e talvez 
esse seja um dos maiores entraves para a utilização do 
Information Literacy no Brasil e a sua difusão mais efetiva.  

Porém, em 2014 com a publicação da Carta de Marília 
sobre Competência em Informação pesquisadores da área 
da Ciência da Informação, chegaram a defesa do termo 
Information Literacy como Competência em Informação 
(CoInfo).  

De acordo com Belluzzo (2018, p. 25): 
 

Além disso, recomenda que a expressão 
competência em informação seja indicada 
com a sigla CoInfo, a exemplo de outros 
países que já adotaram siglas específicas 
(ALFIN, COPINFO, INFOLIT etc.) e também 
para não confundir com a abreviatura que se 
refere à Ciência da Informação (CI). 

 

Em Portugal, o termo Information Literacy foi 
traduzido como Literacia informacional, porque a palavra 
Literacia, existe no vocabulário português, mas no Brasil, 
este termo não existe em nosso vocabulário.  
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Em nosso levantamento bibliográfico, encontramos 
pesquisadores que defendem o termo Letramento 
Informacional, com destaque para Gasque (2012), que 
ressalta o seu uso, em vista de sua aplicação na formação 
dos alunos do Ensino Básico, Fundamental e Médio.  

Além de defender a tradução do termo Information 
Literacy como Letramento Informacional, Gasque (2012) 
também criou a “Proposta de conteúdos de Letramento 
Informacional para a Educação Básica e o Ensino 
Básico”, direcionado para as escolas brasileiras. Nesta 
proposta a pesquisadora apresenta os conteúdos e 
habilidades informacionais, que deverão ser aprendidos 
pelos educandos brasileiros.  

Em vista do teor do projeto educativo em 
informação, resultado desta pesquisa, ser constituído de 
atividades de formação para os alunos da Rede Federal 
(EPCT), utilizamos no projeto o termo “Letramento 
Informacional”, pois acreditamos que ele será mais bem 
aplicado nos projetos de formação das bibliotecas, 
principalmente nas bibliotecas multiníveis do IFRO.  

Todavia, acreditamos que no final o objetivo do 
Information Literacy, isto é, do Letramento Informacional, 
seja a habilidade informacional, a alfabetização 
informacional e tudo isso visando a Competência em 
Informação (CoInfo) e todos estes “componentes” fazem 
parte da Aprendizagem Informacional. 

A Aprendizagem Informacional pode iniciar na base 
da educação com a alfabetização informacional, que pode 
ocorrer em casa, nas creches e escolas, ou com o Educação 
de Jovens e Adultos (EJA). (Ver figura 1) 
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Figura 1 - Aprendizagem Informacional 
 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Entendemos que a informação é, nos dias atuais, 
elemento fundamental para o sucesso pessoal e 
acadêmico do educando. Assim como Bufrem (1985), 
entendemos que a informação convertida em 
conhecimento é de substancial importância para o 
desenvolvimento de uma sociedade mais justa e 
igualitária. Para Almeida (2015), o uso informação pode 
representar o caminho da aprendizagem dentro das 
Bibliotecas Multiníveis da Rede Federal de Educação 
Profissional, Científica e Tecnológica (Rede Federal EPCT). 
Mas, entendemos, que se faz necessário que as bibliotecas 
incorporem e fortaleçam uma nova filosofia 
organizacional: a de Biblioteca Aprendente, por conduzir 
suas atividades educativas para fortalecer o aprendizado 
dos seus usuários. Neste contexto dentro das bibliotecas, 
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encontra-se espaço para o Letramento Informacional, que 
é inerente às unidades de informação aprendentes e muito 
necessário para a sociedade atual que é “baseada em 
informação, conhecimento e aprendizagem” (ALMEIDA, 
2015, p. 12). 

 
3 METODOLOGIA 

 
Este estudo é resultado de pesquisa-ação realizada 

no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 
Rondônia (IFRO), na unidade Campus Porto Velho-Calama, 
tendo como população os principais usuários da biblioteca 
do campus, que foram alunos e professores e os 
bibliotecários da rede de bibliotecas do IFRO. As 
informações colhidas foram determinantes à construção 
das atividades ofertadas no Programa Educativo de 
Letramento, que criamos para a Rede Federal EPCT.  

Segundo a perspectiva de autores como Thiollent 
(1996) e Alves (2007) o desenvolvimento de uma pesquisa 
científica parte da necessidade de resolução e discussão 
de um problema. A metodologia, como afirma Almeida 
(2015), é o caminho percorrido pelo pesquisador a fim de 
atender os objetivos da pesquisa, alinhado ao referencial 
teórico adotado. Para Alves (2002, p. 06) a ciência “é um 
empreendimento preocupado, exclusivamente, com o 
conhecimento e a compreensão dos fenômenos”. 
Portanto, a maior preocupação de um cientista é a de 
contribuir para a busca da melhoria da qualidade de vida 
da humanidade, buscando tornar o homem mais 
consciente das consequências e do valor dos seus atos, 
como assevera (ALVES, 2017, p .06). Observamos assim, a 
importância da pesquisa-ação para os profissionais, que 
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podem usar a mesma para solucionar problemáticas 
observadas no próprio fazer laboral. Estes pesquisadores, 
também podem aprender mais sobre o exercício e a 
importância do seu trabalho, pois, a Pesquisa-Ação se 
“constitui um meio de desenvolvimento profissional de 
“dentro para fora”, pois, parte das preocupações e 
interesses das pessoas envolvidas na prática, envolvendo-
as em seu próprio desenvolvimento profissional” (ENGEL 
apud NUNAN, 2000, p. 183). Nesta dissertação, utiliza-se a 
pesquisa-ação, sob a perspectiva de Thiollent (1996), que 
afirma: 

Um tipo de pesquisa social com base empírica 
que é concebida e realizada em estreita 
associação com uma ação ou tom a resolução 
de um problema coletivo e no qual os 
pesquisadores e os participantes 
representativos da situação ou do problema 
estão envolvidos de modo cooperativo ou 
participativo (THIOLLENT, 1996, p. 13). 

Desse modo, a pesquisa-ação é uma forma de 
pesquisa social, voltada para a intervenção. É muito 
utilizada em pesquisas na área da Educação. A pesquisa-
ação é apontada por Franco (2005) para a intervenção na 
prática pedagógica, porém, ressalta que isso deve ser 
utilizado de forma a gerar conhecimento, com princípios 
geradores de mudança e que cientifique a prática 
educativa com ética e que o seu objetivo seja a formação 
contínua e emancipação do setor estudado. Esta questão 
trata-se do primeiro passo de um estudo, que faz parte de 
pesquisa-ação, que visa melhorar aspectos ainda não 
trabalhos em uma instituição de ensino, que é o de 
Biblioteca Aprendente por meio do Letramento 
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Informacional. O levantamento de dados e análise 
documental ocorreu no Campus Porto Velho-Calama, no 
Período de março de 2016 a abril de 2017. O método 
utilizado foi o indutivo, tendo como tipo de pesquisa a 
pesquisa-ação que é uma proposta metodológica, que têm 
por objetivo superar a visão do pesquisador de ser apenas 
o observador de um problema e busca contribuir na 
mudança de uma dada realidade, com aprendizagem para 
todos os sujeitos da pesquisa. Os instrumentais utilizados 
foram análise documental, questionários e entrevistas 
semiestruturadas. 

Buscamos responder as questões necessárias à 
implantação do processo do Letramento Informacional no 
IFRO. Visamos à melhoria das atividades de ensino e 
aprendizagem desenvolvidas pelas Bibliotecas Multiníveis 
do Instituto, em especial a biblioteca do IFRO Campus 
Porto Velho-Calama, locus desta pesquisa. Porém, para 
que isso aconteça se fez necessário entender as práticas 
de Letramento Informacional e o uso da informação, 
ambas desenvolvidas por docentes, bibliotecários e 
discentes do IFRO. 

Por fim, procuramos relacionar essas práticas com a 
criação de um Programa Educativo de Letramento 
Informacional, para a melhoria e estruturação das 
atividades de ensino, desenvolvidas pelas Bibliotecas do 
Instituto que será o produto criado para esta pesquisa- 
ação.  
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4 RESULTADOS  
 
Neste trabalho apresentamos uma pequena parte 

da pesquisa, que foi desenvolvida em nível de mestrado. 
(VEIGA, 2017). 
 
4.1 ESTUDANTES, INTERNET, INFORMAÇÃO E 
NECESSIDADE DE PRÁTICAS DE LETRAMENTO 
INFORMACIONAL 
 

Esta pesquisa teve como população de estudo, três 
grupos. O primeiro grupo foi composto pelos alunos do 
IFRO Campus Porto Velho Calama, o segundo grupo foi 
constituído pelos professores IFRO Calama e o segundo 
grupo foi composto pelos bibliotecários do IFRO. Neste 
trabalhamos apresentamos uma pequena parte da 
pesquisa, que foi desenvolvida em nível de mestrado. 
(VEIGA, 2017)  

No primeiro grupo ficou evidente que os alunos 
vivenciam o uso e a busca de informações pela internet. 
(Ver gráfico 01). Com esta população trabalhamos com 
uma mostra de 80 alunos. 
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Gráfico 01 - Sites e bases de dados na internet que os 
alunos utilizam para fazer pesquisas. 

 
Fonte: Produzido pela autora mediante respostas coletadas nos 
questionários, 2017. 

 
Diante dos dados coletados nota-se ainda mais a 

importância da informação multimídia e de sua influência 
na formação dos alunos, onde 96,1% dos educandos usam 
a internet como fonte primária de informações. Estas 
informações podem estar na forma sonora, visual, 
imagética e outros.  

 Isso nos levou a pensar, de que forma os 
profissionais da informação (neste caso o bibliotecário) 
pode trabalhar a influência da internet na vida dos alunos? 
Acreditamos que atividades e projetos educativos de 
Letramento Informacional seja o caminho.  

Essas atividades poderiam ser, por exemplo, como 
utilizar a biblioteca, como utiliza o google acadêmico, 
como utiliza o portal de periódicos da CAPES, como 
formatar um trabalho de conclusão de curso (TCC), como 
realizar uma pesquisa acadêmica/ escolar na internet e 
outros. 
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Sobre a função educativa das bibliotecas na 
Sociedade Informação, corroboramos com Burke (2003) 
quando o mesmo afirma que vivemos a “era da 
informação”, onde “[...] o conhecimento se tornou uma 
questão política importante, centrado no caráter público 
ou privado e de natureza mercantil ou social”. Neste caso, 
o uso da informação na educação por meio da tecnologia 
de comunicação, transformou a forma o que os alunos 
estudam e aprendem. 

Faz-se, necessário, que aqueles que criam políticas 
públicas educacionais, entendam a importância do uso 
educativo da informação para ajudar a criar uma sociedade 
mais justa e igualitária. 

Destacamos que o letramento Informacional vem 
mudando e se adaptando a Sociedade Informação e os 
estudos da área vêm se direcionando a questões como:  

  
[...] construção de modelos teóricos; 
desenvolvimento de padrões e diretrizes que 
sejam parâmetros para os modelos; aplicação 
dos padrões à realidade social, envolvendo 
as melhores práticas e os fatores críticos 
resultantes de experiências comprovadas e 
que tenham obtido êxito de acordo com 
métodos de avaliação adotados. (BELUZZO 
apud FURTADO; ALCARÁ, 2018, p. 25-26) 

 
Portanto, percebemos que o trabalho educativo para 

uso competente da informação é árduo, porém, ele se faz 
imprescindível. 
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4.2 DOCENTES, INFORMAÇÃO E A NECESSIDADE DE 
PRÁTICAS DE LETRAMENTO INFORMACIONAL 

 

Nosso segundo grupo pesquisa, foi com os 
professores do IFRO campus Porto Velho Calama. 
Trabalhamos com uma mostra de 12 docentes. O primeiro 
objetivo de estudo, foi identificar e analisar, como os 
docentes utilizavam a informação para a aprendizagem 
dos alunos, com a organização de suas aulas e projetos de 
pesquisa, de ensino e extensão. O segundo objetivo foi 
verificar o que os professores compreendem sobre o 
Letramento Informacional. Por fim, no terceiro objetivo, 
inquirimos sobre o uso da informação na pesquisa escolar 
e a importância desta na aprendizagem dos alunos. O 
questionário foi dividido em duas etapas: na primeira 
verificamos a formação acadêmica, na segunda parte do 
questionário, verificamos como os professores trabalham 
a pesquisa escola/cientifica e o Letramento Informacional 
na sala de aula. 

No Campus Porto Velho-Calama existem 109 
professores que formam a população deste estudo do qual 
retiramos uma amostra de 12 indivíduos que foram 
divididos em docentes da Base Técnica e da Base Comum.  

As entrevistas ocorreram no período de janeiro a abril 
de 2017 e buscamos verificar quais era as fontes de 
informação, mais utilizadas pelos professores, para 
organizar suas aulas e desenvolver suas atividades de 
ensino, pesquisa e extensão.  

Esta resposta mostrou que o perfil informacional dos 
docentes é bastante similar à dos alunos, mas com um 
diferencial: 100% dos professores informaram que 
utilizam livros como fontes de informação, seguido pelo 
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uso da internet, com o buscador de informações Google 
com 91,7% das escolhas.  Em terceiro lugar com 50% ficou 
as revistas eletrônicas, com 41,7% ficaram empatadas a 
base de vídeos Youtube e o portal de revistas eletrônicas 
Scielo, seguidamente com 33,3% as revistas eletrônicas e 
portal de periódicos da CAPES. Por fim, ficaram empatadas 
as enciclopédias impressas e online com 8,3% cada uma 
(Ver Gráfico 02). 
 

Gráfico 02 - Fontes de informação utilizadas pelos 
docentes. 

 

Fonte: Produzido pela autora mediante respostas coletadas nos 
questionários, 2017. 

Desta maneira, tendo em vista todos os dados 
coletados, na pesquisa, evidenciou que para os docentes, 
se faz necessário a construção de um programa educativo 
de Letramento Informacional que integre o professor nas 
atividades de uso da informação, com os alunos, pois os 
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professores demonstram a necessidade que os alunos 
tenham uma formação para o manuseio da informação que 
facilite o aprendizado e o trabalho do docente. 
Entendemos que o professor é parte fundamental no 
processo de ensino/aprendizagem de competências e 
habilidade informacionais. 

4.3 BIBLIOTECÁRIO, FORMAÇÃO E A NECESSIDADE DE 
PRÁTICAS EDUCATIVAS DE LETRAMENTO 
INFORMACIONAL 

 
O terceiro grupo analisado na pesquisa, foi os 

profissionais bibliotecários (as) do IFRO. Atualmente o 
IFRO possui 15 profissionais. O objetivo do estudo, desta 
categoria, foi identificar o quê os bibliotecários 
compreendem sobre práticas educativas para o uso da 
informação. 

Entendemos que o projeto educativo de Letramento 
Informacional só iria enriquecer com a visão desses 
profissionais, o que poderá abrir espaços, para que os 
mesmos conheçam o Letramento Informacional e sua 
aplicabilidade nas bibliotecas. 

De acordo com Almeida (2015, p. 57): 
 

Para garantir o planejamento e a gestão de 
um projeto educativo na biblioteca 
multinível, faz-se necessário que o 
profissional bibliotecário, no exercício do seu 
papel de educador, possua dois tipos de 
competências distintos, porém 
complementares, a saber: competências em 
informação e competências para ensinar 
(Grifo nosso). 
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Esperávamos que todas as bibliotecárias 
respondessem o questionário, mas apenas 07 profissionais 
responderam, isto é, 50% da população estudada, onde 
tivemos uma amostra de sete profissionais. O questionário 
continha nove questões, abertas e fechadas.   

Na primeira inquirição, buscamos verificar se as 
bibliotecárias haviam recebido alguma formação em 
atividades educativas de Letramento Informacional/ 
Competência em Informação (CoInfo), durante a formação 
no curso de graduação em Biblioteconomia/Ciência da 
Informação. 57,1% das profissionais responderam que sim, 
enquanto que 42,9% responderam que não. A resposta 
desta questão nos mostra que os cursos de 
Biblioteconomia no Brasil, ainda são extremante 
tecnicistas e as bibliotecas refletem isso, se tornando 
espaços preservacionistas, não disseminadores de 
informação, verdadeiras bibliotecas tayloristas. 

Na continuação de nossa pesquisa, buscamos saber 
das bibliotecárias que informaram que haviam recebido 
formação em Letramento Informacional e ações 
educativas em bibliotecas como foi a experiência das 
mesmas. Apenas quatro profissionais responderam esta 
questão. As respostas foram: “Foi maravilhosa! Aprendi 
muito nas diferentes unidades de informação que estagiei. 
Aulas práticas que tive e seminários que participei como 
ouvinte”. Aqui observamos que a profissional teve uma 
formação quase externa à universidade já no campo 
profissional. 

Outra profissional informa que na sua formação 
universitária não houve vivência prática de práticas para o 
uso da informação em bibliotecas, destacou: “Nada na 
prática, apenas leitura”. Outra informou que a sua 
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formação: “Foi bastante motivadora. Foi por meio das 
disciplinas que fortaleci minhas ações para formação de 
leitores e incentivo à pesquisa na biblioteca escolar”. Outro 
bibliotecário declarou que: “Relacionado ao quesito 
competência informacional, tenho recordações de ter 
cursado uma disciplina de elaboração de projetos culturais 
na área de bibliotecas, e consequentemente, elaboramos um 
projeto na gestão e incentivo social da biblioteconomia, 
voltado aos usuários e também a disciplina de Estudos de 
Usuários. Assim como, elaboramos as principais 
competências na gestão da informação. Contudo, voltado à 
para habilidade profissional do/a bibliotecário/a e não dos 
usuários”. Ficou evidente nas respostas apresentadas 
pelas bibliotecárias, a predominância do caráter tecnicista 
de suas formações. De acordo com Lucas apud Fonseca 
(1996; 1992, p.14): 

 
A formação dos Bibliotecários esteve sempre 
entre a erudição e a técnica. A formação 
erudita tem sua tradição na École Nationale 
de Chartes, fundada em Paris, em 1921; 
Melvil Dewey, por sua vez, fundou na 
Universidade de Columbia, nos Estados 
Unidos, uma escola de orientação técnica.  

Mais uma vez, nota-se a importância de que o 
bibliotecário tenha uma formação científica e pedagógica, 
haja vista que para se trabalhar cursos de Letramento 
Informacional e pesquisa escolar/acadêmica, requer deste 
profissional um olhar educacional ou uma formação que o 
leve a vivência no uso da pesquisa científica e de práticas 
educativas, para o uso da informação, visando a 
Competência em informação (CoInfo) dos seus usuários.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Quando nos propomos a averiguar as práticas de 
Letramento Informacional e uso da informação, ambas 
desenvolvidas por professores, Bibliotecários e alunos do 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 
Rondônia (IFRO) e a sua relação com a criação de um 
Programa Educativo de Letramento Informacional, para a 
melhoria e estruturação das atividades de ensino 
desenvolvidas pelas Bibliotecas do IFRO, sabíamos que o 
maior desafio seria entender a biblioteca como espaço de 
ensino e ver o bibliotecário como educador. 

Descobrimos que a biblioteca, além de ser um espaço 
educacional da leitura, é um espaço privilegiado que tem o 
dever de formar cidadãos conscientes da importância do 
uso da informação na sua vida, buscando assim tornar-se 
sujeitos autônomos e independentes no caminho do 
conhecimento. O estudo confirmou, primeiramente, que 
as bibliotecas do IFRO não são bibliotecas comuns e sim 
um novo tipo de biblioteca, que se denomina de Biblioteca 
Multinível, pois, esta atende os diversos níveis de usuários 
dos cursos ofertados pelo Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO). 

Buscando transformar a biblioteca em um espaço de 
ensino, conhecemos e entendemos o conceito e as práticas 
de Letramento Informacional. Descobrimos que a 
biblioteca é uma organização “aprendente” e que estes 
conceitos ainda são recentes no Brasil. Porém, o 
movimento do Letramento Informacional está se 
fortalecendo e esta pesquisa vem contribuir para a 
disseminação do Letramento Informacional no Brasil, 
principalmente na área da Ciência da Informação e 
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Biblioteconomia, fazendo interdisciplinaridade com a 
Educação. 

No processo de identificação do perfil informacional 
e do uso da informação pelos discentes e docentes do 
IFRO Campus Porto Velho-Calama observou-se que os 
mesmos estão inseridos na sociedade da informação. 
Também se observou que os bibliotecários entendem o 
seu papel educacional, mas que se faz necessário à 
abertura de uma discussão e posterior formação dos 
profissionais bibliotecários para o uso do Letramento 
Informacional. 

Todos os dados coletados e analisados foram 
importantes na elaboração do Programa Educativo de 
Letramento Informacional para a biblioteca Multinível do 
IFRO Campus Porto Velho-Calama. O programa visa ser 
uma proposta, que no futuro poderá ser implantado em 
todas as bibliotecas do IFRO. 

Como resultado, o programa poderá vir a ser uma 
ferramenta, que irá nortear e fomentar os serviços 
educacionais das bibliotecas e o fortalecimento das 
competências informacionais da comunidade 
escolar/acadêmica do IFRO. Ressaltando que o projeto é 
interdisciplinar e poderá ser realizado com a participação 
de professores, alunos, técnicos administrativos e 
colaboradores. 

Informamos que este estudo não se encerrou nosso 
objetivo de compreender a importância da transformação 
da biblioteca em um espaço de ensino e aprendizagem 
com trabalhos desenvolvidos pelo bibliotecário educador, 
que ainda têm muito a ser feito no IFRO. Haja vista, que a 
aplicação do programa deverá ser também parte do 
estudo, pois este trabalho faz parte de uma pesquisa-ação 
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com propósitos maiores. Sabemos que é imprescindível 
que uma instituição educacional pública, como o Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia-
IFRO, inserido em uma sociedade da informação busque 
oferecer aos seus educados uma formação que os tornem 
competentes no uso da informação e tenham autonomia 
na sua aprendizagem e comecem a ir contra o atual 
sistema educacional que é alienador, excludente e 
reproduz a vergonhosa dinâmica de exclusão da sociedade 
capitalista no tocante também ao uso da informação. 
Como citou uma docente, durante a pesquisa: “O 
verdadeiro conhecimento se dá pela junção de teoria e 
prática e com o uso da informação e a pesquisa escolar, 
talvez seja possível programar a construção do 
conhecimento”. 
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BIBLIOTECAS VIRTUAIS TEMÁTICAS: 
FUNÇÃO EDUCATIVA E POSSIBILIDADES 

DE PRÁTICAS MEDIADORAS E 
DISSEMINADORAS DE INFORMAÇÃO E 

CULTURA UNIVERSAIS 

 

Júlia Gonçalves da Silveira 

 

1 INTRODUÇÃO 
 

Não é de hoje que a informação é reconhecida como 
elemento fundamental para desenvolvimento pessoal e 
organizacional. Entretanto, nos tempos atuais, tempos de 
mudanças de paradigmas no campo informacional, o valor 
e, em consequência, a importância da informação 
alcançaram mundialmente status de necessidade básica, 
impactando obviamente a própria sobrevivência das 
pessoas, das organizações e das instituições sociais. 

Neste contexto, a Biblioteconomia e a Ciência da 
Informação são áreas estratégicas do conhecimento 
humano em plena expansão, pois possuem como objetos 
de estudos e práticas, as questões e problemas universais 
do campo informacional, o qual consensualmente é 
considerado aporte essencial à pretensa evolução social e 
econômica dos povos e das Nações. 

Além do crescimento exponencial de todo tipo de 
sistemas de informação e dos recursos informacionais, 
mais conhecidos como fontes de informação, os usuários 
que delas necessitam convivem com problemas relativos à 
diversidade de procedências dessas informações, às vezes 
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de qualidade bastante duvidosa. Isto se deve 
especialmente considerando as possibilidades atuais 
ilimitadas tanto de disponibilização quanto de uso dos 
recursos informacionais acessíveis via redes eletrônicas 
mundiais, democráticas e anárquicas. 

Bibliotecas são instituições sociais fundamentadas 
em teorias dessas duas áreas citadas e de outras que lhe 
são afins, considerando o caráter interdisciplinar da 
biblioteconomia e da ciência da informação. Enquanto 
agências sociais educativas, essas unidades de informação 
possuem potencial e ferramentas para interferir no 
desenvolvimento e, até mesmo, em mudanças de 
comportamentos de pessoas e de organizações.  

Espera-se, portanto, que essas instituições estejam 
permanentemente engajadas em processos educacionais 
enquanto subsistemas integrantes de um sistema maior, o 
qual lhe encarrega de determinadas atribuições inerentes 
à prestação de serviços de informação e de educação 
condizentes com necessidades e interesses informacionais 
de suas respectivas comunidades de usuários reais e 
potenciais. 

Neste capítulo pretende-se apresentar um panorama 
sobre a função social e evolução tecnológica das 
bibliotecas tradicionais e eletrônicas, assim como 
disseminar informações sobre alguns dos projetos 
acadêmicos desenvolvidos e aplicados em ambientes 
educacionais no próprio contexto universitário interno, 
assim como em comunidades sociais extramuros 
universitários, via trabalhos de parcerias e ações 
informacionais e educativas caracterizadas como extensão 
universitária. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: EVOLUÇÃO SOCIAL E 
TECNOLÓGICA DAS BIBLIOTECAS 

 

Durante um longo período de sua história, as 
bibliotecas se preocuparam principalmente com a 
preservação e organização de documentos em seu próprio 
recinto. Posteriormente incorporou-se, a essas funções, a 
preocupação com a difusão e uso dessa informação 
armazenada e organizada ampliando-se, portanto, a sua 
responsabilidade e função, enquanto instituição 
mediadora entre as informações registradas, o 
conhecimento produzido e a sociedade que deles 
necessitam.  

A literatura pertinente ao assunto destaca o papel 
educativo que as bibliotecas devem exercer no contexto 
social e atribui aos profissionais bibliotecários, nelas 
atuantes, a função de parceiros pró-ativos que devem ser 
no contexto daquela comunidade da qual faz parte e para 
a qual preste serviços. 

Entre a tipologia de serviços que podem ser 
prestados pelas bibliotecas tradicionais e virtuais insere-se 
o serviço de extensão bibliotecária, que pode ser 
viabilizado através de atividades realizadas “fora da sede 
da biblioteca” como em prisões, hospitais, em asilos, em 
associações das mais diversas finalidades, como destaca 
Maheswara (2008). 

Na visão de Maheswara, as bibliotecas escolares, 
públicas, universitárias e as nacionais podem efetivamente 
intervir e motivar processos de mudanças de atitudes na 
sociedade civil e, de modo pontual, provocar mudanças nas 
mentes das pessoas. 
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Entre iniciativas e ações bibliotecárias que visam 
alcançar resultados que promovam transformações sociais 
positivas podem ser observados os trabalhos 
desenvolvidos por bibliotecas e bibliotecários nigerianos, 
os quais atuam no sentido de contribuir para a solução de 
conflitos e construção da paz em seu país, através da 
prestação de serviços bibliotecários extensionistas. 

Segundo registros na literatura especializada, 
observados por Maheswara, eles planejam e investem 
recursos em treinamentos, educação e sensibilização de 
integrantes da sociedade local em regiões de conflitos.  O 
autor e outros, por ele destacados, acreditam que as 
bibliotecas e os profissionais nelas atuantes podem 
exercer um papel importante em prol da harmonia étnica 
e, de modo geral, da educação dos cidadãos, em casos de 
conflitos e de demais problemas sociais identificados no 
contexto social. 

A Organização das Nações Unidas para a Educação, 
Ciência e Cultura – Unesco, instituída em 1946, promove o 
desenvolvimento cultural e publica regularmente 
trabalhos focados nos valores universais, entre eles, a 
promoção de educação para a paz, garantia dos direitos 
humanos e democracia, liberdade, tolerância, justiça, 
respeito à vida e igualdade entre homens e mulheres, 
promovendo e incentivando trabalhos de pesquisa nessa 
visão. (UNESCO, 1995).  

A sociedade contemporânea se distingue pela 
evolução e aplicação das tecnologias atuais de informação 
e comunicação, as quais agilizam e favorecem processos 
socioeducativos de toda ordem, inclusive os que focam 
seus objetivos e metas no desenvolvimento cultural para 
todo tipo e níveis de usuários de informação. 
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Bibliotecas tradicionais e também as eletrônicas, 
enquanto sistemas ou subsistemas unitários de prestação 
de serviços de informação, são criadas para atender 
determinadas necessidades sociais. O que pode ser 
concretizado a partir da identificação das necessidades 
informacionais de usuários reais e potenciais alicerçadas 
na definição de seus perfis de interesse, a fim de 
desenvolver, organizar e divulgar produtos informacionais 
que lhes sejam adequados.   

Contribuir com a formação de habilidades nas 
pessoas para que façam uso competente de informação é 
requisito essencial no mundo do trabalho do bibliotecário 
da Sociedade da Informação e do Conhecimento. Para usar 
plena e adequadamente os recursos informacionais 
disponíveis em bibliotecas sejam elas tradicionais, híbridas 
ou literalmente virtuais torna-se evidente a necessidade 
óbvia de divulgação dessas unidades de informação tanto 
para fins de conhecimento da comunidade mais próxima 
quanto de demais interessados reais e potenciais que 
poderão usufruir de seus recursos de forma presencial e a 
distância. 

Shera (1972) atesta que as bibliotecas são 
instituições sociais dinâmicas que devem respeitar 
expectativas das sociedades de cada tempo e lugar, de 
modo a garantir a sua própria sobrevivência no contexto 
das comunidades que as criaram e que delas necessitam. 

Defende, este autor, que a autoridade máxima para 
atribuir competências e atribuições das bibliotecas, de 
modo geral, são as expectativas informacionais das 
pessoas, das instituições e das organizações que as criaram 
para prestar serviços informacionais e educativos. 
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A história das bibliotecas eletrônicas, digitais e 
virtuais é muito recente e encontra-se vinculada aos 
avanços das tecnologias de informação e comunicação, 
(TICs) ocorridos em finais do Século XX. 

Com o advento da Internet, nova modalidade de 
comunicação via redes eletrônicas aberta para uso 
comercial e público, em meados da década de 1990, o 
Brasil entrou definitivamente para a era das redes e das 
possibilidades do desenvolvimento de atividades 
interconectadas e compartilhadas. 

A partir de meados da década de noventa, portanto, 
observa-se que as bibliotecas adquiriram uma nova 
dimensão e configuração, enquanto agências sociais mais 
dinâmicas e propiciadoras de acesso à informação e ao 
conhecimento humano registrado, em suportes e canais 
de informação diversificados integrando-se a uma nova 
ordem mundial de geração, organização, tratamento, 
distribuição e compartilhamento social de informação e 
conhecimento. 

Hoje, as bibliotecas eletrônicas, digitais, virtuais, as 
“sem paredes”, “fazem parte da agenda de importantes 
universidades, institutos de pesquisas e organizações 
voltadas para educação e cultura” como ressalta Rosetto 
(2008), em artigo que discute questões relativas à 
diversidade ou semelhanças conceituais atribuídas a essas 
unidades de informação, ao acesso universal e interativo 
às informações disponíveis à sociedade atual. 

A construção de bibliotecas eletrônicas, digitais ou 
virtuais constitui, certamente, atividade de extrema 
relevância para a sociedade contemporânea, que convive 
com um mundo de informação conturbado e mais caótico, 
considerando as possibilidades atuais de crescimento e de 
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veiculação de grandes volumes de informação e de toda 
ordem. (KURAMOTO, 2006; TOMAÉL, 2008; CUNHA, 2008). 

Miranda, ao tratar do ensino de biblioteconomia no 
Brasil, a considera como “[...] área estratégica para o 
crescimento do país em um modelo que tem a informação 
como força motriz. ”(MIRANDA, 2003, p. 85). 

Além do crescimento exponencial de todo tipo de 
sistemas de informação e dos recursos informacionais, 
mais conhecidos como fontes de informação, os usuários 
que delas necessitam convivem com problemas relativos à 
diversidade de procedências dessas informações, às vezes 
de qualidade bastante duvidosa, considerando as 
possibilidades atualmente ilimitadas tanto de 
disponibilização quanto de uso dos recursos 
informacionais acessíveis via redes eletrônicas mundiais, 
democráticas e anárquicas.  

Sob esta ótica, contata-se a importância da criação e 
maximização de uso das bibliotecas tradicionais e 
eletrônicas. Estas, porém, devem ser bem planejadas e 
disponibilizadas ao público, observando princípios e 
técnicas das áreas de biblioteconomia e ciência da 
informação e, mais especificamente, as diretrizes 
destinadas às gestões de bibliotecas enquanto unidades 
sociais de prestação de serviços de informação e de 
educação. Esse diferencial, de instituições educacionais, 
por excelência, as caracterizam e distinguem no contexto 
de suas missões e atribuições, de modo especial quando 
formalmente classificadas nas categorias de bibliotecas 
públicas, escolares e universitárias.  

Na próxima seção relataremos a experiência de 
construção da ARCA, uma biblioteca virtual temática em 
artes e antiguidades, assim como de sua posterior 
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utilização em atividades bibliotecárias extensionistas 
junto ao Projeto Vida “Padre Gailhac”, através do 
planejamento e execução de oficinas educativas, no 
contexto da comunidade atendida por este projeto, as 
quais visavam essencialmente promover a inclusão digital, 
a formação de competência informacional para uso 
adequado das atuais tecnologias de comunicação e 
informação, motivar o gosto pela leitura, o gosto pelas 
artes, pelas atividades culturais, de lazer e 
entretenimento.  

 
3 SOBRE A ARCA: BIBLIOTECA VIRTUAL TEMÁTICA EM 
ARTES E ANTIGUIDADES 

 

A ARCA é uma biblioteca virtual especializada em 
artes e antiguidades, concebida e baseada em resultados 
das pesquisas acadêmicas que precederam a sua criação, 
desenvolvimento e implantação, a seguir destacadas:  

1. Comportamento Informacional de Antiquários.  
2) Fontes de informação de antiquários: proposta de 

um modelo de análise e de categorização; 
 3) Fontes de Informação para Antiquários e Amantes 

das Artes e da Cultura: conteúdos informacionais 
para a construção de uma biblioteca virtual 
temática;  

4) Biblioteca Virtual Temática em Artes e 
Antiguidades – BIBVTAA: em cena a sua concepção 
e desenvolvimento. 

A ARCA adota o conceito de biblioteca virtual 
temática entendida como: 
Uma unidade de informação especializada ou 
interdisciplinar [...] que reúne num único espaço virtual 
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informações dispersas, capturadas na Internet e em outros 
ambientes, que são integradas e dispostas de acordo com 
normas, padrões, metodologias e tecnologias comuns, 
organizadas em forma de bases de dados e 
disponibilizadas na Internet. Estas informações podem 
conter ainda metadados de documentos, pessoas, 
instituições, serviços e objetos, originalmente na forma 
impressa, multigrafada ou eletrônica, mesclando texto e 
multimídia (imagem, som e movimento), abrangendo 
inclusive bibliotecas digitais e, eventualmente, 
informações coletadas fora da rede. (ANDRADE; 
BARAÚNA, 2002). 

Para a formação de suas respectivas coleções 
observaram-se os dois diagramas construídos a partir dos 
resultados das fontes de informação pessoais e impessoais 
preferenciais apontadas pelos antiquários comerciantes, 
colecionadores e/ou escritores participantes da pesquisa: 
Fontes de informação de antiquários: proposta de um 
modelo de análise e de categorização, desenvolvida por 
Silveira, em 2006. 

Algumas de suas coleções encontram-se disponíveis 
em bases de dados hospedadas no Laboratório de 
Informática da Escola de Ciência da Informação da 
Universidade Federal de Minas Gerais, no seguinte 
endereço eletrônico: http://greenstone.eci.ufmg.br  

O site da ARCA encontra-se em permanente 
construção e manutenção podendo ser consultado, via 
Internet no seguinte endereço: 
http://www.arcajuliagsufmg.com.br  

Acessando-o consultam-se as bases de dados 
referentes às coleções e diretórios até então já 
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implantados na ARCA, entre outros conteúdos 
especializados e registrados nesta biblioteca. 

 
4 PROJETO DE EXTENSÃO ARCA: BIBLIOTECA VIRTUAL 
TEMÁTICA EM ARTES E ANTIGUIDADES A SERVIÇO DA 
EDUCAÇÃO CULTURAL, LAZER E ENTRETENIMENTO 
SOCIAIS 

 

Em setembro de 2016 este projeto foi aprovado pela 
Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal de 
Minas Gerais para ser implantado em uma das 
comunidades atendidas pelo Carro-Biblioteca da Escola de 
Ciência da Informação da Universidade Federal de Minas 
Gerais, situada no Bairro Lagoa, em Belo Horizonte, MG. 
Esta comunidade sedia o Projeto Vida Padre Gailhac, cuja 
coordenação aceitou, de bom grado, a parceria de 
execução das acões educativas constantes da proposta de 
extensão universitária, a ela apresentada. 

O Projeto Vida Padre Gailhac é uma ação de 
socialização infanto-juvenil que atende crianças e 
adolescentes em situação de vulnerabilidade social desde 
2003, propiciando aos atendidos “novos relacionamentos 
e novas perspectivas culturais, que assegurem a 
valorização integral de suas vidas e o respeito aos seus 
direitos.”  

Entre objetivos desse projeto ressalta-se a busca de 
fortalecimento do vínculo familiar das crianças e 
adolescentes, consolidando os direitos legais garantidos a 
este público.  

O Projeto Vida Padre Gailhac desenvolve várias 
oficinas como: teatro, balé, capoeira, dança, informática, 
artesanato, brinquedoteca, formação espiritual e para a 
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cidadania, artesanato e artes. Estas atividades acontecem 
em horário alternado com o da escola regular, objetivando 
complementar e incentivar a formação integral dos 
participantes, cooperando com a educação e estimulando 
a participação das famílias envolvidas.  

Como destacado, no texto do projeto, há 
preocupação em desenvolver ainda a autoestima, a 
valorização do trabalho coletivo e da organização popular, 
além do exercício da cidadania, representado pelo 
interesse comum dos envolvidos, culminando com a busca 
de uma sociedade mais justa e igualitária, atendendo aos 
propósitos e missão declarada por Padre Gailhac “onde a 
vida está ameaçada é aí o nosso lugar.38” 

O projeto ARCA vinculou-se ao Programa Carro-
Biblioteca - Frente de Leitura e começou a atuar junto ao 
Projeto Vida Padre Gailhac no início de 2017. 
 
4.1 AÇÕES EDUCATIVAS DE EXTENSÃO BIBLIOTECÁRIA 
REALIZADAS PELO PROJETO ARCA: BIBLIOTECA VIRTUAL 
TEMÁTICA EM ARTES E ANTIGUIDADES JUNTO AO 
PROJETO VIDA PADRE GAILHAC 

 

Os conteúdos das coleções da ARCA podem ser 
utilizados como recursos informativos e didáticos de 
grande valor no âmbito dos serviços bibliotecários 
prestados às comunidades, em escolas, bibliotecas 
públicas e comunitárias, assim como em espaços 
educacionais similares que apresentem uma grande 
diversidade no que diz respeito ao público frequentador e 
as suas respectivas necessidades informacionais. 

                                                 
38 Disponível em: http://www.redesagradobh.com.br/projetos-
sociais/projeto-vida-padre-gailhac/   Acesso em: 3 out. 2017. 
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As ações educativas, a realizar, entre elas as oficinas, 
evidenciam as possibilidades de explorar e de maximizar o 
uso das coleções constituintes da ARCA e, em particular, 
do uso do Diretório Internacional de Organizações, o qual 
possibilita o acesso imediato a uma variedade de 
atividades educacionais adotadas por bibliotecas, museus, 
galerias de arte, igrejas e outras organizações nacionais e 
estrangeiras, além de outras instituições similares 
envolvidas no mercado de artes e antiguidades. As 
organizações e instituições registradas no Diretório 
Internacional de Organizações da ARCA foram 
identificadas, selecionadas e organizadas 
sistematicamente para serem visitadas virtualmente, 
como recursos ou fontes de informação organizacional 
que atuam e podem auxiliar em processos 
socioeducacionais de público com interesses 
especializados, assim como de público diversificado, tendo 
em vista interesses informacionais e culturais também 
diversos. 

Antecedendo a intervenção educativa, a ser 
executada no âmbito do Projeto Vida “Padre Gaialhac,” 
realizou-se uma pesquisa exaustiva no Diretório 
Internacional de Organizações da ARCA objetivando 
identificar, analisar e adaptar algumas atividades 
educativas registradas nos museus, galerias de arte, 
bibliotecas, arquivos, palácios e outras organizações ou 
instituições similares para elaborar o planejamento 
estratégico das oficinas do Projeto ARCA:  

As atividades educativas propostas, destinadas ao 
público infanto-juvenil, poderá posteriormente servir de 
ferramentas didáticas para bibliotecários e professores, 
assim como servir de recursos informacionais para a 
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formação cultural e entretenimento de público infanto-
juvenil em bibliotecas públicas e escolares. 

Entre atividades educativas voltadas especialmente 
para o público infanto-juvenil, sejam elas online ou na 
própria instituição, destacaram-se as visitas guiadas, 
estudos de livros infantis, atividades bibliotecárias 
voltadas para público infantil, materiais de apoio para 
professores e atividades recreativas. 

No contexto das organizações e instituições 
constantes da ARCA contatou-se que os museus são as 
instituições que mais frequentemente buscam atrair esse 
tipo de público com visitas guiadas e atividades recreativas 
relacionadas com seu acervo/patrimônio.  

Já, as galerias de arte particulares, nas quais 
prevalecem interesses comerciais, são as que menos 
oferecem esse tipo de atividades, dedicando-se 
primordialmente às ações de divulgação de artistas e às 
exposições de objetos de arte para venda. 

 O elenco dessas atividades educativas selecionadas 
e planejadas a partir dos conteúdos selecionados e 
reunidos na ARCA propicia a formação especializada em 
artes e antiguidades, a formação cultural, assim como o 
lazer ou entretenimento, visando à educação 
emancipatória dos cidadãos. A geração de novos 
conhecimentos e uso efetivo das coleções organizadas na 
ARCA certamente estimularão a sensibilidade, o amor e o 
respeito pelos bens culturais e artísticos da humanidade.  

Antes de inicar a realização das oficinas educativas 
junto ao Projeto Vida Padre Gailhac realizou-se duas 
reuniões com as equipes de trabalho que lá atuam visando 
conhecer as pessoas, a comunidade atendida, os projetos 
pedagógicos e sociais lá desenvolvidos, o ambiente físico 
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e a infraestrutura de materiais de apoio ao Projeto 
parceiro ARCA.  

 
4.2 ALGUNS EXEMPLOS DE OFICINAS EDUCATIVAS 
REALIZADAS EM 2017 
 

4.2.1 Amazonas: sua gente, suas riquezas naturais, 
artísticas e folclóricas 

 

Esta primeira oficina educativa realizada junto ao 
Projeto Vida “Padre Gailhac”, pelo projeto ARCA, objetivou 
aliar conteúdos em estudo pelas crianças nela inscritos, os 
quais foram identificados através de entendimentos 
prévios entre a coordenadora pedagógica do projeto Vida 
e a coordenadora do projeto ARCA. 

A coordenadora pedagógica escolheu, entre as 
demais temáticas em estudo pelos participantes desta 
oficina, que abordássemos assuntos relativos ao estado do 
Amazonas.  

Durante o planejamento feito pela coordenadora do 
projeto ARCA e o aluno bolsista atuante nas oficinas, 
decidiu-se tratar dos seguintes assuntos: Amazonas – 
localização física, sua gente, suas riquezas naturais, 
culturais e folclóricas. 

As atividades desenvolvidas nesta oficina incluiram 
instruções para acesso adequado ao google maps, a fim de 
localizar o estado em estudo, discussões e comparações 
entre as posições ocupadas pelos estados Amazonas e 
Minas Gerais no mapa do Brasil, exposição oral do bolsista 
deste projeto sobre particularidades do Amazonas e de 
sua capital, a cidade de Manaus, comparação entre as 
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culturas e destaques folclóricos de Minas Gerais e do 
Amazonas. 

Coincidentemente este bolsista nasceu e viveu por 
muitos anos em Manaus. Naturalmente este fator 
enriqueceu bastante a apresentação feita por ele sobre o 
Amazonas, em decorrência de seu conhecimento 
diferenciado sobre o seu estado de origem. Além disto, 
este fator despertou ainda mais a curiosidade dos 
participantes no que diz respeito às características físicas 
dos amazonenses e sobre as questões específicas de seus 
habitantes indígenas, entre outros temas regionais 
interessantes. 

Nesta oficina foram abordados ainda tópicos 
específicos acerca dos rios e de suas respectivas 
particularidades, a exemplo de se focar mais 
exaustivamente sobre o encontro dos rios Solimões e 
Negro e o fenômeno curioso de não se misturarem devido 
às diferentes densidades de suas águas. 

 
4.2.2 Conheça-me através de minha história 

 
As atividades constantes desta oficina educativa 

atendiam essencialmente aos seguintes objetivos: 
conhecer melhor a vida dos alunos e/ou usuários das 
comunidades atendidas pelo projeto ARCA através da 
criação de histórias de suas próprias vidas,  desenhadas 
pelos participantes desta oficina de desenhos; 
desenvolver habilidades de expressão de sentimentos e 
experiências de vida através de desenhos; desenvolver 
habilidades de troca de experiências e de interação 
interpessoal em ambientes de aprendizagem coletiva 
proporcionadas pelo projeto ARCA; desenvolver a 
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percepção dos participantes acerca da diversidade cultural 
através da arte, representada no conjunto dos desenhos,  
por eles mesmo elaborados durante esta atividade. 

O material necessário para a realização desta oficina 
foi fornecido pelo Projeto Vida “Padre Gailhac” e constou 
de: folhas de papel, lápis pretos, borrachas e lápis de cores 
variadas.  

Foram elaborados desenhos abordando os seguintes 
tópicos: 

 
 Esta é minha família; 
 Estes são meus amigos; 
 Esta é a casa onde eu vivo; 
 Esta é a rua onde eu moro; 
 Aqui é onde eu jogo; 
 O que eu aprendo na escola; 
 Minha comida favorita; 
 Meu animal favorito; 
 Meu livro favorito; 
 Meu brinquedo favorito; 
 O que me deixa feliz; 
 O que me deixa triste; 
 Auto retrato do autor dos desenhos. 

 
Esta oficina possibilitou e incentivou tanto a 

interação entre os participantes quanto a percepção da 
diversidade cultural existente entre eles. Além disso, 
enriqueceu as experiências individuais e do grupo, como 
um todo, através do compartilhamento dos conteúdos de 
suas próprias histórias de vida. 
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4.2.3 Oficina: os autores e seus livros 
 
Esta oficina foi planejada com o objetivo de 

incentivar o gosto pela leitura, o gosto pela arte literária, 
assim como para promover a inclusão digital e formação 
de habilidades e competência para a busca e uso de fontes 
de informação biográficas em formato eletrônico. 

A estratégia utilizada para aproximar os participantes 
dos autores e livros, a estudar, foi um processo de escolha 
livre por parte das próprias crianças, de um dos quinze 
livros que foram propositalmente dispostos em uma mesa. 

Após essa escolha individual feita, o monitor realizou 
uma série de perguntas sobre as obras que as crianças 
tinham em mãos relacionadas ao autor, ao título, à editora, 
à cidade onde fora publicado, o ano de publicação, a partir 
do estudo da capa e da folha de rosto desses livros.   

Dando continuidade à discussão coletiva, o monitor 
reforçou a explicação acerca das partes principais dos 
livros, entre elas: o responsável intelectual pela obra, o 
responsável pela publicação, a data em que o mesmo foi 
publicado, o tipo e conteúdo que a caracterizavam.  

As atividades posteriormente realizadas constaram 
da leitura, em voz alta, dos livros ou de partes deles pelos 
participantes, a leitura integral e estudo dirigido de uma 
das obras pelo monitor.  

 Para atender ao objetivo de lidar, sob orientação, 
com as fontes biográficas eletrônicas passou-se ao 
laboratório destinado ao acesso à internet para encontrar 
informações e adquirir conhecimentos sobre a vida dos 
autores dos livros lidos e estudados.  

A totalidade dessas oficinas, aqui relatadas, foi 
realizada na casa sede do Projeto Vida “Padre Gaialhac” 
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durante o horário e dia previstos para a atuação do Projeto 
ARCA nesse local: de 14h às 16h das terceira e quarta 5ª 
feiras de cada mês. A decisão sobre quais crianças delas 
participariam coube ao coordenador pedagógico do 
“Projeto Vida Padre Gailhac.” 
 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Como pode ser observado ao longo do conteúdo 
deste trabalho, as bibliotecas tanto tradicionais quanto 
eletrônicas, digitais e/ou virtuais podem e devem assumir 
espaços que se destinam a desenvolver processos 
pedagógicos destinados à promoção de ensino-
aprendizagem presencial ou virtual. 

Essas instituições, especialmente as públicas têm 
como uma de suas principais atribuições contribuir para o 
desenvolvimento das pessoas componentes de uma 
determinada comunidade ou sociedade, através de ações 
educativas das mais diversas modalidades, calcadas em 
princípios e valores humanos essenciais, a exemplo de: 
liberdade, prosperidade e igualdade de direitos. 

Dar condições às pessoas, cidadãos universais, de 
adquirirem habilidades que lhes propiciem fazer uso 
adequado, eficaz, eficiente, autônomo e crítico das fontes 
de informação, em seus diversos suportes e canais, torna-
se um imperativo para as bibliotecas da Sociedade da 
Informação e do Conhecimento – e quiçá da Sabedoria. 

Eliminar barreiras sociais impostas pelas 
desigualdades de oportunidades de se ter acesso e 
acessibilidade ao universo informacional de melhor 
qualidade e procedência, também é atribuição 
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fundamental das bibliotecas e instituições sociais 
semelhantes.  

No mundo contemporâneo, um dos grandes desafios 
para essas instituições é promover a inclusão social e 
digital dos indivíduos e dos grupos sociais através do uso 
competente e crítico das tecnologias emergentes atuais 
de informação e comunicação. 

Do mesmo modo, cabe às bibliotecas e outras 
instituições sociais do gênero, planejar e realizar 
intervenções necessárias em contextos sociais perversos e 
discriminatórios, os quais geralmente manipulam e 
dominam classes sociais classificadas na categoria dos não 
informados, analfabetos funcionais, marginalizados, 
iletrados e outros qualificadores depreciativos para a 
pessoa humana. 

A inclusão digital, através do uso das coleções já 
implantadas na ARCA, bem como de outros recursos 
informacionais eletrônicos à ela adicionados, propicia às 
pessoas e grupos sociais agregar novos conhecimentos, 
compartilhar informações e experiências com seus 
semelhantes, apropriar de costumes e culturas de outros 
grupos sociais, muitas vezes dominantes, conscientizar a 
respeito de seus direitos e deveres sociais.  

Enfim, a ARCA: Biblioteca Virtual Temática, 
considerando seus objetivos e razão para seu 
planejamento, criação, implantação e desenvolvimento de 
ações inclusivas nos contextos acadêmicos é também uma 
biblioteca laboratório para alunos dos cursos de 
biblioteconomia, museologia e arquivologia da Escola de 
Ciência da Informação da Universidade Federal de Minas 
Gerais. Através das ações universitárias/bibliotecárias 
extensionistas realizadas, calcadas nos valores e princípios 
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de uma Educação Emancipadora, pretende estimular o 
surgimento de outras iniciativas similares e que primem 
pelo desejo de intervir a favor da melhoria da qualidade de 
vida das pessoas em geral e, de modo especial, em prol dos 
grupos sociais mais vulneráveis. 
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TOTEM DE MEMÓRIA DO 
CONSERVATÓRIO E ESCOLA DE MÚSICA 

DA UFMG 

 

Daniella Parreiras Dutra 
Margarida Maria Borghoff 

1 (COM)PARTILHAR 

Este capítulo tem o propósito de apresentar o totem 
de Memória do Conservatório UFMG, criado em 2015, que 
busca disponibilizar um acervo digital com uma 
documentação histórica de dois espaços físicos que 
compartilham a mesma história. A Escola de Música da 
UFMG e, sua antiga sede, o Conservatório Mineiro de 
Música, fundado em 1925. Este último foi uma instituição 
de relevância histórico-cultural na capital mineira, 
sobretudo nas artes e no cenário musical. Atualmente, o 
CMM funciona como um espaço cultural sem muitas 
referências de seu passado. O “distanciamento” entre as 
instituições pode estar ligado à memória e ao sentimento 
de identidade social desses espaços.  

Assim, poucas ou raras são as associações explícitas 
entre CMM e EMUFMG. Estas instituições foram 
“separadas” pelo tempo (cronológico) e espaço (físico), um 
localizado no centro de BH e outro na região da Pampulha, 
mas (com)partilham da mesma história. “Compartilham”, 
no sentido de: “ter ou tomar parte em”, participar de; 
compartir, partilhar”, conforme os significados dos termos 
no dicionário Aurélio (2004).  “Partilham”, no sentido de: 
“repartição dos bens duma herança, ou de lucros” (Aurélio, 
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2004). Isto é, o Conservatório Mineiro de Música e a Escola 
de Música possuem uma história convergente, comum, 
que foi transmitida por herança, ou seja, um sendo a 
continuação do outro.  

Nessa relação física, temporal, sociológica entre 
CMM e EMUFMG existe certo distanciamento que pode 
estar ligado à memória e à identidade social desses 
espaços. Corroboramos com Pollak em que “(...) a memória 
é um fenômeno construído social e individualmente, 
quando se trata da memória herdada, podemos também 
dizer que há uma ligação fenomenológica muito estreita 
entre a memória e o sentimento de identidade.” (POLLAK, 
1992, p. 205). Assim como segundo Pierre Nora, a “história 
memória” necessita resgatar “passado” e criar uma ponte 
com “presente” nesse processo de memória histórica.  
 

Para a história-memória de antigamente, a 
verdadeira percepção do passado consistia 
em considerar que ele não era 
verdadeiramente passado. Um esforço de 
lembrança poderia ressucitá-lo; o pre-sente 
tornando-se, ele próprio, a sua maneira, um 
passado reconduzido, atualizado, conjurado 
enquanto presente por essa solda e por essa 
ancoragem. Sem dúvida, para que haja um 
sentimento do passado, é necessário que 
ocorra unia brecha entre o presente e o 
passado, que apareça uni "antes" e um 
"depois". (POLLAK, 1992, p.18-19) 

 
Em outras palavras, a memória e o sentimento de 

identidade da Escola de Música em relação ao 
Conservatório não estão totalmente consolidados, no 
sentido de não ser clara, perceptível a vinculação entre as 
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instituições, sobretudo entre seus stakeholder (os 
principais envolvidos nesses espaços). Queremos dizer, 
que não são 100% dos sujeitos envolvidos na EM e no CMM 
que sabem do passado histórico da escola, não por 
desinteresse, mas por falta de informação sobre as 
instituições que nos rodeiam, reflexo de nossa educação e 
um problema também cultural brasileiro, configurando-se 
em certo descaso em relação ao patrimônio, nesse caso, 
cultural. 

Ainda no sentido de “partilhar”, a palavra reforça e 
remete a ideia de herança, que é a primeira noção do 
termo “patrimônio”, em suas origens, ligado ao direito 
romano. Porém, após vários usos do termo, a partir de 
1950, esse conceito foi ampliado. De acordo, com os 
Conceitos-chave de Museologia, “patrimônio” significa: 
“todo objeto ou conjunto, material ou imaterial, 
reconhecido e apropriado coletivamente por seu valor de 
testemunho e de memória histórica e que deve ser 
protegido, conservado e valorizado” (ARPIN, 2000 apud 
DESVALLÉES; MAIRESSE; 2014). 

Ou seja, o CMM e EM se enquadram nessa definição 
e, não somente por isso, mas, devem ser protegidos, 
conservados e valorizados. Poderíamos dizer que em parte 
são protegidos e conservados, considerando sua estrutura 
física e bens móveis, mas especificamente os bens imóveis 
(imateriais), os que se relacionam à memória desses 
espaços, ainda não o são, pois é preciso um trabalho de 
levantamento histórico, documental, posterior ao 
tratamento e organização desses dados, para então haver 
o compartilhamento e a divulgação para o público. Quanto 
à valorização, esta seria uma consequência do resgate de 
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sua história e reforço de sua identidade por meio da 
construção de um espaço de memória social. 

Para minimizar essa questão de memória e 
identidade, “distanciamento” e falta de referências entre 
o CMM e EMUFMG, foi idealizado um Totem, que servirá 
de elo entre esses espaços. Esse projeto é um embrião 
para a construção de um Centro de Memória do 
Conservatório UFMG/Escola de Música. Trata-se de um 
acervo digital com uma documentação histórica de ambas 
as instituições. 

O objetivo geral do projeto de Memória do 
Conservatório UFMG é resgatar a memória do 
Conservatório UFMG e Escola de Música a partir da 
disponibilização de arquivos históricos. Dentre os 
objetivos específicos estão:  

 Disponibilizar banco de dados com a memória dos 
espaços, unificando as informações em único 
lugar; 

 Promover inclusão e democratização dos bens 
culturais do CMM; 

 Promover a integração entre sociedade e 
universidade; 

 Registrar apresentações musicais, eventos 
culturais e cursos de qualidade. 

 

2 CONSERVATÓRIO MINEIRO DE MÚSICA  

Mas o que foi o CMM? (passado). A instituição foi 
fundada em 1925, com intuito de estabelecer o Ensino de 
Música em Minas Gerais. Segundo o ex-diretor da 
instituição Claudio Urgel (1998-2002), em entrevista ao 
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jornal online Boletim da UFMG, “Ele [CMM] foi a primeira 
escola de música oficial do estado de Minas Gerais, no 
modelo europeu.” (JUNIOR RIGUEIRA, 2015). Teve como 
sede provisória um velho casarão no Parque Municipal que 
acomodava os 403 alunos matriculados. A sede própria do 
Conservatório Mineiro de Música foi inaugurada, no ano 
seguinte, em 1926, no centro de Belo Horizonte, no 
governo de Fernando Mello de Vianna.  

 
O edifício do Conservatório Mineiro de Música, 
situado a Affonso Pena, consta de dois 
pavimentos, medindo mais de 1000 metros 
quadrados de área. Em planta tem a forma de 
V, com os ramos laterais orientados na direção 
da rua Guajajaras para prevenir a necessidade 
de ampliação futura, que, si verificar, dara 
fachada para essa rua. A composição 
architetonica da fachada é clássica, dentro da 
ordem corynthia. Mede cerca de 25 metros de 
frente por 13 de altura. A sua columnata 
sustentando o coroamento da fachada, se 
ergue através de dois andares, dando um 
aspecto imponente e severo no conjunto da 
obre, que foi feita de solida alvenaria de pedra 
e de tijolos com pavimentação do primeiro 
andar toda construída de uma laje de concreto 
armado. (SILVEIRA, 1925 apud REIS, 1993, p. 
26)  
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Figura 1 – Reprodução de imagem da fachada do prédio 
pertencente ao acervo do Totem Conservatório UFMG 

 
Fonte: Cedida por MHAB. 

 

O chefe de estado da época encomendou, aos 
pintores, paisagistas, Antonio e Dakir Parreiras, os quadros 
para decorar o Auditório daquele “templo das Artes” 
(SILVEIRA, 1925 apud REIS, 1993) que acabara de ser 
estreado na capital mineira. O auditório chamava-se “Sala 
de Audições” e hoje nomeado “Auditório Fernando Mello 
Vianna”, em homenagem ao político responsável pela 
construção do Conservatório (REIS, 1993).  

As pinturas foram inspiradas no libreto de Augusto 
de Lima para a Ópera “Tiradentes” de Manuel Joaquim de 
Macedo, que ilustram as cenas da Inconfidência Mineira. O 
manuscrito original, de quase duas mil páginas, é uma obra 
rara, que foi executada pouquíssimas vezes e 
provavelmente nenhuma delas em sua integridade 
(FRÉSCA, 2014, p. 764), possivelmente por ser uma obra 
em quatro atos e de duração aproximada de seis horas.  
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O conjunto de pinturas de Antônio e Dakir Parreiras 
e o manuscrito “Opera Tiradentes” são patrimônios 
culturais do Conservatório UFMG. O manuscrito é um 
objeto raro, que por muitos anos ficou desconhecido e 
esquecido nas dependências do CMM e EMUFMG (REIS, 
1993), com a criação do Centro de Memória do 
Conservatório UFMG, esse acervo histórico da escola de 
música mineira terá a oportunidade de ser contemplado 
conjuntamente em futura exposição especial de memória 
da instituição. Segundo a UNESCO, o patrimônio cultural 
pode ser entendido como:  

 
o legado que recebemos do passado, vivemos 
no presente e transmitimos às futuras 
gerações (...) fonte insubstituível de vida e 
inspiração, nossa pedra de toque, nosso ponto 
de referência, nossa identidade, sendo de 
fundamental importância para a memória, a 
criatividade dos povos e a riqueza das culturas. 
(UNESCO, 2007). 
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Figuras 2 e 3 – Reprodução do Painel de fundo do auditório do 
Conservatório de autoria de Antonio Parreiras e um dos onze 
quadros do filho do artista Dakir Parreiras. 

 
Fotos: Foca Lisboa, 2015. 

 

Nas décadas seguintes a instituição desempenhou 
grande influência na vida cultural de Belo Horizonte e 
projetou alunos e professores como musicistas, atuantes 
na capital, no Estado, no Brasil e no mundo. Em 1950, o 
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Conservatório foi federalizado e se torna uma Instituição 
de Ensino Superior e após doze anos, foi integrado à 
Universidade Federal de Minas Gerias (UFMG). A 
instituição, em 1972, muda de nome e passa a se chamar 
Escola de Música da UFMG.  

Em 1988, o prédio foi tombado pelo Instituto 
Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas 
Gerais (IEPHA), incluindo bens materiais no Livro de 
Tombo de Belas Artes; do Tombo Histórico, das obras de 
Artes Históricas e dos Documentos Paleográficos ou 
Bibliográficos. Nesse acervo de bens culturais do CMM, se 
destacam a pintura do palco do auditório e as pinturas nas 
laterais, dos artistas Parreiras; a escadaria e o vitral; a 
pintura pariental e o piso de ladrilhos hidráulico dos 
corredores.    
 

Figura 4 – Reprodução de imagem do Guia de Bens Tombados 
do CMM 

 
Fonte: IEPHA, 2014. 
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Mas o que é o CMM hoje? (presente). Em 1997, a 
Escola de Música é transferida para o campus da UFMG, 
num novo prédio que acabara de ser construído para 
ministração das aulas de música da nova unidade 
acadêmica na região da Pampulha. E seu antigo prédio, no 
centro de BH, fica sob a administração da Prefeitura por 
três anos e nos anos 2000, se torna um espaço cultural, não 
acadêmico e, novamente, muda-se o nome para 
Conservatório UFMG. Desde 2014 está vinculado à 
Diretoria de Assuntos Culturais (DAC), a qual oferece 
gratuitamente ao público, uma série de concertos, 
apresentações artísticas, cursos, congressos, workshops, e 
exposições. Através desses eventos culturais percebe-se 
certa relação com a EMUFMG, pois na maioria são 
promovidos e realizados pelos docentes e discentes da 
UFMG.  

 
Figura 5 – Fachada do Conservatório Mineiro de Música 

 
Foto: Foca Lisboa, 2015. 
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Entretanto para integrar os espaços necessita-se 
mais que essa fluição e fruição de alunos e professores. 
São necessários fortalecimento e identificação explícita 
entre CMM e EM, ampliando também identificação do 
CMM com história de BH e com cultural musical da cidade. 
Não limitando apenas ao público acadêmico, sobretudo, os 
da Escola de Música. Se fizermos uma enquete com os 
universitários da EM e com os de outras unidades da 
UFMG, perguntando: quem saberia dizer qual a relação 
entre CMM e a EMUFMG? Uma minoria responderia que o 
CMM foi sede da EM. Por essa razão, a necessidade de 
fortalecer e resgatar os laços históricos por meio de um 
Centro de Memória. 

 
Escola de Música da UFMG 

 

A EMUFMG oferece os cursos de graduação 
(bacharelado e licenciatura), pós-graduação 
(especialização, mestrado e doutorado) e extensão (cursos 
permanentes e outros eventuais). A unidade possui um 
projeto de expansão do espaço acadêmico, o qual se 
encontra em construção na frente da Escola. E ainda uma 
unidade anexa, o Centro de Musicalização Infantil (CMI), 
que oferta cursos de música livre às crianças e 
adolescentes de 0 a 14 anos.   

A Escola de Música da UFMG, com seus mais 90 anos 
de história, está construindo um Centro de Memória, 
inicialmente por meio do Totem, isto é, o acervo digital, 
conforme já citamos anteriormente. Porém, o que é esse 
totem, como funciona e como alimentá-lo? 
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3 METODOLOGIA  
 

O método aplicado nesse processo de memória social 
da instituição em análise, são os recursos disponíveis do 
software denonimado, totem. “Totem digital” é um termo 
usado na tecnologia e funciona como canal de 
comunicação de autoatendimento, ou seja, é a 
substituição de uma pessoa por um assistente virtual. Os 
totens mais conhecidos em nosso dia a dia são os caixas-
eletrônicos e os clichês de autoatendimento dos 
estacionamentos. Os museus também nas últimas décadas 
vêm adotando esses modelos de tecnologia e 
comunicação em seus espaços, como por exemplo, em 
alguns do Circuito Praça da Liberdade que já utilizam em 
sua estratégica museográfica. Existem em diversos 
modelos de suportes.  

O totem digital do Conservatório foi criado e 
implementado em 2015, idealizado pela professora 
Margarida Maria Borghoff, conhecida como Guida 
Borghoff, quando ela esteve na gestão da instituição. O 
Totem foi desenvolvido pela empresa de software e 
websites Acessoweb. O acervo digital é disponibilizado em 
site intranet, embora não seja restrito apenas ao meio 
acadêmico. Ele é aberto ao público em geral que visite o 
Conservatório UFMG, local, onde está instalado, na 
entrada do prédio, no primeiro andar, na sala reservada 
para o Centro de Memória da instituição.   

O banco de dados do totem é alimentado 
continuamente desde sua criação, por bolsistas de 
extensão, vinculados à Escola de Ciência da Informação 
(ECI) da UFMG, principalmente dos cursos de Museologia. 
Já contribuíram com este protejo até presente momento 



Patrimônio, informação e mediações culturais na contemporaneidade 

189 

de edição deste artigo: Lívia Silva Pereira; Tiago Cândido 
Gualterm; Giovanni Augusto de Oliveira; Bernado Novaes 
Fonseca; Daniella Parreiras Dutra, Thais Lopes Diaz, além 
de Lucas Filipe Alves de Oliveira, que veio do curso de 
Composição da Escola de Música da UFMG. As 
metodologias adotadas são:  

 
 Pesquisa de diversos documentos sobre a 

história do espaço na Biblioteca da EM, 
Hemeroteca, Acervo Mineiro, IEPHA e 
acervos particulares de professores e 
funcionários da instituição; 

 Seleção, tratamento, digitalização de 
documentos; 

 Planejamento semestral das atividades de 
organização do banco de dados; 

 Inserção definitiva no totem; 
 Ajustes na visualização das informações no 

totem. 
 

A tecnologia 
 
O modelo de totem do Conservatório UFMG é do tipo 

suporte de mesa e recentemente, utiliza-se um monitor 
para a projeção com tecnologia de interface touchscreen. 
(Figura 6). Isto é, uma tela touchscreen, de 24 polegadas, 
sensível ao toque para manipulação e interação. Ele possui 
outros recursos tecnológicos e responsivos como teclado 
virtual, zoom in, zoom out, manuseia páginas, por exemplo, 
com o deslizar dos dedos na tela.  
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Figura 6 – Totem Digital de Memória do Conservatório UFMG 
em uso 

 
Fonte: Daniella Dutra/Projeto Conservatório UFMG; 2018. 

 

O teclado virtual é disponibilizado para busca livre do 
usuário que poderá inserir um nome de pessoa, de 
instrumento ou disciplina. “O resultado da pesquisa será 
uma lista com os termos encontrados, em ordem de 
relevância e cronológica, separados e identificados pela 
categoria a que pertencem.” (SARDÁ, 2015, p. 3).  
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Figura 7 – Reprodução da tela inicial da Linha do Tempo do 
Totem Conservatório UFMG 

 
Fonte: Daniella Dutra/Projeto Conservatório UFMG; 2018 

 

São três tipos de navegação possível: pela busca livre, 
apertando o menu “buscar”. Seguindo pela linha do tempo 
dividida por décadas de 1920, início da instituição e até 
2020, nos dias atuais. E por fim pelas categorias divididas 
em: “documentos”, “pessoas” e “eventos”. Estas são 
subdivididas por (documentos): fotos, impressos, atas 
entre outros; (pessoas): aluno(a), professor(a), diretor(a), 
funcionário(a) e outros e a última (eventos): por concerto, 
viagem, festa e outros. Cada categoria possui um ícone de 
referência que facilitará a sua identificação visual, assim 
como, “Eventos” é representada por uma estrela.  
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Figura 8 – Reprodução de um “documento” e um “evento” da 
Memória do Conservatório UFMG 

 
Fonte: Daniella Dutra/Projeto Conservatório UFMG; 2018. 

 

Quanto ao resgate de informação, por exemplo, se 
for digitado a palavra “piano”, na busca livre, aparecerá à 
lista de nomes dos alunos de pianos e, se em seguida, o 
usuário clicará em algum deles, terá acesso à ficha desse 
aluno. O dispositivo também disponibiliza os recursos de 
zoom in e zoom out, respectivamente servem para 
aproximar a imagem ou documento para ver um detalhe 
ou para afastá-lo(s). Da mesma forma como usufruímos 
dos recursos semelhantes a estes em outros dispositivos 
tecnológicos portáteis que possuímos.  
  



Patrimônio, informação e mediações culturais na contemporaneidade 

193 

Figura 9 – Reprodução de uma ficha de aluno do Conservatório 
– Ex-aluna e ex-professora da instituição Eugenia Bracher nas 
décadas respectivamente: 1920; 1930. 

 
Fonte: Daniella Dutra/Projeto Conservatório UFMG; 2018. 

 

No planejamento inicial da contratação do projeto, 
foi combinado um pacote de: “Inserção de 7000 itens no 
sistema, compreendidos por imagens, áudios e textos em 
formato digital. Não incluso a conversão e o tratamento 
dos arquivos.” (SARDÁ, 2015, p. 3). De acordo com o 
orçamento, o servidor utilizado é o Apache, a linguagem 
de Servidor é a PHP e o Banco de Dados é o MySQL. E do 
lado do cliente, as tecnologias usadas serão: HTML5, CSS3, 
Javascript, Browser W3C Compilant. O software possui 
limitações em sua programação. Portanto, a equipe de 
profissionais ligada ao projeto de memória vem 
planejando estratégias de resolução para apresentar um 
melhor produto ao usuário. Estamos em fase de teste e 
ajustes.  
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4 RESULTADOS  
 

No acervo de memória virtual, já foram incluídas, até 
primeiro semestre de 2018: documentos, arquivos, fotos, 
partituras, fichas de alunos e ex-alunos; professores e ex-
professores do Conservatório Mineiro de Música/Escola de 
Música da UFMG. Na primeira fase: história do 
Conservatório do período de 1925 até 1962, inclusão de 
documentos como atas de inauguração, recortes de jornais 
com fatos históricos da casa, fotos antigas do prédio, dos 
ex-diretores, ex-professores e ex-alunos, fichas de ex-
alunos e muito mais.  

A segunda fase: história do Conservatório, a partir de 
1962 até 1997, ainda está em processo de levantamento 
de dados e paralelamente de inserção de documentos, já 
selecionados e mapeados. De antemão, foram inseridos no 
totem: 581 documentos, 2326 fichas de alunos, 26 fichas 
de professores, 17 fichas de diretores, indexados 15 
assuntos. Totalizando 2.965 itens no totem.  
 

5 DESAFIOS DE ACERVOS VIRTUAIS 
 
Quando pensamos em acervos virtuais, totens e 

museus virtuais, temos que avaliar os prós e os contras. Na 
contemporaneidade não temos como escapar do mundo 
virtual e de suas tecnologias. Estamos vivenciando a era da 
informação que nos oferece “as múltiplas condições, 
trazidas pela ’sociedade pós-industrial’ de Daniel Bell ou 
pela ‘sociedade em rede’ anunciada e descrita por Manuel 
Castells (...)” (CASTELLS, 2002, apud SILVA, 2009, p. 90). As 
instituições de custódia como museus, arquivos e 
bibliotecas são mediadores nesse diálogo com a 
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sociedade. Os acervos hoje são não só material (custodial) 
vai além disso, é pós-custodial: 
 

[...] O pós-custodial, informacional e 
científico – que só pôde “nascer” na segunda 
metade de novecentos, em consequência da 
génese e expansão da “Sociedade da 
Informação” ou da “Sociedade em Rede” 
(Manuel Castells), expressões que podem 
ficar subsumidas numa outra, mais 
apropriada do ponto de vista do longo prazo 
ou estrutural, a Era da Informação (CASTELLS, 
2002 apud SILVA, 2009, p. 79). 

 
No âmbito digital, o design, a informação e 

tecnologia representam o conjunto desse novo paradigma 
pós-custodial cuja “infocomunicação” (SILVA, 2009) é 
protagonista desse modelo museológico e comunicativo 
atual. Porém, quais são as vantagens e desvantagens de 
adotar ou não um acervo virtual? Na tabela seguinte, 
descrevemos alguns dos fatores que podem influenciar o 
trabalho nesses ambientes.  

 
Tabela 1 – Fatores que influenciam o trabalho em ambientes virtuais. 

Vantagens Desvantagens 

Facilidade de acesso (acesso 
remoto) 
 

Falta de sintonia entre 
profissionais envolvidos nos 
processos museais (Porto & 
Barbosa, 2011) 
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Recuperação da informação: 
rápida, precisa e eficiente 
 

Manutenção e falta de 
treinamento em Tecnologias 
de Gestão das informações, 
recursos multimídias, 
processamento digital e 
computação gráfica (Porto & 
Barbosa, 2011) 

Preservação dos objetos  
Disseminação de 
conhecimento 

 

Otimização e 
sustentabilidade da 
comunicação com público-
usuário 

 

Fonte: Elaborado pelas autoras. 

 
Como vantagens fica evidente que com o digital 

facilitará o acesso e a disseminação de conhecimento, mas 
claro que não podemos ignorar os offlines, àquelas 
pessoas que não possuem acesso à internet. No caso do 
nosso totem, a universidade irá oferecer o serviço. 
Portanto, o usuário fará a consulta in loco, o que é um 
obstáculo por outro lado, pois somente quem for ao 
espaço terá acesso ao acervo. 

A disseminação será facilitada para seu público-
usuário (acadêmico), principalmente aqueles que possuem 
pouca informação sobre a instituição, já que terá 
disponível em seu ambiente, um meio de comunicação 
atrativo e interativo. Por meio das novas tecnologias, 
entendendo o objeto museal no contexto virtual, de 
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acordo com Porto & Barbosa (2011), elas refletem que “a 
sustentabilidade dos processos comunicativos junto à 
mídia e o visitante-usuário” (PORTO; BARBOSA, 2011, p. 
206), em outras palavras, significa economia em dupla via, 
evitando impressão de publicações dispendiosas, um custo 
de ambos os lados, tanto do produtor e do consumidor.  
Com o totem também, o Centro de Memória potencializará 
a mensagem emitida, pois usará de vários formatos: 
textos, imagens, sons e vídeos em um único suporte. 

O ambiente virtual promove igualmente, a 
preservação dos objetos, pois com a digitalização ou 
reprodução de um material audiovisual, o original será 
mantido e conservado às futuras gerações. Sendo apenas 
manipulado quando de fato, houver a necessidade, ou em 
casos que a cópia não possa responder às demandas do 
usuário ou pesquisador, por exemplo.  

Ainda no âmbito das vantagens, a recuperação da 
informação: rápida, precisa e eficiente (PORTO; BARBOSA, 
2011, p. 206) é um diferencial do ambiente virtual, não que 
o não-virtual possa deixar de ser ágil, preciso e eficiente, 
mas com o digital temos a informação a qualquer hora e 
em qualquer lugar. No caso do totem, ainda não podemos 
oferecer essa vantagem completa, por estarmos limitado 
ao sistema intranet nessa fase inicial do projeto.  

Por outro lado, existe sim, uma agilidade em 
recuperar as informações em um sistema digital na 
velocidade de um clique e, ainda, cruzar dados. Como por 
exemplo, saber quais foram os alunos de determinado 
professor, digitando seu nome. O sistema então 
apresentará a lista com os nomes dos alunos, pois o banco 
de dados foi criado com a possibilidade de identificar esse 
tipo de informação.  
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Entretanto, as pesquisadoras Porto e Barbosa (2011), 
apontam que nesse tipo de acervo digital existem algumas 
desvantagens no processo de criação e manutenção, como 
a falta de sintonia e articulação entre profissionais da 
Ciência da Informação, museologia e afins (os envolvidos 
nos processos museais) na criação dos ambientes virtuais. 
Esses pontos resultam, para as autoras, como um dos 
principais obstáculos para a comunicação digital.  

Nos processos de construções de narrativas 
expositivas ou gestão de informação como o totem digital 
de memória, necessita-se de um diálogo permanente da 
equipe de Tecnologia da Informação (TI), desenvolvedora 
do software, dos gestores e, sobretudo, daqueles que 
alimentam o sistema, ou seja, os profissionais da 
Museologia que lidam diretamente com as pequenas 
falhas do sistema no dia a dia durante as inserções ou 
armazenamento dos dados, por exemplo. Os vários 
profissionais envolvidos no processo devem estar em 
perfeita sintonia, em contato constante, sem nenhum tipo 
de limitação entre eles, para que se possa ter um melhor 
resultado. Pois, caso contrário, a consequência dessa 
divergência e desarticulação leva a uma incoerência nas 
estratégias comunicativas (PORTO; BARBOSA, 2011, p. 
206). 

Para finalizar, a última desvantagem que 
discutiremos, engloba o processo de capacitação 
profissional ou exigência que o mercado impõe aos 
profissionais diante das novas tecnologias para atrair a 
atenção do público-usuário-consumidor. Que 
consequentemente, resulta de falta de manutenção e de 
treinamento em tecnologias de gestão das informações 
dos profissionais que trabalham diretamente com áreas 
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tais como: museologia, design, informática e afins (Porto & 
Barbosa, 2011), isto é, todas geram produto direto ou 
indiretamente comunicativo. Por essa razão, são exigidos 
deles, uma adequação à demanda do mercado. Faltam 
também recursos multimídias (Porto & Barbosa, 2011) 
para apresentar esses novos projetos intelectuais e 
demandados pela “era da informação” e do “pós-
custodial”, além de dificuldade para o processamento 
digital e computação gráfica (Porto & Barbosa, 2011), 
faltando também mão de obra especializada e recursos 
materiais e verbas para citar alguns deles. 
 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O totem digital de Memória do Conservatório UFMG 
é uma ferramenta interessante de resgate documental da 
história institucional de um importantíssimo espaço 
educacional e cultural de Minas Gerais: Conservatório 
Mineiro de Música. Hoje, apenas Conservatório UFMG, com 
outra função, mas que abriga a essência da Escola de 
Música do Estado. Esse totem é o embrião do futuro 
Centro de Memória do Conservatório UFMG, que será 
inaugurado em breve.  

A era da informação e novo milênio trouxeram novas 
tecnologias e novas plataformas de comunicação, e com 
elas, também surgiram novas formas de trabalho. 
Portanto, o que cabe aos profissionais é se adaptarem e 
aceitarem os novos desafios digitais impostos. A inter, 
multi e pluridisciplinaridade são reflexos desse processo e 
os profissionais necessitam estar em sinergia para os 
futuros projetos. Além de estarem bem atualizadas, as 
novas ferramentas de trabalho independem da área. Não 
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há como escapar das novas tecnologias de informação e 
comunicação. Parece bem clichê: ou você se prepara ou 
estará fora! Porém não é. É um caminho sem volta.  
 

REFERÊNCIAS 

DESVALLÉES, A.; MAIRESSE, F. (dir.). Conceitos-chaves da 
Museologia. Trad. Bruno Broulon e Soares e Marília 
Xavier Cury. São Paulo: Armand Colin e Icom, 2014. 

FERREIRA, A. B. de H; FERREIRA, M. B.; ANJOS, M. (orgs.). 
Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa. Rio de 
Janeiro: Editora Positivo, 2004.  

FREIRE, S.; BELEM, A; MIRANDA, R. Do conservatório à 
escola: 80 anos de criação musical em Belo Horizonte. 
Belo Horizonte: Editora UFMG, 2006. 112 p. + 2 CDs 
(Música editada). 

FRÉSCA, C.V. Luz e sombra: música e política na trajetória 
de Manoel Joaquim de Macedo (1845-1925) 2014. 199 f. 
Tese (Doutorado em Comunicação e Artes) – 
Universidade Federal de São Paulo, 2014. 

IEPHA. O Guia dos Bens Tombados: IEPHA/MG. Belo 
Horizonte. 2. ed. Belo Horizonte: Instituto Estadual do 
Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, 2014. 

JUNIOR RIGUEIRA, I. Para os ouvidos da cidade: 
Conservatório UFMG completa 90 anos com programação 
especial e planos para um centro de memória da 
instituição e da música em Belo Horizonte. Boletim da 
UFMG, Belo Horizonte, 27 abr. 2015. Disponível em: 



Patrimônio, informação e mediações culturais na contemporaneidade 

201 

https://www.ufmg.br/boletim/bol1901/4.shtml. Acesso 
em: 19 mai. 2018 

NORA, P. Entre memória e história: a problemática dos 
lugares. Projeto História, São Paulo, n. 10, p. 12, 1993.  

POLLAK, M. Memória e identidade social. Estudos 
Históricos, Rio de Janeiro, v. 5, n. 10, p. 200–212, 1992. 

PORTO, R. M. A. B; BARBOSA, C. R. O Objeto museal em 
diferentes contextos e mídias. Porto Alegre: Em Questão, 
v. 17, n. 2, p. 195-208, 2011. 

REIS, S. L. de F. Escola de Música da UFMG: um estudo 
histórico (1925-1970). Monografias: Acervo Curt Lange. 
Belo Horizonte: Santa Edwiges, 1993.  

REIS, S. L. F. A Ópera Tiradentes de Manuel Joaquim de 
Macedo e Augusto e Lima. Revista de Música 
Latinoamericana, The University of Texas Press, v. 14, n. 
1, 1993. p. 131-144. 

SARDÁ, M. Criação de sistema de informação web de 
armazenamento e consulta de informações e mídias: 
Conservatório UFMG-FUNDEP. Proposta de 
Orçamento/Licitação, Belo Horizonte: Acessoweb Desing 
LTDA, 2015. 

SILVA, A. M. da. Mediações e mediadores em Ciência da 
Informação. Revista Prisma.com. v. 09, 2009. p. 68-104 

UNESCO. O Patrimônio: legado do passado ao futuro. 
Disponível em: 
http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/culture/world- 
heritage/heritage-legacy-from-past-to-the-future/. 
Acesso em: 17 maio 2018. 



Rubens Alves da Silva, Franciéle Carneiro Garcês da Silva,  
Frederico Luiz Moreira, Samanta Coan. (Org.). 

202 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS. Acervo de 
Memória do Conservatório em Biblioteca da EM/UFMG. 
Belo Horizonte, 2019. 

 

  



Patrimônio, informação e mediações culturais na contemporaneidade 

203 

DO MONUMENTO AO PATRIMÔNIO, DO 
PATRIMÔNIO INDIVIDUAL AO DIGITAL: A 
FORMAÇÃO HISTÓRICA DO CONCEITO E 
DE PRÁTICAS PATRIMONIAIS A PARTIR 

DE DUAS ABORDAGENS39 

 

Giovanna Benassi 
 
1 INTRODUÇÃO 

 
O presente trabalho pretende explicitar duas 

perspectivas acerca da formação histórica do conceito e 
práticas do patrimônio cultural: a de Françoise Choay 
(2006, 2011) e a desenvolvida conjuntamente por Pedro 
Funari e Sandra Pelegrini (2006). Para Choay (2006, 2011), 
tal formação está, em última instância, associada à 
contraposição entre o universal e o particular, ou seja, 
entre o que é comum a qualquer grupo humano e o que 
corresponde à criação da sociedade denominada 
“ocidental” 40. A sua abordagem baseia-se, inicialmente, na 
de perspectiva de Aloïs Riegl (1958-1905) que distingue o 
conceito de “monumento” e “monumento histórico”. 

                                                 
39 O presente trabalho corresponde a uma das seções do meu trabalho 
de conclusão de curso (BENASSI, 2016) em Ciências Sociais na 
Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC). 
40 Ocidente, segundo Choay (2011, p. 18-19) é uma ideia vivificada 
desde a Alta Idade Média pela contribuição árabe-mediterrânica e cuja 
identidade, até o período da Reforma e da Contra-Reforma, 
fundamentava-se na competência teológica-política da Igreja romana-
católica. 
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Posteriormente, a autora elucida as alterações semânticas 
sofridas pelo conceito e o seu desenvolvimento em 
“patrimônio histórico”, “patrimônio cultural” e, por fim, o 
uso corrente de apenas “patrimônio”.  

Funari e Pelegrini (2006), por sua vez, adotam uma 
leitura mais linear e acompanham a tradicional divisão 
historiográfica. Os autores partem da origem etimológica 
do termo “patrimônio” em Roma Antiga, com seu sentido 
de herança individual, passam pela Idade Média (com a 
agregação do valor de coletividade), atravessam o 
Renascimento (época de transição e “humanização” do 
termo) e a “modernidade” (quando agrega o valor 
nacional), até desembocar na chamada 
“contemporaneidade”, quando incorpora o valor social e 
expande seus sentidos (o “digital”, por exemplo).  

Os três autores selecionados são referências no 
campo de produção teórica sobre o tema e discutir as 
aproximações e distanciamentos de seus delineamentos 
pode, em última instância, significar entender como uma 
série de outros autores – por eles influenciados – 
constituem suas próprias interpretações. 
 
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 
2.1 DO MONUMENTO AO “PATRIMÔNIO” 

 
Em sua obra Questões do patrimônio: antologia para 

um combate, Françoise Choay (2011, p.12) sintetiza o que 
pretendeu em Alegoria do patrimônio (id., 2006) e que, 
aqui, estendo para as duas obras: traçar “a genealogia dos 
conceitos e das práticas relativas à nossa herança 
edificada, [que] trata das grandes fases de sua evolução e 
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termina com uma problemática antropológica”. Nesse 
sentido, apesar e, mesmo, em função da observação que 
faz das alterações semânticas, Choay pretende, em última 
instância, atingir a ordem de uma reflexão antropológica, 
isto é, a capacidade humana de edificar e as ações dela 
derivadas (por exemplo, a seleção do que irá ser edificado 
ou permanecerá edificado). Para ela (id., 2011), o 
patrimônio varia quanto à sua classificação (podendo ser 
qualificado enquanto monumental, urbano, paisagista 
etc.), temporalidade (quando denominado histórico ou 
contemporâneo) e espacialidade (reflexo de sua 
representatividade na “sociedade mundializada”: 
ocupando espaços nas administrações gestoras, nos 
estudos de especialistas em espaços – arquitetos e 
urbanistas – e indústrias patrimoniais). 

Choay (2006, 2011) afirma que conceito de 
“patrimônio edificado” – aqui estendido para “patrimônio 
cultural” – é protagonista de uma confusão semântica. Tal 
confusão reflete a polissemia da categoria e sua 
necessidade de definição e delimitação conceitual. Nesse 
sentido, a autora questiona (id., 2011, p. 11) o significado 
da categoria para além dos objetos que abarca, 
ponderando, como mencionado, seu estatuto 
antropológico. Com esse questionamento e mediante uma 
análise histórico-crítica reflete acerca do campo lexical no 
qual o conceito opera, a autora pretende desfazer a 
confusão semântica responsável por ocultar valores e 
características que envolvem a prática patrimonial (como 
o ato de selecionar, por exemplo) do “nosso quadro 
estrutural e portador” (ibid., p. 11).  Para que, com isso, 
possa em última instância combater as confusões 
institucionalizadas, aproximar-se de maneira nova ao 
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“nosso quadro estrutural”, visualizar patrimônios de 
diferentes temporalidades unidos (o “estatuto 
antropológico do termo”) e, finalmente, fomentar a 
tomada de consciência de especialistas e não especialistas. 

Para iniciar seu trajeto a autora aponta brevemente a 
atual situação do conceito de “patrimônio”. Primeiro, 
apresenta uma noção de “patrimônio” retirada do 
Dicionário da Língua Francesa (Dictionnaire de la langue 
française), organizado por Émile Lettré, que o define como 
“bem de herança que descende, seguindo as leis de pais e 
mães para seus filhos” (LETTRÉ apud CHOAY, 2011, p. 15). 
Posteriormente, ressalta que hoje o termo comporta 
adjetivos variados (genético natural, bancário, etc.), 
realizando constantemente uma transferência metafórica. 
Outra característica também “recente” (CHOAY, 2011, p. 
15) é a redução da expressão “patrimônio cultural” (e 
dependendo do contexto, da expressão “patrimônio 
histórico”) para “patrimônio”. O entendimento destes 
eventos é prescinde uma visão histórica mais abrangente. 
É necessário, por exemplo, considerar que a expressão 
“patrimônio histórico” (e, logo em seguida, “patrimônio 
cultural”) passa a ser usada apenas partir da década de 
1960, substituindo o uso de “monumento” e “monumento 
histórico”. Termos que, por sua vez, foram amplamente 
utilizados do século XIX a meados do XX. 

Apesar do corrente uso desde o século XIX, Choay 
(2011) afirma que a diferenciação entre as noções de 
“monumento” e “monumento histórico” foi efetuada pela 
primeira vez em 1903. O historiador de arte austríaco Aloïs 
Riegl41 levou a cabo essa tarefa na sua Introdução ao 
                                                 
41 A autora adota a diferenciação estabelecida por Rieglncom 
ressalvas: afirma apresentar uma visão mais geral e menos focalizada 



Patrimônio, informação e mediações culturais na contemporaneidade 

207 

Projeto de legislação dos monumentos históricos, 
encomendado pelo Estado austríaco. Nela, postula que 
por “monumento” entende-se algo construído 
intencionalmente e universal, enquanto que o 
“monumento histórico” é algo que não é construído 
intencionalmente, apenas escolhido intencionalmente no 
contexto da Europa Ocidental.  

Segundo a autora (CHOAY, 2006, 2011), o caráter 
universal do conceito de “monumento” pode começar a 
ser entendido ao se investigar a sua origem. Essa noção 
advém do substantivo latino monumentum que, por sua 
vez, veio do verbo também latino monere que significa 
advertir e/ou lembrar à memória. Diferentemente do que 
ocorre com o conceito de “monumento histórico”, que 
etimologicamente pode representar àquilo que adverte a 
uma memória histórica (como algo determinado). Em 
outras palavras, por monumento se pode entender, 

[...] a todo artefato (túmulo, estela, poste, 
totem, construção, inscrição) ou conjunto de 
artefatos deliberadamente concebidos e 
realizados por uma comunidade humana 
sejam quais forem sua natureza e as 
dimensões (da família à nação, do  clã à tribo, 
da comunidade de crentes à da cidade...), no 
sentido de fazer lembrar a memória viva, 
orgânica e afetiva de seus membros, pessoas, 
acontecimentos, crenças, ritos ou regras 
sociais constitutivos de sua identidade. 

(CHOAY, 2011, p. 16) 

                                                 
no monumento histórico. Também considera os “avanços” das ciências 
humanas sobre tema (cf. CHOAY, 2006, p.16). 
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Tal conceito também pode ser explicitado mediante 
seus atributos. Por ter como principal característica 
mediar a relação dos homens com a natureza, está 
presente nas mais diversas sociedades humanas no espaço 
e no tempo e é, portanto, verificável – ainda que em 
formas distintas – em todas as culturas42. O “monumento” 
é um “dispositivo memorial intencional” (CHOAY, 2011, p. 
16-17) e, por isso, exige um constante diálogo entre o 
objeto construído e observado e àqueles que o 
construíram e que o observam. Além disso, a sua 
materialidade e sua função identitária são recursos 
importantes utilizados para a consolidação e 
institucionalização dessas sociedades. 

Em decorrência de seu caráter de constructo 
intencional, o monumento está, na mesma medida, 
exposto à destruição deliberada. A destruição pode 
assumir duas vertentes: a positiva e a negativa (CHOAY, 
2006, 2011). A primeira advém da própria comunidade, que 
destrói ou deixa cair o monumento por não mais possuir 
parcial ou absolutamente o valor identificador ou 
memorial. A vertente negativa se dá quando inimigos 
exteriores ou interiores destroem o monumento. 

O monumento histórico, por sua vez, possui 
características quase opostas às do monumento. A 
começar pelo fato de não se destinar a uma memória viva 

                                                 
42 Percebe-se certa semelhança entre o que a autora chama de 
“universal cultural” (CHOAY, 2011, p. 16-17) e o que José Reginaldo 
Gonçalves (2009, p. 25-33) chama de “categoria antropológica de 
pensamento” ao se referenciar ao patrimônio como conceito de 
“caráter milenar”, nomeadamente ou não, que perpassa diversas fases 
históricas, não apenas da sociedade ocidental, mas também dos 
diversos grupos humanos. 
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e de não ter sido construído intencionalmente. Ao 
contrário, trata-se de um edifício escolhido em um 
conjunto de outros, pelo seu valor histórico e/ou estético. 
Isto é, por seu significado em acontecimentos sociais, 
econômicos, políticos e/ou na história das técnicas ou da 
arte etc. Nota-se que o monumento histórico se relaciona 
com a história e com a arte e, por conseguinte, com os 
valores que deles subjazem. Em relação à história, “o 
monumento histórico refere-se a uma construção 
intelectual e possui um valor abstrato de saber” (CHOAY, 
2011, p. 19). Em relação à arte, “solicita a sensibilidade 
estética na sequência de uma experiência concreta” (ibid., 
p. 19). 

Essa dupla relação com campos e valores tão 
peculiares indica que o monumento histórico, 
diferentemente do monumento, não possui caráter 
universal, mas é na verdade oriundo de uma determinada 
sociedade: a Europa Ocidental (CHOAY, 2006, 2011). O 
percurso do monumento histórico em tal continente foi 
bastante vasto e expansivo. O primeiro esboço do conceito 
se deu na Itália do Quattrocento e, posteriormente, foi 
desenvolvido por diversos países europeus, responsáveis 
por criar o fundamento de diversas práticas patrimoniais. 
Entretanto, a gênese mesma do conceito de monumento 
histórico e das práticas patrimoniais como atualmente as 
concebemos se deu a partir de duas Revoluções 
Culturais43: a Renascença e a chamada “revolução 
industrial”. 

                                                 
43 Revolução cultural é uma noção e, mais precisamente, uma 
ferramenta conceitual desenvolvida pelo historiador Eugenio Garin, 
que se demonstra útil para marcar a globalidade (holístico) das 
dimensões societais verificadas ao longo da história. Mostra-se capaz 
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A Renascença do Quattrocento, a partir do conceito 
de “revolução cultural” empregado pela autora (CHOAY, 
2011, p. 20), não se restringe ao campo das artes visuais ou 
da epistemologia. Tais campos vinculam-se às esferas 
técnica, econômica, política, etc. Elas interagem entre si e 
alimentam-se mutuamente.  

Um acontecimento recorrentemente atribuído ao 
Renascimento pelos historiadores e que ocorreu na Itália 
do século XV foi o “relaxamento do teocentrismo” (GARIN, 
1975 apud CHOAY, p. 21). Tal acontecimento não 
representou necessariamente um enfraquecimento da fé 
religiosa, mas sim um novo olhar sobre o ser humano, 
antes criatura e posteriormente criador. Por conseguinte, 
pôde ser observado um crescente interesse sobre as 
atividades humanas do passado e do presente; uma nova 
concepção da história, agora destituída da dimensão 
escatológica e de finalidade utilitária; e uma nova 
interpretação da atividade estética que passa a ser 
atribuído às artes plásticas, quando o arquiteto e o pintor 
passam a ser considerados criadores, partilhando do 
antigo prestígio da música e da poesia44. A partir dessas 

                                                 
de abarcar as transformações, os acontecimentos e as evoluções de 
ordem mental e técnicas na sequência (anterior ou posterior) a 
determinados acontecimentos (cf. CHOAY, 2011 p. 20). 
44 Lichtenstein (2004, p. 19-20) ressalta que, embora as origens da arte 
sejam inseparáveis da religião e do mito, não é possível encontrar 
registro prodigioso no concernente ao “nascimento” da pintura [e por 
extensão, artes manuais] entre os autores antigos. Da Antiguidade até 
o Renascimento, quando tal perspectiva foi alterada, essa arte 
ocupava lugar de inferioridade entre as demais. Afinal, o pintor [o 
escultor e o arquiteto] era aquele que trabalhava com as mãos e que, 
portanto, distanciava-se daqueles que se ocupavam em contemplar e 
formular teorias. 



Patrimônio, informação e mediações culturais na contemporaneidade 

211 

mudanças que os monumentos antigos passaram a ter 
duplo valor: o histórico e o estético. 

A partir do Quattrocento, a Itália desempenha papel 
vanguardista na origem da primeira revolução cultural 
europeia e da gênese do monumento histórico. Isso se 
explica pela presença de sua herança romana e por fatores 
econômicos e políticos necessários à vitalidade de suas 
cidades-Estados. Exemplos desses fatores são (CHOAY, 
2011, p. 22-23): o interesse estético e histórico dos 
humanistas italianos até o século XVI pelos vestígios da 
Antiguidade greco-romana; o número e qualidade dos 
vestígios greco-romanos existentes na Itália que foram 
bem gerenciados por diversos papas; a importância de tais 
vestígios antigos para a confirmação da autenticidade de 
escritos de autores do mesmo período. A partir de 1402, 
entretanto, quando se dá o retorno do exílio dos papas, há 
uma política ambivalente quanto à herança romana: se por 
um lado havia a “vontade” de proteger, o que se confirma 
pelos éditos da época, por outro se almeja a edificação de 
nova capital referente à fé cristã. 

Diferentemente da Itália, entretanto, a maioria das 
outras nações da Europa Ocidental assistiu à sua 
Renascença mais ou menos cem anos depois (CHOAY, 
2006, 2011). A primeira revolução cultural vai se estender 
aos países vizinhos da Itália a partir do século XVI. E os 
estudos dos vestígios da Antiguidade Clássica, motivava 
antes viagens à Itália, do que no próprio território ou em 
outros territórios nacionais. 

Os vestígios da Antiguidade não eram, na época, 
denominados de “monumentos históricos”, mas recebiam 
a denominação de “antiguidades” (CHOAY, 2006, 2011). 
Tal termo, proveniente do substantivo latino antiquitates 
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foi criado pelo erudito romano Varrão (116–26 a.C.) e 
designa o conjunto de produções antigas (língua, usos, 
tradições...) de Roma Antiga. Os estudiosos que 
pesquisavam sobre tais artefatos recebiam o nome de 
“antiquários” (CHOAY, 2011, p. 23-24). 

Os “antiquários” e “antiquariados” tiveram papel 
importantíssimo na formação das coleções, dos 
colecionismos, na fundação dos museus e, quiçá, na 
formação do que passou a se entender por “nacionalidade” 
e “nacionalismo”45 (CHOAY, 2006, 2011). Em primeiro 
lugar, a partir de meados do século XVI os antiquários 
deixam de se interessar exclusivamente pelas 
antiguidades greco-romanas e assiste-se a um gradativo 
interesse pelas heranças nacionais (as “antiguidades 
nacionais”). Segundo, durante cerca de três séculos (do XVI 
ao XIX) esses eruditos realizaram um trabalho de 
inventariado e estudos referentes às categorias e à 
categorização das antiguidades. E, terceiro, todos eram 
“homens de letras” (religiosos, médicos, juristas, 
diplomatas, nobres) e antecederiam o às profissões que, a 
partir do século XIX, dedicar-se-iam oficialmente ao estudo 
da temática: os historiadores, historiadores da arte, 
arqueólogos e etnógrafos. 

A segunda revolução cultural, comumente conhecida 
como “revolução industrial”, é oriunda da Inglaterra do 
final do século XVIII, mas exerceu influência rapidamente 
nos demais países da Europa Ocidental (CHOAY, 2006, 
2011). E, como “revolução cultural”, não obstante à 
frequente referência à sua esfera tecnicista – o advento do 

                                                 
45 Para mais informações sobre a relação entre patrimônio, 
colecionismo e nacionalismo, consultar o artigo de Carlan e Funari 
(2010). 
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maquinismo, a expansão da produção industrial, dos meios 
de transporte etc. –, significou alterações sociais 
profundadas (êxodo rural e formação do proletariado) e, 
principalmente, a “transformação de mentalidades” 
(CHOAY, 2011, p. 26). 

Houve um crescente sentimento de nostalgia em 
decorrência das profundas e traumatizantes mudanças, 
físicas e espirituais, decorrentes da revolução industrial. O 
trauma e nostalgia levaram a uma “tomada de consciência 
reacional” (CHOAY, 2011, p. 27) determinante na iniciativa 
da institucionalização da proteção e conservação das 
antiguidades que passaram então, ao estatuto de 
“monumentos históricos”. 

Todavia, a institucionalização dos monumentos 
históricos nessa época envolveu outros fatores além da 
nostalgia e da percepção de uma mudança atroz (CHOAY, 
2011, p. 27). Esses fatores situavam-se no campo do saber 
(com a história), da estética (com o Romantismo), da 
técnica (com o daguerreotipo e a fotografia) e das práticas 
sociais (especialmente, com o turismo da arte).  

No que tange ao saber, a história teve destaque 
(CHOAY, 2011). Começando a desvincular-se das forças 
religiosas no Renascimento, a história assiste um esboço 
enquanto “ciência” autônoma no século XVIII e torna-se 
um importante contributo para a formação dos 
nacionalismos europeus e a constituição de suas histórias 
no século XIX. Além disso, torna-se a base para outras 
disciplinas afins (como a arqueologia e a história da arte), 
que passaram a se desenvolver enquanto tais a partir de 
meados do século XVII. 

Em relação à estética, o advento do Romantismo e a 
valorização do prazer perpassaram diversas áreas da vida 
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(CHOAY, 2011). O Romantismo trouxe uma nova 
sensibilidade em relação à natureza e aos vestígios do 
passado, provocando também uma reanálise da Idade 
Média e de seu estilo, além da retomada da arte gótica. 
Outro ponto interessante sobre a “valorização do prazer” 
no século XIX diz respeito à supervalorização estética, em 
detrimento do valor histórico, das obras selecionadas 
pelos museus fundados a partir dos antiquários. Antes, à 
época da abertura dos primeiros museus, o valor histórico 
sobrepunha-se ao valor estético. 

As novas técnicas46 desenvolvidas no decorrer da 
revolução também influenciaram a institucionalização da 
categoria de monumento histórico. Invenções como o 
daguerreotipo (1839) e a fotografia se tornaram 
instrumentos complementares ao desenho na análise e 
registro das obras, tendo, por isso, papel preponderante 
na percepção e valorização dos monumentos históricos. 
Outra invenção, a tipografia, permitiu a difusão das obras 
e da criação de um “museu imaginário” (CHOAY, 2011, p. 
28, nota 27). 

Além dos eventos mencionados, que não deixam de 
ser práticas sociais, tantas outras práticas podem ser 
mencionadas como partícipes desse processo. Destaca-se, 
entretanto, a emergência do turismo da arte. Tal turismo 
voltava-se para a visitação de monumentos históricos e de 
museus e sucedeu o grand tour da aristocracia inglesa, se 
expandindo entre as classes mais ricas da Europa (CHOAY, 
2006, 2011). 

                                                 
46 Uma obra de grande destaque sobre o advento da fotografia (e 
cinema) e sua relação com a arte e difusão da mesma, é o livro A obra 
de arte na era de sua reprodutibilidade técnica, de Walter Benjamin 
(2013).  
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A constituição da noção de monumento histórico tal 
qual se analisou até agora, perpassou duas revoluções 
culturais: a Renascença e a Revolução Industrial. Cabe 
mencionar brevemente como se dava a gestão desses 
artefatos no processo. 

A gestão dos monumentos históricos se relacionava – 
e se relaciona – com um projeto de conservação (CHOAY, 
2006, 2011). Esse projeto implica, por sua vez, em dois 
instrumentos: a jurisdição e a restauração. A jurisdição 
abarca as legislações que fornecem a sustentação legal 
para o projeto, enquanto a restauração se consolidou 
enquanto “disciplina construtiva, solidária e tributária dos 
novos saberes históricos” (CHOAY, 2011, p. 29). 

As legislações elaboradas nos diferentes países da 
Europa voltadas para a conservação dos monumentos 
históricos apresentam discrepâncias cronológicas, 
divergências e particularidades próprias. Essas 
particularidades variam desde a relevância do papel 
atribuído governo, à natureza do procedimento adotado, 
até os tipos de construções que poderiam ser 
denominados de monumentos históricos. Por exemplo, 
entre os ingleses e os italianos o que se constituía 
enquanto monumento histórico passou de vestígios da 
Antiguidade e edifícios prestigiosos (desde que anteriores 
ao século XIX) a “novos territórios cronológicos e 
tipológicos” (CHOAY, 2011, p. 30). Também foram 
pioneiros em adotar a método de preservação da 
reutilização viva dos monumentos históricos evitando a 
sua “museificação”.  

As diferentes técnicas de restauração também 
estavam submetidas às particularidades dos países 
portadores. Ou melhor, daqueles que desenvolviam tais 
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técnicas. O século XIX é perpassado pelo conflito entre 
propostas intervencionistas e não intervencionistas, cujos 
expoentes são respectivamente o francês Viollet-le-Duc 
(1814-1879) e o inglês Ruskin (1819-1900). Para o primeiro, 
símbolo do progressismo francês, “restaurar um edifício 
[...] é restabelecê-lo num estado completo que pode nunca 
ter existido” (VIOLLET-LE-DUC, 1868 apud CHOAY, 2011, 
p. 32, nota 36,), enquanto que para o segundo, símbolo do 
conservadorismo inglês, restauração é “a pior forma de 
destruição que um edifício pode sofrer (RUSKIN, 1849 
apud CHOAY, 2011, p. 32, nota 35). 

Independentemente das variações nacionais quanto 
às legislações ou técnicas de conservação, é certo salientar 
que os monumentos históricos permaneceram sob a 
sombra das elites dominantes (CHOAY, 2011, p. 34). Tanto 
no que diz respeito à sua administração, quanto ao seu 
público. Esse elitismo pôde ser observado em relação às 
antiguidades e pode ser observado em relação aos 
museus, assim como, na constituição dos valores histórico 
e estético. 

Segundo a autora, 
 

Tem-se esquecido muito hoje que os dois 
valores (histórico e estético) originalmente 
atribuídos às antiguidades, como 
seguidamente aos monumentos históricos, 
longe de ser imediatamente dados à 
percepção, não são, um e o outro, 
apreendidos senão à custa de um trabalho 
exigente, prosseguido continuamente, quer 
se trate da integração intelectual das obras 
no campo do saber histórico ou da sua 
recriação estética, que tem por condição uma 
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experiência física ao mesmo tempo ativa e 
contemplativa. (CHOAY, 2011, p. 34). 

 
Vale ressaltar mais uma vez que o cultivo de tais 

valores não é algo de nascimento espontâneo e universal, 
mas é oriundo de um tempo e um lugar específicos: a 
Europa Ocidental do século XIX. No século seguinte, tal 
evidência é confirmada a partir dos grandes eventos 
voltados à discussão de práticas relacionadas aos 
monumentos históricos (Id., 2006, 2011). Na Atenas de 
1931, realiza-se a I Conferência internacional sobre a 
conservação artística e histórica dos monumentos que, 
apesar da pretensão internacional e de ter sido organizada 
sob os preceitos da Sociedade das Nações, todos os 
participantes foram de origem europeia. Praticamente o 
mesmo ocorre na Veneza de 1964, na II Conferência 
internacional dos arquitetos e técnicos de monumentos 
históricos promovida pelo Unesco, com quase todos os 
participantes de origem europeia, com exceção do México 
e Peru. Apesar das permanências, a carta resultante do 
último evento marca uma diferenciação que passa a ser 
cada vez mais comum a partir dos anos de 1950. A Carta de 
Veneza apresenta indícios de uma tentativa de 
universalização do monumento histórico (futuro 
“patrimônio cultural”). 

A institucionalização da expressão “monumento 
histórico” no século XIX causou uma diferenciação 
terminológica no campo lexical de diversos países com o 
intuito de separar a categoria de coisas que recebiam os 
nomes de “monumento” e “antiguidades” em relação aos 
bens mais atrelados à própria ideia de “monumento 
histórico”.  A França, por exemplo, adotou a referida 
expressão, “monumento histórico”, já os países de língua 
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alemã adotaram kunsthistorische Denkmal47. A Grã-
Bretanha, entretanto, continuava a utilizar correntemente 
a palavra “heritage”48,49 para designar a proteção dos 
monumentos e monumentos históricos. 

Foi na França dos anos de 1960, entretanto, que a 
expressão “monumento histórico” passou a ser substituída 
por “patrimônio cultural” (CHOAY, 2011). Apesar de a 
mudança ter ocorrido no século XX, o termo “patrimônio” 
já havia sido utilizado à época da Revolução Francesa e 
abandonado por causa da ambiguidade que causava ao 
confundir-se com o sentido econômico de “bens de 
herança”. Quando reaparece na França, atrelado ao 
adjetivo “cultural”, se dá por intermédio de André Malraux 
que, ao se tornar ministro do Estado da Cultura, apresenta 
decreto definindo a finalidade do seu ministério: “a gestão 
dos museus e dos monumentos históricos” (MALRAUX 
apud CHOAY, 2011, p. 36). 

Segundo a autora (CHOAY, 2011), a vinculação da 
responsabilidade e o reconhecimento político da cultura 
ao Estado se dão mediante uma concepção também 
diferenciada de cultura. Se antes o conceito se relacionava 
à acepção de Kultur, próprio da língua alemã, ou de 

                                                 
47 Que pode ser traduzido por “Monumento histórico e artístico” 
[tradução própria]. 
48 Que pode ser traduzido por “patrimônio” ou “herança” [tradução 
própria]. 
49 A autora afirma (CHOAY, 2011, p. 35) que apesar de heritage ser 
comumente vinculada ao termo patrimoine por uma relação de 
sinonímia, perceber-se-á que, nos contextos respectivos da Inglaterra 
e França, os dois termos são conotados, o primeiro pelo respeito do 
passado e por um valor axiológico, o segundo por uma dimensão 
econômica dominante, “bem de herança”.  
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civilization na língua francesa50 – ambas, apesar de suas 
diferenças, se referenciado a uma obra coletiva e criadora 
–, a partir de Malraux passa a associar-se a um “privilégio 
de classe, ligada ao lazer”, um objeto de consumo. As 
mudanças de designações do ministério são, para autora 
(CHOAY, 2011, p. 36-37), exemplos da adoção do novo 
sentido de cultura: Secretaria de Estado para a Cultura 
(1974), Ministério da Cultura (1977) e Ministério da Cultura 
e da Comunicação (1978). 

O termo “patrimônio” passa por processo 
semelhante ao de “cultura” na medida em que substitui a 
expressão “monumento histórico” (CHOAY, 2006, 2011). 
Essa inflação também pode ser visualizada mediante a 
análise de algumas designações oficiais. Por exemplo, 
ainda em França, o Serviço do Inventário do Patrimônio é 
criado em 1964 e em 1978, a Direção dos Monumentos 
Históricos passa a ser Direção do Patrimônio. Assim como 
ocorre com o termo “cultura”, os demais países europeus 
também aderem ao movimento com relação à expressão 
“patrimônio cultural”. 

A expansão desses sentidos de cultura e de 
patrimônio oficializa seu início quando a Unesco, em 1972, 
elabora a Convenção para a proteção do patrimônio 
mundial, cultural e natural. Tal nomenclatura 
desconsideraria, segundo Choay (2006, 2011), as 
particularidades étnicas e espaciais, universalizando o 
patrimônio mediante recomendações, declarações, cartas 
e resoluções. Nas suas próprias palavras (CHOAY, 2011, p. 
37), 

                                                 
50 Indica-se o livro de Cuche (2002) sobre a construção do conceito de 
“cultura” e a diferenciação estabelecida entre Kultur e civilization.  
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A partir de 1972, a Convenção para a 
proteção do patrimônio mundial, cultural e 
natural elaborada pela Unesco, confirma a 
amálgama de duas noções de monumento e 
monumento histórico, ao ocultar a origem 
étnica e a especificidade semântica da 
segunda, sob a cobertura de uma identidade 
mundial de valor universal – a da espécie 
humana. Esta consagração lexical planetária 
não implica em anestésicos ou evoluções 
societais sem importância. Marca 
simbolicamente o evento, em escala 
mundial, de uma nova revolução cultural. O 
novo vestuário do patrimônio e todo o 
guarda roupa patrimonial escondem um 
grande vazio, uma dupla ausência, a do 
monumento memorial e do monumento 
histórico. 

Retrocedendo um pouco, Choay (2006, 2011) 
discorre que as mudanças sofridas pelo monumento 
histórico, resultantes na ampliação de sentidos e alteração 
terminológica para “patrimônio cultural”, situam-se 
precipuamente no pós-Guerra da década de 1950, a partir 
da chamada “revolução eletro-telemática”. Esse período é 
assim chamado por causa das inovações técnicas que o 
possuem como cenário: o desenvolvimento dos 
instrumentos eletrônicos e das redes de 
telecomunicações. Todavia, levando em consideração, 
mais uma vez, o conceito de “revolução cultural”, não se 
pode reduzir essa fase às novas tecnologias, mas deve-se 
entendê-la como um processo que envolve mudanças em 
diversas esferas da vida social. 

Unindo as inovações tecnológicas ao alcance mundial 
dessa revolução, a autora (CHOAY, 2006, 2011) menciona 
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as características dessa revolução cultural no que diz 
respeito a mudanças na mentalidade e na sociedade 
geralmente associando-as às consequentes defasagens 
(CHOAY, 2011, p. 38-40). A constituição de um mundo 
virtual em detrimento das relações humanas interpessoais 
e com outros seres vivos, a valorização da instantaneidade 
em detrimento da memória viva e orgânica, a normalização 
das culturas em detrimento das suas diferenças, bem 
como a utilização de próteses cada vez mais sofisticadas 
(como os smartphones) e a constituição de uma pseudo-
liberdade individual são exemplos. 

Ainda sobre o recente e hodierno processo de 
mundialização, a autora (CHOAY, 2006, 2011) ressalta que 
é um evento sem precedentes na história das sociedades 
humanas desde a nossa sedentarização. Diferencia-se das 
relações internacionais, intercontinentais e 
transcontinentais que sempre existiram de alguma forma 
entre os povos, pela amplitude e intensidade. Uma 
circulação ilimitada confere ao planeta a característica de 
“global” (CHOAY, 2011, p. 38-40). 

As consequências do urbanismo de ramificação são 
muito próximas às já citadas consequências da 
mundialização em geral (CHOAY, 2011, p. 43-43). Em 
primeiro lugar, a normatização aplicada ao “espaço” leva a 
uma homogeneização dos materiais e as formas utilizadas 
nas moradias e estabelecimentos humanos, podendo 
apenas ser nomeados de “aglomerações”; em segundo 
lugar, reitera-se o aumento das solidariedades virtuais, em 
detrimento das solidariedades locais (geofísica e 
humanas); em terceiro lugar, há a alteração das 
características profissionais do arquiteto. Anteriormente 
essa figura contribuía à sua cultura mediante a 
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singularidade do seu trabalho pessoal para, 
posteriormente ser retido das competências de 
desenhista (assumida pelo computador), de construtor 
(engenheiro) e interlocutor-tradutor (mestre-de-obras e 
outros), gradativamente tornando-se um produtor de 
imagens e criador de objetos artísticos ramificados. 

A destituição da função simbólica, “garantia da 
diferença e da identidade” (CHOAY, 2011, p. 43), de 
estabelecimentos e paisagens humanas, assim como de 
certas atividades humanas é uma tendência da corrente 
mundialização. Essa tendência, segundo a autora, é que 
causou o que chama de “fetichização do patrimônio” 
(CHOAY, 2011, p. 43). Esse evento possui duas respostas 
contrárias: a reação passadista e nostálgica, voltados para 
a exaltação de modelos, formas e maneiras de 
organização, portadores de valor memorial; e, outra, 
progressista aloca entre os objetos do museu o patrimônio 
preservado, desarticulando-o dos valores histórico e 
estético. 

Neste sentido, é pertinente afirmar que a própria 
condição de “patrimônio cultural” – que abarca em si as 
noções de “monumento” e “monumento histórico” e que 
se pretende sustentáculo à identidade e à diversidade das 
sociedades humanas – é contraditória (CHOAY, 2011, p. 
44). Quando pensamos que a universalidade do conceito 
de monumento histórico foi transposta ao conjunto de 
criações das diferentes culturas e que estes 
“magicamente” foram transformados pelo termo 
“patrimônio” em monumentos históricos e artísticos, 
percebe-se que essa não é uma afirmação universal, mas 
da própria cultura europeia, que é elevada a universal 
cultural. Por exemplo, quando houve a “ascensão” das 
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antiguidades a estatuto de monumento histórico 
tornaram-se objeto de salvaguarda institucional, o que 
tendeu à museificação e que é, agora, mundialmente 
transferida para o “patrimônio”. 

Segundo Choay (2006, 2011) vale pensar a situação 
do “patrimônio cultural” em relação à denominada 
“cultura de massas”. O que significaria pensar, em última 
instância, a cultura em uma sociedade que se pretende 
desenvolver em escala planetária. Para tanto, a autora 
(CHOAY, 2011, p. 45-46) faz uso da mencionada expressão 
“fetichização patrimonial”, cuja definição não nos é 
apontada diretamente, mas apenas elucubrados alguns 
meandros de suas implicações. Por exemplo, a satisfação 
cultural imediata concedida ao visitante ou espectador 
pelo simples contato com o objeto patrimonial, ocultaria o 
tempo e o trabalho necessários tanto à produção da obra, 
quanto à construção de uma inteligência histórica e 
percepção estética do monumento (CHOAY, 2011, p. 45-
45). 

A relação entre a promoção patrimonial e interesse 
econômico em prol da já em voga indústria cultural51 é algo 
comum hodiernamente. Nestes termos, poderíamos muito 
bem aludir ao que a autora chama de “indústria 
patrimonial” (CHOAY, 2011, p. 46), associada 
sobremaneira ao turismo. Todavia, essa relação não é 
exclusiva à atualidade. O interesse econômico existe 
desde o início da Renascença italiana, no Quattrocento. Um 
exemplo dado pela autora (CHOAY, 2011, p. 49) é o caso 
do abade Grégoire que, durante a Revolução Francesa, em 
um argumento contra o vandalismo, postula a necessária 
                                                 
51 Sugere-se o livro de Duarte (2010) para uma introdução à noção de 
Indústria Cultural. 
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proteção aos bens culturais apelando às considerações 
morais e ao interesse econômico decorrente do que era 
então o turismo europeu. 

Hoje, porém, essa associação se dá de maneira 
diferente. Se dá por uma revolução semântica situada em 
outra escala, a hegemônica e a mundial, não a casual ou 
pontual, na qual se impõe, não apenas a universalidade do 
valor histórico ou estético – algo já grave –, mas também o 
valor econômico do patrimônio (CHOAY, 2011). Neste 
sentido, é à ação da Unesco ao classificar o “patrimônio 
mundial” a que se deve o crescimento vertiginoso da 
comercialização patrimonial. Fundamentando esse 
argumento, a autora ressalta que, 

É, portanto, lógico e legítimo que em 
reconhecimento das diretivas, da assistência 
e dos estímulos fora do comum que 
prodigalizou a 185 países do mundo inteiro 
para lhes permitir estabelecer e recuperar 
878 lugares do patrimônio mundial, “e tendo 
em conta os seus desempenhos excepcionais 
na indústria do turismo [Le Monde, 
05.03.2007], ao Centro do Patrimônio 
Mundial da Unesco se lhe tenha atribuído o 
prêmio 2008 do Turismo Mundial 
patrocinado pelo Corinthia Hotels, American 
Express, The Intercontinental Herald Tribune e 
Reed Travel Exhibitions, concedido em 
Londres no World Travel Market. (CHOAY, 
2011, p. 48). 

 
Não é necessário muito esforço para listar uma dúzia 

de aspectos negativos da comercialização patrimonial. 
Essa ação é prejudicial tanto aos visitantes quanto aos 
lugares classificados (CHOAY, 2011). Aos primeiros, 
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porquanto sejam muitas vezes enganados quanto à 
natureza do bem a ser “consumido”, assim como são 
colocados em situações de aglomeração e ruído, que não 
facilitam ou impossibilitam a contemplação intelectual ou 
estética. E aos segundos, pois acelera o processo de 
desgaste da edificação, já que nem sempre é possível 
construir edificações necessárias ao elevado número de 
visitantes, assim como interfere gradativa e gravemente 
no processo de criação ligado à cultura local e à identidade 
dos lugares denominados (já que, comumente, a 
população se volta a uma padronização de atividades 
voltadas ao turismo). 

A museificação, a disneylandização e os pastiches 
representam, para a autora (CHOAY, 2011, p. 49-50), sinais 
de um esvaziamento progressivo da capacidade de se criar 
alternativas ao universo homegeinizado e tecnicizado. Os 
seguidores do “pós-humano” e do “movimento tecnolátra” 
reduzem essas problemáticas a finalidades técnicas, 
mediante confusões epistemológicas e impasses éticos. 
Os produtos padronizados não podem, de modo algum, 
substituir a diversidade de patrimônios que edificaram as 
diversas culturas, apesar de esses patrimônios já estarem 
fetichizados. 

O que está em jogo para Françoise Choay (2006, 
2011), que trata precipuamente do “patrimônio edificado 
no espaço pelos homens” (CHOAY, 2011, p.11), é a nossa 
capacidade de habitar o mundo e de desenvolver a nossa 
“competência de edificar” (CHOAY, 2011, p. 50). Para ela, a 
edificação material tem a mesma origem e está associada 
à nossa competência simbólica de linguagem. E compara: 
assim como a competência de falar (uma linguagem 
articulada), envolve o locutor e o auditor, também a 
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competência de edificar envolve, identicamente, 
construtor e habitante. 

Portanto, a sociedade mundializada nos confronta 
com um único e verdadeiro problema: o de conseguir 
continuar a ser diferente (CHOAY, 2011). Isto é, o de 
continuar a produzir e criar artefatos e meios humanos 
diferentes, incorrendo no risco de perder a nossa 
identidade humana que prescinde justamente dessa 
diversidade cultural. Para autora, a identidade humana se 
caracteriza por 

 
[...] nosso duplo estatuto de seres vivos e 
falantes, implicados numa dupla relação com 
os mundos da natureza e da cultura, de que a 
institucionalização das sociedades humanas 
não transita unicamente pelo uso e diferença 
das suas línguas, mas também pelas 
modalidades diferentes da sua inserção 
espacial e temporal no mundo. (CHOAY, 
2011., p. 50-51) 

 
No mesmo sentido, a autora recorrentemente 

menciona Lévi-Strauss, por causa de suas anunciações 
antecipadas sobre as consequências da museificação e da 
constituição de uma sociedade mundializada. 

Não há, não pode haver uma civilização 
mundial, no sentido absoluto que muitas 
vezes se dá a este termo, uma vez que a 
civilização implica [justamente] a 
coexistência de culturas ao oferecer entre 
elas o máximo de diversidade e que consiste 
mesmo nesta coexistência. (LÉVI-STRAUSS, 
1961 apud CHOAY, 2011, p. 40) 
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As consequências da crescente mundialização não 
são poucas e nem fáceis de compreender (ou combater...). 
Para tanto, a autora postula três frentes de luta: educação 
e formação, utilização ética de nossas heranças edificadas 
(os chamados “patrimônios”) e a participação coletiva na 
produção de um patrimônio vivo. Tudo isso compõe o que 
ela chama de “tomada de consciência das ameaças que 
pesam sobre a nossa identidade humana” (CHOAY, 2011, 
p. 51). 
 
2.2 DO PATRIMÔNIO INDIVIDUAL AO DIGITAL 
 

O mesmo caminho é percorrido diferentemente por 
Funari e Pelegrini (2006). Apesar de iniciarem tratando do 
termo “patrimônio” e, em alguns momentos, refletirem 
acerca das alterações semânticas, o processo é por eles 
narrado de maneira a focalizar mais as práticas 
patrimoniais. Além disso, se consideramos as alterações 
lexicais por eles descritas em comparação com a 
abordagem adotada por Choay, observaremos que há uma 
inversão de sentido: para a primeira, o aparato 
terminológico era mais amplo e foi se reduzindo na medida 
em que mais significados foram sendo “introduzidos”. 
Funari e Pelegrini, por sua vez, apontam o contrário 
partem da unidade do termo “patrimônio” até 
desembocarem na agregação de adjetivações e seus 
significados subjacentes. 

Nesse sentido, Funari e Pelegrini (2006, p. 11) 
remontam à etimologia do termo “patrimônio”. Conforme 
afirmam, tal termo é oriundo da palavra latina patrimonium 
que representava o domínio (dominium) do pater familias 
(pai de família). Em Roma Antiga, entendia-se por “família” 
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o conjunto de posses do pai: além dos bens móveis, 
imóveis e animais, nesta categoria também se alocavam os 
escravos, a esposa e os filhos. Neste período, portanto, o 
conceito de “patrimônio” era “patriarcal, individual e 
privativo da aristocracia” (FUNARI; PELEGRINI, 2006, p. 11). 

Posteriormente, com o advento do Cristianismo e da 
Igreja, entre a denominada Antiguidade tardia (séculos IV 
e V) e a Idade Média (séculos VI ao XV), o “patrimônio” teve 
o seu sentido ampliado (FUNARI; PELEGRINI, 2006). O 
conceito, que já possuía caráter aristocrático, passou 
também a estar vinculado à religião e às suas implicações 
simbólicas e coletivas. Os santos e as relíquias, formados 
de materialidade e espiritualidade contribuíram para que 
os sentimentos religiosos se tornassem valores 
coletivamente compartilhados, com consequências ainda 
vistas atualmente: a valorização de certos objetos, locais e 
rituais (FUNARI; PELEGRINI, 2006). Não obstante à 
implicação “coletiva” e “compartilhada” da religião, o 
conceito de “patrimônio” reafirmava seu caráter 
aristocrático quando, à época, a elite monumentalizava as 
igrejas e construía catedrais: “a catedral era um patrimônio 
coletivo, mas aristocrático” (FUNARI; PELEGRINI, 2006, p. 
12). 

O Renascimento ou Renascença trouxe em seu bojo 
mudanças e permanências (FUNARI; PELEGRINI, 2006). Se, 
por um lado, os homens desse período buscaram substituir 
os valores religiosos por valores humanos, por outro, o 
nascente humanismo reforçava o caráter aristocrático do 
que era então entendido como “patrimônio”. Isso se 
justifica quando se nota que tal humanismo tinha como 
inspiração os valores também aristocráticos da 
Antiguidade greco-romana, acessados através da leitura 
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de obras antigas e do colecionismo de objetos e vestígios 
antigos: práticas provenientes da aristocracia. Neste 
sentido é que foram fundados os Antiquariados.  

Conforme apontam os autores (FUNARI; PELEGRINI, 
2006), o conceito de “patrimônio” esteve vinculado 
formalmente à aristocracia e ao colecionismo até a 
constituição das sociedades modernas e a constituição dos 
Estados nacionais, no século XIX. Antes desse período, os 
Estados europeus eram monárquicos e religiosos, e os 
homens que a eles estavam vinculados eram súditos e não 
cidadãos com direitos e deveres. Tais súditos, que não 
precisavam falar a mesma língua ou possuir tradições em 
comum, assim como não possuíam direitos iguais, eram 
unidos apenas pela necessária obediência ao poder real, 
legitimado pela Igreja. Neste período, portanto, o 
patrimônio não era público ou compartilhado, mas 
permanecia privado e aristocrático, pois se vinculava ao 
poderio e riqueza da Igreja e da nobreza detentoras de 
grandes coleções de antiguidades. 

Segundo Funari e Pelegrini (2006, p.16), os Estados 
nacionais se formaram concomitantemente à constituição 
da ideia de cidadão. Como mencionado, as monarquias 
possuíam sua legitimação no direito divino e àqueles a elas 
vinculados eram denominados súditos, com poucas 
características em comum, inclusive no concernente aos 
direitos. Entretanto, a partir da formação dos Estados 
nacionais e da destituição do poder real divino, os homens 
foram formalmente postos em igualdade mediante a ideia 
de cidadania. Todavia, ainda seria necessário criar os “elos” 
dessa condição: um território, uma língua, uma cultura e 
uma origem comuns. Para Funari e Pelegrini (2006, p.16 e 
17), 
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O Estado nacional surgiu, portanto, a partir 
da invenção de um conjunto de cidadãos que 
deveriam compartilhar uma língua e uma 
cultura, uma origem e um território. Para isso 
foram necessárias políticas educacionais que 
difundissem, já entre as crianças, a ideia de 
pertencimento a uma nação. [...] os novos 
Estados nacionais tiveram como tarefa 

primeira inventar os cidadãos. 

O conceito de “patrimônio” passa a vincular-se então, 
à ideia de nação: o patrimônio nacional de determinado 
povo, território e cultura. Segundo Funari e Pelegrini 
(2006), um exemplo desta mudança é a França, lugar onde 
o moderno conceito de patrimônio cultural se originou. 
Antes da Revolução Francesa de 1789, a França constituía-
se em uma monarquia absolutista fundamentada na 
religião e na sua realeza. Além disso, sua nobreza e súditos 
possuíam origens (inclusive habitando em distantes 
territórios) e direitos variados. Após a Revolução, com a 
constituição do Estado nacional, os princípios da antiga 
forma de governo foram questionados: a República passa 
a substituir a monarquia e os súditos passam a ser 
considerados formalmente como cidadãos, detentores de 
igualdade. Como mencionado, com a cidadania criada, era 
necessário que se criassem os cidadãos.  

A aparente univocidade do advento dos Estados 
nacionais é dissuadida na medida em que se percebe que 
eles se formaram a partir de dois grandes sistemas 
jurídicos (FUNARI; PELEGRINI, 2006, p. 18): o do direito civil 
romano, nos países de tradição latina, e do direito 
consuetudinário anglo-saxão, nos países de tradição 
anglo-saxônica. Esses dois sistemas influenciaram e 
influenciam preponderantemente a concepção de 
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propriedade e, por conseguinte, de patrimônio que tais 
nações desenvolveram e desenvolvem. Se por um lado, o 
sistema jurídico de tradição latina postula que a 
propriedade privada é sujeita de restrições que derivam 
dos direitos dos outros e da coletividade; por outro, no de 
tradição anglo-saxônica essas restrições são menos 
acentuadas. O mesmo ocorre com a noção de patrimônio 
nestas duas tradições. Nos países de tradição latina, a 
noção vincula-se mais ao Estado nacional e à coletividade; 
já nos países de tradição anglo-saxônica tem-se um maior 
cuidado com a proteção dos direitos privados. 

Funari e Pelegrini afirmam (2006, p. 20) que, apesar 
das diferenças entre as tradições, há semelhanças a serem 
acentuadas no concernente a então ideia de “patrimônio” 
e, especificamente, “patrimônio nacional”. Em linhas 
gerais, essas características formam um tripé, cujos três 
vértices são dotados da dimensão da 
“representatividade”: a concretude representativa, o belo 
representativo, a proteção representativa. 

 
Em primeiro lugar, o patrimônio é entendido 
como um bem material concreto, um 
monumento, um edifício, assim como objetos 
de alto valor material e simbólico para a 
nação. Parte-se do pressuposto de que há 
valores comuns, compartilhados por todos, 
que se consubstanciam em coisas concretas. 
Em segundo lugar, aquilo que é determinado 
como patrimônio é o excepcional, o belo, o 
exemplar, o que representa a nacionalidade. 
Uma terceira característica é a criação de 
instituições patrimoniais, além de uma 
legislação específica. Criam-se serviços de 
proteção do patrimônio, como museus, 
formando uma administração patrimonial. 
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Essa burocracia foi composta por 
profissionais de diversas formações e 
especialidades, principalmente arquitetos, 
historiadores da arte, historiadores, 
arqueólogos, geógrafos, antropólogos e 
sociólogos, entre outros. (FUNARI; 
PELEGRINI, 2006, p. 20) 

 
O apogeu da ideia nacionalismo e da busca por 

consolidação de um “patrimônio nacional” é alcançado no 
período que envolve as duas grandes guerras mundiais, 
entre 1914 e 1945 (id., 2006). Tais guerras são 
influenciadas sobremaneira pelo culto aos nacionalismos 
então em voga. O fascismo e o nazismo52 fornecem bons 
exemplos desse “culto”. Em ambos os casos são 
observadas a construção da nacionalidade mediante a 
busca e a glorificação aos vestígios de antepassados, 
mesmos os “mais distantes no tempo e no espaço” 
(FUNARI; PELEGRINI, 2006, p.20): o fascismo, em relação 
aos vestígios romanos e o nazismo, em relação aos 
vestígios dos germanos e dos gregos. Nem sempre esses 
vestígios estavam em seus próprios territórios, como é o 
caso dos germanos, o que era utilizado para justificar 
invasões e reivindicações territoriais; assim como nem 
sempre tinham uma relação direta com o povo, como é o 
caso dos vestígios e valores gregos apropriados pelos 
nazistas53. 

                                                 
52 Sobre o “culto” nazista aos vestígios antigos e as invasões 
territoriais dele decorrentes, sugere-se o documentário Arquitetura 
da Destruição (Undergångens arkitektur) do sueco Peter Cohen, 
lançado em 1989. 
53 A apropriação de vestígios de antepassados (supostos ou reais) 
também podia ser observada em outros países. Segundo os autores 
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O período posterior a tais eventos que se 
convencionou a chamar “pós-Guerra”, foi cenário da 
tentativa de superação dos nacionalismos e imperialismos 
com a criação, dentre outras ações, de organismos 
internacionais capazes de defender a unidade e os direitos 
da espécie humana, de uma “humanidade”54. A 
Organização das Nações Unidas (ONU) e a Organização das 
Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 
(Unesco), por exemplo, foram fundadas imediatamente ao 
fim da Segunda Guerra, no ano de 1945 e representaram a 
tentativa de diálogo entre as nações, bem como o 
entendimento da diversidade (humana e ambiental) como 
valor universal a ser cultivado.  

Assim, como afirmam Funari e Pelegrini (2006, p. 21), 
o novo contexto foi marcado por muitas mudanças 
voltadas principalmente a perspectivas mais abrangentes 
de cultura. A diversidade e o respeito ao diverso passam 
gradativamente a protagonizar as ações sociais e políticas. 
É nesse sentido que as abordagens nacionalistas, 
imperialistas, racistas e eugênicas, também correntes em 
países democráticos, passam a ser questionadas; que os 
povos colonizados lutam e conquistam paulatinamente 
sua independência e que os movimentos sociais emergem 
com pautas que, em linhas gerais, defendiam o direito à 
diversidade (defesa dos direitos civis, emancipação 
feminina, liberdade e igualdade sexual, defesa do meio 
ambiente etc.).  

                                                 
(FUNARI; PELEGRINI, 2006, p.21), a Inglaterra considerava-se a 
herdeira legítima das civilizações mesopotâmica, egípcia e romana. 
54 Segundo Funari e Pelegrini (2006, p. 21), já na década de 1930 na 
Conferência de Atenas, coordenada pela então Sociedade das Nações, 
evocava-se a uma proteção do “patrimônio cultural da humanidade”’. 
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O conceito de “patrimônio” também é marcado por 
mudanças e paulatinamente tem seu sentido ampliado, 
passando a abarcar valores além do nacional, do histórico 
e do estético (FUNARI; PELEGRINI, 2006). Em meados do 
século XX passa a vincular-se social e legalmente ao meio 
ambiente. Nessa direção, os Estados partícipes dos órgãos 
internacionais ainda sugeririam diversas extensões do 
conceito aos valores: provincial, municipal, comunitário, 
indígena, de grupos de mulheres e grupos religiosos. 

Cabe ressaltar que, ao “alargamento” patrimonial 
associou-se à crescente participação popular na gestão 
dos bens patrimoniais, culturais e ambientais, 
anteriormente de responsabilidade da administração 
pública da nação. Tais mudanças são explicadas por Funari 
e Pelegrini (2006, p. 24) como alterações nos modelos 
interpretativos de mundo e nas propostas de ação dos 
indivíduos. Antes o modelo interpretativo de mundo 
estava intrinsecamente atrelado ao respeito às normas e 
às regras. Tudo o que não fosse conforme o padrão era 
considerado “desvio”, “desviante”. Esse padrão enfatizava 
a homogeneidade social e a aceitação de regras e normas 
gerais. Para entender a diversidade e as lutas como 
consequências não de desvios, mas de situações sociais, 
tais padrões e modelos foram criticados e foram sendo 
admitidas as interpretações das sociedades como 
compostas por diversos grupos em constante mudança e 
com interesses internos também conflitantes. 

Uma das consequências desse processo são as 
alterações das noções de ambiente e cultura (FUNARI; 
PELEGRINI, 2006). A ideia de preservação dessas duas 
esferas passou da valorização do caráter único e 
excepcional à incorporação de bens que “se repetem” e 
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“sem os quais não pode existir o excepcional” (ibid., p. 24), 
desenvolvendo-se a perspectiva da imaterialidade do 
patrimônio. 

Uma paisagem não é apenas um conjunto de 
árvores, montanhas e riachos, mas sim uma 
apropriação humana dessa materialidade. 
Assim, compõem o patrimônio cultural não 
apenas as fantasias de carnaval, como 
também as melodias, os ritmos e o modo de 
sambar, que são bens imateriais. (FUNARI; 
PELEGRINI, 2006, p. 25) 

Mas como pensar na preservação do patrimônio na 
“era digital”? Mais precisamente, como pensar a 
preservação do que se cria com meios digitais, como 
pensar a preservação do patrimônio digital? Afinal, vê-se 
uma superprodução de bens dessa natureza e os “meios de 
preservação digital ainda são frágeis e os procedimentos 
técnicos de migração de informação de um meio 
tecnológico para outro, mais moderno, não deixam de 
apresentar problemas.” (FUNARI; PELEGRINI, 2006, p. 28). 
Essas são questões propostas pelos autores ao final do 
capítulo, o que pode sugerir que a história do conceito – 
sob uma perspectiva linear – está longe de chegar ao seu 
termo.  
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS: A INVERSÃO DOS 
TRIÂNGULOS 

 
Dois são os principais elementos comuns entre os 

autores: a menção às alterações semântico-práticas e a 
menção a determinados eventos da tradicional 
historiografia. Apesar de tais similaridades, a principal 
diferença entre as perspectivas é o modo como abordam 
acerca desses dois pontos e a inversão da ênfase dada por 
eles. Tal “inversão” constitui a teorização do tema de 
maneira distinta. 

Ainda que Françoise Choay (2006, 2011) discorra 
acerca das mudanças semântico-práticas de maneira 
associada, a autora enfatiza o aspecto lexical e semântico 
e, parte de tais mudanças para discutir as práticas e 
eventos implicados. Nesse sentido, a autora apresenta 
diferentes momentos na composição do atual conceito de 
“patrimônio cultural”: a ideia de monumento (sua 
universalidade e intencionalidade de construção), a ideia 
de monumento histórico (sua conjuntura específica e 
intencionalidade restrita à escolha), de patrimônio cultural 
(e todo o percurso de combinação de valores histórico e 
artístico e alterações na concepção de “cultura”) e, por fim, 
a ideia de patrimônio como redução terminológica dotada 
de múltiplos sentidos. 

Essa ênfase serve ao propósito da autora que é 
elucidar possíveis confusões conceituais e evidenciar 
valores que podem estar subjacentes à terminologia 
empregada. Em última instância, a Choay pretendeu 
demonstrar que sua discussão possui um caráter 
antropológico, já que concebe o patrimônio como a 
capacidade universal e atemporal humana de edificar e 



Patrimônio, informação e mediações culturais na contemporaneidade 

237 

habitar. Não obstante à universalidade e atemporalidade, 
a autora afirma que o modo como se constrói ou se habita 
não é homogêneo. Ao contrário, é e deve ser diverso para 
que a humanidade que, para ela, detém sua principal 
característica na pluralidade, continue a existir.  

Por outro lado, Funari e Pelegrini (2006), discutem as 
alterações terminológicas em função dos eventos. E mais, 
dos eventos dispostos conforme à tradicional 
historiografia disciplinar. O objetivo desses autores é 
apresentar uma introdução à temática, oferecendo um 
mapa do tema de maneira didática e com afinidade à 
maneira como a educação brasileira é constituída. Dessa 
maneira, entende-se a adoção de tais vias de 
apresentação. Os autores iniciam o “percurso” a partir da 
etimologia do termo individual “patrimônio”, passando 
pelas consecutivas introduções de valores à noção 
(individual, coletivo, religioso, “humanizado”, nacional, 
social e diverso). Os autores discorrem que atualmente há 
uma multiplicidade do conceito: patrimônio material, 
patrimônio imaterial, patrimônio cultural, patrimônio 
natural, patrimônio digital etc. Concluindo que, em relação 
ao patrimônio digital, ainda há necessidade de reflexões 
sobre possíveis definições e medidas de preservação. 

O esquema abaixo demonstra o direcionamento 
teórico das duas perspectivas (o que chamei de “a inversão 
dos triângulos”, cf. Figura 1). 
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Figura 1 – A inversão dos triângulos 

 

 
 
Fonte: Françoise Choy (2006, 2011); Funari e Pelegrini (2006) 

 
A característica imediata de diferenciação entre os 

autores é a inversão do volume terminológico em 
destaque que, se observado mais detidamente, pode 
revelar diferenças mais sutis entre as abordagens. 
Enquanto Françoise Choay (2006, 2011) desenvolve sua 
perspectiva a partir da confusão semântica que vai se 
desenvolvendo ao longo do tempo, em detrimento de uma 
nitidez conceitual primeira; Funari e Pelegrini (2006) 
preferem destacar mudanças de alcance e amplitude que 
o conceito vai adquirindo ao longo do tempo. Finalmente, 
embora possa-se pensar que os autores se diferenciem 
mais pela forma do que pelo conteúdo, entende-se aqui 
que a forma em associação ao conteúdo compõe uma 
distinção teórica. 
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A EXPERIÊNCIA AUDIOVISUAL COM OS 
SABERES TRADICIONAIS NA UFMG 

 

César Guimarães 

Pedro Aspahan 

 
1 INTRODUÇÃO 
 

"Quem sabe, se a academia 
abandonar os seus preconceitos 

e considerar as variadas visões 
de mundo dos povos e suas 

formas de interagir no mundo, 
não iremos encontrar chaves 

para abrir portas, como abriram 
muitas portas nossos 

antepassados para que a gente 
pudesse chegar onde chegamos? 
A gente pode abrir muitas portas 

para as gerações futuras para 
que elas possam entender mais 

do que entendemos hoje."  
Valdina Pinto55.  

 
Desde 2014, o Programa de Formação Transversal em 

Saberes Tradicionais da UFMG convidou e acolheu em 
torno de cinquenta mestras e mestres das culturas afro-

                                                 
55 PINTO, Valdina. Meu caminhar, meu viver. Salvador: SEPROMI, 
2015, p. 151. 
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brasileiras, indígenas e populares para ministrar disciplinas 
ligadas aos seus saberes – abertas a todos os cursos de 
graduação –, no esforço de criar práticas pluriepistêmicas 
de ensino e pesquisa, tal como reivindica o grupo de 
professores envolvido na implantação do projeto: 
 

A iniciativa parte do gesto político-
pedagógico de alargamento do horizonte 
epistemológico que delineia o papel social da 
universidade, qual seja, o de guardar, 
produzir e compartilhar conhecimentos. Não 
se trata apenas, portanto, de resguardar um 
único tipo de conhecimento, aquele de 
matriz eurocêntrica, calcado no modelo 
clássico da ciência positiva, mas de admitir a 
multiplicidade de ciências e formas de 
produção e validação dos conhecimentos e 

tecnologias que deles desbordam.56  

 
A presença dos diversos mestres e mestras no 

ambiente acadêmico tem proporcionado aos alunos uma 
experiência radicalmente diversa daquilo com o que estão 
acostumados, pois as aulas são marcadas – sensível e 
intelectualmente – pelo encontro com manifestações 
concretas de alteridade, em diferentes dimensões: tanto 
em função da singularidade própria aos mestres no seu 
modo de ensinar (marcado pela forte presença da 
oralidade, do corpo e da espiritualidade) quanto dos 
mundos que eles habitam e da cosmovisão que trazem 
consigo. Essa situação ganha um acréscimo de 

                                                 
56 GUIMARÃES, César et al. Por uma universidade pluriepsitêmica: a 
inclusão de disciplinas ministradas por mestres dos saberes 
tradicionais e populares na UFMG. Tessituras, Pelotas, v. 4, n. 2, 2016, 
p. 181. 
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complexidade quando os mestres, falantes de línguas 
indígenas, requerem o trabalho de tradução para o 
português, realizado pelos assistentes que os 
acompanham. Este foi o caso dos pajés Osmar Rodrigues 
(Huni-Kuin) e Paixão Wa’umhi (Xavante), bem como dos 
rezadores Gurani Kaiowá Valdomiro Flores e Tereza 
Amarília Flores.  

Além disso, muitas mestras e mestres vivem em 
situações de extrema vulnerabilidade social, até mesmo 
ameaçados de morte – como é o caso do Cacique Babau, 
liderança tupinambá do Sul da Bahia –, ou tendo seus 
territórios e modos de vida ameaçados por 
empreendimentos privados e públicos, como é o caso da 
luta pela terra de lideranças quilombolas como Dona Maria 
Luzia Sidônio, do quilombo urbano dos Luízes, em Belo 
Horizonte, ou de Maria Luiza Marcelino, em Ubá, na região 
da Zona da Mata (MG). Assim, as mestras e mestres fazem 
de seu ofício  um exemplar e admirável gesto de 
resistência política, cultural e religiosa frente aos sempre 
agressivos modos de exploração capitalista, hoje ainda 
mais intensificados em nosso país pelas atitudes e medidas 
do governo de extrema-direita, que se opõe diretamente 
às reivindicações dos povos indígenas e quilombolas e 
incentiva – abertamente e sem rodeios –  a disseminação, 
no tecido social, de atitudes fascistas, racistas e 
intolerantes perante toda forma de diferença (étnica, 
racial, sexual e de pensamento). Nesse contexto, a vinda 
das mestras e mestres para a universidade amplia não 
apenas as possibilidades epistemológicas com relação à 
produção de um conhecimento mais amplo e permeável à 
diversidade da cultura brasileira, como produz um 
importante reconhecimento do seu saber e do seu lugar de 
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fala, no esforço de proteger, reconhecer e contribuir para 
a continuidade e difusão dos seus modos de vida e das suas 
formas de pensamento.   

Desde o seu início, o Programa dos Saberes 
Tradicionais na UFMG tem constituído um extenso e 
importante acervo audiovisual, registrando todas as aulas 
das 25 disciplinas já ministradas pelas mestras e mestres 
na universidade, bem como produzindo entrevistas 
especiais, documentários e outros materiais junto a eles e 
a suas comunidades. Em 2018, ao criarmos formatos 
audiovisuais em consonância com a escuta que os cursos 
exigem, nos empenhamos em tornar esse material 
acessível ao público externo, editando os vídeos e 
publicando-os no nosso site57 e nas redes sociais. Nesse 
texto, refletimos sobre os desafios do trabalho audiovisual 
com as mestras e mestres, apontando alguns dos 
princípios que regem o nosso trabalho e apresentando 
três diferentes formatos que experimentamos, até o 
momento, para lidar com as distintas formas de encontro 
entre os conhecimentos acadêmicos e os saberes 
tradicionais: a videoaula, o retrato e os filmes 
documentários.  
 
2 A VIDEOAULA E A ALTERAÇÃO DA CENA SENSÍVEL 
DA SALA DE AULA 
 

O nosso primeiro desafio consiste na delicada tarefa 
de filmar as aulas, tanto no que concerne ao trabalho da 
câmera quanto à captação do som direto, diante de 
situações pouco convencionais, com muita movimentação 

                                                 
57 Conferir em: www.saberestradicionais.org 
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dos mestres pelo espaço, assim como de seus assistentes 
e dos alunos, com possibilidades de ativação do corpo e de 
todos os sentidos, como no jogo da capoeira do Mestre 
João Angoleiro, de Belo Horizonte; nas danças e cantos da 
comunidade dos Arturos, de Contagem, ou do mestre 
quilombola piauiense Arnaldo de Lima e nos desequilíbrios 
em meio aos caminhos da mata (como nas aulas de Seu 
Badu, do quilombo do Mato do Tição, MG). Em outras 
ocasiões, trata-se de adquirir novas habilidades, como 
“extrair” um tambor de um tronco com um formão (nos 
cursos dos mestres Antônio de Bastião, de São Benedito 
do Capivari, e Lazinho, de Capão Grosso, MG); amassar 
barro para construir uma casa (no curso das mestras 
Xacribá Lourdes Seixas Evaristo, Rosa Seixas Ferro Bezerra 
e Isabel Cavalcante Bezerra, na Aldeia de Caatinguinha, em 
São João das Missões, MG); cobrir um telhado com folhas 
de palmeira (no curso da casa Maxakali oferecido por Isael 
Maxakali e Reinaldinho Maxakali, da Aldeia Verde, em 
Ladainha, MG) ou, ainda, dedicar-se, pacientemente, a 
enfileirar centenas de miçangas, uma a uma, no curso 
oferecido por Maria Huni-kuin, Lira Kuni-kuin (da Aldeia 
Mucuripe, no Acre), Creuza Prumkwyj Krahô  (da Aldeia 
Nova, em Tocantins) e Sueli Maxakali (da Aldeia Verde, em 
Ladainha, MG).  

Além disso, observamos uma modulação 
extremamente variável da voz dos mestres:  desde o canto 
solo ou em conjunto (como nas aulas de Pedrina de 
Lourdes Santos, de Oliveira, MG), passando pelo uso de 
instrumentos (como aconteceu na construção dos pifes de 
seu João do Pife, de Caruaru, PE, e com os tamborzeiros de 
Minas Gerais), até a suavidade das vozes sussurradas das 
mestras Huni-kuin e da rezadora guarani-kaiowá Tereza 



Rubens Alves da Silva, Franciéle Carneiro Garcês da Silva,  
Frederico Luiz Moreira, Samanta Coan. (Org.). 

246 

Amarília Flores, do Tekoha Guaiviry (território retomado) 
no Mato Grosso do Sul (que falava de modo quase 
inaudível),  chegando a alcançar o  grito (como 
presenciamos em uma aula do Cacique tupinambá Babau, 
da aldeia da Serra do Padeiro, sul da Bahia, na qual ele se 
levantou, subitamente, e fez o impressionante grito de 
guerra do seu povo, evocando o caboclo Tupinambá).  

Muitas vezes, as aulas também acontecem em 
lugares alternativos, em espaços abertos, como na Estação 
Ecológica da UFMG ou no espaço Mandala da Faculdade de 
Educação – sob o abrigo das casas Xakribá (feita de barro) 
e Maxakali (feita de madeira), ambas construídas nos 
cursos oferecidos por mestres indígenas –, em terreiros de 
Umbanda e Candomblé, em comunidades quilombolas, ou 
mesmo em outras cidades, quando acompanhamos a festa 
do Reinado do Rosário em Oliveira. As situações de 
registro são, portanto, extremamente variáveis, com 
mudanças na luz, ruídos externos, vento, com a turma 
organizada em formatos circulares, o que obriga a equipe 
de filmagem (composta por uma dupla de estagiários de 
graduação, um responsável pela câmera e outro pelo som 
direto) a desenvolver uma enorme habilidade e 
versatilidade para participar ativamente das situações, 
conseguindo se adaptar às variações que surgem. 58 
Mesmo quando as aulas acontecem em ambientes 

                                                 
58 Para a gravação dos vídeos e dos áudios contamos com bolsistas de 
graduação (João Carvalho, Isadora Fachardo, Juliana Araújo e 
Guilherme Brant Drumond) e de pós-graduação (Vinícius Andrade de 
Oliveira). Além disso, tivemos bolsistas de pós-graduação que atuaram 
como monitores das disciplinas (Gober Gómez, Débora Matoso, Rafael 
Ramalhoso e Jéssica Dionísio). O Programa teve ainda uma bolsista 
PNPD-CAPES (Isabel de Rose).  



Patrimônio, informação e mediações culturais na contemporaneidade 

247 

tradicionais da universidade, como em salas de aula ou 
auditórios, as dificuldades não diminuem, pois, a lógica 
que rege os encontros continua constantemente 
subvertendo as relações convencionais entre professor e 
aluno, bem como a organização do espaço físico e as 
possibilidades de fala e diálogo entre as partes.  

Nesse sentido, podemos dizer que as aulas ganham, 
muitas vezes, um caráter de acontecimento, se abrindo 
para o imprevisível, e o trabalho de filmagem acaba por 
extrapolar apenas o registro para lidar com situações 
dinâmicas e instáveis. Para tanto, é fundamental que a 
equipe estabeleça um pacto de confiança e cumplicidade 
com as mestras e mestres. Ao estabelecer esse pacto, 
como é comum e necessário no trabalho do documentário, 
elas e eles modulam a sua auto mise-èn-scene, a sua 
performance diante da câmera, em plena consciência de 
que estão em relação não apenas com os alunos, mas 
também com a câmera e com o mundo não imediatamente 
visível da ancestralidade, dos animais, entidades e 
espíritos, que se manifesta no fora-de-campo.59 Ao 
tomarem para si a mise-en-scène, os sujeitos filmados 
podem, autonomamente, conduzir as escolhas que 
constituem a expressão de sua identidade e a 
peculiaridade dos saberes dos quais são portadores. Por 
outro lado, a equipe busca uma participação sutil, estando 
presente e tendo liberdade para interferir quando 
necessário, por exemplo, ajustando os os microfones de 
lapela (quando preciso), alterando o ritmo da aula em 

                                                 
59  Pensamos aqui na original abordagem que André Brasil tem 
concedido aos cinemas indígenas. Cf. BRASIL, André. Lascas do 
extracampo. Devire, Belo Horizonte, v. 9, n. 1, pp. 98-117, Jan./Jun. 
2012. 
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função da disponibilidade do equipamento para a 
filmagem ou contribuindo para definir as posições das 
pessoas filmadas no espaço. Trata-se de um lugar delicado 
e sutil, de uma observação ao mesmo tempo distanciada, 
mas participativa, de um acordo mútuo entre mestre, 
alunos e equipe de filmagem. Isso é possível também 
porque há o reconhecimento da necessidade e da 
importância dessas filmagens que agora vem sendo 
disponibilizadas online.  

Desse modo, o que poderia parecer uma tarefa 
relativamente tranquila –  o registro de uma aula – ganha 
uma complexidade inesperada, e faz surgir questões a um 
só tempo éticas e estéticas: como construir, junto com as 
mestras e mestres uma mise-en-scène que possibilite, pelo 
menos, atenuar certos constrangimentos do ambiente 
acadêmico, como o fechamento do espaço físico, o arranjo 
dos corpos na sala de aula e a predominância do modo 
expositivo do discurso? Como escutar e olhar aqueles a 
quem filmamos sem produzir uma imagem estereotipada 
ou exótica das múltiplas diferenças que animam o mundo 
desses outros sujeitos e epistemes que tomam a cena? 
Como lidar com os interditos e os procedimentos internos 
das culturas tradicionais, com os limites daquilo que pode 
ser filmado ou observado? Como lidar com o 
deslocamento das falas realizadas no ambiente particular 
da aula para o ambiente público da internet sem produzir 
constrangimentos ou problemas éticos?  

Essas perguntas nos conduzem ao processo de 
edição e geram novas perguntas: como montar a fala das 
mestras e mestres? Num primeiro momento, não estava 
bem definido como montaríamos as aulas: se faríamos uma 
edição de trechos das falas, mesclando com outros 
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elementos; se reuniríamos os diferentes mestres de uma 
disciplina modular em um mesmo video; se o trabalho final 
seria produzido para internet ou para cinema. Ao cabo de 
algumas conversas entre os integrantes de nossa equipe, 
decidimos por apresentar as aulas tal como foram 
realizadas, com o mínimo possível de interferência na 
edição. O trabalho da montagem, ao preservar a dimensão 
sensível da situação criada a cada encontro entre os 
mestres, os alunos e os professores parceiros visaria tão 
somente contribuir com o espectador na organização do 
material. Resolvemos apresentar as aulas em sua 
integralidade, excluindo apenas questões organizacionais, 
como a discussão de cronograma, de horários e intervalos, 
pois acreditamos que os videos oferecem um contato 
privilegiado com um saber riquíssimo e de difícil acesso. 
Assim, ainda que os videos ganhem uma duração muito 
longa para os padrões de veiculação da internet, 
ultrapassando, às vezes, duas horas de duração, 
acreditamos que eles contribuam para a constituição de 
um acervo público dos saberes tradicionais das mestras e 
mestres, permitindo que eles alcancem novos públicos, 
para além das suas formas originais de produção e 
transmissão, sem perder de vista seus inúmeros traços 
singularizantes (desde a natureza específica do 
conhecimento em jogo até a performance peculiar de cada 
mestre na condução do curso do qual é o protagonista).  

Assim, no processo de edição, colocamos apenas os 
créditos e as cartelas que ajudam o espectador a 
acompanhar os assuntos abordados ao longo das aulas, 
como maneira didática de valorizar os conteúdos e de 
produzir um índice dos assuntos. Após o processo de 
edição, apresentamos os videos às mestras e mestres para 
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que eles possam ver e aprovar a publicação online, muitas 
vezes fazendo ajustes e correções, antes da veiculação nas 
redes sociais.60  
 
3 O RETRATO E A AUTO-MISE-EN-SCÈNE 
 

Como o material gravado das aulas é muito extenso, 
pois cada mestre contribui com quatro encontros de 
quatro horas cada, o processo de edição é extremamente 
demorado, o que gerava um problema para o Programa, 
pois filmávamos muito, construindo pouco a pouco um 
acervo gigantesco, mas não conseguíamos disponibilizar 
esse acervo de forma ágil. Daí surgiu a ideia de criarmos os 
retratos com as mestras e mestres, que teriam um 
processo de produção mais ágil e, ao mesmo tempo, 
poderiam oferecer uma escuta mais atenta e uma direção 
mais precisa no diálogo com os nossos personagens. Tais 
inquietações ecoam também aquelas de Jean-Louis 
Comolli, em busca de uma outra escuta documentária, 
distinta dos procedimentos usuais do jornalismo e da 
televisão. O autor afirma:  

 
Colocar-se de frente para o outro, 
estabelecer com ele uma relação particular 
que passa por uma máquina, isso tem 
sentido, envolve uma responsabilidade, 
mesmo que completamente banal. Dois 

                                                 
60 Até o momento (junho de 2018) publicamos duas videoaulas de 
Mestra Pedrina Lourdes dos Santos e uma videoaula com os mestres 
tupinambá Cacique Babau, Glicélia e Dona Maria da Glória. Temos 
ainda as videoaulas de Mãe Efigênia (Mametu Muiandê), Pai Ricardo 
de Moura, Makota Valdina, Maria Luiza Sidônio e Dona Tereza Amarília 
Flores em processo de publicação online.  
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sujeitos se engajam – em relação a essa 
máquina – em um duelo, um face a face, uma 
relação, uma conjugação mais ou menos 
guiada pelo desejo, mais ou menos marcada 
pelo medo e pela violência. E se esses dois 
sujeitos não se comprometem um com o 
outro, a máquina capta – cruelmente – a falta 
dessa relação, a nulidade desse encontro. 
Não se filma impunemente – menos ainda o 
corpo do outro, sua palavra, sua presença.61 

 

A rigor, o que fazemos quando construímos os 
chamados retratos das mestras e mestres não é bem uma 
entrevista, pois não se trata de simplesmente conduzir um 
jogo regulado de perguntas e respostas. Se 
permanecemos no fora-de-campo e elidimos nossas 
intervenções na montagem é porque elas se querem 
simplesmente indutoras de uma fala que permita aos 
mestres discorrer sobre sua formação e o processo de 
aquisição dos saberes do quais são portadores, o 
adensamento de suas experiências ao longo da vida, bem 
como as vinculações de sua história pessoal com a história 
mais longa das comunidades a que pertencem. 
Procuramos um desvio do regime da informação, 
sustentando uma mediação discreta (na qual predominam 
mais os comentários do que as perguntas) capaz de 
reforçar o valor de presença (contigencial, singular, não 
controlada) daquele que toma a palavra para si. 
Necessidade, portanto, de afirmação da auto-mise-en-
scène na construção conjunta do retrato. Nesse sentido, 

                                                 
61 COMOLLI, Jean-Louis. Ver e poder: a inocência perdida: cinema, 
televisão, ficção, documentário. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2008, 
p. 86. 
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convidamos o espectador a uma experiência de escuta 
paciente no encontro com a duração fabuladora e de 
rememoração da fala das mestras e dos mestres. Ao 
escutá-los, participamos, por um instante, de outra 
temporalidade, compartilhada conosco por meio do 
regime oral de transmissão dos saberes.  

A composição do retrato audiovisual é 
aparentemente simples, mas o resultado para a 
experiência do espectador é bastante significativo. O que  
chamamos de retrato é a apresentação de uma conversa 
com as mestras e mestres, na qual escutamos um pouco de 
suas histórias de vida; abordamos sua relação com os 
ancestrais dos quais herdaram os saberes, atitudes e 
valores que definem sua mestria (bem como as condições 
atuais para a sua transmissão para os mais novos); pedimos  
que apresentem ao espectador a cosmovisão que orienta 
seu saber e os outros elementos a ele associados (as 
narrativas míticas, os cantos, as rezas, as práticas rituais, os 
jogos e as danças). Falamos também do que acharam da 
experiência pela qual passaram na universidade, na sua 
relação com os alunos, e das condições (com dificuldades 
e possibilidades) para a sustentação e a disseminação dos 
saberes tradicionais na sociedade brasileira atual.  

As primeiras experiências de produção de retratos 
audiovisuais que tivemos se deram na disciplina 
Cosmociências: Arte das Miçangas (2017), oferecida pelas 
mestras Lira Huni Kuin e Maria Huni Kuin (Aldeia Mucuripe, 
Acre); Creuza Prumkwyj Krahô e Leila Jôxa Krahô (Aldeia 
Nova, Tocantins); Sueli Maxakali e Eliane Maxakali (Aldeia 
Verde, Minas Gerais). O primeiro retrato foi realizado com 
a mestra Sueli Maxakali a partir da filmagem de uma 
passagem da sua aula na qual ela contou a história da 
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origem das miçangas para os Maxakali e destacou a 
necessidade do canto para transformação dos colares de 
miçangas em corpos humanos.62 O segundo, ainda no 
curso das miçangas, foi feito com as mestras Lira e Maria 
Huni Kuin. Na criação desse retrato já ocorreu a inclusão da 
fala das mestras fora do ambiente das aulas, numa 
conversa gravada especialmente para a produção do 
vídeo, que mesclava as falas e cantos com as imagens das 
aulas e das miçangas.63  

Em um segundo momento, propusemos a produção 
do retrato a partir da gravação de uma conversa mais 
longa; nesse caso, com o mestre tamborzeiro Antônio de 
Bastião, da comunidade de São Benedito do Capivari, 
município de Minas Novas, no Vale do Jequitinhonha, no 
âmbito da disciplina Artes e ofícios dos Saberes Tradicionais: 
Danças, cantos, toques e instrumentos tradicionais (2018).64 
Preparamos a gravação da conversa com uma boa 
estrutura de filmagem, câmera e som direto e uma equipe 
mais completa. Assim que começamos, já na primeira 
pergunta, mestre Antônio de Bastião desenvolveu uma 
longa, belíssima e comovente fala sobre como recebeu a 
herança do ofício de tamborzeiro, algo que vinha desde 
seus tataravós, mas cuja designação última se deu para 
cumprir o desejo de seu falecido avô, Artur Barreiro. O 
mestre conta que a sua avó, após a morte de Artur, o 
                                                 
62 Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=6OzVcmm35FQ, acesso em 
15/04/2019. 
63 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=FU8b-
s7jBN0&t=145s, acesso em 15/04/2019. 
64 Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=WocUDzZkkG0&t=2989s, acesso 
em 15/04/2019. 

https://www.youtube.com/watch?v=6OzVcmm35FQ
https://www.youtube.com/watch?v=WocUDzZkkG0&t=2989s
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procurou para lhe entregar o saco de ferramentas, e com 
isso, passar para ele a incubência de continuidade do ofício 
do avô. Ao longo da história, mestre Antônio produz um 
relato riquíssimo em detalhes desse dia. Ele conta que, no 
meio da conversa, a avó pediu a ele um gole da "mará", 
uma cachaça que ele tinha em casa, e pediu que ele 
também bebesse. Depois de alguns goles, algo misterioso 
teria acontecido. Mestre Antônio, sua esposa e sua avó 
ficaram num estado de sensibilidade alterada. Ele parece 
sugerir que nesse momento foi possível sentir uma 
presença especial, talvez o espírito de seu avô, como se ele 
recebesse a herança do ofício também no nível espiritual, 
construindo com ele um pacto para a continuidade do 
ofício. Assim, o ofício de construção de tambores e caixas 
para as folias é algo que acontece não só no mundo 
material, mas para além dele. São os "tambores da fé", 
como ele relatou no início da conversa. Não é sem razão 
que esses instrumentos têm um valor sagrado para o 
mestre e sua comunidade.  

A gravação de uma conversa mais longa oferece ao 
espectador o compartilhamento de outra temporalidade, 
mais adensada e lenta, bem distinta dos depoimentos 
colhidos – frequentemente com rapidez e desatenção – 
pelos videos institucionais e pelo telejornalismo, cujos 
cortes desrespeitam a dimensão qualitativa do tempo (a 
duração) da qual emerge a falta do sujeito filmado.  No 
caso específico de mestre Antônio, a fala dele ganha um 
caráter de acontecimento, tamanha a força de sua 
narrativa. A fala rememorada, ao ser oferecida à câmera, 
faz emergir algo da experiência vivida, uma marca singular, 
apenas acessível por meio da oralidade e da performance 
de sua auto mise-en-scène, nessa situação criada 
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especialmente para a sua escuta. Podemos dizer que, 
contrariando a origem burguesa do retrato em pintura 
(guiado pela soberania do retratista em conduzir a 
representação do retratado), aqui trata-se de um retrato 
construído pelo diálogo. Mais do que isso: os 
procedimentos da escuta atenta e dos planos prolongados 
permitem estabelecer, na cena filmada, aquilo que José 
Jorge de Carvalho tem chamado de “protocolo de 
diálogo”65 entre os universos dos saberes tradicionais e do 
conhecimento acadêmico. Sublinhemos, entretanto, que o 
protocolo não antecede o diálogo: imanente à 
conversação que se desenvolve em cena, ele não é 
definido a priori como um conjunto de regras fixadas de 
antemão. Ele é, a um só tempo, possibilitador do diálogo e 
força de sua sustentação em aberto, regido pelos termos 
que ele mesmo produz e que permitem o encontro – livre 
de assimetrias ou hierarquias – entre mundos e saberes 
distintos, longe da tentativa (marcadamente eurocêntrica 
e mono-epistêmica) de tomar a fala do outro como uma 
linguagem-objeto a ser decifrada ou interpretada pela 
metalinguagem forjada segundo os procedimentos 
vigentes na academia.  

Nesse sentido, decidimos que o processo de 
montagem deveria respeitar o tempo e a lógica das 
mestras e mestres, trazendo o seu discurso integralmente, 
sem operar cortes temporais e ilações de sentido 
promovidas pela montagem. Mesmo que o discurso 
apresente, muitas vezes, percursos circulares ou elípticos, 
pois retornam a assuntos já mencionados, não 
pretendemos "organizar" a fala dos mestres, como se faz 
                                                 
65 Disponível em: https://youtu.be/VA-bP2m42II.- Acesso em 
30/07/2019.  
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normalmente nos formatos televisivos, mas sim, 
disponibilizar a sua peculiar forma temporal, mesmo que 
errante, ao espectador. Eventualmente intercalamos a fala 
das mestras e mestres com planos-sequência de 
observação documental de sua atuação em aula ou em 
outras situações de filmagem especialmente criadas para 
o retrato, sempre em diálogo com as falas. Os planos-
sequência são sempre gravados em som direto e com o 
precioso auxílio dos microfones de lapela, que nos 
permitem estar próximos do pensamento e do saber das 
mestras e mestres na sua relação com os alunos, com a 
natureza ou mesmo com outros elementos não 
imediatamente visíveis. Não usamos imagens de 
cobertura, músicas extradiegéticas ou cortes rítmicos. Os 
planos-sequência devem se constituir em continuidade, 
produzindo um pequeno arco narrativo, com início, meio e 
fim, em diálogo com o que é dito pelos sujeitos filmados. 
Assim, a apresentação integral das falas visa disponibilizar 
o saber das mestras e mestres de modo mais amplo, a toda 
a comunidade interessada (e não só acadêmica), 
contribuindo concretamente para atestar os saberes dos 
quais eles são portadores. Com isso, fornecemos um 
importante subsídio material para a composição dos 
dossiês necessários aos processos de concessão do título 
de Notório Saber aos mestres dos saberes tradicionais, em 
resolução recentemente aprovada em nossa universidade. 
No dia 06/08/2019 foi aprovada por unanimidade junto ao 
Conselho de Pesquisa, Ensino e Extensão (CEPE) da UFMG 
a resolução que torna possível a atribuição de Notório 
Saber a mestres e mestras indígenas, afro-brasileiros, 
quilombolas, das culturas populares e de povos 
tradicionais no Brasil, título equivalente a um doutorado. 
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Com essa titulação, os mestres e as mestras estão aptos a: 
I) atuarem como docentes em atividades de ensino, 
pesquisa e extensão; II) participarem em Comissões 
Examinadoras de Mestrado e Doutorado. 

Ainda sobre o plano-sequência, podemos observar, 
por exemplo, como ele é utilizado no retrato de Mestre 
Antônio, no momento em que o tamborzeiro interage, 
durante a aula, com três alunas. Inicialmente, eles 
conversam sobre o couro de cabrito que vai se transformar 
na pele do tambor. É notável a delicadeza do mestre ao 
comentar as várias maneiras de se esticar o couro sobre o 
tambor. Ele afirma que escolheu um "jeitinho que favorece 
mais pra mode poder espichar ele, sem fazer muita força, 
também evita de quebrar a peça. É que no arrocho, 
dependendo, se a pessoa não tem muita prática, acontece 
até do couro rasgar ou quebrar embaixo." Em seguida, ao 
comentar a dedicação de outro aluno, ele conclui: "– Vocês 
todos, eu não posso queixar a quantidade de um fio de 
cabelo, de um fiozinho de cabelo, de vocês todos. Vocês 
todos, quarenta que passou comigo e está passando, eu não 
tenho assim uma deferença de vocês comigo da grossura de 
um fiozinho desse cabelo seu, do seu e dela." A aluna 
pergunta: "– E o seu (cabelo)?" Ele responde: "– O meu é 
mais grosso um pouco. Meu cabelo é mais grosso um 
pouco…”. Todos riem, e logo o mestre se põe a cantar e a 
dançar, demonstrando que é possível ver a qualidade da 
pessoa até mesmo no jeito de falar (como acabávamos de 
perceber em sua própria fala).  

Nessa bela situação de aula, notamos como a relação 
professor-aluno acontece envolta em encanto, gentileza e 
afeto. Não se trata de uma relação "transmissiva" do 
conhecimento – como criticou Paulo Freire – em que o 
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mestre detém o saber e o transmite ao aluno, que seria 
como um saco vazio a ser preenchido. Muito pelo 
contrário: nessa situação, a relação é tomada por um afeto 
próprio do fazer partilhado. O processo de construção do 
tambor se torna também processo de constituição de um 
frágil e breve ser-em-comum, cujos laços duram o tempo 
do encontro. O mestre não apenas transmite o seu saber; 
ele compartilha com os alunos o seu amor pelo processo 
de construção dos tambores. O que se aprende não é 
apenas a construção de um tambor tradicional, e sim a 
instauração de uma situação que permite a co-habitação 
de mundos que partilham a diferença, de parte a parte. A 
situação de aula, na relação com o mestre, é constituída 
não apenas pelo pensamento teórico, como geralmente 
acontece no ambiente acadêmico, mas por um processo de 
"pensar-sentir-fazer" que integra o sentimento, a sensação 
e a intuição, como explica José Jorge de Carvalho em 
depoimento registrado para o nosso site.66 

Outro exemplo interessante é o retrato de Makota 
Valdina, o último que produzimos até o momento. Ele foi 
filmado durante a disciplina Artes e Ofícios dos Saberes 
Tradicionais: Políticas da Terra, no final de 2018, poucos 
meses antes da passagem da mestra a um outro plano 
espiritual.67 O retrato começa com um plano aberto da 
Makota, com seus trajes africanos, passeando em frente à 
mata da Estação Ecológica da UFMG, em busca de uma 
planta especial, que posteriormente descobrimos se tratar 

                                                 
66 Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=gAT1szkgw6Y&t=, acesso em 
17/04/2019. 
67 Disponível em: https://youtu.be/FAc4CJr4qtM, acesso em 
16/04/2019. 

https://www.youtube.com/watch?v=gAT1szkgw6Y&t=
https://youtu.be/FAc4CJr4qtM
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da pindaíba.  
Enquanto ela admira a mata, ainda diante da sua 

imagem, escutamos seu belíssimo canto em kimbundo e 
kikongo arcaico, em homenagem ao caboclo Nzo 
Onimboya, que dá nome ao seu terreiro de candomblé (de 
nação Angola), em Salvador.68 Ela se desloca pelo espaço, 
estudando as plantas, e retira uma folha. Em seguida, 
continuamos a escutar o canto, agora em som direto, com 
a imagem da Makota em primeiro plano, com bananeiras 
ao fundo. Ela termina o canto e a primeira imagem retorna, 
com a mestra deixando o plano da mata. A luz do sol se 
intensifica, produzindo uma variação meteorológica, como 
que para nos lembrar que o nosso tempo é compartilhado 
com o tempo dos astros e dos outros seres, estourando o 
verde da imagem. Ela lê um poema de sua autoria, no qual 
reflete sobre sua iniciação: 
 

Deitada numa esteira 
De coisas materiais vazia 
No silêncio quieta.  
Numa entrega total, verdadeira  
Sentindo a força que em mim penetra.  
Força, Gunzo, Ngolo 

                                                 
68 Trata-se do hino Nzo Onimboya, dedicado ao caboclo patrono do 
terreiro. Ele foi composto pelo sobrinho de Makota Valdina, Junior 
Pakapym, que nos contou que esse é o único registro já realizado da 
sua tia cantando o hino. Junior esteve conosco para abertura das 
atividades dos Saberes Tradicionais em abril de 2019 e traduziu a letra 
a nosso pedido. Ela diz: "Dá o amor / dá o amor / Somos todos filhos 
de um grande ser da floresta / por isso a mistura de todos nós traz paz 
/ Casa Onimboya / casa de força / onde as águas sagradas se 
encontram”. A presença dos caboclos nos terreiros de candomblé não 
é algo comum, e Makota Valdina insistia na importância dos terreiros 
se abrirem para a integração dos caboclos em seus rituais. 
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Que do alto vem 
E mistérios a vida contém 
E no Chão Sagrado entra 
E do Chão ressurge 
E no meu corpo se adentra 
Levando-me a grandes mistérios  
Dum mundo tão velho e novo. 
Eu no Chão Sagrado 
Na imersão total do mistério 
De  Nzaambi e dos Nkisi 
Meditando sobre o revelado 
Pensando no que o Chão me disse 
Eu tão grande e tão pequena 
Aceitando sem entender,  
Recebendo sem perceber 
A força que vem do alto  
E ressurge da terra,  
E se faz razão do meu viver.69 

 
Ela prossegue, após a leitura: “No fundo, no fundo, a 

força vem é de baixo, pois embaixo está toda a nossa 
ancestralidade. A gente vive nesse mundo, que a gente vê, 
que a gente toca, mas o mundo invisível é como que esse 
mundo imerso, que a gente não vê, que está embaixo da 
terra. Nosso mundo ancestral dos nossos antepassados e 
de toda a ancestralidade porque, o que são os n'kisis, o que 
são todos os elementos da natureza que chegaram antes 
da gente? Então é a nossa ancestralidade”. Em seguida, ela 
agradece ao seu n’kisi por estar ali, naquele momento, por 
lhe dar esse presente: algo que "eles lá planejam, e a gente 
só está dentro". Ela agradece novamente e pede que toda 
essa energia da natureza nos abençoe a todos e ilumine o 

                                                 
69 Transcrevemos o poema, com sua disposição, pontuação e grafia 
originais, tal como publicado em PINTO, Valdina. Meu caminhar, meu 
viver. Salvador: SEPROMI, 2015, p. 84.  
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nosso estar no mundo: "a mente, o pensar, o querer, a 
ação, a missão de vocês. Ntondele N'zambi uá Kuatesa! 
Muito obrigada."70  

Essa sutil operação de montagem presente na 
sequência inicial, a princípio muito simples, sugere 
sentidos complexos. Primeiro, ao apresentar a imagem da 
Makota diante da mata junto com o canto do caboclo, 
patrono de seu terreiro, fazemos reverberar o seu 
pensamento, pois, para a mestra, o "espaço mato"é algo 
vital tanto para o mundo material quanto para o mundo 
dos n’kisis. O espaço mato é lugar de aprendizagem, de 
convivência, de cura e de contato com as entidades, pois, 
como ela explica, o que são os n’kisis senão a própria mata? 
As plantas não estão ali numa relação metafórica com os 
espíritos, elas são os próprios espíritos, a sua expressão 
terrena, e por isso, elas podem curar. O canto do caboclo 
Nzo Onimboya, patrono de seu terreiro, reforça também 
essa missão de cura, que Makota Valdina recebeu de seu 
n’kisi. É por isso que ela busca na mata mineira, como 
vemos mais adiante no retrato, a planta que parece estar 
extinta em Salvador:  

 

                                                 
70A grafia do termo que designa as entidades na nação Congo/Angola 
varia muito. Nas publicações especializadas e também na transcrição 
dos relatos das mestras e mestres das religiões afro-brasileiras 
encontramos as formas aportuguesadas “inquice” e “inquisse”. 
Adotamos a grafia empregada por Makota Valdina em seu livro, 
quando explica que o n’kisi é “entidade, a energia/força, a essência 
existente em toda natureza, contida nos elementos da natureza, mas 
que também se mostra para nós através da incorporação nos seres 
humanos por ele escolhido”. Cf. VALDINA. Meu caminhar, meu viver, 
p. 156. 
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A pindaíba é uma folha muito importante e que a 
gente usa muito. A gente usa pra sacudimento, a 
gente usa pra banho, (...), mas ela, na linguagem do 
povo de santo e dos erveiros, ela é conhecida como 
quebra feitiço ou tira feitiço, e eu acho que essa 
folha é um pouco como o meu nome, a minha dijina. 
Meu nome no candomblé é Zimewanga, que vem de 
zima-wanga. Zima é apagar, tirar. Wanga é o 
sofrimento, magia e alguns chamam também de 
feitiço. Então, ela é de quebrar o feitiço, de tirar o 
feitiço, ela tem a ver com a minha digina, com o meu 
nome. Quando a gente tira o feitiço, a magia, o mal 
feitiço, tira o sofrimento.  

 
Ao associarmos a imagem de Makota Valdina diante 

da mata (como que perscrutando as plantas) ao canto do 
caboclo Nzo Onimboya, buscamos reverberar, sob a forma 
fílmica, algo do pensamento da mestra e de sua relação 
com a natureza, com os n’kisis, com a cura e com a 
ancestralidade. A sequência também funciona como um 
preâmbulo de um forte acontecimento que pudemos 
testemunhar, pois ela de fato encontra a pindaíba no meio 
da mata e a saúda com alegria. A busca pela pindaíba é 
como uma busca pelo sentido da própria existência, pelo 
sentido do nome que lhe foi concedido por ocasião de sua 
feitura no santo (sua dijina) e pela materialização de seu 
n’kisi e de sua missão terrena. Podemos dizer que houve 
ali um verdadeiro encontro da Makota Valdina com a 
planta, com a natureza, ou mesmo, com o n’kisi e com a 
ancestralidade, e tivemos a sorte de testemunhar e 
registrar esse acontecimento.  

Um segundo desdobramento dessa experiência 
ocorreu após o seu falecimento. Valdina havia proposto 
uma disciplina ao nosso Programa que se intitularia 
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"Chamando o mato de volta". A ideia da disciplina era 
realizar uma vivência na mata da Estação Ecológica da 
UFMG, permitindo aos alunos interagir com as plantas, 
identificar espécies, aprender com elas os sentidos, os 
usos e a cosmologia a elas associados, bem como criar um 
viveiro público de mudas que seria partilhado com as 
comunidades de terreiro de Belo Horizonte. Ela não pode 
retornar à cidade para oferecer o curso, mas vieram seus 
sobrinhos Alice Pinto e Junior Pakapym, que participaram 
da abertura da disciplina conduzida por Pedrina de 
Lourdes Santos (Oliveira, MG) e Pai Ricardo de Moura (Casa 
de Caridade Pai Jacob do Oriente, Belo Horizonte, MG).  

Na abertura do primeiro semestre de 2018, 
apresentamos o retrato que fizemos com Makota Valdina. 
A partir da experiência do video, Pai Ricardo e Pedrina 
sugeriram que iniciássemos o curso com uma aula aberta, 
na qual faríamos uma homenagem à Makota Valdina, 
aproveitando a presença de seus sobrinhos, e levando uma 
oferenda ao pé da pindaíba, planta que seria não só a 
ancestral espiritual de Valdina, como a própria presença de 
sua energia de cura no plano terreno. Eles levaram os 
atabaques para a Estação Ecológica, fizeram uma oferenda 
com frutas, canjica e mel, e deram início aos trabalhos. A 
cada momento, eles explicavam aos alunos a função dos 
cantos, sua história e o processo da homenagem. Todos os 
alunos participaram de alguma maneira, da composição da 
oferenda. Em seguida, entramos na mata, em direção à 
pindaíba. Alice e Juninho, junto com Pai Ricardo e Pedrina, 
colocam a oferenda aos pés da pindaíba num momento de 
muita emoção, como numa espécie de reencontro com 
Makota Valdina. Os tambores seguem tocando e 
embalando os cantos. Eis que, de repente, junto com o 



Rubens Alves da Silva, Franciéle Carneiro Garcês da Silva,  
Frederico Luiz Moreira, Samanta Coan. (Org.). 

264 

canto martelado de um pássaro, os caboclos começam a 
chegar. Um a um, eles tomam os corpos de alguns 
membros do grupo, se aproximam de nós e nos 
cumprimentam.  Aquilo que parecia uma homenagem à 
Makota Valdina era já um trabalho, um ritual, a própria 
macumba que se instalava e nos colocava em conexão 
direta com o mundo espiritual, envolvendo especialmente 
os sobrinhos que enfrentavam ainda o luto pela perda de 
sua tia e mãe de santo. Ngolo, Gunzo, "a força que vem do 
alto e ressurge da terra": era isso que experimentávamos 
naquele ritual.  

 
4 O DOCUMENTÁRIO E O NÃO-SABIDO 

 
Até o momento tivemos apenas duas experiências de 

construção de filmes documentários a partir do material 
audiovisual do Programa. A primeira foi o filme Eu vim de 
muito longe (62') realizado em 2014, com recursos do INCT 
de Inclusão no Ensino Superior e na pesquisa.71 O 
documentário reúne um extrato das aulas dos mestres 
participantes da primeira versão do Programa, ainda em 
caráter piloto, e apresenta um pouco dessa experiência 
inaugural realizada na UFMG. O filme acompanha os cinco 
módulos da disciplina "Artes e ofícios dos Saberes 
Tradicionais": Cultura e cultivos dos quilombos, com 
Sebastiana de Oxóssi (Quilombo Carrapatos da Tabatinga, 
Bom Despacho, MG) e Seu Badu (Quilombo do Mato do 
                                                 
71 Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=V28bWb1DpRM – Acesso em 
30/07/2019. A equipe foi composta por Ana Carvalho e Fernando Ancil 
(Fotografia e Som Direto) e por Bernard Belisário e Bruno Vasconcelos 
(Montagem).  
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Tição, Jaboticatubas, MG); A dinâmica das manivas do 
Médio Solimões, com Dona Maria Eugênia Oliveira Batalha 
e Dona Margarida Meireles (Comunidade de Nogueira, 
AM); Cosmociência Guarani e Kaiowa, com Nhanderu 
Valdomiro Flores (Tekoha Guaiviry, MS); Cantos 
afrobrasileiros, brincando e resistindo na tradição, com José 
Bonifácio (Bengala) e Jorge Antônio dos Santos 
(Comunidade dos Arturos, Contagem, MG); Territórios do 
barro, com Dona Dalzira Xacriabá (São João das Missões, 
MG).  

A segunda experiência surgiu numa disciplina de 
montagem que oferecemos em 2018. Nela, alguns alunos 
que acompanharam e filmaram a festa do Reinado do 
Rosário em Oliveira, junto à mestra Pedrina, decidiram 
enfrentar o desafio de montar o vasto registro que daí 
resultou. Ao longo do processo, percebemos que o 
material era extenso demais e muito heterogêneo, e 
decidimos nos concentrar somente em um aspecto da 
festa, o percurso do Boi que anuncia o festejo. Dessa 
maneira, o trabalho de montagem do filme O boi de 
Oliveira (28')72 se concentrou na modulação do ritmo e da 
vibração da multidão, num constante jogo entre o 
ambiente interno, onde o ritual se desenvolvia, e o 
ambiente externo, onde centenas de pessoas se 
aglomerava para acompanhar o percurso do Boi. A 
invenção formal da montagem se estabeleceu nesse jogo, 
trabalhando, em paralelo, os dois ambientes e o ritmo do 
acontecimento. Ao contrário dos outros trabalhos, o curta 
não se baseia na fala dos personagens, mas na dinâmica do 

                                                 
72 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=dqcsdF3GvMM 
– Acesso em 30/07/2019. Edição de Júlia Duarte e Gabriel Lopo Silva 
Ramos, sob nossa orientação.  
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acontecimento presenciado pelos alunos. Nesse sentido, a 
montagem também é responsável por recriar a narrativa 
do evento e, portanto, por produzir certo grau de 
ficionalização inventiva no modo como encadeia os planos 
e estabelece a continuidade entre eles.  

Na abertura do filme, na Casa do Congadeiro, os 
preparativos para a saída do Boi são cercados de intensa 
comoção: os organizadores lembram que não se trata de 
carnaval, mas de uma comemoração religiosa. Reza-se o 
Pai Nosso. Contritos e comovidos, muitos com o rosário na 
mão ou no peito, os participantes da cerimônia tocam e 
encostam sua testa na cabeça ou no focinho do Boi e fazem 
o Nome-do-Pai, enquanto os tambores começam a bater, 
seguidos pelos cantos. Do fora de campo, entretanto, já 
vinha um rumor crescente que os planos seguintes logo 
dariam a ver, em meio à rua mal iluminada: do lado de fora 
ouve-se os gritos de uma multidão de jovens e crianças – 
em sua maioria negros – que, à maneira de uma torcida 
tomada pela euforia, pulavam e gritavam, seguidamente: 
“e solta o boi/e solta o boi”, num gesto lúdico e 
provocador. Para dizer com maior justeza, servindo-nos 
dos termos empregados por Beatriz do Nascimento em Ori 
(1989) – filme que ela narrou e roteirizou ao lado de Raquel 
Gerber – esses jovens que atiçavam o Boi estavam se 
aquilombando.  

E quanto a esse Boi que andará pelas ruas da cidade, 
saindo da periferia para alcançar o centro, arrastando 
consigo centenas e centenas de pessoas, não é outro 
senão Exu, o Senhor das Encruzilhadas, como nos diz 
Pedrina Lourdes Santos. É ele quem abre a festa e 
desenha, na companhia dos jovens negros, um traçado que 
des-sincretiza radicalmente a festa, tão marcada pelos 



Patrimônio, informação e mediações culturais na contemporaneidade 

267 

signos católicos, como ressalta a capitã. Quase ao final de 
seu trajeto pela noite da cidade, já na madrugada, o Boi é 
recebido e devidamente alimentado na casa de Pedrina, 
antes de se iniciar o ritual do candombe, com os tambores 
ancestrais (criados ainda no terrível tempo da escravidão). 
Essa interpretação – e a própria condução da festa do 
Rosário – feitas pela mestra teria nos passado 
inteiramente desapercebidas, se não fossem a escuta e o 
olhar que ela nos propiciou: tanto nas aulas ministradas na 
universidade quanto no acolhimento que ofereceu à 
equipe de filmagem e aos alunos do curso, em sua casa, na 
cidade de Oliveira.   

A experiência de realizar este filme em Oliveira, bem 
como o registro das aulas da capitã Pedrina Lourdes dos 
Santos na UFMG permitem-nos – à guisa de conclusão – 
estender o valor desse exemplo ao conjunto da produção 
audiovisual vinculada ao Programa de Formação 
Transversal em Saberes Tradicionais. Em seus diferentes 
formatos e com a peculiaridade de seus recursos 
expressivos, os vídeos documentam as complexas formas 
de sistematização e de transmissão – predominantemente 
orais – do conhecimento produzido pelas culturas 
tradicionais (indígenas, afro-brasileiras e populares) e que 
nem sempre encontra formatos adequados no âmbito das 
publicações impressas.  Em uma atitude efetivamente 
descolonizadora – em contraste com a mono-episteme 
eurocêntrica – eles trazem, sob o signo do múltiplo, a 
palavra viva e os modos singulares de enunciação do 
discurso protagonizado pelas mestras e mestres dos 
saberes das comunidades tradicionais.  
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DESAFIOS PARA USO DE MATERIAIS E 
TECNOLOGIAS VERNÁCULAS EM 
PROGRAMAS DE HABITAÇÃO NO 

BRASIL: TECNOLOGIA, COMUNIDADES 
TRADICIONAIS E DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL 

 

Marco Antônio Penido de Rezende  

Raphael A. V. C. N. Pachamama 

Patrícia Prema de Melo Moraes  

 
 
[...] se o conhecimento do índio for levado a 
sério pela ciência moderna e incorporado 
aos programas de pesquisa e 
desenvolvimento, os índios serão 
valorizados pelo que são: povos 
engenhosos, inteligentes e práticos, que 
sobreviveram com sucesso por milhares de 
anos na Amazônia. Essa posição cria uma 
‘ponte ideológica’ entre culturas que 
poderia permitir a participação dos povos 
indígenas, com o respeito e a estima que 
merecem, na construção de um Brasil 
moderno (POSEY, 1986, p. 43). 
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APRESENTAÇÃO 
 
Cem anos depois das primeiras vilas operárias em São 

Paulo, vira-se o século e os programas públicos de 
habitação social continuam com uma política econômica 
que favorece a iniciativa privada e os detentores do capital 
investidor em detrimento do desenvolvimento integrado 
da população brasileira. 

Como sanar o déficit habitacional de 
aproximadamente seis milhões de moradias no país? 
Sendo 84% famílias com renda familiar inferior a três 
salários mínimos (FJP, 2015). É possível desenvolver um 
programa habitacional que contribua para a redução da 
desigualdade social além da produção habitacional? 

Este artigo pretende tentar entender os desafios da 
incorporação de inovações tecnológicas sustentáveis 
social e ambientalmente em programas de habitação 
brasileiros. E faz sugestões capazes de gerar mudanças nas 
estruturas sociais do país, embasadas em experiências 
reais ocorridas na América Latina. 

No primeiro subtítulo, será feita uma revisão 
histórica, de práticas governamentais no Brasil em prol da 
construção de habitação popular. Voltados para atender 
famílias que não tem condições financeiras para adquirir a 
casa própria no mercado imobiliário. A revisão histórica vai 
mostrar como estes programas priorizaram aquecer o 
mercado da construção civil (gerando lucros para as 
empresas já consolidadas voltadas para esse setor).  Uma 
vez que poderia promover estratégias e Tecnologias 
Sociais que contribuíssem para a diminuição da 
desigualdade social no pais. Esta opção possibilitaria a 
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estas famílias melhoria nas condições financeiras para ter 
acesso a outras demandas e consumos.  

No segundo subtítulo, será feita uma revisão teórica 
crítica mostrando como a ciência e a tecnologia foram 
apropriadas como formas de poder ao longo da história 
moderna. A evolução tecnológica foi conduzida por 
interesses de pequenas elites econômicas com domínio de 
seus materiais e técnicas, através de financiamento de 
pesquisas de aprimoramento, que os mantenham no 
domínio do mercado. Condicionando e limitando as 
inovações tecnológicas disponíveis para a sociedade. 
Inclusive as “inovações” aplicadas em programas 
governamentais de habitação social através de parcerias 
de interesse privado.  

Já no terceiro subtítulo, será problematizada a 
atuação do programa Minha Casa Minha Vida em uma 
comunidade tradicional indígena. Mostrando como a falta 
de inovações tecnológicas com materiais naturais 
condizentes com a realidade de cada atuação do 
programa, pode gerar resultados problemáticos e de 
antropofagia cultural, por parte da cultura branca sobre a 
indígena. Observados através da demolição das casas 
construídas com técnicas tradicionais locais e a construção 
de uma nova casa de má qualidade, com mão de obra, 
técnicas e materiais construtivos de fora do território 
indígena. 

Concluindo o artigo, serão apresentadas inspirações 
positivas de programas de habitação social praticados em 
países da América Latina, que utilizam materiais naturais 
tradicionais, como o bambu, e a auto-gestão comunitária. 
Vislumbrando novos horizontes para os programas de 
habitação de interesse social brasileiros. 
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1 MORADIAS POPULARES E PROGRAMAS DE 
HABITAÇÃO NO BRASIL 
 

Contextualização histórica do passado brasileiro para 
compreender as origens da desigualdade social, do déficit 
habitacional e das privações do direito a cidade sofridas 
pelas classes operárias. 
 

1.1 FORMAÇÃO DE FAVELAS E OCUPAÇÕES IRREGULARES 

 
Portugal foi o último país no mundo a deixar de 

explorar o trabalho escravo. Em 1888 foi assinada a famosa 
Lei Áurea que proibia essa prática no Brasil. Desde o início 
do século 18 outros países europeus, principalmente a 
Inglaterra, pressionavam Portugal quanto a este tipo de 
exploração adotada nas colônias. Mas o governo luso-
brasileiro prorrogou até o último momento esta decisão, 
na tentativa de expropriar o máximo de recursos possível 
dos trópicos (LEHFELD, 1988). 

Segundo Lehfeld (1988) antes da abolição da 
escravidão ser assinada no Brasil, foram preparadas uma 
série de leis e arranjos institucionais com intuito de tentar 
assegurar a continuação da exploração em território 
brasileiro de outras formas institucionalizadas que não 
fossem pelo viés do trabalho escravo propriamente dito. 
Desde a declaração da independência do brasil, instituição 
da república, até leis garantindo a propriedade privada aos 
privilegiados donos dos meios de produção, de terras e de 
escravos. 

Em 1850, foi publicada uma lei que é determinante na 
problemática questão fundiária no Brasil. A lei nº601, 
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(BRASIL) conhecida como Lei de Terras decretava que a 
aquisição de terras só seria possível mediante a compra 
nas mãos de um proprietário legal daquele terreno. E que 
todas as terras que não fossem privadas, eram do Estado, 
podendo ser cedidas conforme interesses políticos. Além 
disso, a lei facilitava a regularização fundiária das glebas, 
sesmarias e terras férteis cedidas a colonos europeus, 
mediante a comprovação (pífia) de permanência na terra. 
Dando início a uma corrida por delimitação de terras 
devolutas desenfreada. Os latifúndios eram enormes, o 
que tornava impossível manter as demarcações apenas 
com cercas. Este processo levou ao decreto 1.318 de 30 de 
Janeiro de 1984, conhecida como a Lei do Vigário, onde 
passou-se a haver produção de documentos com objetivo 
de registrar e legalizar a propriedade privada. 

Assim, esta lei assegurava que com a abolição da 
escravidão no país, os trabalhadores libertos não 
pudessem se apossar de terras sem ser mediante a 
compra. No entanto, como eles não tinham posses e 
economias acumuladas durante seu tempo de serviço na 
escravidão, permaneceriam trabalhando naquelas terras 
sob quaisquer condições de trabalho impostas, com a 
ilusão de serem livres e juntar recursos para um dia 
poderem comprar a sua terra e a tão sonhada casa própria. 

Segundo Neide Aparecida de Souza Lehfeld (1988): 
 

Com a libertação dos trabalhadores 
escravizados - oficializada pela Lei Áurea, de 
1888 - e, ao mesmo tempo, com o 
impedimento de os mesmos se 
transformarem em camponeses, quase dois 
milhões de adultos ex-escravos saem das 
fazendas, das senzalas, abandonando o 
trabalho agrícola, e se dirigem para as 
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cidades, em busca de alguma alternativa de 
sobrevivência, agora vendendo "livremente" 
sua força de trabalho. Como ex-escravos, 
pobres, literalmente despossuídos de 
qualquer bem, resta-lhes a única alternativa 
de buscar sua sobrevivência nas cidades 
portuárias, onde pelo menos havia trabalho 
que exigia apenas força física: carregar e 
descarregar navios. E, pela mesma lei de 
terras, eles foram impedidos de se 
apossarem de terrenos e, assim, de 
construírem suas moradias: os melhores 
terrenos nas cidades já eram propriedade 
privada dos capitalistas, dos comerciantes 
etc. Esses trabalhadores negros foram, 
então, à busca do resto, dos piores terrenos, 
nas regiões íngremes, nos morros, ou nos 
manguezais, que não interessavam ao 
capitalista. Assim, tiveram início as favelas. A 
lei de terras é também a "mãe" das favelas 
nas cidades brasileiras. 

 
Estas condições levaram muitos trabalhadores livres 

a optarem por se aventurar pelo vasto território brasileiro 
em busca de melhores condições de vida. No final do 
século 19, a cidade de São Paulo atraiu a população da 
zona rural do estado, principalmente italianos imigrantes 
descontentes com a lavoura do café e os escravos recém 
“libertos”, fugindo do trabalho do campo. A maioria desta 
mão foi empregada como operários nas fábricas têxtis e na 
recém expansão ferroviária. Enquanto cargos melhor 
remunerados eram oferecidos a mão de obra europeia 
qualificada, recém-chegada, que trazia experiências no 
ramo industrial. Neste mesmo período pós abolição, 
intensificaram-se a vinda de milhares de europeus para se 
aventurar nas novas terras, com promessas de privilégios, 
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mão de obra barata, terras férteis e mercados promissores 
para exploração mineral (BLAY, 1985). 

Com a expansão industrial no Brasil, o país mudou o 
modo de produção de artesanal para industrial 
exportadora. Com isso agravou-se o fenômeno conhecido 
como êxodo rural, onde grande parte da população que 
habitava a zona rural, começou a se aglomerar nos centros 
urbanos em busca de empregos nas novas fábricas 
(BONDUKI, 1998). 

Contudo, este cenário de industrialização e grandes 
aglomerações urbanas, não foi planejado de forma a 
oferecer qualidade de vida aos novos moradores 
operários. Nas cidades, a construção de moradias era de 
responsabilidade da iniciativa privada, que já detinha as 
terras no território urbano garantidas pela Lei de Terras de 
1850. As “construtoras” de moradias visavam o lucro por 
meio da venda de loteamentos, casas de aluguel e cortiços. 
Assim, o custo para adquirir terrenos e imóveis era muito 
elevado para as condições econômicas dos operários, 
tornando o acesso a moradia nas cidades restrito apenas 
as pessoas que já tinham um poder aquisitivo maior 
(BONDUKI, 1998). 

Essas condições acabaram por levar a formação das 
primeiras ocupações irregulares nos entornos das cidades 
formais pelas classes operárias. Segundo Blay (1985) em 
1886, a lei do estado de São Paulo inclusive estipulava que 
as habitações de operários fossem construídas fora do 
perímetro urbano. Ou seja, desde esta época, aos menos 
favorecidos, escravos e operários sempre estiveram 
reservadas as periferias. 

Durante o processo de colonização da América, a 
intenção não era desenvolver junto aos novos povos e sim, 
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explora-los, dominá-los e escraviza-los a fim de se 
apropriar do fruto do trabalho dos mesmos. Assim, num 
processo de continuidade desta proposta (que permanece 
até os dias de hoje), mesmo com a abolição da escravidão 
no Brasil, a exploração se manteve sobre a então 
população brasileira formada por negros libertos e 
cidadãos miscigenados, agora na forma de operários da 
indústria. Enquanto terras, cargos administrativos, de 
gerência e bem remunerados eram reservados aos 
imigrantes europeus, seus descendentes, aliados e 
simpatizantes políticos.  

Não predominou no Brasil uma postura de redenção 
com os negros e indígenas após mais de 400 anos de 
escravidão e exploração. Não lhes foram oferecidos meios 
de produção, terras férteis, animais ou insumos agrícolas 
para os apoiarem a começar o seu próprio agronegócio ou 
a subsistência agora sem o trabalho escravo. Não se 
incitou a criação de cooperativas, autonomia econômica e 
política aos negros. Nem se compartilhou as tecnologias 
conhecidas para evolução daquele então povo brasileiro. 
Tão pouco se planejou espaços urbanos qualificados e 
inclusivos para os operários que chegavam e ainda chegam 
todos os dias nos centros urbanos ou programas 
habitacionais para amparar as famílias sem onde morar. 

E essa, é apenas uma parte da história do déficit 
habitacional e da desigualdade social na república 
federativa do Brasil.  

 
1.2 ALOJAMENTOS E VILA DE OPERÁRIOS – SÉCULO XIX 

 
Em 1985 Eva Alterman Blay escreve um rico estudo 

sobre vilas operárias na cidade de São Paulo, intitulado “Eu 
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não tenho onde morar”. Este livro assim como o “Origens 
da Habitação Social no Brasil” de Bonduki (1998), irão 
auxiliar bastante esta pesquisa no resgate histórico da 
questão habitacional brasileira. 

Segundo Blay (1985), em meados de 1890, as 
indústrias do ramo têxtil em São Paulo, assim como do 
ramo ferroviário, instaladas nas periferias, passaram a 
oferecer alojamentos aos funcionários nas imediações das 
fábricas. Assim, poderia abrigar os operários que vieram 
para os centros urbanos e não tinham propriedade de 
terras ali ou recursos para adquirir sua casa própria.  

Embora seja do interesse da indústria manter os 
funcionários próximos ao serviço, eram cobradas altas 
taxas nos salários referente a custos de moradia. Os 
alojamentos eram usados inclusive como pressão contra 
greves e paralisações. Ou seja, a habitação já era utilizada 
como ferramenta de “obrigar” o trabalhador a aceitar as 
condições impostas pelos contratantes. Assim, quando o 
operário perdia o emprego perdia também a sua casa. 
(Perceba aí como essas condições de trabalho são ainda 
muito semelhantes ao regime de escravidão). 

Com a grande migração rural para os centros 
urbanos, assim como durante uma fase da revolução 
inglesa, grandes cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, 
viviam tempos de epidemias e insalubridade nos cortiços 
construídos com fins de quartos de aluguel. Se tornando 
frequentes mortes e doenças. Este cenário tenso deu vida 
a obra literária “O Cortiço”, de Aluísio Azevedo, escrito em 
1890, que relata detalhes sórdidos do cotidiano dessa 
época. 

Neste contexto, em demanda sanitarista, a prefeitura 
de São Paulo tomou as primeiras medidas voltados para 
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habitação de interesse social buscando proporcionar um 
mínimo de salubridade, saneamento e conforto nos 
cortiços além de diminuir a perda de contingente operário. 
Em 1900 foi publicada a Lei 498, que determinava 
dimensões mínimas e diretrizes para projetos das 
edificações além de estipular algumas barreiras a 
especulação imobiliária que não foram suficientes para 
impedi-la. 

Naquela época ainda não existia a profissão de 
Arquiteto e Urbanista, embora a Escola Politécnica (em 
São Paulo) já formasse engenheiros arquitetos e 
engenheiros civil desde 1894. No entanto já surgia a 
demanda por profissionais encarregados de planejar e 
organizar as aglomerações urbanas repletas de epidemias 
e esgoto a céu aberto. 

Também em 1894, dentro de uma perspectiva de 
expansão industrial e modernização do país, o estado de 
São Paulo publica uma lei, proibindo a construção com 
terra, técnicas e materiais não industriais e modelos 
arquitetônicos que ainda remetessem a um Brasil colonial 
e arcaico (LEMOS, 1989). Oque junto com a Escola 
Politécnica e seus técnicos graduados, já demonstrava o 
uso da tecnologia, do industrial e da produção científica 
acadêmica como forma de poder sobre o conhecimento 
vernáculo dos construtores tradicionais. 

Em 1905, Anarquistas e movimentos sociais 
organizados, lutavam pelos direitos dos trabalhadores e 
defendiam a participação do poder público na solução do 
problema. Requisitando ao governo que facilitasse aos 
operários a aquisição da casa própria. Cedendo terras, 
crédito para construção e isenções fiscais aos cidadãos. Ao 
contrário de destinar recursos aos proprietários das 
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fábricas e as construtoras para a construção de mais 
alojamentos (BLAY, 1985).  

Segundo Eva Blay (1985), as vilas operárias eram 
unicamente residenciais sem usos mistos e prestação 
variada de serviços, com exceção de um exemplo muito 
interessante para a época. Em 1917 o médico e industrial 
Jorge Street equipou a vila Maria Zélia com escola, creche, 
ambulatório medico, igreja, clube e teatro. Deixando 
diretrizes e exemplos para legislação trabalhista da época. 
Contudo, seu exemplo visionário e simples não foi adotado 
pelas políticas públicas. Além de ter sido foi coagido 
sofrendo retaliações de outros industriários preocupados 
com o comportamento vanguardista, levando-o a falência. 

Com poucos avanços, ainda em 1930 os operários 
lutavam por mais direitos, melhores salários, jornadas de 
trabalho menores, enquanto o sonho da casa própria, 
ainda estava longe. Restando as vilas operárias e as casas 
de aluguel como meio de morar na cidade e trabalhar nas 
indústrias na tentativa de juntar recursos e voltar para sua 
terra natal (BONDUKI, 1998). 
 
1.3 PRIMEIRAS INTERVENÇÕES ESTATAIS NA QUESTÃO 
HABITACIONAL – SÉCULO XX 

 
A partir de 1930, com a intensificação de 

reivindicações de trabalhadores urbanos sobre direitos e 
cidadania, o Estado não podia ignorar o problema 
habitacional e da especulação imobiliária. Então, durante 
o primeiro governo de Getúlio Vargas o Estado passou a 
atuar no assunto. 

Em 1937 começam a surgir alguns projetos de 
habitação social junto aos IAP’s, (Instituto de 
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Aposentadorias e Pensões). Porém a presidência desses 
institutos era exercida por pessoas livremente nomeadas 
pelo então presidente da República, Getúlio Vargas, o que 
impedia que os rumos do programa fossem geridos por 
representantes eleitos democraticamente pela população 
para tentar fazer valer seus interesses (ANTONUCCI et al, 
2007). 

Apesar disto, os conjuntos habitacionais dos IAP’s 
tinham localização interessante e não estavam apenas em 
periferias. Os conjuntos habitacionais eram destinados aos 
associados da Previdência dos diversos setores 
trabalhistas, e atendiam a dois tipos de público, os 
programas de aluguel destinados aos associados de menor 
salário, e os programas de financiamento e construção de 
casas, destinados aos de maior salário. 

O “aluguel social” ao invés da propriedade privada, 
apresentava vantagens para o IAP, pois detinha os imóveis 
como patrimônio do Estado; e para o trabalhador, que 
economizava com aluguéis mais econômicos. Porém a 
partir de 1950 com a Lei do Inquilinato, que congelava os 
aluguéis frente a alta inflação da época, tornou onerosa 
para o Estado a manutenção dos patrimônios, sendo 
distribuídos aos locatários, porém sob favoritismo e 
barganha política. 

Após o fim do primeiro governo Vargas, em1945, os 
Institutos de Aposentadoria e Pensões expandiram 
tiveram sua atuação expandida, passando a incluir serviços 
na área de alimentação, habitação e saúde. Porém falhas 
no gerenciamento administrativo e financeiro, 
acarretaram graves problemas. Que se intensificaram até 
o início do período do golpe militar (COSTA, 2014). 
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1.4 PROGRAMAS DE HABITAÇÃO DURANTE A DITADURA 
MILITAR – SÉCULO XX 
 

Em 1964, logo após o golpe militar e no início do 
governo de Castelo Branco, foi criado o Sistema Financeiro 
de Habitação, tendo o Banco Nacional da Habitação (BNH) 
como seu órgão central com o intuito de produção de 
infraestrutura urbana e moradia por meio iniciativa da 
privada. (HONDA, 2011). Mais uma vez não colocando o 
poder e o credito sob a posse e gestão da população.  

Dos primeiros quatro milhões de casas construídas 
pelo programa menos de 30% foram destinadas a 
população de baixa renda. Segundo Honda (2011) o BNH 
não contribuiu para a diminuição do déficit habitacional e 
a desigualdade social, pelo contrário, podendo até ter 
aumentado através da especulação imobiliária, 
financiando construções para locadores.  

Em novembro de 1966, todos os IAP’s que atendiam 
aos trabalhadores do setor privado foram unificados no 
Instituto Nacional de Previdência Social (INPS). Criou-se o 
FGTS, (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) e seu uso 
como base para o financiamento da casa própria. O que 
segundo Royer (2016) desempenhou papel central nas 
alterações das relações trabalhistas. 

Ou seja, parte do pagamento mensal dos 
trabalhadores era retido na fonte, e destinado para um 
contrato de financiamento da sua casa. Esta nova dívida 
mensal contratada, além de comprometer o salário, 
induzia o funcionário a permanecer no seu serviço por pelo 
menos o fim do financiamento da casa, por mais de 25 
anos.  
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Nas palavras de Lúcia Shimbo (2016) o FGTS trocou a 
garantia de emprego pela possibilidade de se comprar 
uma moradia, colaborando para a difusão da ideologia da 
casa própria e para o deslocamento do mundo do trabalho 
para o do viver”. Na prática, associou de modo direto a 
questão do trabalho à moradia. “Para o trabalhador, o 
acúmulo de anos trabalhados passa a significar um 
aumento de recursos recolhidos para o FGTS em seu nome, 
o que resulta num maior poder de compra da casa própria” 
(fabulosa SHIMBO, 2016). 

Entre as críticas feitas em relação as habitações 
geradas durante a ditadura pelo BHN, destacam-se à 
precária inserção urbana dos conjuntos, à padronização e 
má qualidade dos projetos urbanísticos e arquitetônicos, à 
má qualidade da construção e aos riscos de formação de 
guetos, socialmente excluídos do restante das cidades, 
alocados em áreas de futura expansão urbana. De acordo 
com Bonduki (1998), o BNH, teve como principal objetivo 
sustentar o sistema de crédito para produção habitacional, 
através da instituição de uma fonte de recursos 
permanente, garantindo um mercado aquecido no setor 
da construção. 
 

Quando o BNH buscou reduzir o custo da 
moradia para tentar atender a uma 
população que vinha se empobrecendo, ao 
invés de alterar o processo de gestão e 
produção que encarecia o produto final, 
apoiando iniciativas que a população já vinha 
promovendo, optou por rebaixar a qualidade 
da construção e tamanho da unidade, 
financiando moradias cada vez menores, 
mais precárias e distantes (...). (BONDUKI, 
1998) 
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1.5 PROGRAMAS DE HABITAÇÃO A PARTIR DO PERÍODO 
DA REDEMOCRATIZAÇÃO 

 
Em novembro de 1986, durante o governo Sarney o 

BNH teve suas atividades encerradas pelo decreto Lei 
2291/1986. Os funcionários e as funções as quais o Banco 
era responsável foram atribuídas a outros órgãos públicos, 
principalmente a CAIXA Econômica Federal, inclusive o 
financiamento habitacional através do FGTS. (MEDEIROS, 
2011) 

Após o período da ditadura militar, com a retomada 
da democracia e a nova Constituição de 1988, aos poucos 
surgiram outros projetos para atuar na promoção de 
habitação social sob uma ótica mais sustentável. Agora 
com mais autonomia, estados    e    municípios    adotaram 
suas próprias estratégias para atuar no acesso a moradia 
digna. Surgiram programas alternativos de pequena 
atuação que buscavam a redução dos custos das unidades 
habitacionais de interesse social, concedendo terrenos 
e/ou infraestrutura e incentivando a autoconstrução. 
(COSTA, 2014).   

Mas foi em 2001 que se dá um marco para política 
urbana brasileira através do Estatuto da Cidade, Lei 
Federal nº 10.257. Reforçado pela criação do Ministério 
das Cidades em 2003, onde começou a ser planejada uma 
nova Política Nacional de Habitação. Dentro dessa política 
foi desenvolvido o Plano Nacional para Habitação, 
concluído em 2009. E as diretrizes para os Planos Diretores 
para Desenvolvimento Integrado (COSTA, 2014). 

Segundo Elaine Costa (2014): 
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(...) o Estatuto teve como objetivo fornecer 

suporte jurídico mais consistente as 
estratégias e processos de planejamento 
urbano, garantindo a função social da 
propriedade, o planejamento participativo 
nas políticas urbanas e o acesso universal à 
cidade. Sobre a questão da habitação, o 
Estatuo reforçou instrumentos para a 
garantia da regularização fundiária e da 
função social da propriedade. 

 
No entanto, nos anos seguintes após a criação do 

Estatuto houveram poucos avanços na produção 
habitacional, continuando a surgir pequenos programas de 
ação regionalizadas. E em 2005, na tentativa de 
estabelecer um sistema federativo integrado de habitação 
social, foi criado por meio da Lei Federal 11.124/05, o 
Fundo Nacional de Habitação Social (FNHIS), para repasse 
dos recursos públicos para os programas habitacionais 
espalhados no país (COSTA, 2014). Então em 2009 é 
lançado o mais recente programa habitacional brasileiro. 

 
1.6 PROGRAMAS DE HABITAÇÃO NO SÉCULO XXI – MINHA 
CASA MINHA VIDA 

 
Segundo Shimbo (2016), desde o final da década de 

90, visando o próximo projeto para habitação no Brasil, 
foram empreendidos pelo Estado diversas facilidades e 
arranjos institucionais e financeiros para grandes 
empresas do ramo da construção civil. Além da abertura de 
capitais na Bolsa de Valores que permitiu a captação de 
altos recursos, investimentos em produção, expansão da 
contratação de mão de obra, estratégias de marketing e 
constituição de banco de terras (SHIMBO, 2016). 
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Então em 2009, no governo Lula, é lançado o 
Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), prosseguido 
com algumas alterações no governo Dilma. O programa 
pretendia reduzir o déficit habitacional no Brasil e atuar na 
produção habitacional através do incentivo a aquisição da 
casa própria por meio de financiamento dos gastos.   

Assim como o foi feito pelo BNH durante a ditadura 
militar, inicialmente o PMCMV se valeu do FGTS e da 
Poupança (SPBE); sob regulação pública dentro do Sistema 
de Financiamento Habitacional (SFH); como principal fonte 
de captação de recursos para o financiamento da 
construção das habitações. Permanecendo conceitos que 
induzem o funcionário a permanecer em seu emprego, 
mesmo que com insatisfações e condições trabalhistas, em 
troca da garantia de conseguir realizar o sonho da casa 
própria. Como já era também praticado próximo aos anos 
1900 nas primeiras Vilas Operárias onde a moradia era 
usada como barganha em greves, paralisações e luta pelos 
direitos trabalhistas (BLAY, 1985). 

Segundo Lúcia Shimbo (2016) no PMCMV “a 
produção foi absolutamente padronizada, seja no tocante 
às tipologias, seja nos prazos, consumo e controle de 
materiais”. Além disso, o programa é um consórcio entre 
Estado, empresas construtoras e capital financeiro. 
Havendo favoritismo e formação de cartéis entre as 
construtoras que seriam contratadas desvalorizando 
licitações de ampla concorrência. Ou seja, não se podia 
esperar interesse social desta parceria nem deste 
programa.  

O PMCMV previa atender 3 diferentes públicos, 
diferenciados como faixa 1, 2 e 3. A Faixa 1 do programa 
era destinada a habitação de interesse social, voltada para 
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famílias com renda familiar mensal inferior a 3 salários 
mínimos. Já as Faixas 2 e 3, atendiam a habitação de 
mercado, destinada a famílias com renda familiar até 5 
salários mínimos (Faixa 2), e famílias com renda até 10 
salários mínimos (Faixa 3). 

O programa passou por três fases distintas desde sua 
criação. Na primeira fase (2009‑2011), foram contratadas a 
construção de 1 milhão de moradias em todo o território 
nacional. Na segunda fase (2011‑2014), foram contratadas 
mais 2,4 milhões de unidades habitacionais. E na terceira e 
última fase que foi lançada em 2016, prometeu-se a 
contratação de mais 2 milhões de moradia até o ano de 
2018 (CARDOSO, 2013).  

Já em 2018, no governo Temer, o programa está 
estagnado e foram reduzidos os investimentos para a 
Faixa 1 e ampliado para R$3milhoes o teto de 
financiamento pela CAIXA para unidades habitacionais. 
Acabando com qualquer resquício de interesse social que 
o programa já teve. 

Embora muitas famílias com renda familiar entre 3 e 
10 salários mínimos tenham saído do aluguel e entrado 
para o financiamento da casa própria, o programa não 
contemplou soluções eficazes para o déficit habitacional 
entre famílias com renda familiar inferior a 3 salários 
mínimos (que compõe 84% do déficit) (FJP,2014). 

Entre os anos de 2009 e 2016, no governo Lula, foram 
contratadas 4,5 milhões de unidades habitacionais. E mais 
2 milhões estavam previstas para o governo Dilma até 
2018. Totalizando 6,5 milhões de unidades habitacionais. 
No entanto, apenas 1,7 milhões foram destinadas a faixa 1 
(BRASIL, 2017). 
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[...] o programa “Minha casa, minha vida” 
reservou apenas 3% do seu recurso para 
autoconstrução; 97% foram para as 
empreiteiras. Entretanto, 54% das casas 
brasileiras são construídas pelos seus 
próprios moradores. Por que uma parte 
maior do recurso não foi para mutirões? É 
claro que isso não ocorre por “falta de 
tecnologia” (DAGNINO, 2014). 

 
2 TEORIA CRÍTICA DA TECNOLOGIA 

 
Após esta revisão histórica dos projetos voltados 

para habitação social no Brasil, percebe-se que em nenhum 
deles houveram promoção de grandes mudanças nas 
estruturas sociais do país. E nem houveram disseminação 
de inovações tecnológicas sustentáveis ecológica e 
socialmente, embora já houvessem diversas tecnologias 
com esse cunho sendo desenvolvidas em todo o mundo. 
Mas afinal, qual interesse há por trás dos rumos do 
desenvolvimento tecnológico? 

2.1 TECNOLOGIA: DE “FORMA DE DOMINAÇÃO” À 
“INCLUSÃO SOCIAL” 

Desde a década de 60 movimentos organizados de 
cunho ecológico, social, ambiental e em prol da defesa dos 
direitos humanos, engajavam pesquisadores e cientistas. 
Questionamentos eram feitos quanto aos rumos da ciência 
e da tecnologia e como foram apropriadas pelo 
capitalismo para se retroalimentarem, limitando o 
desenvolvimento de inovações tecnológicas aos 
interesses do capital e do mercado. Caracterizando a 
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evolução tecnológica como ferramenta de dominação dos 
empresários sobre os operários (MARCUZE,1964).  
 

É de forma coerente com essa visão que 
Feenberg interpreta a maneira como o 
capitalismo atua em relação ao processo de 
seleção técnica. Segundo ele, a explicação já 
estava presente na obra de Marx, na qual há 
em algumas passagens argumentos que dão 
a entender que a escolha entre alternativas 
técnicas é feita não em função de critérios 
técnicos, mas sociais” e econômicos. 
(DAGNINO, BRANDÃO; NOVAES, 2006) 

 
Assim, em uma empresa capitalista, a opção por uma 

inovação tecnológica ou outra, se dá não apenas pelo 
aumento da produtividade e da acumulação de capital, 
mas também pela garantia do controle dos meios e 
processos de produção na empresa. Mantendo e 
reforçando o poder sobre os funcionários.  
 

Outro conceito central presente na 
explicação de Feenberg (1999“) em “Teoria 
crítica da tecnologia” sobre a relação entre 
tecnologia e sociedade é o de poder 
tecnocrático, relativo à capacidade de 
controlar decisões de natureza técnica. A 
origem do poder tecnocrático estaria na 
substituição das técnicas de domínio popular 
por novidades tecnológicas cujo domínio 
demande qualificação técnica específica 
(KAPPE; ADALTO, 2013). 

 
Marta Farah (1996) vai exemplificar esse assunto 

muito bem ao buscar entender o suposto atraso 
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tecnológico do setor formal da construção habitacional no 
Brasil na década de 90: 

 
[...] o fato do setor não ter incorporado a pré-
fabricação industrial predominante em 
países mais ricos desde o segundo pós-
guerra, não foi fruto de uma defasagem 
evolutiva, mas cumpriu uma função sistêmica 
decisiva para o processo de acumulação de 
capital no Brasil e para a consequente 
modernização de outros setores da 
economia (FARAH, 1996). 

 
Processo semelhante ocorreu durante a escravidão 

no Brasil, os latifundiários e proprietários de escravos, se 
opuseram no primeiro momento a importação de 
maquinário da Inglaterra, retardando a chegada da 
“revolução industrial”. Justificavam-se alegando que os 
investimentos necessários para trazer a inovação se 
mostrava mais onerosos que manter a exploração da mão 
de obra (escrava) (CORCEAU NETTO, 2008). O que 
relacionando com a questão da construção pré-fabricada 
industrial da citação de Marta Farah, traça semelhanças 
com a insistência em manter tecnologias arcaicas no 
canteiro de obras a fim de prevalecer a mais valia sobre os 
operários desqualificados, ao invés de difundir 
aperfeiçoamento tecnológico de pessoal no Brasil. 

Assim, Marta Farah esclarece como se dá essa relação 
nos programas habitacionais no Brasil: 
 

Fica evidente nessas abordagens o duplo 
caráter da relação entre pobreza urbana e os 
programas com produção habitacional nos 
moldes formais: a mesma atividade de 
construção que, ao menos em tese, amplia a 
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oferta de unidades habitacionais de 
interesse social, contraria esse interesse ao 
gerar subemprego, trabalho precário e mão 
de obra desqualificada, contribuindo para a 
permanência da pobreza (FARAH, 1996). 

 
Em contrapartida a esse percurso da tecnologia, que 

Dagnino vai chamar de Tecnologia Capitalista (TC), e 
inspirado nas ações de Gandhi, Ernest F. Schumacher 
introduz o termo Tecnologia Apropriada (TA) em 1961. 
Mais tarde em seu livro Small is Beautiful, Schumacher 
enfatiza quatro critérios para esta tecnologia: pequeno, 
simples, barato e pacífico (SCHUMACHER, 1973). 

A Tecnologia Apropriada defendia o 
desenvolvimento social, a disseminação e aprimoramento 
de tecnologias simples visando otimizar a produção de 
trabalhos artesanais para emprego de mão de obra ociosa. 
Porém, as propostas da TA, apesar de gerarem renda e 
inclusão social (limitada), não proporcionavam o 
rompimento do ciclo de pensar capitalista de acumulação. 
Tão pouco promovia a descentralização de tecnologias e 
dos meios de produção bem como o desmanche de 
monopólios no mercado (DAGNINO, 2014). 

De uma vertente mais crítica em relação a 
Schumacher, Renato Dagnino introduz o conceito de 
Tecnologia Social (TS). O conceito de TS, se apresenta 
incentivando a conformação de cooperativas, 
descentralizando a produção industrial de uma só 
indústria, para várias pequenas empresas, cooperativadas 
e auto gestionadas. Dagnino defende que só através da 
auto-gestão e do cooperativismo é que poderia ter real 
emancipação dos indivíduos e mudanças social. Ao invés 
de estarem sempre a mercê da oferta de empregos, 
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vinculada com a existência de uma grande empresa, onde 
se aplica a mais valia. 

Nos anos seguintes as Tecnologias Sociais tomaram 
uma proporção muito grande de disseminação do conceito 
e ganhos positivos, até a criação de uma Rede nacional de 
TS. Mas por outro lado também surgiram uma série de 
apropriações distorcidas do termo, geralmente com 
intuito de atender demandas da população pobre, com 
caráter assistencialista e sem promover emancipação 
social e mudanças efetivas na luta de classes dos 
assistidos. Além de servir de alguma forma para promover 
as ações solidárias de alguma empresa capitalista com 
atuações de caridade do tipo de contrapartida social 
(DAGNINO, 2014). 

É importante lembrar que Tecnologia Social, não 
apenas compreende métodos e técnicas de produzir 
materialidade, mas também métodos de organização 
social, de ação e de planejamento. Mas sobre tudo a TS 
deve ser vista como uma proposta sistêmica. Que 
apresenta soluções interpretando o problema em questão 
sob uma abordagem fenomenológica. 

Segundo Dagnino e Gomes (2000), a TS se aproxima 
de algo que denominaram de “inovação social”. 
Compreendendo que para que as TS`s fossem adotadas e 
amplamente reproduzidas, deveria haver um interesse do 
Estado de quebra de paradigmas “colonizadores”. Um 
momento histórico que permita estas inovações de fato e 
emancipação da população brasileira. 
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2.2 INOVAÇÃO SOCIAL EM PROGRAMAS DE HABITAÇÃO  

 
A política econômica atual do Brasil e do mundo, vem 

acumulando desde as colonizações europeias, uma grande 
desigualdade social, econômica, de acesso a terra e aos 
bens de consumo de primeira necessidade, assim como 
grande déficit habitacional nos territórios urbanos, 
metropolitanos e rurais.  

Segundo o site do Banco Mundial, a democracia 
liberal ou constituição democrática vivida no Brasil hoje 
apresenta um dos maiores índices de desigualdade social 
do mundo (ONU/BR, 20XX). Uma realidade que o Brasil 
enfrenta atualmente é que o déficit habitacional gira em 
torno de 6 milhões de habitações apesar dos quase 6 
milhões de imóveis desocupados para fins de aluguel em 
todo país (FJP, 2015). 

Neste cenário em que desemprego, pobreza e déficit 
habitacional andam juntos, um programa de habitação que 
apresenta o perfil de produzir habitação com interesse de 
mercado, não atende a essência do problema. E abre 
espaço para questionar as intenções e conceitos dos 
projetos para habitação social que foram praticados no 
Brasil. 

Analisando o fenômeno do Déficit Habitacional no 
Brasil, sob a ótica das Inovações Sociais e Tecnologias 
Sociais de Dagnino, leva-se em consideração todas as 
nuances que lhe ocasionam e lhe atravessam.  

Assim, seria possível compreender que um bom 
programa de habitação deve ser pautado no 
desenvolvimento integrado sustentável sócio e 
ambientalmente. Combinando soluções como gerar 
emprego e renda, abrir concessão de terras, promover  
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desenvolvimento de tecnologias sociais, usar matéria 
prima local, de fácil beneficiamento, incentivar a formação 
e fortalecimento do Cooperativismo, descentralizar 
gastos com grandes construtoras e empreiteiras, entregar 
recursos à responsabilidade das associações populares 
organizadas para a autogestão comunitária, 
desburocratizar os processos, bem como produzir 
habitação de qualidade pela a população e para a 
população.  

Em um conceito de programa habitacional com este 
perfil sim, poderia então haver espaço para inovações 
tecnológicas realmente inovadoras. 
 
2.3 DESAFIOS PARA INSERIR INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS 
EM PROGRAMAS DE HABITAÇÃO BRASILEIROS, COM 
MAIOR ÊNFASE AO PMCMV  

 
Em tese, o Estado é o agente mais apropriado para 

trabalhar a questão de habitação de interesse social, uma 
vez que ele é o responsável por favorecer as necessidades 
básicas dos contribuintes. Porém, os projetos 
habitacionais, geralmente, estão inseridos num plano 
momentâneo e secundário pelo Estado, sendo a gestão 
terceirizada para uma parceria público-privada (SHIMBO, 
2016). 
 

No PMCMV por exemplo, “as empresas 
construtoras ganharam relevância e 
autonomia muito grandes, atuando como o 
agente que executa o programa. Não mais 
restrito as encomendas e licitações do poder 
público, como ocorre na forma de produção 
estatal, mas atuando como o agente 



Rubens Alves da Silva, Franciéle Carneiro Garcês da Silva,  
Frederico Luiz Moreira, Samanta Coan. (Org.). 

294 

imobiliário que faz a mediação e 
intermediação entre proprietários de terra, 
fornecedores de materiais, agente financeiro e 
consumidores” (SHIMBO 2016). 

 
Essa autonomia que as construtoras receberam na 

gestão de um programa governamental pode ser muito 
perigosa. Uma vez que os interesses a serem priorizados 
serão os da própria empresa e seus parceiros. Segundo 
Shimbo (2016), a partir dessa parceria, além dos arranjos 
financeiros, foram preparados também meios 
institucionais de favorecer proprietários de terras e 
fornecedores de materiais que seriam utilizados, cujas 
técnicas já eram dominadas pelas construtoras. 

Em 1997 foi criado o Programa Brasileiro da 
Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H), que era 
responsável por certificar empresas de serviços e obras da 
construção, bem como materiais construtivos a serem 
usados pelas construtoras. O PBQP-H atua até o momento 
e está relacionado as questões de normatização, qualidade 
dos componentes e sistemas construtivos, formação e 
qualificação de profissionais. Se valendo de ferramentas 
como o Sistema de Qualificação de Empresas de Serviços e 
Obras (SiQ‑Construtoras), que se assemelha a outros 
sistemas e programas de gestão da qualidade. 

A criação do Programa PBQP-H, foi decisiva para o 
crescimento e destaque de alguns materiais de 
construção. Segundo o INMETRO, um ano depois, o setor 
de blocos de concreto foi um dos 15 da construção civil 
que aderiu ao PBQP. Comprometendo-se com a meta 
definida pelo programa de: “elevar em até 90%, até o ano 
2002, o percentual médio de conformidade com as normas 
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técnicas dos produtos que compõem a cesta básica de 
materiais de construção" (INMETRO, 2013).  
 

Assim, a tecnologia foi usada de forma a 
cumprir “uma dupla função: no nível material, 
mantém e promove os interesses dos grupos 
sociais dominantes na sociedade em que se 
desenvolve; e no nível simbólico, apoia e 
propaga a ideologia legitimadora desta 
sociedade, sua interpretação do mundo e a 
posição que nele ocupam” (DICKSON, 1978). 

 
A afirmação de Dickson, aponta para possíveis causas 

dos desafios para a inserção de inovações tecnológicas e 
Tecnologias Sociais que implicam em reais mudanças 
sociais através de programas de habitação. Ou seja, 
enquanto os programas de habitação forem geridos pelo 
interesse privado, buscar investimentos privados e não 
houver a mediação forte do Estado garantindo interesse 
social e ambiental, as diretrizes do programa, os materiais 
e as técnicas utilizadas, sempre vão favorecer 
economicamente o interesse do mercado e dos 
investidores, ávidos pelos rendimentos.  

Embora o PBQP-H, trabalhe com a “gestão da 
qualidade técnica” da construção e seus materiais, não 
estende sua avaliação de qualidade para o quão 
sustentável social e ambientalmente são os materiais e 
seus processos produtivos. 

Os materiais hegemônicos e validados pelo programa 
como o cimento, o aço, o concreto e os produtos cerâmicos 
respondem por enorme devastação ambiental, geração de 
gases estufas e outros poluentes, além de consumir muita 
energia em seus processos produtivos desde a extração 
até o descarte (ROAF, 2009). Atualmente, no Brasil, de 
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todos os resíduos gerados pelos centros urbanos, mais de 
60% são resíduos da construção civil e demolição RCD’s 
(ABRELPE, 2016). Mesmo assim estes materiais têm selos 
de qualidade e são hegemonicamente difundidos no 
mercado da construção civil. 

Por outro lado, muitas pesquisas vêm sendo 
desenvolvidas sobre tipologias e materiais construtivos 
para habitação de interesse social. Elas encontram várias 
alternativas para as construções com economia de custos 
e promoção de materiais sustentáveis ambientalmente 
sem prejudicar as condições de habitabilidade. No 
entanto, estas inovações pesquisadas encontram vários 
desafios para se inserir no mercado e em programas de 
habitação.  

O bambu e a construção com terra crua por exemplo, 
são materiais que tem sido foco de pesquisas sobre sua 
afirmação como materiais construtivos de alta qualidade e 
responsabilidade ambiental. Embora sejam materiais 
normatizados e amplamente utilizado como material 
construtivo em países como a Colômbia (LOPÉZ, 2003) e o 
Peru (IVUC,2016), no Brasil as normas técnicas destes 
materiais ainda não foram lançadas, apesar de estarem em 
processo de aprovação (ABNT, 2018). 

Para serem utilizados em uma construção financiada 
pela CAIXA Econômica Federal, e em programas de 
habitação, estes materiais, o bambu e a terra (bem como 
qualquer outra inovação), devem ser normatizados pela 
ABNT, assegurando seu uso e cuidados para manutenção. 
Bem como passar pelo crivo do programa PBQP-H para 
então fazer parte deste seleto grupo da “cesta básica” da 
construção civil. 
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Para a aprovação pelo PBQP-H, o programa utiliza o 
Sistema Nacional de Aprovações Técnicas (SINATE), onde 
são expedidos os Documentos para Aprovação Técnica 
(DATec), autorizando e normatizando o uso de algum 
material ou sistema construtivo. Porém estas aprovações 
técnicas são expedidas mediante um oneroso processo de 
testes e avaliações realizados pelos Institutos Técnicos de 
Avaliação (ITA) que são credenciados pelo programa. 
Segundo informações obtidas através de contato do autor 
deste estudo por e-mail e telefone com uma dessas ITA’s, 
o processo para avaliação e obtenção da autorização final 
de um produto seria superior a R$150.000 e duraria em 
torno de 2 anos. 

Após essa burocrática aprovação institucional, para 
serem difundidos, ainda se faria necessário haver interesse 
do Estado em promover um processo integrado de 
formação e capacitação de mão de obra, bem como abrir 
investimentos em pesquisas e incentivos institucionais 
para o uso e aprimoramento destes novos materiais e 
inovações tecnológicas sustentáveis social e 
ambientalmente. 

Só assim, poderia haver espaço para pequenas 
construtoras cooperadas e autogestionadas, capacitadas 
nestas inovações, pleitearem a produção habitacional de 
interesse social. Esse sim seria um bom programa 
habitacional, que gera emprego, renda, oportunidades, 
democratiza tecnologia sustentável e produz habitação de 
qualidade.  

Vale ressaltar que com a normatização de materiais 
construtivos sustentáveis como o bambu e a terra crua, 
não somente a habitação de interesse social seria 
beneficiada. Uma vez que estes materiais apresentam 
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diversas formas de uso e podem proporcionar diversos 
tipos de acabamento até de alto luxo (LOPÉZ, 2003). 
Podendo até ser incorporado no mercado por grandes 
empresas do ramo da construção civil. 

Apesar disso, embora as empresas brasileiras da 
construção civil possuam interesse em inovações, a sua 
busca se dá por investimento em tecnologias que 
proporcionem maior produtividade. Elas se inclinam para 
o negócio que as mantenham no domínio do mercado e 
favoreça maior lucro em menos tempo.  Assim, costumam 
optar por inovações que utilizem materiais e métodos 
tradicionais já consolidados, cujo conhecimento é 
dominado e confortável para estas empresas (DELLA 
PENHA, 2014). 

Contudo, independente da receptividade de grandes 
empresas para inovações tecnológicas de interesse social 
e com materiais naturais, por exemplo, se faz necessário a 
institucionalização destes materiais no mínimo, por conta 
da demanda tecnológica a ser desenvolvida para atender 
programas habitacionais em comunidades tradicionais e 
rurais como será visto a seguir. 

3 ESTUDO DE CASO NA ETNIA INDÍGENA XAKRIABÁ NO 
NORTE DE MINAS GERAIS - CONSEQUÊNCIAS DA 
DIFICULDADE DE ADOÇÃO DE INOVAÇÕES 
TECNOLÓGICAS NO PMCMV, O CONFLITO COM A 
ARQUITETURA VERNÁCULA E A CULTURA EM 
COMUNIDADES TRADICIONAIS 

 
Como visto, o déficit habitacional no Brasil hoje já 

supera as 6 milhões de unidades habitacionais. Neste 
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estudo também estão inseridas famílias em etnias 
indígenas, quilombos e outras comunidades tradicionais.  

Para tentar atender as demandas peculiares dos 
contextos aos quais estão inseridas estas famílias, o 
governo federal criou em 2009 o Programa Nacional 
Habitação Rural (PNHR) no âmbito do PMCMV, através da 
Lei 11.977/2009 para possibilitar acesso à moradia digna 
no campo, seja construindo uma nova casa ou 
reformando/ampliando/concluindo uma existente.  

Desde então o programa vem atendendo algumas 
poucas comunidades, com práticas muito burocráticas que 
acabam dificultando sua difusão. Para infortúnio dos 
possíveis beneficiados, o programa herdou algumas das 
mesmas críticas aplicadas ao MCMV anteriormente neste 
artigo. 

Segundo Deborah Sanchés (2014), a produção 
habitacional é extremamente padronizada, de baixa 
qualidade técnica e não prioriza a contratação de pessoal 
local, tão pouco aplica inovações tecnológicas sociais e 
ambientais para contribuir para a diminuição da pobreza e 
proporcionar geração de renda e emprego nas 
comunidades atendidas. 

Estas críticas podem ser observadas nas Aldeias 
Caatinguinha e Imbaúbas, dentro do Território Indígena 
Xakriabá (TIX), próximo a São João das Missões, em Minas 
Gerais. 

A comunidade está localizada em uma região que 
apresenta presença do inseto hematófago Triatomíneo, 
popularmente conhecido como “barbeiro”. Este barbeiro é 
o agente transmissor da doença de Chagas, uma doença 
que segundo a FUNASA se não for tratada pode levar a 
morte da vítima. 
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Devido a incidência do inseto na comunidade, a aldeia 
Caatinguinha recebeu através do Programa de Controle da 
Doença de Chagas da FUNASA (Fundação Nacional de 
Saúde), o projeto de Melhorias Habitacionais para o 
Controle da Doença de Chagas, em uma parceria entre a 
Fundação Nacional do Índio (FUNAI), a FUNASA e o PNHR. 

A FUNASA afirma que a melhoria das habitações 
contribui para eliminar possíveis focos de reprodução do 
“barbeiro”. Por isto as casas devem ser reformadas, 
terminadas ou mesmo demolidas e reconstruídas quando 
não houver condições estruturais para reforma.  

Na aldeia da Caatinguinha, as casas eram construídas 
tradicionalmente com madeira e terra crua, popularmente 
conhecida como pau-a-pique ou em tijolos de terra crua, o 
adobe. As casas onde não havia manutenção e bom 
acabamento, acabavam expondo algumas fissuras no 
revestimento das alvenarias, o que criava um ambiente 
propício para a reprodução do barbeiro. 

Contudo, a técnica de construção com madeira e 
terra crua é uma técnica que coleciona edificações 
centenárias que ainda estão em pleno uso e em bom 
estado de conservação como por exemplo as encontradas 
em cidades históricas no Brasil como Ouro Preto em Minas 
Gerais. 

Galvão Junior (2015) destaca a qualidade e 
durabilidade da construção com terra crua, quando há boa 
manutenção e cuidados básicos como proteção da ação da 
água de chuva e do chão, através de telhados com beirais 
e vigas baldrames suspendendo a edificação do contato 
com o solo e a umidade por capilaridade. 

Muitos aprimoramentos técnicos em materiais e 
técnicas de construção vernáculas vem sendo tema de 
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pesquisas e estudos em universidades (NOIA, 2012), 
desenvolvendo inovações tecnológicas com esses 
materiais e técnicas que são comuns de se encontrar em 
comunidades tradicionais e aldeias como a Caatinguinha 
no Território Xakriabá.  

No entanto, apesar disso, a FUNASA entendeu que as 
casas em arquitetura tradicional vernácula, apresentavam 
risco de saúde a comunidade, não atendiam as exigências 
de habitabilidade e deveriam ser demolidas. Em seu lugar 
seria reconstruída uma nova edificação com materiais e 
técnicas do mercado convencional, em cimento, metais e 
produtos cerâmicos. E assim as casas foram construídas 
em alvenaria na aldeia. Porém algumas críticas serão 
tecidas a prática da FUNASA e do MCMV através do PNHR. 

O fato de não ter havido um processo participativo 
no desenvolvimento do projeto, imprimiu nas casas uma 
identidade que não é a da comunidade, e sim a reprodução 
de uma cultura urbana. Oque não gerou um sentimento de 
afeto e pertencimento com essas casas. 

Primeiramente foram oferecidos apenas 4 modelos 
de projeto arquitetônico que poderiam ser escolhidos 
pelas famílias, padronizando as tipologias construtivas na 
aldeia, com inclusive a mesma cor na pintura. 

As casas não tinham fogão a lenha e a divisão interna 
dos ambientes era incoerente com os hábitos e costumes 
locais. O banheiro por exemplo foi construído dentro da 
casa, o que levou os Xakriabá a darem outras funções para 
este espaço como dispensa e guarda objetos. 

A mão de obra utilizada na gestão da empreitada e na 
construção das casas na aldeia foi trazida de fora do 
território, (com exceção das 10 primeiras construídas) 
desperdiçando uma oportunidade rica de capacitação de 
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mão de obra local bem como geração de emprego e renda 
na comunidade. 

Os materiais também foram trazidos de fora do 
território, e assim como a mão de obra contratada, não 
eram de boa qualidade. Um ano após as edificações serem 
entregues já era possível detectar trincas e rachaduras nas 
paredes, rebaixamento no piso e vários outros problemas 
estruturais e de acabamento.  

A FUNASA acusa as empreiteiras responsáveis pela 
execução das obras. Que segundo os moradores da aldeia, 
economizaram nos materiais e não usaram ferragens nem 
pedras de mão nas fundações como orientava as 
instruções técnicas da FUNASA.  

Em comparação com as primeiras 10 casas do projeto 
que foram construídas com mão de obra local, a qualidade 
era muito superior quando produzidas pelos próprios 
moradores. (SANCHÉS, 2014) 

O uso de materiais e mão de obra trazidos de fora do 
território, acusam a desvalorização do governo e do 
programa sobre a cultura local. Além de tudo, após a 
conclusão das obras, a incidência do barbeiro nas 
edificações permaneceu. Pois a má qualidade das 
edificações proporcionou a formação de trincas nos 
revestimentos, pisos e calçadas, oferecendo abrigo para 
aqueles insetos. Uma tremenda ironia quando o 
argumento para a demolição da arquitetura tradicional era 
a inferioridade tecnológica e a propensão das técnicas 
para a propagação do barbeiro. 

Várias queixas quanto a falta de qualidade e 
segurança foram registradas como infiltração de água pelo 
piso, vazamento e movimentação no telhado em dias de 
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chuva, portas e janelas soltando das esquadrias dentre 
outras.  

Com isto muitas pessoas não se sentem seguras nas 
casas e sentem-se insatisfeitas. O relato de Dona Ana 
obtido na pesquisa de Debora Sanches (2014) esclarece 
esse sentimento:  
 

Minha casa que eu tinha era de enchimento 
mesmo, de pau, mas era grandona minha 
casa, era mesmo aqui neste lugar. Era tudo 
passada terra branca, tudo casa de toá, tudo 
bonitinha. Se eu tivesse minha casa aqui eu 
num trocava ela não, porque minha casa era 
segura porque tinha as coisas. Essa aqui é 
dada de bom coração mas a gente fez tudo 
sem coisar. Aqui ficou tudo miudinha, minhas 
coisas não estão nem cabendo aqui, mas foi 
dado de bom coração, mas tá bom. (…) Tá 
bom, mas eu vou fazer outra casa.  

 
Apesar dos moradores entenderem a “doação” das 

casas pelo programa, um presente e o aceitarem de bom 
grado, afirmam que poderiam ter oferecido um presente 
de melhor qualidade, maior conforto e que valorizasse a 
sua cultura e seus saberes. Além de levar em consideração 
a suas opiniões e a cosmologia da etnia. 
 
3.1 APLICAÇÃO DAS REVISÕES HISTÓRICAS E 
CONCEITUAIS SOBRE O ESTUDO DE CASO APRESENTADO 

 
Trazendo este exemplo para a questão da Inovação 

Tecnológica em programas habitacionais e as Tecnologias 
Sociais de Dagnino, neste estudo de caso, a escala permite 
analisar mais de perto a prática prejudicial que pode ter 
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um programa de habitação social quando gerido pela 
inciativa privada, com sua empreiteiras e materiais de 
construção, interessada em cortar custos, diminuindo a 
qualidade e não promovendo processos participativos com 
a comunidade beneficiada. 

Além da questão da falta de qualidade técnica 
estrutural, os projetos arquitetônicos oferecidos são de 
um contexto urbano de uma cidade moderna. Não de uma 
aldeia em território indígena no sertão mineiro. Portanto, 
as soluções, tipologias e os materiais não podem ser os 
mesmos do contexto de outro território. 

Fica clara a necessidade de haver uma escuta maior 
dos beneficiados, com reuniões e espaço para a tomada de 
decisão em detalhes desde a implantação da edificação, 
como a forma, a disposição de layout interno até os 
materiais e acabamentos utilizados. 

Com os estudos e pesquisas recentes em 
aprimoramento tecnológico dos materiais e técnicas 
vernáculas, poderiam ter sido desenvolvidas inovações 
tecnológicas e soluções adequadas à aldeia, usando o 
tijolo adobe e o pau-a-pique. Capacitação e emprego de 
pessoal bem como a formação de cooperativas. 
Valorizando o saber tradicional da comunidade, com boas 
práticas que garantam maior durabilidade e qualidade 
técnica, podendo ser inclusive superior as edificações 
entregues pela FUNASA e o PNHR com materiais 
industriais modernos. 

Para inspirar os programas brasileiros como PMCMV, 
PNHR e FUNASA, a seguir serão trazidos exemplos 
positivos que demonstram o potencial das inovações 
tecnológicas em contribuir para a redução do déficit 
habitacional e redução da pobreza quando planejado de 
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forma integrada e sustentável em programas 
habitacionais. 
 
3.2 PROGRAMAS DE HABITAÇÃO SOCIAL NA AMÉRICA 
LATINA 
 

Do outro lado das fronteiras brasileiras, com 
realidade histórica, social e econômica semelhantes ao 
Brasil, programas de habitação social implantados na 
Colômbia, Equador, Peru, Uruguai e Costa Rica, vem 
incorporando inovações tecnológicas de cunho social e 
ambiental, incluindo o bambu e a terra como materiais 
construtivos além de aumentar a participação popular nos 
projetos. 

O bambu é uma planta que vem sendo muito 
estudada e se afirmando como material construtivo. 
Muitas são as possibilidades de uso do bambu, desde 
alimento, fibras têxtis, mobiliário até construção de 
pontes e prédios. O plantio do bambu possui grandes 
potencialidades, com ciclo mais curto do que o da madeira, 
alta produtividade por hectare, rapidez de crescimento, 
baixo custo de plantio, facilidade de cultivo e manejo, 
utilização de ferramentas simples para seu manuseio e 
pode ainda auxiliar na revitalização de áreas degradadas e 
incrementar o sistema de reflorestamento no Brasil 
(GHAVAMI, 1996). Além de baixa demanda energética para 
sua produção e ser um material construtivo de menor peso 
específico, reduzindo muitos custos estruturais.  

Na Colômbia, o bambu já era tradicionalmente 
utilizado na construção civil milenarmente. Tendo sido 
também bastante usado no país por autoconstrutores e 
até arquitetos durante o século XX devido ao baixo custo 
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e alta disponibilidade no país. Mas foi após um grave 
desastre na zona cafeeira colombiana, causado por um 
terremoto em 1999, que o bambu ganhou maior 
reconhecimento e foi institucionalizado como solução 
construtiva resistente a abalos sísmicos. O que gerou uma 
parceria entre Alemanha e Colômbia, culminando em 
alguns projetos habitacionais para reconstrução dos 
atingidos pelo desastre (NOIA, 2012). 

Em 2003, a cidade de Manizales, na Colômbia, 
recebeu através dos programas habitacionais, a 
construção de unidades habitacionais construídas com 
estrutura em bambu, da espécie Guadua, e apoiadas em 
fundações de concreto. O vão das paredes foi vedado com 
esteiras de bambu rebocadas, pintadas e bem acabadas, 
uma técnica reconhecida na Colômbia como Baharenque 
(LOPÉZ, 2003). 

Os terremotos derrubavam as construções originais 
de Manizales, que eram feitas de taipa e tijolos de adobe. 
Manizales então desenvolveu seu próprio estilo de 
construção à prova de terremotos’, usando técnicas 
vernáculas e materiais locais que já tinham sido utilizados 
no passado. Desde então, esta passou a ser a técnica de 
construção predominante em Manizales. Sendo 
incentivada em programas governamentais e gerando 
empregos para os beneficiados pelo programa que 
passaram por capacitação técnica e se aprimoraram na 
profissão de construtor (Cardoso 2000). 

Após a publicação das Normas Técnicas Colombianas 
para o uso do bambu, novas possibilidades surgiram, 
consolidou-se um mercado muito próspero em torno do 
material e o país se qualificou na construção civil com 
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bambu se tornando referência ocidental no setor (LÓPEZ, 
2003).  

Inspirada nas experiências colombianas, a Costa Rica, 
que não tinha tradicionalmente a cultura do uso do bambu 
na construção civil, reconheceu seu potencial e incorporou 
o material em uma proposta de programa de habitação 
social rural muito completo em termos de 
desenvolvimento socioambiental integrado. O programa 
promoveu geração de renda para o beneficiado, 
capacitação, assessoria técnica, cultivo de 700hectares de 
bambu e difusão de material construtivo sustentável 
ecologicamente além da criação de pequenas “fábricas” de 
beneficiamento gerando emprego (NOIA, 2012).  

O Estado lançou o Proyecto Nacional del Bambu, que 
construiu entre 1986 e 1996, mais de 100.000 unidades 
habitacionais com área de 50 m², utilizando painéis pré-
fabricados em bambu emoldurados em madeira. A 
instalação dos painéis era feita de maneira rápida, em dois 
dias. Então eram revestidas e rebocadas com argamassa 
traço 10% cimento, 60% terra e 30% areia. Essa técnica é 
muito similar a Taipa de mão ou Pau-a-pique recorrente no 
Brasil. 

Após a implementação da primeira fase do projeto, 
comprovou-se a viabilidade e adesão do material nas 
comunidades e foi dado início a segunda fase do projeto: a 
capacitação da mão de obra local. Através da capacitação 
inicial, a técnica se multiplicou com a assessoria do 
programa resultando na construção média de mais 1.500 
casas por ano. O projeto contou inclusive com a criação de 
um fundo nacional para o bambu, a Fundación del Bambu 
(FUNBAMBU), disseminando uma técnica ecológica, de 
baixo custo, resistente a abalos sísmicos e que trouxe 
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emprego, democratização do acesso a moradia, identidade 
e cooperativismo. 

Além da qualidade na produção das habitações, 
avaliações pós-ocupação feitas por Adamson e Lopéz 
(2001) indicaram que 98% dos moradores das casas do 
Projeto Nacional de Bambu, afirmam que suas casas 
construídas com bambu são de igual, ou melhor, qualidade 
em comparação com as construídas com materiais 
convencionais. O projeto chegou inclusive a ganhar um 
selo BEST no Concurso Best Practices promovido pela UN-
HABITAT em 1998. Comprovando a qualidade deste 
exitoso programa de habitação social, seus métodos e 
materiais. 

Devido a abundância e ocorrência do bambu em 
vários países da América Latina (LOPÉZ, 2003), outras 
iniciativas não governamentais com parceria público-
privada, também exploraram este material como material 
construtivo em habitações de interesse social. 

No Equador, desde 1973 uma instituição católica 
desenvolve um projeto filantrópico de produção e 
comercialização de casas a baixo custo usando o bambu 
como matéria prima base das edificações. O projeto 
Viviendas Del Hogar de Cristo utiliza painéis pré-fabricados 
de bambu, montados em pequenos galpões que geram 
emprego e renda localmente. Depois da pré-fabricação, as 
casas são enviadas desmontadas ao lote onde os 
compradores recebem um treinamento in loco e assessoria 
técnica para montagem e revestimento das paredes. Em 
mais de 30 anos de ação já foram construídas mais de 
60.000 casas pelo projeto. 

No Peru, onde se repete a incidência de terremotos, 
também se incorporou as inovações tecnológicas 
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construtivas com uso do bambu. Desde 2012, foi 
incorporada a Norma Técnica Peruana E.100 para o uso do 
bambu dentro do regulamento nacional de edificações. E 
em 2017, foi publicada pelo Ministério de Vivienda, 
Construción y Saneamento, a norma E.080 “Desenho e 
construção com terra reforçada”. Regulamentando a 
construção com terra, oferecendo embasamento técnico 
para técnicas como o adobe, argamassas de revestimento, 
até indicações de manutenção patrimonial. 

A normatização permitiu parcerias com programas de 
habitação e avanços para grupos de pesquisa como a do 
Centro de Bambu en Peru (CBP) em Lima, da Universidad San 
Martin de Porres (USMP), em parceria com o IVUC, (Instituto 
de Vivienda Urbanismo y Construcción) da (Faculdad de 
Ingeniaria e Arquitetura) FIA-USMP e com o a apoio da Rede 
Internacional do Bambú e Ratán, (INBAR). 

Em todos estes casos apresentados, percebe-se a 
importância do processo de normatização técnica e da 
atuação do Estado na gestão dos programas de habitação, 
priorizando o caráter de interesse social. Este apoio 
institucional contribuiu bastante para a inserção de 
inovações tecnológicas sustentáveis social e 
ambientalmente no mercado e nos programas. 

No entanto inovações tecnológicas com estes 
materiais ainda não são possíveis em programas 
habitacionais no Brasil. Como já é sabido, a CAIXA 
econômica federal exige a normatização dos materiais 
usados para o financiamento da construção. Sendo a 
normatização um dos entraves para o avanço do uso do 
bambu e da terra crua em programas habitacionais de 
interesse social.  
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Apesar disso, após anos de pesquisa e pressão 
popular, em janeiro de 2020 a ABNT publicou a NBR 
16814:2020 – “Adobe - Requisitos e métodos de ensaio”. 
Esta Norma estabelece os requisitos que devem ser 
adotados para a produção de adobe e para a execução da 
alvenaria, além dos métodos de ensaio para sua 
caracterização física e mecânica.  

Segundo a ABNT (2018), um conjunto de normas 
técnicas para regulamentar a utilização do bambu no Brasil 
também está em fase final de aprovação e será publicada 
em breve.  

Assim, a exemplo de outros países, a expectativa é 
que com a publicação destas novas normas, estes 
materiais sejam institucionalizados por programas de 
habitação social federais e poderão contemplar 
comunidades tradicionais, oferecendo qualificação de mão 
de obra local e valorização de técnicas e materiais locais. 
 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Olhando para a história do Brasil desde a invasão 
europeia, passando pela Lei de Terras em 1850, a abolição 
da escravidão em 1888, o descaso e desamparo recebido 
pelos escravos libertos, e a maneira como foram tratadas 
as dificuldades de acesso a moradia da população 
desprovida de recursos financeiros ao longo dos 
programas governamentais em prol da produção 
habitacional, se torna difícil perceber o interesse social e 
as intenções de redução da desigualdade social no país por 
intervenções governamentais. 

Após a revisão teórica crítica do percurso histórico do 
uso da tecnologia, também se entende como ela foi 
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apropriada pelo capitalismo para afirmar a política 
administrativa econômica de exploração no Brasil. O que 
aponta para os desafios encontrados pela inovação 
tecnológica responsável social e ambientalmente ao 
tentar serem inseridas no mercado brasileiro. 

As inspirações latinas, ilustraram como é possível ter 
o perfil de interesse social em programas habitacionais. 
Contribuindo para sanar sistemicamente o déficit 
habitacional e os problemas e motivos que lhe ocasionam 
e lhe atravessam. Fazendo entender que para a 
emancipação do indivíduo é preciso democratizar o acesso 
a tecnologias, deve-se “ensinar a pescar” e “oferecer as 
primeiras varas e iscas” para quem não tinha nem “uma 
vara de pescar”. 

Ou seja, além de habitação e edificações, o programa 
deve articular capacitação técnica para promover 
qualificação de mão de obra e empregos além de tornar os 
indivíduos multiplicadores do conhecimento. Acompanhar 
os beneficiados com assessoria técnica para efetiva 
qualidade, adotar em projetos de expansão urbana 
espaços para serviços, consumo e lazer, materiais 
construtivos naturais de qualidade como bambu e terra, de 
baixos custo e impacto ambiental, disponibilizar terreno e 
crédito diretamente aos usuários, com pagamento 
mediante o trabalho, além de incentivar a criação de 
cooperativas autogestionadas com assessoria técnica. 

A desigualdade social proporcionada pelo 
capitalismo e os materiais construtivos hegemônicos no 
mercado atualmente têm ameaçado a sobrevivência 
humana. Por isto a humanidade vem passando por um 
momento de redescobrimento da ciência e tecnologia, 
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quando os olhares agora estão voltando-se para o 
desenvolvimento sustentável. 

As tecnologias vernáculas e os saberes tradicionais 
devem ser aliados ao estudo científico moderno visando 
aprimorar e incorporar técnicas antigas que conferiam 
resiliência a produção habitacional antes da revolução 
industrial. Buscando evidenciar a potencialidade destes 
conhecimentos marginalizados pela sociedade tecnocrata. 

Quem sabe assim, poderão ser inseridas inovações 
tecnológicas realmente inovadoras e capazes de mudar as 
estruturas sociais do país e contribuir para um país mais 
sustentável e uma a nação mais justa e fraterna. 
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O INVENTÁRIO COMO INSTRUMENTO DE 
INFORMAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO 

PATRIMÔNIO CULTURAL 

 

Renata Lopes Leite 

 
1 INTRODUÇÃO 

 

Uma das formas utilizadas na preservação do 
patrimônio cultural é o inventário. Assim, a conservação 
preventiva se inicia através do conhecimento dos objetos, 
seu registro e identificação. O inventário patrimonial é 
uma ferramenta primária e primordial que auxilia no 
reconhecimento do acervo, na prevenção de perdas, na 
avaliar coleções e políticas de preservação e gestão. Em 90 
anos de existência a UFMG reuniu importante acervo 
artístico de forma assistemática, são obras que abrangem 
um vasto período histórico, de tipologias diversas e 
dispersas em distintos edifícios da UFMG. Em 2009, através 
do Projeto “Memória, Acervo e Arte”73, houve um 
levantamento deste acervo que constitui importante 
patrimônio artístico universitário, identificou-se 
aproximadamente 1500 obras de arte. Agora este acervo 
passa pelo processo de inventariação através do Projeto: 
Protocolos para documentação e gestão do Acervo 

                                                 
73 O Projeto “Memória, Acervo e Arte” foi concebido pela então vice 
reitora Heloísa Starling e pelo Pró-Reitor de Planejamento João 
Antônio de Paula, coordenado pelos professores Fabrício Fernandino 
e Marília Andrés e contou com a participação da conservadora Moema 
Queiroz. 
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Artístico da UFMG: implantação de um sistema de 
informação, coordenado pela Profa. Ana Paniset, com a 
finalidade de sistematizar as informações sobre as obras, 
pesquisar e analisar sua história e função. 

 
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

A concepção de patrimônio sofre transformações ao 
longo do tempo, a princípio, a palavra patrimônio 
(patrimonium) é formada por dois vocábulos greco-latinos: 
"pater" e "nomos". A palavra "pater" significa chefe de 
família, ou em um sentido amplo, os antepassados. A 
palavra "Nomos" origina-se do grego e refere-se a lei, usos 
e costumes relacionados à origem, tanto de uma família 
quanto de um grupo. O patrimônio pode assim, a princípio, 
ser compreendido, como o legado de uma geração ou de 
um grupo social para outro. Os ingleses utilizam heritage, 
àquilo que foi ou pode ser herdado, no processo de 
generalização passou a ser usado como referência aos 
monumentos herdados das gerações anteriores. Nestas 
expressões há referência à lembrança, moneo, em latim, 
“leva a pensar”.  O conceito moderno de patrimônio, 
entretanto, foi criado apenas no século XVIII em 
decorrência da revolução Francesa com a necessidade de 
se criar símbolos nacionais e novos hábitos que ajudassem 
a construir o cidadão (FUNARI; PELLEGRINI, 2006). 
Espalhou-se assim, por toda a Europa e mais tarde para as 
Américas, a constituição das memórias nacionais, a partir 
da escolha de determinados símbolos. Esta construção 
confere caráter político à memória, à cultura e ao 
patrimônio como artefatos socialmente construídos, 
portadores de significados. 
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A partir da segunda metade do século XX, com o 
término da II Guerra Mundial e em decorrência das 
destruições provocadas pelos conflitos que provocaram 
enorme perda de informações culturais, intensificaram as 
discussões sobre a importância da preservação do 
patrimônio, bem como a regulamentação das ações de 
preservação de bens culturais em nível mundial.  

Neste contexto que surgiram abordagens mais 
abrangentes com relação à cultura e aos bens culturais 
(FUNARI; PELLEGRINI 2006), que passa a se tornar um 
direito e dever de todos. Com isto, se observa a 
preocupação com o documento e com a informação nele 
contida, gerando discussões acadêmicas e propostas de 
ações e políticas de proteção do patrimônio cultural da 
época, tendo como referencial a concepção de 
documento/monumento, apresentada por Le Goff (2003) e 
a necessidade da proteção de bens culturais tangíveis e 
intangíveis, a fim de garantir não somente a identidade 
dos povos mas o conhecimento sobre eles. A noção de 
patrimônio há algumas décadas atrás se apoiava nos 
acontecimentos históricos, hoje expandiu-se e se institui 
nos conceitos de cultura e memória, vinculando-se, 
geralmente, à Convenção sobre Proteção e Promoção da 
Diversidade Cultural (2005) da UNESCO. 

A proteção ao patrimônio cultural possui diversos 
instrumentos jurídicos que buscam sua preservação e 
promoção, entre eles: a desapropriação, vigilância, 
registro, o tombamento e o inventário são ferramentas 
comumente utilizadas para atingir esses fins. Porém, 
dentre estes instrumentos, o inventário não possui uma 
regulamentação constitucional como os demais 
dispositivos, e é através dele que se conhece os objetos a 
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serem preservados. A conservação preventiva se inicia 
através do conhecimento dos objetos, seu registro e 
identificação. O inventário patrimonial é uma ferramenta 
primária e primordial para o reconhecimento do acervo, 
evitar perdas, avaliar coleções e subsidiar políticas de 
preservação.  

De modo geral, o inventário consiste na identificação 
de características e particularidades, desde físicas 
(dimensões, estado de conservação, descrição) à históricas 
e/ou de relevância cultural (artística, sociológica, 
antropológica), além de método de aquisição e outras 
informações relevantes. Esta identificação nos possibilita 
conhecer e proteger estes patrimônios como define 
Miranda (2008). No dicionário de Aurélio Buarque de 
Holanda Ferreira, “inventariar” significa, entre outros, 
“descrever miudamente”; e “inventário” a listagem, 
“relação de bens”.  

A preocupação com a inventariação patrimonial teve 
início nos primórdios do SPHAN, em 1939, quando Rodrigo 
Melo Franco de Andrade já indicava a necessidade desta 
ação, como condição básica para a proteção. Também 
Lúcio Costa em seu Plano de Trabalho para a Divisão de 
Estudos e Tombamento da DPHAN, escrito em 1949, 
remete a esta atividade como vital para a administração e 
proteção do acervo histórico-monumental de interesse 
artístico que nos cabe preservar. (OLENDER, 2010). 

Então, o inventário consistente além de coletar 
informações básicas (origem, autoria, dimensões) sobre 
um acervo, reúne também informações cruciais para 
gestão, diagnóstico, conservação e pesquisa (valor 
artístico e/ou histórico, estado de conservação), 
informações que permitem o conhecimento tanto 
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quantitativo e qualitativo do acervo.  O inventário, como 
ressalta Panisset (2011) cumpre não apenas o papel de 
registro mas também de controle de acesso, podendo 
evitar roubos e perdas, se configurando como estratégico 
para o reconhecimento e avaliação de coleções. 

 
O potencial de um [objeto] como bem 
cultural se estabelece a partir do somatório 
das informações de que ele se torna 
portador. Estas informações permitem a 
interpretação do objeto, ou seja, materiais, 
técnicas, usos, funções, alterações, 
associados a valores estéticos, históricos, 
simbólicos e científicos, são imprescindíveis 
para a definição do lugar e da importância do 
objeto como testemunho da cultura material 
(CÂNDIDO, 2006, p. 32) 

 
O inventário é também um sistema de ordenamento, 

recuperação, classificação, seleção e difusão de 
informação, transformando coleções em fontes de 
pesquisa e meios de transmissão de conhecimento. 

Ainda segundo Ferrez (1994), os processos que 
compõem a documentação museológica são: a) Aquisição 
(coleta, doação, legado, empréstimo, compra e permuta) 
b) Arrolamento c) Registro ou inventário d) Classificação e) 
Catalogação (fichas) f) Pesquisa. Nesta perspectiva, nos 
apropriamos da obra com o sentido de preservar e 
conservar o objeto como fonte de conhecimento, 
selecionando e criando discursos sobre a memória 
presente em cada um deles e o comunicando para a 
sociedade. O inventário e a documentação sistematizam as 
informações que podem ser de dois tipos as “informações 
intrínsecas e extrínsecas” (Ferrez, 1994, p. 2). As 
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informações intrínsecas são aquelas que são fornecidas 
através da análise do objeto em si, consideram seu 
tamanho, peso, marca, material de composição, técnica 
utilizada para sua formação e etc. Já as informações 
extrínsecas têm caráter documental e de 
contextualização, são adquiridas por meio da pesquisa, 
utilizando outras fontes de informação que possibilitam 
“conhecer os contextos nos quais os objetos existiram, 
funcionaram e adquiriram significado e geralmente são 
fornecidas quando da entrada” (FERREZ, 1994, p. 2). 

Cândido (2006) destaca que é fundamental que se 
interrogue um objeto de diversas formas para que ele se 
torne um documento e que todo objeto produzido pelo 
homem possui informações intrínsecas e extrínsecas a 
serem exploradas. Ressalta-se aqui a importância da 
documentação museológica tanto por meio da palavra 
quanto da imagem, através do registro fotográfico dos 
objetos). O que torna o inventário um sistema de 
recuperação de informações capaz de transformar 
coleções em fontes de pesquisa científica e em 
instrumentos de transmissão de conhecimento. A 
realização de inventários periódicos funciona como um 
diagnóstico recorrente do acervo, sendo também base 
para um programa de gerenciamento de riscos eficiente e 
para evitar dissociação que pode resultar em perda 
irreversível ao se desmembrar uma coleção. 
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3 METODOLOGIA 
 

Em levantamento realizado entre 2009 e 2010, pelo 
Projeto Memória, Acervo e Arte74, são aproximadamente 
1500 obras, que compõe um acervo de grande abrangência 
temporal – do século XVI ao século XXI – de tipologia, 
materiais, técnicas, estilos, suportes e linguagens diversas. 
De acordo com Marília Andrés Ribeiro (2011, p. 26): 
 

O Acervo é extremamente heterogêneo, 
formado por objetos, pinturas e esculturas 
religiosas do século XVI ao XVIII; pinturas e 
aquarelas de paisagens do século XIX; 
pinturas retratistas dos professores da 
UFMG; pinturas murais; estudos para painéis; 
esculturas; gravuras; fotografias; objetos; e 
livros de artistas produzidos nos séculos XX e 
XXI.  

 
O Acervo Artístico da UFMG é resultado de um 

colecionamento assistemático, com critérios indefinidos 
de recolhimento e destinação, indo desde encomendas, no 
caso dos retratos de diretores de unidades e reitores – 
comuns a qualquer instituição universitária – à coleções 
doadas por intelectuais de prestígio, incluindo um 
conjunto de obras de artistas professores universitários, 
este acervo de arte encontra-se disperso em 33 unidades 
da UFMG, muitas dessas obras estão nos halls, gabinetes, 
corredores, jardins, fachadas das unidades universitárias, 

                                                 
74 O Projeto “Memória, Acervo e Arte” foi concebido pela então vice 
reitora Heloísa Starling e pelo Pró-Reitor de Planejamento João 
Antônio de Paula, coordenado pelos professores Fabrício Fernandino 
e Marília Andrés e contou com a participação da conservadora Moema 
Queiroz. 
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integrando o ambiente acadêmico e burocrático, sendo 
muitas vezes invisibilizadas pelo cotidiano e outros 
fatores.  

Em 90 anos de existência a UFMG reuniu importante 
acervo artístico de forma assistemática e passa agora pelo 
processo de inventariação através do Projeto: Protocolos 
para documentação e gestão do Acervo Artístico da UFMG: 
implantação de um sistema de informação, coordenado 
pela Profa. Ana Panisset e do qual sou parte integrante 
com mais oito bolsistas dos cursos de museologia e 
conservação e restauro. 

A necessidade do inventário deu-se no momento em 
que a universidade, através da Diretoria de Ação Cultural 
(DAC), institui a Coordenadoria de Acervos Artísticos e o 
Conselho Consultivo do Setor de Acervo Artístico em 2015, 
a fim de elaborar ações de salvaguarda e comunicação, 
além de implantar uma política de gestão para este 
patrimônio artístico universitário. Foram elaborados os 
projetos de extensão: “Acervo Artístico da UFMG: política 
de preservação no âmbito universitário” (2015-2017), sob 
coordenação da professora Letícia Julião, e “Protocolos 
para documentação e gestão do Acervo Artístico da UFMG: 
implantação de um sistema de informação” (2016-2018), 
sob a coordenação da professora Ana Panisset.  Nos vimos 
diante de um acervo com pouca informação, formado por 
uma instituição sem uma missão estabelecida para tal, 
reunidos em épocas diferentes, alguns sendo vinculados a 
propostas celebrativas, outros doados por associações e 
artistas.  

No início de 2017, o AAUFMG promoveu a Mesa 
Redonda: Desafios na Implantação de Sistemas 
Informatizados para Gestão de Acervos Culturais 
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Universitários que contou com a presença de Fernando 
Cabral75 e Gabriel Moore Forell Bevilacqua76. A mesa 
redonda objetivou introduzir questões e aspectos 
fundamentais sobre projetos de implantação e avaliação 
de sistemas informatizados para gestão de acervos 
culturais universitários. Por meio da interlocução de 
profissionais e especialistas reconhecidos 
internacionalmente pretendeu-se abordar processos, 
etapas e métodos necessários para a adequada seleção de 
programas dessa natureza.  
Com o objetivo de desenvolver protocolos de normas e 
procedimentos para inventário, ferramenta base para a 
formulação de políticas de gestão, preservação e 
extroversão deste acervo, foram desenvolvidas as 
seguintes atividades: 

1- Identificação e listagem em tabela Excel todas as 
obras que foram transferidas do Conservatório para 
a sala do 4º andar da Biblioteca Universitária, 

                                                 
75 É professor no Instituto Politécnico da Universidade do Porto, 
responsável pela disciplina “Novas Tecnologias Aplicadas ao 
Patrimônio” do curso de Licenciatura em Gestão do Patrimônio. 
Também é diretor geral da empresa Sistemas do Futuro, dedicada ao 
desenvolvimento de software na área da gestão do patrimônio 
cultural e natural.  
76 Especialista em organização de arquivos pelo Instituto de Estudos 
Brasileiros da USP. Entre 2006 e 2014 trabalhou na Pinacoteca do 
Estado de São Paulo, atuando como coordenador do Centro de 
Documentação e Memória. Foi professor assistente do Departamento 
de Ciência da Informação da Universidade Federal Fluminense entre 
2014 e 2016. Atualmente, é coordenador de sistemas de informação 
do Instituto Moreira Salles e é vice-presidente do Comitê Internacional 
de Documentação do Conselho Internacional de Museus (CIDOC-
ICOM). 
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constando informações a respeito de autor, título, 
nº patrimônio, nº inventário.  

2- Definição do que seria considerado acervo artístico 
para nosso trabalho de inventário, optou-se por 
considerar as obras de artes visuais, 
convencionalmente identificadas como de artes 
plásticas – pintura, escultura, desenho, gravura, 
cerâmica, objeto. As demais tipologias, embora 
também categorizadas como artes visuais – 
fotografia, artes decorativas/aplicadas, vídeo-arte, 
performance, instalação, arte e tecnologia, grafitti, 
etc. – deveriam ser apenas mapeadas, por meio de 
uma ficha simplificada. 

3- Diagnóstico do inventário anterior realizado em 
2005 pelo Projeto Memória, Acervo e Arte de 
aproximadamente 1500 obras, que compõe um 
acervo de grande abrangência temporal – do século 
XVI ao século XXI – de tipologia, materiais, técnicas, 
estilos, suportes e linguagens diversas. (6.437 
Arquivos, 1.571 Pastas) 

4- Estudo de normas de documentação nacionais e 
internacionais como CIDOC/ICOM (1994); 
COLLECTIONS TRUST (2008), Thesaurus para 
acervos museológicos (BIANCHINI, 1987), Normas 
de inventário – Artes Plásticas e Artes Decorativas 
do Instituto Português de Museus (2004) e outros. 

5- Definição de tabelas auxiliares de termos 
controlados 

6- Descrever cada etapa do inventário 
minuciosamente: 

6.1 -Higienização e manipulação do objeto; 
6.2  Marcação com o número de inventário; 
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6.3 Medição; 
6.4 Preenchimento de planilha com atribuição 

de número de inventário, identificação do 
objeto, de material, de técnica, marcas e 
inscrições e outros campos; 

6.5 Laudo de estado de conservação; 
6.6 Fotografia com escala de tamanho e 

cartela de referência cromática. 
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Quadro 1 - Levantamento das informações disponíveis no inventário realizado pelo projeto 
“Memória, Acervo e Arte” no período entre 2005 a 2010 

 
Fonte: Dados da Pesquisa. 
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Quadro 2 - Planilha sintetizada baseada no levantamento dos termos utilizados na 
documentação anterior 

 
Fonte: Dados da Pesquisa. 
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Figura 1 - Planilha, aba objetos, caixa de opções com 
vocabulário controlado referente à designação do objeto 

 
Fonte: Dados da Pesquisa. 
 

Figura 2 - Higienização verso de obra com trincha 

 
Fonte: Dados da Pesquisa. 
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Figura 3 - Marcação da obra com número de inventário 

 
Fonte: Dados da Pesquisa. 
 

Figura 4 - Set de registro fotográfico  

 
Fonte: Dados da Pesquisa. 
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A estruturação de um vocabulário controlado 
específico para o AAUFMG, teve como base ferramentas 
como tesauros, listas de termos de diversas instituições e 
o próprio levantamento anterior do acervo. A organização 
da informação é um processo necessário frente ao 
crescimento do volume de informações disponíveis, sua 
ausência gera desorganização e dificuldade de se 
encontrar o que se procura, duplicidade e perda de 
informações, uma vez que ao se buscar somente serão 
recuperados os objetos ou documentos que coincidirem 
com o termo da busca. Assim, o desenvolvimento de 
mecanismos que normatizem a organização e a 
recuperação de informações é fundamental para a gestão. 
Para uma gestão de acervos eficiente é fundamental ter, 
de antemão, conhecimento sobre seus objetos de guarda. 
(MATOS, 2007) A elaboração de um vocabulário 
controlado, para o inventário das obras do Acervo 
Artístico, promove a padronização, não apenas como 
facilitadora para a comunicação da equipe e do público 
externo e interno, como também para eficiente gestão e 
preservação do acervo, possibilitando a escolha de termos 
preferíveis sem desconsiderar suas variantes. 

Existem aspectos decisivos na gestão da 
documentação em museus, como o método, os meios e a 
linguagem utilizados tendo como base a normalização.  
Segundo Matos (2012), são três as áreas em que se 
necessita normalização nos museus.  

 Estrutura de dados (data structure): onde se define 
os campos básicos para todo tipo de informação e 
as relações entre os diferentes campos e tabelas de 
informação;  
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 Procedimentos (data contents): onde se define a 
forma como os conteúdos serão inseridos nos 
campos;  

 Terminologia (data value): onde se define o tipo de 
vocabulário, ou listas de terminologia a serem 
associados a determinados campos. 

 
Estas três áreas estando bem definidas, a base de 

dados será ágil e consistente, fornecendo dados concretos 
para a boa gestão, para a pesquisa e extroversão de 
qualquer tipo de acervo. A normalização pressupõe o 
estabelecimento de um vocabulário controlado, ou seja, 
palavras usadas para se referirem às ideias, características 
físicas, lugares, eventos e outros que permitam uma 
categorização, indexação e recuperação de informações. O 
principal objetivo do vocabulário controlado é o controle 
da polissemia que ocorre na língua, onde uma palavra pode 
eventualmente assumir vários significados passe a ter 
apenas um em um determinado contexto, fazendo com 
que tanto catalogadores (na entrada de dados) e usuários 
(na busca por informação) tenham resultados mais 
eficazes. 
 

4 RESULTADOS  
 

A partir da pesquisa e da metodologia desenvolvida, 
foi proposto um esquema de dados para fichas de 
inventário com grupos ou categorias de informação, tendo 
como base a norma internacional SPECTRUM, padrão de 
gerenciamento de coleções do Reino Unido também 
utilizado em todo o mundo, da Collections Trust. A adoção 
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de normas internacionais permite melhor formação dos 
profissionais, melhor comunicação entre as instituições, 
especialmente nos casos de empréstimos, produção de 
exposições e melhor eficácia na recuperação de 
informações e pesquisa.  Quando uma instituição decidir 
investir na gestão documental de suas coleções é 
necessário que se crie um manual de procedimentos 
adotados para que os profissionais, sejam eles, 
conservadores, inventariantes e demais que necessitem 
registrar informações trabalhem em sintonia.  Caso 
contrário, corre-se o risco de criar bases de dados 
específicas que se tornam, em pouco tempo obsoletas, ou 
com dados duplicados ou informações incongruentes.  

O trabalho de campo do inventário teve início em 
setembro de 2017, na Reserva Técnica do Acervo 
Artístico/DAC, onde foi possível revisar o trabalho de 
pesquisa e procedimentos de acordo com os protocolos 
estabelecidos seguintes manuais: Manual de 
Procedimentos de documentação, Manual de 
preenchimento para catalogação e Manual de Fotografia 
de Campo77. Foram inventariadas mais de 180 obras, sendo 
que 120 delas já estão revisadas e finalizadas no banco de 
dados do sistema que posteriormente será disponibilizado 
para o público. A elaboração de vocabulário controlado 
específico para o AAUFMG, permitiu uma padronização 
que facilita a comunicação da equipe, a recuperação de 
informações tanto para pesquisadores quanto para o 
público externo e entre setores.  
  

                                                 
77Os Manuais são parte integrante da Tese de Doutorado da Profa. Ana 
Panisset. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O estabelecimento de normas para todo o processo 
permite que este possa ser replicado por outras equipes e 
instituições, como já está sendo aplicado pela Rede de 
Museus nos espaços de Memória da UFMG. O processo se 
mostrou importante para o aprendizado e 
desenvolvimento profissional tanto para mim como 
técnica quanto para as estagiárias dos cursos de 
Museologia e Conservação e Restauro que nos 
acompanharam nesta jornada que uniu pesquisa, ensino e 
a prática na promoção do estudo e salvaguarda do acervo. 
A partir deste trabalho de inventário, se dará a 
implementação de um sistema de informação do acervo, 
possibilitando sua gestão compartilhada e expansão para 
todo o patrimônio cultural e científico da UFMG.   

Segundo Panisset (2017), o sistema de informação, 
ao reunir e organizar o registro dos bens gera informações 
que auxilia no estabelecimento de referência para 
identificação e atribuição de valor, promovendo a 
elaboração de uma herança cultural. Ressaltando a 
necessidade de estabelecimento de uma política de 
gestão no âmbito universitário e de compromisso efetivo 
dos órgãos gestores na preservação deste acervo. 

O inventário cumpre papel mais amplo que o de um 
simples registro, sendo base para traçar plano de 
conservação, de gestão, de avaliação de coleções para fins 
de pesquisa e divulgação, permitindo que se explore o 
potencial de um objeto como bem cultural. Assim, a 
definição de normas de procedimentos é o primeiro passo 
para o estabelecimento de um programa de preservação e 
conhecimento, além de viabilizar a extroversão e a 
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pesquisa deste precioso patrimônio artístico para o 
público interno e externo da UFMG. 
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ANÁLISE MATERIAL DE DOCUMENTOS 
AVULSOS: UMA EXPERIMENTAÇÃO 

METODOLÓGICA 

 

Marina Furtado Gonçalves 

 
1 INTRODUÇÃO 

 
A memória coletiva documentada textualmente por 

uma sociedade representa boa parte do patrimônio 
cultural existente. Por meio dos estudos de documentos é 
possível refletir sobre o desenvolvimento do pensamento, 
estruturas e relações das sociedades humanas. Desde o 
século XVII, as monarquias modernas passaram a fazer uso 
extensivo da documentação escrita como um dos 
mecanismos utilizados para a administração dos seus 
domínios ultramarinos (BOUZA ÁLVAREZ, 1997). Sendo 
assim, a produção de documentos manuscritos, sobretudo 
utilizando o papel como suporte, se intensificou e gerou 
uma série diversificada de tipologias documentais, como 
correspondências, mapas econômicos, éditos reais, cópias 
da legislação monárquica, entre outros. 

O estudo de um documento, percebido como objeto 
da cultura material, normalmente considera o seu 
conteúdo escrito, determinado por regras que fornecem 
informações visuais reconhecíveis para perceber, de 
imediato e sensorialmente, à época, a tipologia, as 
matérias e a significação. O registro e a trajetória dos 
textos deixam vestígios históricos de uso, podendo 
fornecer informações sobre função, tecnologia e condição 
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social de fabricação (MENESES, 1998). As aparências 
visíveis fornecem as primeiras informações sobre o 
documento. Sendo indissociáveis, forma e conteúdo são 
trabalhados conjuntamente para melhor compreensão das 
posturas vigentes, em cada época, em relação aos 
registros escritos (ALMADA, 2010).  

Porém, não apenas o conteúdo que é entintado nos 
documentos nos fornecem informações históricas, sociais, 
artísticas e culturais: o estudo do suporte – no caso, o 
papel – pode ajudar a desvelar questões que ultrapassam 
apenas o conteúdo escrito e pintado de um manuscrito. Na 
estrutura material do papel, principalmente àqueles de 
fabricação manual, há características que são testemunhos 
de métodos de produção inseridos no seu contexto 
histórico.  

O papel, utilizado para textos manuscritos ou 
impressos até o início do século XIX, era fabricado a partir 
de trapos de tecido normalmente de algodão ou linho. A 
pasta obtida pela dispersão das fibras dos trapos era 
distribuída sobre moldes para a configuração das folhas. 
Os moldes, constituídos por uma moldura em que se 
fixavam diversos fios paralelos formando uma espécie de 
peneira, permitiam a eliminação do excesso de água da 
polpa. Os fios, primeiramente de crina de animais e 
posteriormente de cobre ou latão, eram distribuídos 
paralelamente, sendo que o conjunto de fios horizontais 
estreitamente paralelos é chamado de vergaduras e esses 
descansam sobre o conjunto de fios verticais mais 
espaçados chamado de pontusais. As distâncias entre 
pontusais e vergaduras normalmente variavam de um 
fabricante para outro, imprimindo nos papéis 
características que poderiam diferenciar os moinhos. 
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Durante o processo de produção era possível 
imprimir marcas d’água no papel que, assim como as 
distâncias de pontusais e vergaduras, poderiam identificar 
o fabricante, garantindo autenticidade. A marca d’água 
tem sua origem no final do século XIII na cidade de 
Fabriano, na Itália, em que os produtores de papel 
começaram a usar uma marca que identificava sua 
proveniência (MACÍAS e MONTERO, 2004). O desenho da 
marca d’água é formado a partir do entrelace de fios na 
malha dos pontusais e vergaduras e, quando a pasta era 
depositada sobre o molde, nesses locais se concentravam 
uma menor quantidade da mistura. Esta informação é 
relevante para datar e indicar a proveniência de um livro 
ou outro documento, pois muitas vezes elementos como 
data de impressão ou local desta são omissos. Estas 
marcas tornaram-se de tal modo importantes que 
passaram a marcar a qualidade do papel ou ainda o 
formato. A Association Française de Normalisation 
(AFNOR), por exemplo, definiu os formatos do papel e 
suas dimensões usando designações que revelam a 
herança dos desenhos das marcas d’água como a coroa, o 
sino, o sol, entre outros. 

A marca d’água, enquanto elemento fundamental 
para demonstrar a autenticidade de origem de um 
documento impresso, tem a função de impedir a 
falsificação do documento (MACÍAS e MONTERO, 2004). 
Neste sentido, surgiu, no século XV, a primeira 
regulamentação por édito de Henrique III, relativa às 
marcas d’água, determinando o seu uso obrigatório e, 
consequentemente, a garantia de direitos dos fabricantes. 
Com esta regulamentação as marcas estabeleciam a 
identificação de origem e época do papel, determinando a 
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autenticidade de documentos e denunciando outros como 
apócrifos (CARREIRA, 2012).  

No decorrer do século XVI os produtores de papel 
começaram a fazer uso também da contramarca, uma 
marca d’água secundária que continha as iniciais do 
fabricante. Com o tempo, a contramarca passou a incluir o 
nome do fabricante, ou da fábrica, ou ainda da localidade 
e ano de fabricação. 

As marcas d’água contidas nos papéis são também 
resultado de um fazer artístico relacionado aos estilos de 
representação de uma época, bem como aos valores 
postulados pela sociedade. Embora se detecte 
continuidade de certos elementos decorativos, as 
ordenações, as composições e as significações são 
específicas de cada momento histórico e dos grupos 
sociais. Por outro lado, diversas influências podem ser 
percebidas como hibridismos ou assimilações, em vez de 
serem vistas puramente como transição ou transposição. 
A presença de elementos similares em várias partes do 
mundo pode apontar para a interdependência das 
civilizações e também alertar que os contatos nunca são 
de mão única (GOMBRICH, 1984). 

Outras propriedades do papel podem ser observadas 
a partir de características intrínsecas como o tipo de fibra 
utilizada, cargas e encolagem. A escolha do papel para um 
documento, principalmente aqueles que seriam 
adornados, se prendia em minúcias materiais como o 
corpo liso, a distribuição homogênea das fibras, a ausência 
de fibras em desprendimento que pudessem atrapalhar o 
correr da pena, ou pequenos furos na folha que fizessem a 
tinta passar ao verso.  
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Após confeccionados, os documentos apresentam 
usos diversos, dependendo da sua tipologia. Marcas 
podem ser impressas nos papeis, como dobras, vincos, 
depósito de materiais, além de anotações, supressões e 
correções do texto, resultado de práticas de leitura, uso, 
acondicionamento, entre outros. Estas marcas, de maior 
ou menor percepção, estão normalmente associadas aos 
danos do suporte e, muitas vezes, são apagadas ou 
atenuadas durante um processo de conservação-
restauração de documentos, levando consigo informações 
materiais importantes. Neste sentido, a manutenção 
destas evidências torna-se mais viável na medida em que 
se conhece sobre a materialidade do objeto, valorizando 
seu histórico de produção e uso, inserindo-o no tempo e 
espaço. 

 
2 ANÁLISE MATERIAL DE DOCUMENTOS 

 
Existe uma iniciativa em curso em alguns países 

europeus para a análise de objetos confeccionados em 
pergaminho, chamada de Improved Damage Assessment 
of Parchment (IDAP), um projeto que surgiu com a 
necessidade de proteger o amplo acervo de documentos 
em pergaminho existentes em arquivos, bibliotecas e 
instituições religiosas, a partir do levantamento do estado 
de conservação desses objetos. 

A aplicação do protocolo IDAP pressupõe a 
integração de três etapas de análise, sendo a primeira a 
identificação macroscópica do estado de deterioração a 
partir de uma avaliação geral da aparência e condição física 
do objeto, seguida de uma avaliação intensiva de áreas 
específicas selecionadas sobre o suporte. A segunda etapa 
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contempla a designação do padrão de dano e consiste na 
caracterização da alteração observada no pergaminho 
quando associada à alteração de cor, saturação, 
opacidade, entre outros, e da sua variação ao longo do 
documento. Por fim, a terceira etapa abarca a análise 
microscópica dos principais mecanismos de decaimento do 
pergaminho, desde a sua maior estabilidade hidrotérmica, 
até à desintegração da estrutura da fibra proteica 
(CORREIA, 2015). 

Porém, não se conhece um protocolo sedimentado a 
ser seguido para analisar documentos cujo suporte é o 
papel, em seu contexto histórico e de estado de 
conservação. Porém, as três fases de análise propostas 
pelo IDAP podem ser facilmente adaptadas para o estudo 
material de documentos em papel, resultando em um 
escopo de dados qualitativos sobre aspectos inerentes à 
deterioração do suporte, auxiliando que a leitura do dano 
seja relacionada com os textos, os usos e a produção do 
objeto. 

Desta forma, a primeira análise que se deve 
considerar para a investigação é a observação sob luz 
visível, pois por meio de exames organolépticos, que são 
aqueles em que utilizam dos sentidos humanos, mais 
especificamente da visão, tato e olfato, consegue-se 
reunir as informações elementares do documento para um 
diagnóstico descritivo. Para obras em suporte celulósico a 
observação visual, auxiliada por lupas e instrumentos de 
medição, fornece dados a respeito do tipo de papel, 
marcas originais e de uso, tintas utilizadas, técnicas, 
manchas resultantes de processos de deterioração, vincos, 
dobras, características impressas sobre o suporte, entre 
outros.  
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Com o uso do tato percebem-se características como 
a textura do papel, sua resistência mecânica e os relevos 
devido à aplicação de tintas e outros materiais. O olfato 
pode ser útil para determinar se o papel apresenta um 
estado avançado de hidrólise ácida e indicar a presença de 
micro-organismos. A partir da observação global do objeto 
é possível estabelecer um planejamento estratégico das 
investigações que serão feitas para evitar riscos, excessos 
de análises não justificáveis ou a ausência de dados 
indispensáveis para a caracterização físico-química dos 
objetos. 

O uso de uma fonte de luz reversa é um recurso 
válido para uma melhor visualização das marcas d’água do 
papel, pontusais, vergaduras, carimbos, desenhos 
subjacentes e técnicas empregadas, além de ressaltar 
perdas pontuais do suporte e rasgos que normalmente 
não são tão nítidos vistos sob a luz direta.  

Algumas substâncias apresentam o fenômeno de 
fluorescência no visível, ou seja, emitem luz visível ao 
serem irradiadas com ultravioleta (UV). A observação de 
documentos gráficos sob luz ultravioleta mostra-se útil, 
sobretudo para estudos de manuscritos com tinta 
ferrogálica, uma vez que essa tinta absorve a luz UV sem 
produzir fluorescência e, além disso, os efeitos da 
deterioração do papel podem ser observados utilizando a 
fotografia de fluorescência de luz UV. Danos causados por 
bactérias ou fungos, não visíveis em luz direta, aparecem 
com tonalidade cinza e violeta em fotografias de 
fluorescência de luz UV. Outras características podem ser 
melhor observadas sob UV, como manchas de umidade, 
manchas de gordura, depósitos de materiais sobre a obra, 
retoques, entre outros.  
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O exame de observação visual sob luz rasante 
consiste em incidir uma fonte de luz visível e homogênea 
tangencialmente sobre a superfície do objeto. Esta técnica 
permite a visualização da topografia da obra, realçando as 
deformações do suporte como dobras, vincos, 
abaulamentos, além de perceber depósitos de tinta ou 
outro material sobre o papel.  

Além da documentação científica por imagem que 
pode ser aplicada com todas as fontes luminosas 
explicitadas acima, outra técnica de imagem que pode ser 
utilizada é a Reflection Transformation Imaging (RTI), um 
método fotográfico computacional que captura a forma e 
a cor da superfície do objeto e permite a sua re-iluminação 
de qualquer direção. As imagens de RTI são criadas a partir 
de informações derivadas de fotografias digitais de um 
determinado objeto, capturado por uma câmera fixa e 
diversos posicionamentos de um flash externo. Este 
processo produz uma série de imagens do mesmo objeto 
com variações de luz e sombra. As informações de 
iluminação são sintetizadas para gerar um modelo 
matemático da superfície, permitindo o pesquisador 
estudar a superfície do documento, observar cores, 
supressões de texto, problemas de deterioração, além de 
como a tinta foi depositada sobre o suporte. Desta 
maneira, é uma técnica interessante para estudos de 
grafodocumentoscopia. 

Conforme a segunda etapa do IDAP, é possível 
observar os vestígios e os danos do suporte. Tais sinais 
fornecem informações relevantes acerca da datação do 
objeto, local de produção, técnicas, materiais, destinação, 
entre outros, conforme observa-se nos quadros abaixo 
(Quadro 1) (Quadro 2): 
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Quadro 1 - Informações a partir de vestígios materiais do 
suporte. 

VESTÍGIO INFORMAÇÃO 

Tipo de suporte 
Qualidade do suporte, datação, local de produção, 
tipologia do objeto, usos, destinação, referência 
social 

Tipo de fibra 
Qualidade do papel, datação, local de produção, 
tipologia do objeto, destinação, referência social 

Distribuição de fibras Produção do papel 

Gramatura 
Qualidade do papel, tipologia do objeto, 
destinação, referência social 

Tamanho do fólio 
Produção do papel, circulação do suporte, 
tipologia do objeto 

Presença de marca d´água e 
contramarca 

Produção do papel, qualidade do suporte 

Presença de pontusais e 
vergaduras 

Produção do papel 

Corte dos fólios 
Adequação do suporte de acordo com a tipologia 
do objeto 

Cor 
Produção do papel, qualidade do suporte, 
deterioração 

Textura 
Produção do papel, qualidade do suporte, 
composição do suporte, deterioração 

Propriedades mecânicas 
Produção do papel, qualidade do suporte, 
deterioração 

Manchas de umidade 
Tipo de acondicionamento, contexto de uso, local 
de uso, ambiente de leitura, práticas de leitura 

Manchas de manuseio 
Local de uso, contexto de uso, práticas de leitura, 
destinação, referência social, informação forense 

Sujidades 
Local de uso, contexto de uso, práticas de leitura, 
destinação, referência social, ambiente de leitura, 
acondicionamento 

Queimaduras 
Local de uso, contexto de uso, práticas de leitura, 
destinação, referência social 

Supressão de fólios 
Contexto de uso, práticas de leitura, destinação, 
referência social, referência de valor monetário 

Dobras, vincos, rasgos, 
perfurações 

Práticas de leitura, destinação, referência social, 
contexto de uso 

Depósito de material 
Local de uso, práticas de leitura, destinação, 
referência social, contexto de uso, ambiente de 
leitura 

Anotações 
Cronologia, práticas de leitura, autoridade do 
leitor 

Correções no texto 
Cronologia, práticas de leitura, autoridade do 
leitor, contexto de uso 

Supressão de trechos do texto 
Cronologia, práticas de leitura, autoridade do 
leitor, contexto de uso, destinação 

Amarelecimento/descoloração Práticas de leitura, acondicionamento 
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Deformação do suporte Práticas de leitura, acondicionamento 

Manchas de manuseio 
Local de uso, contexto de uso, práticas de leitura, 
destinação, referência social, informação forense 

Sujidades 
Local de uso, contexto de uso, práticas de leitura, 
destinação, referência social, ambiente de leitura, 
acondicionamento 

Queimaduras 
Local de uso, contexto de uso, práticas de leitura, 
destinação, referência social 

Supressão de fólios 
Contexto de uso, práticas de leitura, destinação, 
referência social, referência de valor monetário 

Dobras, vincos, rasgos, 
perfurações 

Práticas de leitura, destinação, referência social, 
contexto de uso 

Depósito de material 
Local de uso, práticas de leitura, destinação, 
referência social, contexto de uso, ambiente de 
leitura 

Anotações 
Cronologia, práticas de leitura, autoridade do 
leitor 

Correções no texto 
Cronologia, práticas de leitura, autoridade do 
leitor, contexto de uso 

Supressão de trechos do texto 
Cronologia, práticas de leitura, autoridade do 
leitor, contexto de uso, destinação 

Amarelecimento/descoloração Práticas de leitura, acondicionamento 
Deformação do suporte Práticas de leitura, acondicionamento 
Ataque de insetos xilófagos Ambiente de leitura, acondicionamento 

Ataque de microorganismos 
Práticas de leitura, ambiente de leitura, 
acondicionamento 

Embalagens 
/acondicionamento 

Referência social, contexto de uso, destinação, 
práticas de leitura 

Dobras, vincos, rasgos, 
perfurações 

Práticas de leitura, destinação, referência social, 
contexto de uso 

Depósito de material 
Local de uso, práticas de leitura, destinação, 
referência social, contexto de uso, ambiente de 
leitura 

Anotações 
Cronologia, práticas de leitura, autoridade do 
leitor 

Correções no texto 
Cronologia, práticas de leitura, autoridade do 
leitor, contexto de uso 

Fonte: A autora, 2017. 
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Quadro 2 - Informações a partir de vestígios materiais da 
camada pictórica, inscrição e/ou impressão. 
 

VESTÍGIO INFORMAÇÃO 

Tipo de tinta 
Referência de produção do objeto, destinação, 
referência social, datação, problemas de 
conservação, contexto de uso 

Técnica 
Referência de produção do objeto, destinação, 
referência social, datação, contexto de uso, 
circulação 

Diagramação 
Referência de produção do objeto, destinação, 
referência social, datação, contexto de uso, 
circulação, qualidade técnica do “artista” 

Cor 
Datação, produção de tintas, deterioração, 
qualidade técnica do “artista” 

Brilho Produção de tintas, deterioração 

Textura 
Técnica, produção de tintas, qualidade técnica do 
“artista”,deterioração 

Espessura Técnica, qualidade técnica do “artista” 

Tipo de letra 
Qualidade técnica do “artista”, tipo de 
maquinário/instrumento de escrita, autenticidade 

Manchas de tinta 
Qualidade técnica do “artista”, tipo de tinta, 
técnica 

Perdas 
Técnicas, qualidade das tintas, qualidade técnica 
do “artista”, contexto de uso, local de uso, 
acondicionamento, deterioração 

Craquelês 
Técnicas, qualidade das tintas, qualidade técnica 
do “artista”, contexto de uso, local de uso, 
acondicionamento, deterioração 

Formação de cristais 
Técnicas, tipo de tintas, acondicionamento, 
deterioração 

Descoloração 
Tipo de tintas, local de uso, acondicionamento, 
deterioração 

Migração 
Tipo de tintas, qualidade técnica do “artista”, 
técnicas, acondicionamento, deterioração 

Formação de halos Tipo de tintas, acondicionamento, deterioração 
Rupturas Tipo de tintas, acondicionamento, deterioração 
Coloração Tipo de tintas, acondicionamento, deterioração 

Migração 
Tipo de tintas, qualidade técnica do “artista”, 
técnicas, acondicionamento, deterioração 

Fonte: A autora, 2017. 
  

Já a terceira etapa aponta para a análise microscópica 
que pode ser feita, por exemplo, com o auxílio de lupas e 
microscópio ótico portátil. Assim, é possível observar as 
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camadas de tinta depositadas sobre o papel, relacionar 
técnicas e caracterizar pontualmente os vestígios 
encontrados no objeto. 
 
3 METODOLOGIA 
 

Como escopo metodológico para aplicação das etapas 

sugeridas pelo IDAP, adaptadas para o suporte celulósico, 
selecionou-se cinquenta documentos avulsos da Coleção 
Casa dos Contos do Arquivo Público Mineiro (CC-APM), 
acondicionados nas duas primeiras caixas da Coleção, cuja 
datação compreende os anos de 1750 a 1799. 

A Coleção Casa dos Contos engloba documentos 
fazendários dos séculos XVIII e XIX, bem como 
documentação pessoal de contratadores e livros da 
Superintendência e guarda-moria de terras e águas 
minerais (ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO, 2017). Fazem 
parte do fundo documentos avulsos e encadernados que 
já foram inventariados e microfilmados, porém não foram 
higienizados ou passaram por processos de conservação e 
restauro, garantindo que características de produção e 
marcas de uso não fossem indevidamente removidas.  

Utilizou-se a tabela de inventário fornecida pela 
Diretoria de Documentos e Arquivos Permanentes (DAP) 
do APM como base para identificação dos documentos, 
acrescentando colunas que abarcaram informações como 
dimensões do fólio, características intrínsecas do suporte 
(tipo de papel, distribuição de fibras, presença de marcas 
d´água e contramarcas, corte dos fólios, entre outros), 
presença de diversos tipos de manchas, marcas de uso e 
deterioração do suporte (dobras, sujidades, ondulação, 
rupturas etc.), caracterização da camada 
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pictórica/inscrição (tipo de tinta, cor), deterioração da 
camada pictórica/inscrição (craquelês, graus de 
deterioração de tintas metaloácidas, perdas etc.). Ao final 
da tabela há um campo para a avaliação global do estado 
de conservação, em que se atribuiu um número de 1 a 4, 
conforme a escala do IDAP, sendo ela: 1-não danificado; 2-
ligeiramente danificado; 3-danificado; 4-muito danificado. 

Segundo Figueiredo Junior (2012), a escolha de uma 
técnica analítica depende de três fatores: disponibilidade 
da técnica, tipo de material a ser analisado e o objetivo a 
ser alcançado com o estudo. Para o conjunto de 
documentos analisados fez-se o uso dos exames 
organolépticos, da documentação científica por imagem 
com fonte de luz direta e luz reversa, bem como a 
observação de detalhes com o auxílio de microscopia ótica 
portátil. As ferramentas como lupas, réguas, trenas, 
balança de precisão, lanterna de luz ultravioleta e folha de 
luz foram amplamente utilizadas para que todas as 
informações da tabela elaborada fossem preenchidas. 
 
4 DOCUMENTOS AVULSOS DA COLEÇÃO CASA DOS 
CONTOS DO ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO: UMA 
EXPERIMENTAÇÃO 
 

A partir das análises materiais realizadas observou-se 
que há seis tipologias de documentos diferentes, sendo 
elas atestados, cartas, folhas de pagamento, listas, recibos 
e requerimentos. O suporte utilizado para todos os 
documentos é o papel de trapo, apresentado em 20 
bifólios (tamanho médio de 31,7 x 42,5 cm), 3 fólios 
(tamanho médio de 31,6 x 21,3 cm) e 27 papéis recortados 
(tamanho médio de 14,9 x 21,4 cm).  
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No que diz respeito à fabricação dos papéis, há 
apenas 14, dentre os 50, que não apresentam marca 
d´água ou contramarca. Os demais papeis possuem algum 
tipo de marca, inteira ou parcial (no caso dos documentos 
feitos em papeis recortados). Observam-se 9 tipos de 
marcas d´água diferentes, sendo elas: cavalo empinando 
(4), brasão encimado por uma árvore (8), brasão com um 
laço ao centro (1), brasão com triângulos ao centro (1), 
brasão ladeado por aves (2), homem montando um dragão 
(9), leão coroado (1), brasão com a inscrição “Libertas” ao 
centro (8) e, finalmente, o sol (2). 

Todas as marcas d´água acompanham algum tipo de 
identificação por letras, provavelmente indicando os 
fabricantes. É interessante, pois, notar que um mesmo 
padrão decorativo apresenta combinações de letras 
diferentes, como é o caso do brasão encimado por uma 
árvore, em que se vê as iniciais “V&KW” por duas vezes, 
“D&SW” também por duas vezes, “D&CB” por uma vez e 
“HCWZoonem” por três vezes. Há também diferenças na 
medida da distância entre os pontusais, sendo este outro 
indicio de que se trata de fabricantes diferentes: “V&KW” 
(2,5 cm), “D&SW” (2,7 cm), “D&CB” (2,6 cm) e 
“HCWZoonem” (2,6 cm). 

Já para o brasão com a inscrição “Libertas” ao centro 
há visíveis diferenças nas linhas que formam este padrão, 
como por exemplo, a decoração abaixo da coroa que, por 
vezes apresenta losangos interligados e, outras vezes há 
formas circulares. A porção inferior do brasão também 
apresenta alterações nas formas decorativas de acordo 
com o fabricante dos papeis. Para este padrão há a 
recorrência da palavra “Francesco” por três vezes, 
acompanhando o brasão, e “VORNO”, “SFP” e “AP” 
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aparecem uma vez cada. Da mesma forma que os papeis 
que apresentam o brasão encimado por uma árvore, o 
“Libertas” tem diferentes medidas de distância entre 
pontusais, porém são mais homogêneas: “Francesco” (2,4 
cm), “VORNO” (2,4 cm), “SFP” (2,4 cm) e “AP” (2,8 cm). 

Os dois papeis que apresentam o brasão ladeado por 
aves acompanham as palavras “GioroMagnani” e, o brasão 
com triângulos ao centro possui as iniciais “GM”, indicando 
possivelmente o mesmo fabricante para papeis diferentes, 
sendo que a coloração dos fólios é a mesma: o azul claro.  

Já as contramarcas estão presentes em 15 dos papeis 
analisados. A palavra “AlMasso” acompanha, na porção 
direita do fólio, a marca d´água “GioroMagnani”. As iniciais 
“AGC” acompanham o cavalo empinando e as demais 
contramarcas apresentam uma forma mais completa das 
iniciais que estão juntas às marcas: BvK&ALW (V&KW), 
HCWend&Zoonen (HCWZoonem), D&CBlauw (D&CB), 
Dsebille&Wend (D&SW). Para a contramarca “Buttanshaw 
1807”, a única com a referência temporal, acompanha a 
marca “JB”. 

Todos papeis de maior gramatura apresentam a 
marca do brasão encimado por uma árvore. Estes papeis 
tem distribuição homogênea de fibras, superfície não 
friável e com boas propriedades mecânicas. Na avaliação 
global do estado de conservação esses papeis foram 
classificados no estágio 2, apresentando ataques pontuais 
de insetos xilófagos (4 papeis), baixa sujidade (8 papeis), 
pequenas manchas de umidade, sobretudo nas bordas e 
fundo de caderno (4 papeis) e ondulações junto aos cortes 
superior e inferior (4 papeis). Em comparação com os 
demais papeis, esses apresentam uma menor quantidade 
de danos e em graus mais baixos. Desta forma, podemos 
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relacionar a qualidade da produção do suporte com a sua 
maior durabilidade frente aos fatores de deterioração. 

Os papeis de melhor qualidade foram escolhidos para 
redigir cartas (6 documentos) e requerimentos (2 
documentos, com diagramação ordenada e cuidado na 
execução da grafia. As cartas estão relacionadas ao 
comércio de bens e à circulação do ouro. Já os 
requerimentos tratam da arrematação do ofício de 
escrivão e tabelião. 

A grande maioria dos documentos foram dobrados 
(30 papeis) e, para além da dobra central latitudinal dos 
bifólios, os vincos resultantes mostram um padrão de 
formatação in-quarto, sendo que, para alguns papeis, 
observa-se duas dobras longitudinais a mais. Os recibos, de 
tamanho reduzido, redigidos sobre papéis recortados, 
totalizam 23 documentos e quase não apresentam dobras. 
Apenas 4 recibos estão dobrados ao meio, seja no sentido 
latitudinal (2 recibos) quanto longitudinal (2 recibos). 
Desta forma, supõe-se que era preferível um formato 
menor para arquivamento dos documentos, bem como 
para o envio ao destinatário, uma vez que essa referência 
ocupava apenas o espaço definido pelas dobras. 

Um problema de grande recorrência nos documentos 
analisados é o ataque de microrganismos, observado em 
diferentes graus em 34 papeis, deixando a superfície do 
suporte friável e favorecendo rupturas e perdas.  

É interessante notar que não havia uma preocupação 
em redigir o documento observando a posição correta 
para visualização das marcas d´água. Apenas 15 
documentos não apresentam a marca ou contramarca 
invertida no sentido latitudinal e/ou longitudinal. Porém, 
o maior aproveitamento da superfície do papel mostrou-
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se importante, uma vez que 42 documentos apresentaram 
inscrições na frente e verso. Tanto a distribuição da 
mancha gráfica quanto o cuidado de recortar o bifólio em 
tamanhos menores para os recibos, por exemplo, refletem 
a valorização do suporte “papel” enquanto objeto de 
complexa produção e distribuição no período 
contemplado pelo recorte temporal desta pesquisa. 

A tinta utilizada sobre os papeis pode ser 
visualmente caracterizada como tinta ferrogálica, material 
este compatível com o período histórico, uma vez que foi 
amplamente utilizado até a primeira metade do século XX. 
A identificação dos quatro estágios de deterioração da 
tinta, descritos pela bibliografia de referência (NEEVEL E 
REISSLAND, 1997), podem ser observados nos 
documentos, sobretudo a fluorescência de halos nas áreas 
da tinta quando iluminadas com radiação ultravioleta com 
comprimento de onda igual a 365nm e a leve migração da 
tinta para o verso do papel (34 ocorrências). As tintas 
apresentam-se em dois tons de negro e três tons de 
castanho, sendo que os dois documentos que caracterizam 
o quarto e último estágio de deterioração da tinta 
ferrogálica – rompimento do suporte – possuem a 
coloração castanha escura. 
 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A metodologia proposta pelo protocolo IDAP serviu 
de base teórica para o desenvolvimento de uma tabela de 
análise material a ser aplicada para documentos avulsos 
selecionados da Coleção Casa dos Contos do APM, 
destacando características intrínsecas do papel, vestígios 
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de uso, bem como a avaliação do estado de conservação 
dos documentos. 

As informações coletadas, com o auxílio das técnicas 
e ferramentas disponíveis, foram analisadas visando o 
entendimento global dos objetos, para que 
posteriormente relações entre o suporte, conteúdo do 
documento, marcas de uso e estado de conservação 
pudessem ser feitas. 

A grande parte dos avulsos apresentaram marcas 
d´água ou contramarcas, o que faz referências aos 
fabricantes de papel, sendo que apenas dois bifólios não 
possuíam qualquer tipo de identificação desta natureza. 
Os demais papeis sem estas marcas de produção 
apresentavam cortes dos fólios e as marcas poderiam 
estar indicadas no bifólio original. Uma breve pesquisa 
quanto à origem das marcas encontradas aponta para 
moinhos holandeses (D&CBlauw, HCWend&Zoonen), 
italianos (GioroMagnani) e ingleses (JB-Buttanshaw 1807), 
indicando que grande parte do papel – quem sabe todo – 
consumido no Brasil na segunda metade do século XVIII é 
de origem europeia.  

O uso de padrões decorativos iguais nas marcas 
d´água é recorrente para fabricantes diferentes, bem 
como a distância entre os fios metálicos verticais que 
compunham a trama do molde do papel. A distribuição 
homogênea das fibras sobre o molde é resultado do 
gestual humano, o que favorece uma melhor condição 
para a escrita. Os papeis de maior qualidade e gramatura 
foram utilizados para a redação de documentos cujas 
tipologias eram de superior relevância em relação aos 
demais analisados. Desta forma, observa-se uma 
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preocupação com a escolha dos papeis por parte de quem 
confeccionou o documento. 

O estado de conservação geral do corpus documental 
selecionado concentrou-se nos níveis 3 e 4, conforme 
metodologia adaptada, sendo que o fator de deterioração 
que mais chamou a atenção foi o ataque de 
microrganismos que se desenvolveram possivelmente 
devido ao acondicionamento inadequado antes de serem 
microfilmados no APM, uma vez que esta é uma 
característica que pode ser observada quando 
consultamos os microfilmes. 

Por fim, entendeu-se que a tabela de análise material 
desenvolvida para este experimento pode ser aplicada 
para o contínuo estudo dos documentos avulsos da 
Coleção CC-APM, buscando conhecer as origens dos 
papeis utilizados, suas características materiais de 
produção e uso e o comportamento frente aos fatores de 
deterioração. 
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FORA: A “PORTA” DO MUSEU DE ARTE 
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MUNDIAL, O ESPAÇO PÚBLICO E AS 

AÇÕES DOS PIXADORES 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os monumentos e o patrimônio cultural no espaço 
público não expressam somente um consenso oficial e 
consagrador, são, também, objeto de disputa e 
contestação por parte de diferentes grupos sociais. Nos 
estudos no nosso grupo de investigação Estopim78, temos 

                                                 
78 O Núcleo de Estudos Interdisciplinares do Patrimônio Cultural 
(ESTOPIM/UFMG) é coordenado por Luiz H. Garcia e Rita L. Rodrigues. 
Este texto consiste fundamentalmente de uma versão revisada de 
trabalho apresentado por parte dos autores nas III Jornadas 
Internacionales de Antropología del Conflicto Urbano, em Buenos 
Aires, 2017, até aqui inédito. Incorpora ainda trechos de trabalhos 
apresentados e publicados em anais de eventos (GARCIA; RODRIGUES; 
BERNARDES; MOURA, 2017; RODRIGUES; GARCIA; BERNARDES, 2018) 
que são resultantes do ciclo de pesquisas do grupo sobre a inserção 
do Conjunto Moderno da Pampulha na lista do Patrimônio Mundial. 
Agradecemos aos editores a acolhida da proposta, que consideramos 
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procurado apreender sua resignação e a politização, no 
entrecruzamento de documentações oficiais, 
repercussões na imprensa e registros de campo dos 
diferentes tipos de apropriações exercidas a partir da ação 
dos praticantes ordinários da cidade (CERTEAU, 1994). 

Há alguns anos a obra “Porta”, de Amílcar de Castro, 
vem recebendo inscrições realizadas por grupos de 
pixadores79. Por localizar-se fora do campo de ação 
imediata do setor de vigilância do Museu de Arte da 
Pampulha80 (MAP), o setor de conservação, em virtude da 
necessidade constante de limpeza do objeto, vem 
solicitando a mudança da obra para um local mais próximo 
ao museu. Considerando que o objeto artístico é também 
parte integrante da Paisagem Cultural Moderna protegido 
pela UNESCO no ano de 2016, buscamos compreender 
como tal embate põe em jogo a relação do museu com seu 
acervo, seus profissionais trabalhadores, seu entorno, os 
grupos de pixadores, o público de cidadãos e turistas, 
assim como as noções estabelecidas de patrimônio 
cultural. Para tanto, descreveremos um trajeto destinado 
a urdir a meada diacrônica das transformações do MAP 
como edificação e instituição às sucessivas tramas 

                                                 
em diálogo com o conjunto de discussões propostas pelo NEPPAMCs. 
79 Adotaremos no texto a grafia pixo, pixação e pixadores. É 
fundamental esclarecer que a disputa simbólica encontra-se também 
na grafia dos termos pixação, pixo e pixar É corrente entre os 
pixadores que o que eles fazem são pixações e não pichações. A grafia 
do termo torna-se também uma questão política para os diversos 
grupos. 
80 A mudança de nome da instituição foi sacramentada oficialmente foi 
após reforma em 1995, que incluiu concurso de uma nova logomarca. 
Para os respectivos contextos adotamos a nomenclatura que se aplica, 
ou alternativamente o genérico Museu de Arte. 
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sincrônicas que contextualizam o museu e seu acervo. 
Assim, inicialmente exploraremos a criação do MAP, seu 
vínculo histórico com a Pampulha, o Conjunto 
Arquitetônico ali construído e sua posterior inclusão na 
lista do Patrimônio Mundial da UNESCO, para em seguida 
aprofundar a análise específica das diferentes disputas em 
torno da já mencionada obra, já que esta configura, a partir 
de sua condição bem particular, um “campo de teste” 
adequado para nossas indagações sobre apropriações do 
patrimônio cultural no espaço público. Como recurso 
metodológico adicional para ampliar nossa compreensão 
da prática em foco, serão feitas comparações com 
ocorridos na Igreja da Pampulha, pertencente ao conjunto, 
recentemente alvo de intensa polêmica relacionada ao 
lugar do pixo na cidade por ter sido pichada duas vezes em 
um ano. 

Enquanto acompanhamos uma escalada autoritária 
no Brasil, refletida inclusive no recrudescimento da 
legislação, com proposta no Senado Federal para 
aumentar a pena para aqueles que cometam crime contra 
o patrimônio cultural, nossas investigações assinalam que 
é necessário interrogar o sentido político e social das 
inscrições e outras formas de intervenções, que enunciam 
conflitos não resolvidos na esfera pública. Igualmente, 
enquanto o governo vigente recorre constantemente a 
doutrina política de molde autoritário que apregoa a 
instituição de sentidos unívocos e fechados para a 
representação do social, advogamos aqui por seu caráter 
multissígnico e aberto. 
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2 O MUSEU DE ARTE DA PAMPULHA 
 

Em 1955, o único museu existente em Belo Horizonte 
era o Museu Histórico Abílio Barreto (MHAB), criado em 
1940 por Juscelino Kubitschek. Contudo, a demanda por 
um museu de arte na cidade vinha fortalecendo-se desde 
a década de 1930, com a crescente produção artística não 
academicista e a realização do Salão Bar Brasil em 1936. A 
partir deste Salão, a Câmara Municipal de Belo Horizonte 
instituiu, por meio da Resolução nº 6, uma Exposição Anual 
de Arte da cidade. No ano seguinte, o então prefeito de 
Belo Horizonte, Otacílio Negrão de Lima, assinou o 
Decreto nº 130, que oficializou os Salões de Arte de Belo 
Horizonte. As obras premiadas nos Salões deram início à 
formação de um acervo artístico municipal, sem, contudo, 
definir-se um local de guarda adequado. 

Em 1940, Kubitschek assumiu a prefeitura e 
suspendeu temporariamente os Salões, que voltaram a ser 
realizados em 1943. Para justificar a decisão, o prefeito 
argumentou que sem uma escola de belas artes na cidade 
os Salões seriam apenas para amadores. Buscando 
incentivar a produção de arte moderna e associar a 
valoração do modernismo pungente ao seu projeto de 
modernizar a cidade, convidou Alberto da Veiga Guignard 
para dirigir a Escola de Belas Artes em 1943. Com Guinard, 
os Salões Municipais de Arte foram retomados e em 1944 
aconteceu a Exposição de Arte Moderna, a primeira 
coletiva composta exclusivamente de modernistas em 
Minas Gerais, no segundo andar do Edifício Mariana, 
contando com a participação de artistas importantes, tais 
como Tarsila do Amaral, Di Cavalcanti, Anita Malfati, 
Segall, Goeldi e Portinari (MUSEU, 2009). Na virada desta 
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década para a seguinte constata-se um grande impulso de 
institucionalização da arte moderna, como o MASP, o 
Museu de Arte Moderna (MAM) de São Paulo e o MAM do 
Rio de Janeiro, o MAM de Florianópolis, e mais adiante, em 
1957, o Museu de Arte de Belo Horizonte e em 1959 o 
MAM da Bahia. A abertura desses museus, segundo 
Lourenço (1999, p. 103), fomentou modificações culturais, 
em conjunto com ideais políticos e econômicos 
relacionados ao fenômeno da urbanização, 
desenvolvimento e industrialização. 

Expressão desse intento modernizador, o Conjunto 
Arquitetônico da Pampulha, inaugurado oficialmente em 
1943, idealizado por Kubitschek e projetado por Oscar 
Niemeyer, foi erguido às margens da represa da Pampulha, 
construída em 1938, ainda na gestão do prefeito Otacílio 
Negrão de Lima (SOUZA, 1998; GARCIA, 2007). Como um 
de seus componentes, o Cassino da Pampulha foi 
projetado para ser uma referência de luxo e lazer para a 
elite belorizontina. Conhecido como “Palácio de Cristal”, 
devido a seu fechamento por panos de vidro, este edifício 
foi erguido usando-se materiais nobres e importados de 
revestimento. Foram utilizados diversos materiais 
importados, tais como mármore Amarelo de Negrais de 
Portugal, aço inox americano, espelhos de cristal belga, 
mármore argentino. A escolha desses revestimentos foi 
condizente com o uso destinado ao prédio de modo a 
promover um ambiente luxuoso que dialogava com o 
esbanjamento dos jogos de carta e roleta que dominavam 
o Cassino. A crítica de Eduardo Frieiro é bastante 
reveladora dos conflitos materiais e simbólicos que giram 
em torno do complexo arquitetônico: 
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26/04/44 - A Pampulha é uma criação típica: 
obra do vício refinado, do luxo que 
acompanha essa forma aristocrática do vício 
e, enfim, do capital, que o luxo fomenta e 
alimenta. A prefeitura criou a Pampulha com 
o fim de dar a Belo Horizonte um centro de 
prazer e diversão para as classes ricas e 
remediadas. Construiu um lago artificial, um 
Cassino e um clube aristocrático. Os terrenos 
da Pampulha que pouco valiam, foram 
comprados pelo privilegiados da política, do 
governo, da indústria e da finança. Valorizam-
se enormemente, logo que a administração 
municipal, com o dinheiro dos contribuintes, 
enterrou ali milhares de contos de réis em 
obras suntuárias, e continua a enterrar sem 
olhar esbanjamentos. (FRIEIRO, 1981, p. 60) 

  

Com a proibição dos jogos de azar em 1946 este 
prédio ficou sem uma destinação “adequada” e 
permanente por nove anos. É interessante perceber que, 
ao longo do período, várias funções lhe foram dadas ou 
imaginadas. Em 1947 chegou a abrigar uma exposição de 
Arte Tradicional Mineira, uma iniciativa do arquiteto Sylvio 
de Vasconcellos, além de ser alvo de outras propostas de 
uso insinuadas ou sequer realizadas, como uma rádio e 
uma boate. O “caráter excepcional” do prédio foi tido 
como subsídio para a ocupação que se deveria dar a este. 
Assim, atividades que não fossem condizentes com a elite 
belorizontina não deveriam ser cotadas para acontecer 
naquele lugar. Buscava-se então uma atividade que fosse 
condizente com valores atrelados à construção daquele 
prédio, de modo que 
 

Em junho de 1955, um articulista do jornal 
Estado de Minas, Celso Brant, sugere, em 
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uma reportagem, a criação de um Museu de 
Arte Moderna no Casino. Analisando a 
trajetória do edifício ao longo da sua 
acidentada história, com a sucessão de 
impropriedades de utilização conjugadas 
com períodos de fechamento, argumenta 
sobre o seu valor arquitetônico como uma 
das ‘melhores realizações da arte moderna 
em nosso país’, ao passo que uma das falhas 
no panorama cultural da cidade é a 
inexistência de um museu. Reitera, então, a 
sugestão de Nelson Rockfeller, quando aqui 
esteve de transformar o Casino em um 
Museu de Arte Moderna. (LANA, 2009, p. 
195) 

  
Assim, em 12 de dezembro de 1957, o Museu de Arte 

de Belo Horizonte foi inaugurado como parte da 
comemoração dos 60 anos da cidade, ocupando o prédio 
do antigo Cassino da Pampulha, que, desde o seu 
fechamento em 1946, vinha deteriorando-se por não ter 
tido um uso adequado que possibilitasse a sua 
manutenção. A abertura deste museu se deu com a 
realização do XII Salão Municipal de Belas Artes, e, ainda 
em dezembro de 1957, da Exposição do Acervo do Museu 
de Arte Moderna de São Paulo. Sua instituição legal 
ocorreu 11 dias após a sua inauguração oficial por meio da 
Lei nº 674, de 23 de dezembro de 1957.  Até 1959 foram 
realizadas mais 17 exposições no museu e mais dois Salões 
Municipais. Ao analisarmos o inventário81 do Museu de 
                                                 
81 A publicação inclui 1.335 obras do acervo. Trata-se de simples 
catalogação, que teve como base antigas fichas catalográficas, livros 
de tombo e informações contidas nas obras. Esta documentação está 
disponível para consulta no Centro de Documentação do MAP 
(CEDOC/MAP). 
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Arte da Pampulha (MUSEU, 2010) nota-se que neste 
período de atuação, deu-se a entrada de 126 obras de arte 
para o acervo do museu, dentre as quais encontram-se 
importantes nomes do modernismo mineiro e brasileiro, 
tais como August Zamoyski, Mário Silésio, Marília 
Giannetti, Álvaro Apocalypse, Roberto De Lamonica, Ana 
Letycia, Oswaldo Goeldi, Chanina, Jarbas Juarez, Maria 
Helena Andrés, Tomie Ohtake e José Pedrosa. Destas, 63 
obras entraram para o acervo após participação em 
mostras, exposições e Salões de Artes realizados no MAP, 
tendo sido as demais doadas pelos autores ou por 
terceiros e/ou intermediários, tais como Assis 
Chateaubriand, por meio do qual foram adquiridas dez 
obras para este museu, principalmente de artistas 
estrangeiros82. 

A importância do acervo do MAP (Figura 1) se deve às 
características de representação da arte moderna e 
contemporânea no cenário da cidade de Belo Horizonte e 
as suas relações com os outros acervos pertencentes aos 
museus do gênero do Brasil. Este acervo sintetiza a 
história da arte mineira e nacional e constitui relevante 
fonte de informação para o estudo sistemático das artes 
plásticas. Com uma coleção formada, em sua maioria, por 
doações e premiações resultantes de salões de arte, o 
museu possui, atualmente, um acervo de 
aproximadamente 1.500 obras que resultam num 
documento único dos diferentes movimentos e tendências 
da arte brasileira desde a segunda metade do século XX. 
Neste sentido, torna-se um agente importantíssimo no 

                                                 
82 Esta estimativa quantitativa em relação ao acervo do MAP foi feita 
tendo como parâmetros a data das obras, sua participação nas 
exposições, mostras ou Salões e/ou a data de sua aquisição. 
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cenário artístico e cultural, assim como um significativo 
documento e registro da criação das principais gerações 
de artistas mineiros e brasileiros. 

É nesse viés que o MAP torna-se relevante para a 
sociedade belorizontina. Por se tratar de um museu que 
funciona em um prédio que não foi concebido para tal uso, 
e cujas adaptações necessárias para controle ambiental 
não são autorizadas pelos órgãos de proteção do 
Patrimônio Cultural, não é possível se realizar mostras ou 
exposições de média ou longa duração no seu interior. O 
MAP então ao longo dos seus 60 anos de existência 
realizou mais de 430 exposições, ou seja, uma média de 
sete exposições ao ano, auxiliando com isso o fomento do 
campo das artes plásticas na cidade e no estado de Minas 
Gerais e ao mesmo tempo constituindo seu acervo. 
 
3 O CONJUNTO MODERNO DA PAMPULHA NA LISTA 
DO PATRIMÔNIO MUNDIAL 
 

O significado do Conjunto Moderno da Pampulha 
para a arquitetura moderna pode ser facilmente 
apreendido na presença deste nos grandes manuais de 
história da arquitetura que versam sobre o século XX. Em 
2014 foi entregue ao IPHAN o Dossiê de Inscrição na Lista 
do Patrimônio Mundial da UNESCO, proposta na tipologia 
Patrimônio Moderno. Internamente, no Brasil, houve um 
incentivo a propostas que buscassem o reconhecimento 
internacional de obras a partir do PAC - Cidades Históricas 
do Governo Federal, o Programa de Aceleração do 
Crescimento, tendo sido contempladas propostas de 
restauração do MAP e da Igreja São Francisco de Assis. No 
entanto, a ideia de se apresentar a candidatura já existia 
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desde 1996. 
No ano de 2016, durante a 40a Reunião do Comitê do 

Patrimônio Mundial, em Istambul, na Turquia, o conjunto, 
constituído pelo prédio do MAP, pela Igreja de São 
Francisco de Assis, pelo Iate Clube e pela Casa do Baile, 
recebeu o título de patrimônio mundial. O conjunto já 
havia sido tombado pelo IPHAN em 1997, sendo tombado 
também pelo Município de Belo Horizonte e pelo Estado 
de Minas Gerais. Foi o primeiro bem cultural no mundo a 
receber o título de Paisagem Cultural do Patrimônio 
Moderno. A Paisagem Cultural é formada por quatro 
edificações a Igreja de São Francisco de Assis, o Cassino 
(atual MAP), a Casa do Baile (Centro de Referência em 
Urbanismo, Arquitetura e Design de Belo Horizonte) e o 
Iate Golfe Clube (Iate Tênis Clube), construídas entre 1942 
e 1943, durante a prefeitura de Juscelino Kubitscheck. As 
edificações encontram-se articuladas em torno do espelho 
d’água de um lago urbano artificial, contando também com 
o painel em azulejo criado por Cândido Portinari presente 
na Igreja da Pampulha, o mural interno e os passos 
também na mesma Igreja, esculturas de Alfredo Ceschiatti 
e José Alves Pedrosa, e os jardins planejados pelo 
paisagista Roberto Burle Marx. 

Não podemos nos esquecer da relação entre a 
inclusão na lista da UNESCO e a valorização dos bens em 
um mercado internacional, além do uso desse bem para a 
venda da cidade e a transformação dessas edificações em 
mercadorias: 

  
Para Vainer (2000), seguindo-se o 
planejamento estratégico, a cidade deve ser 
vendida no mercado global como uma 
“mercadoria” e, para isso, deve ser gerida tal 
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como uma “empresa”, de acordo com os 
princípios de produtividade e 
competitividade, a fim de serem procurados 
mais investimentos, sendo o city marketing 
o principal instrumento utilizado para esse 
fim. (BONATES, 2009, p. 66). 

  

A integração dos edifícios à paisagem é algo 
marcante no projeto das edificações que em conjunto com 
o paisagismo de Burle Max e com parte da Lagoa da 
Pampulha formam o Conjunto reconhecido. Niemeyer, 
cuja formação é tributária de Le Corbusier, criador dos 
Cinco Pontos da Nova Arquitetura – planta livre, fachada 
livre, pilotis, terraço jardim e janelas em fita – tem no 
conjunto da Pampulha um dos maiores exemplares de seu 
fazer arquitetônico. Pontuamos o papel fundamental de 
Le Corbusier, pois na mesma reunião do Comitê que 
reconheceu o Conjunto da Pampulha ocorreu a inclusão de 
obras deste arquiteto situadas em vários países, 
associando a inserção do Conjunto à valorização de um 
momento da arquitetura internacional e à escola 
arquitetônica em tela. 

No momento da candidatura, optou-se por uma ideia 
de “retorno ao original” que despreza o transcurso da 
existência do objeto como parte integrante do mesmo. 
Ressalte-se que essa ideia de retorno ao original está já 
presente em reportagens dos anos 1995, em um momento 
de restauração do prédio, em que se falava da necessidade 
de se derrubar as árvores que não faziam parte dos jardins 
iniciais planejados por Burle Marx. 

Para refletir sobre esse retorno ao original, o texto 
da escritora Marguerite Yourcernar, no qual ela se refere 
ao tempo, esse grande escultor, traz importantes 
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questões. O problema central das políticas patrimoniais e 
de uma visão restritiva de patrimônio refere-se 
justamente ao congelamento do tempo, esquecendo que 
o tempo, matéria prima da história dos homens, é grande 
responsável pelas formas materiais e simbólicas que nos 
constituem. Mesmo os objetos artísticos, mesmo as 
cidades sendo observadas como objetos estéticos, 
devemos nos remeter ao transcurso do tempo e da vida 
sempre limitada desses objetos. Yourcernar refere-se à 
escultura, mas podemos relacionar sua reflexão à 
arquitetura: 
 

No dia em que uma estátua é finalizada, sua 
vida, em um certo sentido, começa. A 
primeira fase em que ela toma a forma 
humana pelo trabalho do escultor é 
finalizada; a segunda fase, a sua travessia 
pelos séculos, através de momentos 
alternados de adoração, admiração, amor, 
ódio e indiferença e sucessivas fases de 
erosão e atrito, irão trazer a estátua à sua 
disforme massa mineral da qual o escultor a 
trouxe à vida. (YOURCENAR, 1996, p. 212). 

 
Do pó viestes, ao pó retornarás. E passarás por 

momentos de adoração, admiração, amor, ódio e 
indiferença. Os objetos são, antes de tudo, significativos, 
multissígnicos. No texto de promoção da candidatura do 
patrimônio, o nome dado é Cassino, seguido dos dizeres 
“atual Museu de Arte da Pampulha”, o que demonstra o 
privilégio dado à sua condição de Cassino, valor primeiro 
para o próprio reconhecimento. O texto de apresentação 
da edificação, após discorrer sobre suas características 
arquitetônicas, é finalizado com os dizeres: “O Cassino 
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propiciou noites de grande esplendor aos belorizontinos e 
aos turistas, até 1946, quando foi desativado pela 
proibição dos jogos de azar no Brasil.” Nas disputas pela 
memória, a memória do Cassino é privilegiada em 
detrimento da existência do espaço como museu por mais 
de 50 anos. Depois retoma, como curiosidade, a existência 
da rampa que leva ao Salão de Jogos, que parece solta no 
ar e o antigo grill room – atual auditório, nos dizeres do 
encarte de propaganda. 

O espaço arquitetônico, por pouco tempo Cassino, 
mas concebido em sua forma inicial como tal, passa a ser 
museu, mas um museu cuja marca é também do Cassino. 
Entre o grupo de objetos que abriga em seu acervo, a larga 
maioria de objetos artísticos, existe uma coleção referente 
ao Cassino, a essa marca inicial, indelével em sua 
existência. No entanto, o lugar atribuído a essa marca 
pode ser maior ou menor no que se refere à sua existência 
ao longo do tempo. 

A temporalidade do objeto é algo a ser considerado 
no momento em que se resolve, a partir de escolhas 
políticas, de ações dos sujeitos contemporâneos a um 
momento de existência do objeto, retornar a um original 
do passado que, em realidade, não ocorre porque é 
impossível apagar a existência desse objeto ao longo do 
tempo. A não ser que se apague seletivamente a memória 
das pessoas e do próprio objeto. Entender essa 
sobreposição de camadas de historicidade depositadas 
sobre o MAP, como edificação e instituição, é 
indispensável para cumprirmos a tarefa que segue, que é 
traçar a trajetória de uma obra específica, que não se 
encerra no momento em que esta adentra o acervo do 
museu. 
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4 A “PORTA” NO ACERVO DO MAP 
 

A obra "Porta", que aqui analisamos, é uma escultura 
de chapa de aço corten, única de 2 polegadas (sac 41) 
pesando 2.200 kg em dimensão de 2,4 x 2,4 m, com data de 
1999/1999 do artista Amilcar de Castro. O artista 
trabalhou, na obra, com um corte e uma dobra, abrindo, na 
chapa, uma porta, o que confere à escultura a 
tridimensionalidade. Sem tratamento pictórico, o próprio 
ferro e a pátina de ferrugem tornam-se seu acabamento 
estético. O artista pensou a obra relacionando-a com a 
paisagem, para que fosse colocada de modo que o espelho 
d'água da Lagoa ficasse enquadrado no vão da porta, não 
podendo existir nada entre a escultura e a lagoa. No 
entanto, este desejo do artista não se efetivou, a obra foi 
colocada nos jardins mais próximo da avenida do que da 
lagoa. Em documentação arquivada no MAP consta uma 
carta do artista Amilcar de Castro endereçada ao José 
Alberto Nemer, diretor de arte do museu na data de 04 de 
outubro de 1999 onde é feita a proposta de doação da 
obra "Porta". Em 18 de outubro do mesmo ano esta foi 
oficializada, com a assinatura do Termo de doação pelo 
artista, o diretor do museu e mais duas testemunhas. No 
termo é declarado que a doação tem por condição única 
incorporar a obra ao acervo do MAP e que o mesmo deterá 
sobre ela todos os direitos, preservados sempre os 
devidos créditos do autor. 

Nas fichas de identificação da obra do museu, 
manuscritas, existem algumas confusões e um risco de 
dissociação, pois o acervo possui uma outra obra do 
Amilcar de Castro intitulada "A Porta" de diferentes 
proporções e datada de 1981, as fichas das duas em alguns 
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momentos foram confundidas e dados de uma escultura 
foram registrados na ficha da outra. Essa dissociação 
gerou um erro na publicação do inventário do MAP. Além 
de várias citações equivocadas em artigos e reportagens. 

O acervo constitui importante fonte de 
documentação e pesquisa para trabalhos que venham a se 
debruçar sobre estudos da história da arte em Belo 
Horizonte e no Brasil, não só a partir de obras de artistas 
já consagrados, como é o caso da obra de Amílcar de 
Castro, nascido em 1920, em Paraisópolis, Minas Gerais. 
Aos 15 anos, mudou-se para Belo Horizonte, onde estuda 
Direito e gradua-se em 1945, atuando como advogado e 
assumindo cargos públicos. Em 1944 inicia seus estudos de 
arte com Alberto da Veiga Guignard no Instituto de Belas 
Artes, criado para fornecer ensino de arte nos anos 1940, 
inserido no projeto modernizador de Juscelino Kubitschek 
. Na mesma escola, estuda escultura figurativa com Franz 
Weissmann. Foi premiado em vários salões de arte, 
mudando-se para o Rio de Janeiro nos anos 1950, onde 
atua como diagramador, sendo responsável pela reforma 
gráfica do Jornal do Brasil. Ingressa no movimento 
concreto, participando, em 1956, da Exposição Nacional de 
Arte Concreta organizada pelo Grupo Ruptura. Em 
seguida, em 1959, assina o Manifesto Neoconcreto, 
integrando o movimento que tem como nomes 
participantes Ferreira Gullar, Lygia Clark, Hélio Oiticica, 
Lygia Pape e Franz Weissmann (CHIARELLI, 2003). Retorna 
posteriormente a Belo Horizonte, onde leciona na 
Fundação de Arte de Ouro Preto, na Escola Guignard e na 
Escola de Belas Artes da Universidade Federal de Minas 
Gerais. Seus desenhos são traços precisos da incisão de 
trinchas, nanquim e tintas sobre o papel, com a força da 
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abstração concreta, são projetos de esculturas e também 
expressão autônoma. Adota o ferro como material 
relacionando o mesmo ao seu estado natal, Minas Gerais, 
pela facilidade de encontrar minério e pelo lugar que o 
minério de ferro ocupa no imaginário do estado que traz 
em seu nome a marca do mineral, “noventa por cento de 
ferro nas calçadas, oitenta por cento de ferro nas almas”, 
como no poema de Carlos Drummond de Andrade, a obra 
em questão, de ferro, marca desta presença da 
mineiridade na obra do artista, mineiridade usada 
politicamente e para formação da ideia de uma vocação do 
estado para a mineração, marca inicial de sua origem. 

Vários agentes devem ser aqui analisados, 
pertencentes a grupos sociais distintos. O primeiro refere-
se, aqui, ao grupo de artistas do próprio artista. Amílcar de 
Castro insere-se em uma tradição de artistas mineiros que 
tem como base a criação da Escola Guignard e o ensino 
pelo artista de mesmo nome da escola, em um momento 
em que os valores do campo artístico encontravam-se em 
mutação. Se internacionalmente, a abstração ou o 
concretismo já haviam se inserido nas discussões do 
campo artístico, no Brasil, esta discussão acontece nos 
anos 1950 e o artista será consagrado como membro do 
Movimento Concretista, como já citado anteriormente. O 
campo artístico e arquitetônico, portadores de códigos e 
práticas próprias, com a autonomia do campo das artes 
remontando ao século XIX, conjugam-se no projeto 
modernizador de JK nos anos 1940. Um sinal a ser 
perseguido inicialmente refere-se ao fato de que se no 
campo arquitetônico a obra de Niemeyer na Pampulha é 
apontada desde cedo como singular e moderna ainda nos 
anos 1940, as esculturas que vêm a ornamentar os jardins 
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do Museu de Arte da Pampulha são ainda figurativas e 
remontam a uma tradição internacional de inícios do 
século XIX, tanto o Nu de Zamoyski, quanto a obra 
Pampulha de José Pedrosa (Figura 2) e O Abraço de 
Alfredo Ceschiatti (Figura 3) não rompem com a 
representação de figuras reais.  

A unicidade da obra de Amilcar reside também no 
fato de que dentre as esculturas do museu que ocupam 
áreas externas ela rompe com a figuração. É importante 
frisar que somente décadas depois da presença das outras 
esculturas nos jardins do museu que a Porta será 
incorporada ao acervo. Deslocando-nos para a 
contemporaneidade, as fronteiras entre o que é arte e o 
que é arte diluem-se. Ainda que a obra Porta continue a ser 
considerada como arte, e, por estar presente no espaço 
urbano como um bem, parte do acervo do museu, 
monumentalizada, as inscrições presentes em sua 
superfície são, por alguns, consideradas arte, em uma 
relação que se estabelece com o próprio ato de inscrição 
que, em si, para a representar um gesto artístico e político. 
A diferença entre grafite e pixo é fluida, não é absoluta, 
assim como o conceito de arte hoje não se encontra 
fechado em um único lugar. 
 
5 A OBRA “PORTA” NO ESPAÇO PÚBLICO E AS AÇÕES 
DOS PIXADORES 
 

A nós interessa, a partir da disputa pelos usos da 
obra, refletir sobre os conflitos existentes na cidade. O 
valor atribuído ao objeto como Arte, a ação dos pixadores, 
a visitação por parte de turistas, a passagem de habitantes 
da cidade pela obra e, principalmente, a relação entre 
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grupos que representam a presença da obra no espaço 
urbano de formas distintas são representativos das 
guerras por significados no solo urbano. Conforme nos 
mostra Arantes (2000), o espaço social estrutura-se de 
determinada forma e, nele, efetiva-se uma guerra. Como 
definir as fronteiras que separam práticas sociais e visões 
de mundo antagônicas, colocando-as em contato? As 
experiências urbanas contemporâneas permitem 
configurações espaço-tempo mais híbridas e efêmeras. 
Especialmente ao considerarmos o grande número de 
atores envolvidos: os artistas, o Museu de Arte, a direção 
do museu, os funcionários, a polícia, os funcionários do 
serviço de limpeza urbana, os pixadores divididos em 
moradores ordinários da cidade, os pixadores em grupos 
ou mesmo turistas, moradores de bairros da redondeza, 
prostitutas, os atores institucionais, a Diretoria de 
Patrimônio da Prefeitura de Belo Horizonte, o Instituto 
Estadual de Patrimônio Histórico e Artístico, o Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, a UNESCO. 
Ainda restam no monumento as marcas dos cartazes, as 
marcas de diferentes objetos utilizados para as inscrições, 
as ações dos homens e mesmo a ação do tempo da matéria 
independente da presença humana. 

A escultura "Porta" (Figura 4) estabelece o diálogo 
com o lugar onde ela pertence, com sua volumetria 
estabelecida pelo corte e pela dobra da chapa de aço, abre 
o vão do espaço vazio onde se adentra a paisagem, o 
espelho d'água, as pessoas, os passantes do jardim. Sua 
forma construtivista provoca a arquitetura moderna de 
Niemeyer. Por não pertencer ao conjunto em sua 
concepção, ela vive o conflito de não poder se assentar no 
jardim de Burle Marx, sendo colocada já na beira dele na 
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quase esquina da rua. 
A rua, o lugar de todos. Uma porta aberta na rua. Um 

convite? A escultura é uma obra de arte pertencente ao 
museu, porém, está em convivência com um cenário que é 
uma vivência externa. Está no espaço público, espaço de 
interação, rua é tensão. É neste estado de tensão que a 
escultura vem sofrendo seus maiores impactos que são as 
pichações, vistas pelo setor de conservação do museu 
como um problema, e também por grande parte da 
comunidade e do poder público. As pixações são 
interpretadas como interações humanas indesejadas, 
vistas como sujas, atos de alguém fora do sistema, suas 
marcas devem ser apagadas. A cidade deve ser 
higienizada. Os “pixadores” possuem, em seus grupos, 
códigos próprios, com atribuição distintas ao ato da 
pixação e às inscrições que espalham pelo espaço urbano. 
Leonardo Pereira, “pixador” em seu blog Uma Pêra relata: 
 

“Sempre ouço aquele tipo de crítica padrão 
sobre esse movimento: “É coisa de quem não 
tem o que fazer.” E, quer saber?, deve ser 
mesmo! Mas pichar é divertido, por mais que 
não faça sentido para quem vê de fora. Aliás, 
o pichador escolhe seus alvos para 
impressionar seus pares, e não a sociedade: 
prédios, rotas de ônibus, trem e metrô, por 
exemplo. É bem comum encontrar diálogos 
entre uma pichação e outra, às vezes por 
provocação, às vezes por coleguismo.”83 

 
Assim, a escultura do Amilcar pode proporcionar para 

                                                 
83 PEREIRA, Leonardo. Quer saber como funciona a pixação? Disponível 
em: https://medium.com/umapera/quer-saber-como-funciona-a-
pichacao-d866a387c8bc Acesso em: 02 out. 2017. 
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os “pixadores” duas motivações, é um alvo impressionante 
por ser um monumento importante e pela visibilidade, 
próximo à rua, na orla da lagoa, lugar meio ermo, com 
poucas construções, poucos muros, poucos suportes para 
esse tipo de intervenção urbana.  

Nos documentos presentes na pasta do museu sobre 
a obra, percebemos a tensão existente entre os objetivos 
do setor de conservação da instituição, preservar a obra 
em sua integridade, e a presença desta no espaço público 
urbano que convida à participação dos diversos habitantes 
e transeuntes. Outro ponto para o qual a atenção se volta, 
refere-se que o conflito não está presente somente na 
ação de inscrições na obra, dentre as tipologias de 
degradações da obra, apontadas pela conservadora do 
museu, o ato de apagar as pixações sem os devidos 
cuidados e estudos necessários também mostra-se nocivo 
aos materiais constituintes da escultura.  

Antes destes acontecimentos, a prefeitura de Belo 
Horizonte, na intenção de punir e reprimir os atos de 
pixação, lançou um projeto "O Movimento Respeito por 
BH". Visando intervir de forma efetiva, pautada pela 
legislação vigente e preservando os códigos de 
convivência urbana, foram traçadas três estratégias 
integradas para combater a pixação e que podem ser 
executadas de forma independente: repressão qualificada, 
sensibilização e despiche. 

 
O Movimento Respeito por BH é parte 
integrante do plano de governo do Prefeito 
de Belo Horizonte, Marcio Lacerda, BH Metas 
e Resultados e visa “garantir o ordenamento 
e a correta utilização do espaço urbano, 
através do cumprimento e efetiva aplicação 
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da legislação vigente". O movimento busca 
organizar o espaço urbano, de forma 
colaborativa e democrática, fazendo valer as 
recentes modificações incorporadas ao 
Código de Posturas do município entre 
outras legislações e, em especial, aquelas 
que se referem ao meio-ambiente, ao direito 
à paisagem e à LEI Nº. 10.059, sancionada 
pelo Prefeito em 28 de dezembro de 2010.84 

 
Como fica explícito no trecho acima, a política 

higienista era a tônica da prefeitura neste momento, 
sendo o projeto citado somente um dos braços do 
programa da prefeitura. Neste momento, vários conflitos 
se apresentam tendo como foco o cenário urbano da 
cidade, como a Praia da Estação, movimento iniciado por 
grupos insatisfeitos por medidas de cerceamento de uso 
do espaço público pela população da cidade. A disputa 
pelo espaço urbano efetiva-se no embate entre a 
Prefeitura e o movimento coletivo de ocupação 
denominado Praia da Estação, uma reação ao decreto do 
prefeito de Belo Horizonte Márcio Lacerda de dezembro 
de 2009, proibindo eventos e atividades culturais, 
sinalizando uma série de medidas restritivas que 
comprometiam o sentido público do espaço. 

Se o cenário na cidade de Belo Horizonte 
apresentava-se tenso neste período, internamente, na 
Prefeitura, havia um conflito nas atribuições dos diversos 
órgãos no que se refere à limpeza das obras. O despiche 

                                                 
84 PREFEITURA DE BELO HORIZONTE. Movimento respeito por BH. 
Disponível em: 
http://portalpbh.pbh.gov.br/pbh/ecp/contents.do?evento=conteudo
&idConteudo=47907&chPlc=47907& Acesso em: 03 out. 2017. 

http://portalpbh.pbh.gov.br/pbh/ecp/contents.do?evento=conteudo&idConteudo=47907&chPlc=47907&
http://portalpbh.pbh.gov.br/pbh/ecp/contents.do?evento=conteudo&idConteudo=47907&chPlc=47907&
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sofrido pela obra, levado a cabo pelo Serviço de Limpeza 
Urbana da capital, sem a autorização do setor de 
conservação do museu gera conflito entre setores de 
responsabilidade de guarda do bem cultural. As manchas 
das pixações apagadas são, por sua vez, uma provocação 
para que novos pixos sejam realizados. 

Nos documentos do museu encontram-se também 
três registros de ocorrência junto à polícia civil de 
vandalismo e pixações. Uma de 2011 e duas de 2015 nos 
meses de fevereiro e julho. Nos laudos técnicos de 
conservação e restauro, consta o detalhamento do estado 
de conservação que se encontra a obra. O primeiro deles 
data de 2005 nele a obra encontra-se com muitas incisões, 
inscrições com tinta branca e manchas de oxidação 
decorrentes do próprio material constitutivo. No laudo 
seguinte, de 2011, relata que a obra passou por 
procedimento de remoção parcial das manchas causadas 
por tinta spray no ano de 2005 e pouco tempo depois, no 
mesmo ano a obra havia sofrido novas degradações em 
decorrência de vandalismo. Neste laudo, a 
conservadora/restauradora do MAP, Luciana Bonadio 
sugere a mudança de localização da obra como forma de 
prevenção das ações de vandalismo, uma vez que a 
sugestão dela é de aproximar a obra do edifício do museu, 
integrando-a ao seu jardim e assim, recebendo vigilância 
da guarda municipal.  

Em 2013 foi realizado um novo laudo e parecer 
técnico da conservadora e restauradora do MAP e, 
novamente, uma carta solicitando reposicionamento da 
obra. Na ocasião a obra encontrava-se com muitas 
pixações de tinta spray branca, inscrições com corretivo, 
incisões com material pontiagudo (Figura 5). Em 2015, foi 
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encaminhado um laudo para a chefe de departamento do 
MAP com a finalidade de informar sobre o sinistro ocorrido 
e encaminhar as demandas para solucionar a deterioração 
e efetivar a proteção ao bem. Na ocasião a obra foi limpa 
das pixações pelo Serviço de Limpeza Urbana da capital, 
sem os cuidados técnicos necessários, e o setor de 
Conservação e Restauração do museu não havia sido 
informado sobre o procedimento e nenhum de seus 
funcionários viram ou sabiam da limpeza (Figura 6): 
 

No dia 01 de outubro de 2015, por volta das 
oito horas e trinta minutos, verifiquei que a 
obra "A Porta" de autoria de Amilcar de 
Castro, pertence ao acervo do MAP, 
encontrava-se limpa, sem as pichações 
ocorridas em julho de 2015. Fotografei o 
ocorrido e perguntei aos demais funcionários 
da Guarda Municipal se alguém sabia ou se 
teria visto a limpeza sendo realizada. Todos 
informaram que não viram a limpeza sendo 
feita e que não sabiam quem havia realizado 
ou solicitado. 
Diante desse acontecimento, encaminho 
este laudo de ocorrência, pois a referida 
limpeza não foi realizada pelo setor de 
Conservação-Restauração do MAP. Além 
disso, o referido setor não foi informado 
sobre os procedimentos executados 
(LAUDO, 2015) 

 
Está explícito no laudo que não há como avaliar os 

danos que possam ocorrer posteriormente à obra 
decorrente de uma má intervenção e que limpezas 
inadequadas são danosas para a obra. A limpeza, pelos 
conservadores do museu, já estava programada dentro de 
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um projeto aprovado pelo IBRAM (Instituto Brasileiro de 
Museus). 

O cuidado com a obra por parte dos agentes do 
museu acontece também aos finais de ano. Todo ano o 
museu solicita um termo de compromisso da TV Alterosa, 
emissora de televisão local que faz um espetáculo de 
fogos de artifício no ano novo, comprometendo-se a não 
danificar a obra do Amilcar em decorrência da realização 
dos Shows de Fogos Alterosa que acontecem na orla da 
lagoa na virada do ano. 

Na tentativa de estabelecimento de uma tipologia 
das marcas registradas na escultura em outubro de 2017, 
observamos muitas manchas, fantasmas de pixações 
apagadas, como podemos constatar nas imagens que 
acompanham este texto (Figuras 7 a 11): pixações de tinta 
spray branca com caligrafia e simbologia de grupos de 
pixadores (Figuras 7 e 8), Marcas de adesivo, de algum 
cartaz colado e arrancado (Figura 9); escritos de tinta tipo 
corretivo com nomes de pessoas, número de telefone 
(Figura 10) e com tintas oxidadas pelo tempo, alguns 
nomes, nome de um bairro da regional Pampulha, o São 
Tomáz, marcam para a questão da territorialidade (Figura 
11). 

Sobre a pixação com o número de telefone (Figura 
10), algumas possibilidades interpretativas aparecem. A 
escrita do nome com uma característica física, 
característica de anúncios de garotas de programa, pode 
apontar para a ideia de que alguma prostituta deixou o 
número no caso de algum possível cliente aproximar-se da 
escultura. Algumas ruas perpendiculares à Lagoa, perto da 
localização do Museu de Arte da Pampulha, são pontos de 
prostituição ao longo do dia e da noite. Outra 
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possibilidade interpretativa pode ser a de algum desafeto 
da pessoa ter colocado o número de telefone para que a 
pessoa seja incomodada. 

É importante ressaltarmos que no ano de 2018 a 
escultura foi deslocada alguns metros para um local mais 
próximo da edificação, ainda na Orla da Lagoa, mas em um 
local de mais difícil visualização pelos visitantes e, assim, 
menos suscetível à ação dos transeuntes. A solicitação 
desta mudança foi feita pelo Museu de Arte da Pampulha 
para que a obra ficasse mais resguardada. 

Outro bem presente na orla da Lagoa da Pampulha, a 
Igreja da Pampulha foi alvo, recentemente, de pixação nos 
anos de 2016 e 2017. A repercussão deste ato foi muito 
difundida, em função de o Conjunto Arquitetônico estar 
em processo de reconhecimento pela UNESCO. A primeira 
pixação, em março de 2016, foi marcada por intenso 
debate em relação ao “vandalismo” perpetrado pelos 
pixadores.  A atenção da dos órgãos de imprensa voltou-se 
para o ato, não somente pelo significado que a Igreja 
possui como patrimônio para parcela da população, mas 
principalmente porque o bem pichado era parte 
integrante do conjunto que concorria ao título de 
patrimônio da humanidade. Houve a denúncia por parte do 
Ministério Público, de três pessoas, sendo que uma delas 
apresentou-se como autor do pixo. O pixador possuía, 
inclusive, um perfil no facebook em que era possível fazer 
a associação da sua assinatura a que estava por cima dos 
azulejos de Portinari no painel externo da Igreja. Em março 
de 2017, a igreja é alvo novamente de pixação, desta vez 
no painel de ladrilhos lateral, com uma inscrição 
“perfeitaismo”. É digno de nota que o autor da pixação, 
apesar de não haver confessado a autoria, foi identificado 
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e, ao contrário do autor da pixação anterior não foi preso 
e a repercussão do fato foi muito menos divulgado. 

As disputas acontecem também no âmbito 
legislativo, com a apresentação de projeto de Lei no 
Senado Federal para o recrudescimento da ação dos 
agentes estatais com relação à punição pela pixação: 

 
Quem pichar ou depredar monumentos 
tombados poderá pegar de um a três anos de 
prisão. A pena consta do Projeto de Lei do 
Senado (PLS)128/2016, do senador Antonio 
Anastasia (PSDB-MG), aprovado nesta 
quarta-feira (9) pela Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ). O 
projeto recebeu voto favorável do relator, 
senador Lasier Martins (PSD-RS). 
Atualmente, a Lei de Crimes Ambientais fixa 
como pena para o crime de pichação e 
conspurcação de monumentos tombados em 
virtude de seu valor histórico, artístico ou 
arqueológico detenção de seis meses a um 
ano, mais multa.85 

 
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A pesquisa aqui apresentada, ainda em 
desenvolvimento, aponta para as relações entre o 
território urbano e as disputas pelo patrimônio. Apesar do 
foco principal não ser a questão do turismo, a partir de um 

                                                 
85 Pichação de monumento tombado poderá ter pena de até 3 anos de 
reclusão. Disponível em: 
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2017/08/09/pichaca
o-de-monumento-tombado-podera-ter-pena-de-ate-tres-anos-de-
prisao. Acesso em 17 set. 2017. 

https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2017/08/09/pichacao-de-monumento-tombado-podera-ter-pena-de-ate-tres-anos-de-prisao
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2017/08/09/pichacao-de-monumento-tombado-podera-ter-pena-de-ate-tres-anos-de-prisao
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2017/08/09/pichacao-de-monumento-tombado-podera-ter-pena-de-ate-tres-anos-de-prisao
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objeto como a escultura, podemos abarcar as dimensões 
dos conflitos existentes entre os diversos agentes que 
atuam em torno ao bem. O bem selecionado, além de fazer 
parte do acervo do Museu de Arte da Pampulha, compõe a 
paisagem reconhecida pela UNESCO no ano de 2016. As 
relações entre turismo e patrimônio cultural já foram 
estabelecidas em algumas pesquisas. Apesar dos padrões 
relacionados à uniformização das paisagens e dos bens 
culturais que apontam para uma unicidade, um valor local, 
mas são tombados como bens universais. A dimensão 
fragmentária existente na patrimonialização é apontada 
por Canclini: “os bens reunidos por cada sociedade na 
história não pertencem realmente a todos, ainda que 
formalmente pareçam ser de todos e estar disponíveis ao 
uso de todos,” assim, “diversos grupos se apropriam de 
forma desigual e diferente da herança cultural” (CANCLINI, 
1994, p. 96). Em um mundo de capital globalizado, as 
disputas pelo patrimônio tornam-se disputas permeadas 
pelos valores do capital e pelos possíveis usos turísticos de 
determinados bens. É fundamental a constatação de que, 
em alguns casos, o recurso discursivo à possibilidade de 
uso turístico, utilizado no momento da justificativa para a 
apresentação do bem para concorrer a patrimônio 
universal, acaba por não se efetivar. 

Consideramos, como Rancière, que a estética da 
cidade relaciona-se à ação política (RANCIÈRE, 2005; 2009):  

 
Rancière aponta para a existência de um 
regime estético das artes, que implode com 
o sistema de representação existente 
anteriormente, um sistema hierárquico. Ao 
trabalhar com o sentido de partilha, leva-nos, 
ao associar suas reflexões ao objeto cidade, à 
necessidade de se refletir sobre o modo 
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como a própria cidade é partilhada por 
diferentes grupos, por distintos indivíduos, 
em escalas diversas. (RODRIGUES, 2015, p. 
310) 

 

A presença de monumentos, de esculturas 
representativas de formas artísticas anteriores, ainda 
neoconcretas, valorizadas por parcelas da população, no 
espaço público da cidade, fazem com que tais objetos, no 
caso a escultura Porta, sejam objetos de disputas 
cotidianas pelo uso desse espaço público partilhado. Estes 
conflitos, parte integrante da dinâmica da urbe, não são 
solucionáveis por medidas simples, como normalmente 
apontam as soluções apressadas do poder público, como o 
arrefecimento das penas ou o aumento do policiamento. 
As inscrições aqui apresentadas como pixações enunciam 
este conflito e servem como indícios dos conflitos 
cotidianos pelos quais passam os espaços públicos da 
cidade. É necessário um debate que traga à superfície 
estes conflitos reais por ocupação de um espaço 
partilhado. 

As intervenções urbanas iniciam-se com a 
patrimonialização das próprias cidades, com vistas a uma 
revitalização urbana que possibilite sua efetiva inserção na 
competitiva rede global das cidades turísticas (JEUDY, 
2005). Assim, as cidades, espetacularizadas, apresentam-
se como possíveis locais de recepção de grande volume de 
turistas. Jeudy (2005) ao analisar a vida cotidiana das 
cidades contemporâneas, e de seus cidadãos, busca 
caminhos alternativos a esses processos. Trabalhos sobre 
os usos cotidianos das esculturas podem contribuir para a 
complexificação da percepção do patrimônio, inserido em 
ricos universos simbólicos partilhados.  
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Figura 1 - Museu de Arte da Pampulha. 

 
Foto: Tavinho Moura. Data: 11/01/2016. 
 
Figura 2 - Obra "Pampulha" de autoria de José Pedrosa. Jardins 
do MAP. 

  
Foto: Tavinho Moura. Data: 11/01/2016. 
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Figura 3 - Obra "O Abraço" de autoria de Ceschiatti. Jardins do 
MAP. 

 
Foto: Tavinho Moura. Data: 11/01/2016.  
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Figura 4 - Escultura "Porta" de Amilcar de Castro localizada nos 
jardins do MAP. 

 
Foto: Tereza Moura. Data: 26 de setembro de 2017. 
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Figura 5 - Pixações na Obra. Frente. Data: 09/04/2013. 

 
Foto: Luciana Bonadio. Acervo MAP. 
 

Figura 6 - Obra com pixação removida. Verso. Data 
01/10/2015. 

 
Foto: Luciana Bonadio. Acervo do MAP. 
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Figura 7 - Detalhe da obra Porta. 

 
Foto: Tereza Moura. Data: 26 de setembro de 2017. 

 
Figura 8 - Detalhe da obra Porta. 

 
Foto: Tereza Moura. Data: 26 de setembro de 2017. 
  



Rubens Alves da Silva, Franciéle Carneiro Garcês da Silva,  
Frederico Luiz Moreira, Samanta Coan. (Org.). 

 

396 

Figura 9 - Detalhe da obra Porta. 

 
Foto: Tereza Moura. Data: 26 de setembro de 2017. 

 
Figura 10 - Detalhe da obra Porta 

  
Foto: Tereza Moura. Data: 26 de setembro de 2017. 
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Figura 11 - Detalhe da obra Porta. 

 
Foto: Tereza Moura. Data: 26 de setembro de 2017. 
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NOTAS DE TRABALHO DE CAMPO: 
SOBRE A MEMÓRIA SOCIAL E A 

MUSEOLOGIA NO FAZER ETNOGRÁFICO 
E ARQUEOLÓGICO 

 

Flávia Cristina Costa Vieira 
 
1 INTRODUÇÃO 

 
O presente capítulo é um desdobramento de minha 

monografia de graduação intitulada “No Peruaçu eu não 
tenho uma história, eu tenho uma vida!’ - Uma etnografia 
sobre a reorganização espaço-temporal nas vidas das 
moradoras e moradores da região do Peruaçu”, defendida 
em 2018 no âmbito da habilitação em Antropologia Social 
do bacharelado em Antropologia, da Faculdade de 
Filosofia e Ciências Humanas (Fafich) da Universidade 
Federal de Minas Gerais (UFMG). E, também, do projeto de 
mestrado apresentado ao Programa de Pós-Graduação em 
Museologia e Patrimônio (PPG-PMUS), do Centro de 
Ciências Humanas (CCH) da Universidade Federal do 
Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), em parceria com o 
Museu de Astronomia e Ciências Afins (MAST), no ano de 
2018, para o qual ingressei na turma de 2019. 

Apresento uma reflexão sobre as contribuições do 
campo da Memória Social e da Museologia nos trabalhos 
de campo realizados na região norte do estado de Minas 
Gerais, na Unidade de Conservação (UC) Parque Nacional 
de Cavernas do Peruaçu (PNCP). Considerando a 
etnografia como método utilizado para a coleta de dados 
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- “em sentido amplo, engloba as estratégias de contato e 
inserção no campo, condições tanto para a prática 
continuada como para a experiência etnográfica e que 
levam à escrita final” (MAGNANI, 2009, p. 136), e a 
arqueologia como os vestígios e sítios arqueológicos 
presentes em larga escala na região, e como uma metáfora 
de acesso às camadas do trabalho de campo, às camadas 
da memória social86. 

Situado na porção norte de Minas Gerais, o PNCP 
engloba parte dos municípios de Januária, Itacarambi e 
São João das Missões, dista 653 km de Belo Horizonte e 
localiza-se na margem esquerda do rio São Francisco. O 
acesso principal é feito pelo povoado denominado Fabião, 
onde está a entrada do Parque e a sede do antigo 
escritório do Ibama, atual ICMBio. 

O trabalho apresentado é resultado de uma longa 
jornada acadêmica que se iniciou durante o curso de 
graduação em Antropologia no âmbito da habilitação em 
Arqueologia, na UFMG. Em 2011 me tornei estudante 
voluntária no Museu de História Natural e Jardim Botânico 
(MHNJB) da UFMG, no Setor de Arqueologia Pré-histórica, 
onde tomei conhecimento que o primeiro contato daquele 
Setor com a região do Peruaçu se deu no ano de 1978. 
Depois de várias missões na região até 1981, iniciou-se 
prospecções, escavações e levantamentos rupestres, que 
foram realizadas anualmente até 1996 (PROUS; RODET, 
2009). 

                                                 
86 Entendendo metáfora a partir da perspectiva de Lakoff & Johnson 
(1998) assumo que é como um processo cognitivo que permite 
elaborar novos significados por meio da conexão de domínios 
conceituais que, comumente, não estão relacionados. 
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Desde esse momento minha intenção era elaborar 
um trabalho que se debruçasse sobre algum aspecto dos 
sítios arqueológicos da região, contudo, em virtude de 
dificuldades para me manter como voluntária, me 
desliguei do MHNJB em 2013. Concluí a habilitação em 
Arqueologia no ano de 2015, defendendo uma monografia 
cuja temática foi em torno das políticas patrimoniais de 
defesa do patrimônio arqueológico brasileiro. 

Em seguida, por meio do instrumento da 
continuidade de estudos, dei sequência na habilitação em 
Antropologia Social e, no momento de eleger o tema para 
elaboração de monografia, não tive dúvidas que o campo 
empírico seria o Peruaçu.  

Durante a pesquisa no e sobre o Peruaçu, e no 
processo de elaboração da monografia, constatei que até 
hoje dezenas de pesquisas têm sido desenvolvidas pelo 
Setor de Arqueologia Pré-histórica do MHNJB na região, 
sempre focadas nos sítios arqueológicos e seus vestígios, 
o que manteve aceso meu interesse pela região e me 
estimulou a aprofundar a pesquisa, levando-o para o 
campo da museologia e do patrimônio no mestrado.  
 
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 
O sociólogo Maurice Halbwachs (2006) aponta como 

o significado da memória, na reconstrução do passado, se 
dá por meio dos quadros sociais do presente. Esse 
processo remete à reflexão a respeito da essência 
individual e/ou social da memória. O filósofo Paul Ricoeur 
(1991), por sua vez, mostra a eficácia da narrativa na 
elaboração de uma identidade do sujeito, que, ao 
compreender a si mesmo, também se faz compreender 
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pelo outro através do ato de narrar. Nestes termos, a 
memória se torna uma prática intencional, que não 
reconstrói somente o passado, mas o revive ao permitir 
que venha à tona, expressando identidades, lutas e 
afetividades (RICOEUR, 1991). 

Sugiro que a memória seja pensada como 
representação do passado, retomando lembranças que 
demonstram valores elaborados ao longo do tempo sob 
certas condições, estabelecendo assim, uma relação de 
mútua construção com o presente, o que fortalece a noção 
de que os sujeitos vivem um eterno presente. O passado 
percebido como imutável é desconsiderado, tendo em 
vista que quando se lembra de algo, o que está sendo 
lembrado é um passado vivido (NORA, 1993; LE GOFF, 
1994; RICOEUR, 2010). 

A oposição e o saudosismo, entre “o tempo bom de 
antes” e “o tempo não tão bom de agora”, são aspectos 
presentes nos relatos e são materializados nas narrativas 
emocionadas feitas sobre a época em que moravam no 
Peruaçu, antes da expropriação. Histórias sobre plantio e 
colheita, sobre a dinâmica de vizinhança, e sobre o dia a dia 
permeiam as lembranças das pessoas que lá viveram, 
suscitando um caráter bastante forte de pertencimento.  

A relação entre as pessoas e o meio ambiente não se 
constitui numa coleção de coisas isoladas, nem uma 
realidade externa (CHAUÍ, 2000), tendo em vista que não 
há separação entre humanidade e natureza (ACSERALD, 
2004). De acordo com o antropólogo Tim Ingold (1993) a 
paisagem conta uma história e se constitui como um todo, 
de modo que não existem vazios, projetando um mundo 
conhecido para aqueles que a habitam, vivem em seus 
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lugares (BASSO, 1988) e transitam em seus caminhos, 
conectando-os. 

Portanto, o Peruaçu não se constitui exclusivamente 
como um espaço estático da natureza, mas como um local 
dinâmico marcado por diferentes eventos, momentos 
caminhos e trajetórias, coletivas e particulares, que ao 
serem revisitadas indicam uma parte do que era o Peruaçu 
antes do Parque, e possibilita a compreensão dos 
desdobramentos que levam ao que ele é hoje, 
identificando em quais aspectos esses dois momentos se 
diferem na percepção dos moradores. 

A Museologia Social pode auxiliar em uma 
compreensão mais ampla das relações estabelecidas entre 
a comunidade e o Parque, em suas múltiplas facetas, como 
recurso de conhecimento, educação e lazer, e referência 
de memória para determinadas coletividades (CHAGAS, 
2006).  

Um museu é por excelência uma arena de disputas 
ideológicas e um local de celebração da memória de 
determinado grupo ou segmento – por conseguinte, de 
esquecimento também (CHAGAS, 2006). Acrescentando a 
isso o fato de que a memória é uma construção e está 
situada na dimensão das relações, aqueles que detém o 
poder de construir e administrar essa memória é que 
escolhem o que, como e quando será lembrado e exaltado, 
e o que será esquecido (CHAGAS, 2006). Desse modo, os 
museus são fontes que possibilitam a compreensão para 
além da temática de seus acervos, abarcando uma série de 
fenômenos sociais subjacentes.  

Nesse sentido, o estudo dos limites e possibilidades 
de uma gestão compartilhada desse acervo arqueológico, 
bem como do próprio processo de musealização, se 
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configuram como um caminho alternativo que pode trazer 
contribuições únicas para os estudos na esteira da 
Museologia Social. 

 
3 METODOLOGIA 

 
A realização dos trabalhos de campo se constituiu 

numa experiência prática, que me colocou frente a 
vivências cotidianas, o que suscitou percepções no que diz 
respeito ao entendimento dos lugares de fala, escuta e 
decisão ao longo do processo, instigou diferentes formas 
de apropriação e significação do conhecimento (SCHMIDT, 
2006) 

As idas a campo aconteceram em três momentos 
distintos. Inicialmente, em julho de 2017, acompanhando 
o grupo de pesquisa “Arqueologia da Dança - Brasil Pré-
Histórico”, coordenado pelo professor Dr. Roberto 
Eizemberg, professor no Departamento de Arte Corporal 
da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), onde 
viajamos por dez dias, registrando em fotografia e vídeo 
sítios arqueológicos de relevância para o Projeto. 

Neste contato inicial pretendia investigar a maneira 
como os moradores da região constroem suas próprias 
narrativas sobre os vestígios arqueológicos do Peruaçu. 
Porém, desde minhas primeiras conversas com esses 
interlocutores, outras questões foram emergindo. 
Quando estive diretamente nos sítios arqueológicos, 
acompanhada por moradores da comunidade surgiram 
inquietações e dúvidas sobre meus objetivos de pesquisa.  

Retornei, num segundo momento, em outubro de 
2017, e permaneci junto à comunidade por um período de 
cerca de três semanas e pude conviver mais proximamente 
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com as pessoas, estreitando laços por meio das conversas 
informais e das entrevistas semiestruturadas, o que me 
permitiu compreender melhor o contexto de trabalho. 

Durante essa etapa tive a oportunidade de receber 
um convite para participar de uma reunião do Conselho 
Consultivo do PNCP. Além de participar do “I Seminário 
Científico do Vale do Peruaçu – Uso e Conservação dos 
Recursos Hídricos”, promovido pelo ICMBio e ocorrido no 
Centro de Visitantes do Parque, na comunidade do Fabião. 

A terceira etapa de campo consistiu num período de 
cerca de quinze dias, em novembro de 2017. Meus 
interlocutores manifestaram alguns anseios em relação 
aos resultados do meu trabalho, modificando-o e 
tornando-o um processo dinâmico de elaboração de algo 
que possa servir como fator de reconhecimento futuro 
(THOMPSON, 2006). O trabalho etnográfico no Peruaçu 
trouxe à tona a memória social coletiva, possibilitando que 
diferentes vozes, de diferentes sujeitos, emergissem e 
diversas visões se esboçassem a respeito dos mesmos 
espaços e lugares. 

Os processos de coleta de dados, transcrições de 
entrevistas e elaboração do texto final da monografia, por 
sua vez, levaram-me a outros olhares sobre o tema no que 
diz respeito a abordagem. Desse modo, enfatizei as 
relações entre as pessoas, as memórias, os eventos e os 
espaços na região do Peruaçu. Essas mudanças de rumos e 
olhares são coerentes com um fazer que é fluido, 
constante e afetado (FAVRET-SAADA, 2005), tal qual é o 
processo de produção de uma etnografia. 

Para o desenvolvimento do trabalho utilizei os 
moldes da pesquisa qualitativa, baseada na investigação 
“in loco”, uma vez que esse tipo de abordagem atende a 
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questões específicas (MINAYO, 1995). A coleta de 
informações foi realizada por meio de entrevistas 
semiestruturadas, às vezes, norteadas por um roteiro de 
questões previamente delimitado, aliada à imersão no 
cotidiano da comunidade.  

Com relação à metodologia stritu sensu, utilizei os 
meios habituais de abordagem etnográfica, 
estabelecendo uma rotina como a de meus interlocutores, 
sempre acompanhada de meu caderno de campo, meu 
gravador e minha câmera. Conjugando a consagrada 
imersão no grupo com o uso de fontes variadas, 
potencializando a abordagem por meio do aporte do 
conceito de etnografia multissituada (CESARINO, 2014). 

Assim, tendo em vista que “os gêneros acadêmicos e 
literários se interpenetram”, que o “foco na construção de 
textos e na retórica serve para destacar a natureza 
artificial e construída dos relatos culturais”, e que “a 
etnografia está sempre enredada na invenção, e não na 
representação das culturas” (CLIFFORD; MARCUS, 2016, p. 
32), busco estabelecer interfaces entre a narrativa do meu 
trabalho e a do romance “Grande Sertão: Veredas”, de 
Guimarães Rosa (2001). Essa obra, de enredo fantástico e 
maravilhoso, se constitui numa construção imaginária e 
simbólica, contudo enriquecida durante o processo de 
ocupação das Gerais, onde está localizado o Parque 
Nacional de Cavernas do Peruaçu.  

A escrita da etnografia é “composta por 
representações e códigos seriamente contestados (...) 
assume-se que o poético e o político são inseparáveis, que 
a ciência está nos processos históricos e linguísticos, e não 
acima deles” (CLIFFORD; MARCUS, 2016, p. 32).  Nestes 
termos, o reconhecimento dessa dimensão constitutiva da 
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cultura local esteve presente na elaboração do texto, uma 
vez que a compreensão do imbricamento natureza e 
cultura, além de sugestiva na perspectiva analítica, pode 
fornecer respostas para muitas questões presentes no 
Peruaçu, particularmente, as que se referem ao processo 
de desterritorialização dos moradores da região. 

 
4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 
O discurso de meus primeiros interlocutores era 

imbuído pela separação temporal “antes do parque” e 
“depois do parque”, e isso me instigou olhar para a 
dinâmica das relações espaço-temporais no sentido de 
compreender como suas percepções foram alteradas em 
virtude da criação da unidade de conservação, do Parque. 
Com efeito, as mudanças causaram uma reorganização 
espaço-temporal na vida das pessoas e deixaram marcas 
profundas, que emergem de diferentes formas.  

A proposta de criação do Parque Nacional de 
Cavernas do Peruaçu teve início em 1986, por meio de 
acordos iniciados pelo Instituto Estadual do Patrimônio 
Histórico e Artístico de Minas Gerais (IEPHA/MG), com o 
Instituto Estadual de Florestas (IEF) e a Fundação Estadual 
do Meio Ambiente (Feam). 

O PNCP é uma unidade de conservação de proteção 
integral, criada em 1997, a partir de um acordo celebrado 
entre o Ministério Público Federal (MPF) e a FIAT. Foi 
efetivamente criado pelo Ibama em 1999, com área de 
56.800 hectares, englobando o núcleo principal das 
cavernas (6.000 ha) e extensas áreas adjacentes com 
cobertura vegetal nativa de Cerrado e Caatinga. 
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Em 2002 começaram os levantamentos de dados 
técnicos para o planejamento do Parque. O trabalho foi 
concluído em 2005 com a entrega, ao Ibama, do 
documento Plano de Manejo e Zoneamento. O Plano de 
Manejo foi aprovado em 2005. 

Em 2010, após diversas rodadas de negociação entre 
o MPF, o ICMBio e a FIAT, foi acordado o cronograma de 
elaboração dos projetos de infraestrutura e de execução 
das obras para implementação do parque, que foram 
executadas com a participação de mão de obra da 
comunidade do Fabião. 

A comunidade do Fabião é um pequeno povoado 
localizado às margens do rio Peruaçu, onde fica a entrada 
principal do Parque e o escritório do ICMBio, se encontra 
fora da delimitação do Parque, mas dentro da Área de 
Proteção Ambiental e do Mosaico Sertão Veredas-
Peruaçu. Boa parte dos moradores que foram 
expropriados no processo de criação da Unidade de 
Conservação recomeçaram suas vidas indo morar com suas 
famílias no Fabião. Tanto os moradores antigos, quanto os 
que foram neste processo, fazem uma diferenciação entre 
o Fabião e a área do Parque, denominando essa última 
apenas como Peruaçu. 

Segundo o Plano de Manejo do PNCP (MMA/IBAMA 
2005), a região é muito rica pois reúne espécies de fauna 
consideradas ameaçadas de extinção, espécies vegetais, 
de mamíferos, de aves, de anfíbios, de serpentes, de 
peixes, de borboletas, de abelhas, de invertebrados de 
cavernas, mais de 150 cavernas catalogadas, e cerca de 120 
sítios arqueológicos - sendo que apenas cerca de um terço 
de toda a área foi mapeado sistematicamente. 
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O processo de criação do Parque se deu como medida 
compensatória de dano causado em uma região distante 
mais de quatrocentos quilômetros da área. A criação da 
Unidade de Conservação, e como foi esse processo, é um 
tema que sempre surgiu nas conversas e entrevistas, de 
modo que fui percebendo que se trata de um assunto de 
importância crucial para o entendimento das relações das 
pessoas entre si e com o próprio ambiente. 

A legislação brasileira, baseada na importação do 
modelo norte-americano de preservação da natureza, 
desencadeou conflitos na implementação do PNCP ao 
restringir a permanência dos moradores. Principalmente 
em virtude da maneira impositiva e autoritária, adotada 
pelo IBAMA à época, de informar a criação da UC e a 
necessidade de expropriação, desprezando “a dinâmica, as 
vivências, as práticas e as experiências no e do lugar de 
moradia anterior. E ao promover o deslocamento acabam 
desprezando também as necessidades e o modo de vida 
dessas pessoas” (MUNGAI, 2008, p. 63). 

Os deslocamentos gerados pelo processo de 
expropriação modificaram a dinâmica de organização do 
espaço das práticas cotidianas, ou seja, alteraram o lugar 
onde a vida acontece e as experiências e vivências são 
ressignificadas. De acordo com a geógrafa Ana Fani Carlos 
(2007), o lugar é produto das relações entre humanos e 
natureza, entremeado por relações sociais vividas que 
constroem uma rede de significados e sentidos que 
produzem a identidade, haja vista que é onde as pessoas 
se reconhecem porque é o lugar da vida. 

A essência do lugar conhecida através das práticas 
sociais, constitui o centro onde são vivenciadas as 
experiências da vida - habitar, usar, consumir, trabalhar, 
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entreter, etc. (TUAN, 1982), assim a paisagem se torna um 
fenômeno vivido (CABRAL, 2000). O lugar, por meio de 
suas formas materiais e imateriais, é uma condição da 
construção social que se dá ao longo da história, condição 
sócio histórica, que cumpre determinadas atribuições na 
lógica social. 

Milton Santos (1999) reflete que a ordem 
mundial/global impõe uma racionalidade 
homogeneizante, contudo, os lugares seguem sua própria 
racionalidade, contra argumentando e enfrentando essa 
racionalidade única imposta. Enquanto o global lida com 
escalas extremas, o local funda a escala do cotidiano, 
pautada na comunicação, na vizinhança, na emoção, na 
intimidade, na cooperação. O autor afirma que “cada lugar 
é, ao mesmo tempo, objeto de uma razão global e de uma 
razão local, convivendo dialeticamente” (SANTOS, 1999, p. 
273), e isso se expressa no Peruaçu depois da criação da 
Unidade de Conservação e abertura do Parque à visitação 
pública - o que se deve ao apelo visual e estético das 
paisagens da região. 

Os moradores têm explicações para todos os 
fenômenos, inclusive para os vestígios arqueológicos e, 
apesar de estarem presentes na região há tantas décadas, 
arqueólogas e arqueólogos nunca deram atenção a esse 
discurso, afastando os moradores da produção do 
conhecimento científico de seus lugares de memória, bem 
como do próprio processo de musealização do acervo 
gerado ao longo de anos de escavações arqueológicas. 

A museologia e a arqueologia operam através de um 
sistema de conhecimento próprio do meio científico típico 
do ocidente, e que difere sobremaneira do conhecimento 
comunitário. As explicações, ainda que versem sobre o 
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mesmo suporte material, são construídas sobre suportes 
imateriais distintos (CABRAL, 2014), “o ocidente torna-se, 
então, uma entre várias possibilidades de realização da 
humanidade” (PEIRANO, 1990, p. 5, grifo no original).  

De acordo com a arqueóloga Camila Wichers (2015), 
desde meados da década de 1980 tem aumentado os 
questionamentos das práticas arqueológicas por parte da 
sociedade, o que tem cedido espaço para a consolidação 
de práticas arqueológicas plurais (arqueologia pública, 
arqueologia comunitária, arqueologia híbrida, arqueologia 
colaborativa, entre outras). O trabalho colaborativo com 
comunidades e grupos que convivem diretamente com 
sítios e vestígios arqueológicos, viabiliza que essas 
pessoas elaborem e construam narrativas sobre o passado, 
as quais fornecem interpretações e explicações, desde o 
mito de criação até as motivações e as decorações de 
artefatos e sítios encontrados. Trata-se de um discurso 
muito rico e complexo, que evidencia os processos e 
dinâmicas internas da comunidade. 

Assim, trabalhar a partir da perspectiva do poder da 
memória implica em afirmar o poder dos museus como 
agências capazes de instrumentalizar indivíduos e grupos 
de diferentes origens sociais para o melhor 
equacionamento do seu acervo de questões (CHAGAS, 
2006).  

Este movimento inclusivo é um meio bastante 
assertivo de fortalecer e até mesmo produzir laços de 
pertencimento, o que por consequência gera cuidados 
voltados para proteção e salvaguarda do patrimônio 
arqueológico. “Esse fazer arqueológico plural tem a 
potência de alavancar práticas arqueológicas mais 
democráticas, possibilitando construções identitárias 
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multifocais” (WICHERS, 2015, p. 4), além de possibilitar um 
campo multivocal que pensa o registro a partir de outras 
concepções e vivências, ampliando o processo de 
produção de conhecimento. 

 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Riobaldo, no Grande Sertão: Veredas (Rosa, 2001), 
narra que atravessa as coisas e que, no meio da travessia, 
não vê, porque está entretido com os lugares de saída e de 
chegada. Conta que quando atravessa um rio a nado, 
sempre chega na outra banda num ponto mais embaixo, 
diverso daquele que pensou inicialmente. Minha 
experiência em muito se assemelha às travessias da 
personagem de Guimarães Rosa, porque quando iniciei 
minha caminhada entre as veredas, chapadas, cavernas, 
alagados e matas do sertão, pensei chegar num ponto 
bastante diverso do que agora estou. 

Observar de perto e de dentro me permitiu, como 
antropóloga (e arqueóloga), captar sutilezas e distinções 
nas diferentes experiências, pelas quais passei a viver e 
apreender (GEERTZ, 1978) a respeito do ponto de vista das 
pessoas que estava buscando registrar, o que me afetou, 
na perspectiva de Jeanne Favret-Saada (2005), e facilitou 
a percepção dos acontecimentos proporcionados pela 
própria experiência de campo em si.  

Essa população, constituída de diferenciadas 
matrizes étnicas, foi associando e articulando as mais 
variadas formas de produção material e de efeito de 
sentidos, que, em cada período histórico, reproduziram 
sobre o espaço ocupado, novas espacialidades, tais como 
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as representadas nas paisagens no “Grande Sertão: 
Veredas” (ROSA, 2001) na narrativa de Riobaldo. 

Os aspectos que fazem com que um período 
lembrado seja distinto de outros consiste num “quadro 
muito esquemático e incompleto” (HALBWACHS, 2006, p. 
79) e, assim como Riobaldo (ROSA, 2001), percebo que a 
minha narrativa, a respeito dos reordenamentos na vida 
das pessoas da região do Peruaçu, se passa tempos depois 
das situações acontecidas, e provavelmente é 
esquemática e incompleta. Fui aprendendo a contá-la na 
medida em que imergi em todas aquelas paisagens, 
descrevo a partir de minhas próprias escrevivências 
(EVARISTO, 2007), a partir das notas em meu diário de 
campo. 

Desse modo, a análise que propus neste trabalho 
busca esboçar as relações entre memória social, 
museologia, fazer etnográfico e arqueológico, enquanto 
experiência pessoal, mediada por aspectos subjetivos. O 
território aponta a existência de uma série de relações 
materiais e simbólicas no âmbito das formas individuais e 
coletivas. 

Peruaçu é uma palavra de origem indígena, que quer 
dizer “fenda/buraco/caverna grande” e dá pistas a 
respeito das paisagens da região, localizada na porção 
norte do Estado de Minas Gerais, palco tanto das 
travessias da personagem Riobaldo, no Grande Sertão: 
Veredas, de Guimarães Rosa (2001), quanto da vida das 
moradoras e moradores do Peruaçu. 
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ALGUMAS CONTRIBUIÇÕES DOS 
AFRICANOS E SEUS DESCENDENTES A 

PARTIR DO ACERVO DO MUSEU DO 
OURO 

 

Ivangilda Bispo dos Santos 

 

1 INTRODUÇÃO 

O Museu do Ouro, localizado em Sabará – Minas 
Gerais, é uma instituição cultural vinculada ao Instituto 
Brasileiro de Museus (IBRAM). Foi inaugurado, em 1946, 
com o intuito de ser um espaço de divulgação da 
constituição da sociedade brasileira. Esse ideal integrou 
um projeto concebido, em parte, por intelectuais e 
modernistas mineiros que, convenientemente, elegeram a 
cultura material de Minas Gerais como a mais 
representativa para a formação nacional (JULIÃO, 2008). 
Assim, esse museu não está ligado apenas à história da 
antiga Vila Real de Nossa Senhora da Conceição do 
Sabará87, mas a uma concepção de história nacional e 

                                                 
87 Entre as várias interpretações sobre a origem do nome Sabará, 
existe uma versão ligada às palavras tupi-guarani sabaá (enseada, 
curva do rio) e buçu (grande), designando o encontro do rio Sabará 
com o rio das Velhas. Outra interpretação é que o nome Sabarabuçu é 
derivado de Itaberabuçu, que significa “montanha grande que 
resplandece”, em referência à atual Serra da Piedade (PASSOS, 1942; 
VASCONCELOS, 1999). 
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internacional, já que aborda a circulação de mercadorias e 
o trânsito de pessoas e culturas na América, na África, na 
Europa e na Ásia.  

A ideia de abordar os africanos e seus descendentes, 
a partir do acervo do Museu do Ouro, veio da minha 
experiência enquanto estagiária do setor educativo dessa 
instituição. Assim, com o objetivo de capacitar-me para 
atender os visitantes e compreender os enfoques dados 
pelos mediadores externos, acompanhei as visitas 
escolares durante três meses, fazendo registros em meu 
diário de campo. Desse modo, com base nas informações 
levantadas, identifiquei a predominância dos seguintes 
temas: métodos de retirada e transformação do ouro, 
práticas domésticas cotidianas e arte barroca.  

Esses recortes temáticos são condizentes com a 
narrativa museológica idealizada pelos modernistas na 
primeira metade do século XX. Apesar de ter ocorrido 
mudanças expositivas desde a inauguração do museu, essa 
narrativa permanece a mesma (MENEZES, 2016). Nas 
mediações destinadas ao público escolar, expressões 
como “me dá um cadinho”, “colocar as barbas de molho”, 
“enfezado” e “ouro de tolo” eram abordadas de forma 
descontraída e em tom de curiosidade. Também foram 
perceptíveis, abordagens que buscavam traçar 
continuidades históricas sobre a mineração e a religião 
católica em Sabará. 

Em meio às narrativas que circulavam no espaço 
museal, que geralmente enfatizavam a contribuição 
portuguesa e inglesa na sociedade colonial, os africanos e 
os afrodescendentes88 apareceram meramente como 
                                                 
88 Também foi evidente a ausência de sujeitos e povos indígenas nas 
mediações. Presenciei pouquíssimas abordagens que contemplavam 
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“escravos”89. A atuação desses indivíduos é lembrada 
principalmente enquanto força de trabalho braçal: o 
escravo que lavava as barbas do seu senhor, carregava as 
fezes da casa grande e era obrigado a retirar o ouro da 
natureza. Embora raramente citada, quando extrapolava a 
regra, a mulher negra era abordada como divertimento do 
senhor em suas horas de ócio. Relacionamentos pautados 
na dominação do corpo por meio da violência sexual eram 
tratados com um tom de curiosidade. Nas mediações, “o 
senhor” mencionado era branco, do sexo masculino, de 
origem ou de descendência europeia e abusava de seus 
poderes em relação às pessoas sob o seu domínio. Assim, 
as narrativas veiculadas, pautadas na dicotomia 
“senhor/escravo” e “branco/negro”, demonstram tanto 
um silenciamento em relação à complexidade da história 
dos africanos e seus descendentes no período colonial 
brasileiro, como a naturalização da violência colonial por 
meio de mediações que seguiam o caminho do 
entretenimento. Nesse sentido, muitos mediadores 
ignoravam a agência dos sujeitos negros e a existência de 

                                                 
esses grupos sociais, e todas realizadas de forma pontual. Do ponto de 
vista material fui informada, na época, que havia apenas uma peça 
atribuída à cultura indígena e ficava localizada no acervo técnico do 
museu.   
89 Alguns pesquisadores e pesquisadoras que abordam a escravidão 
têm feito o exercício político de empregarem o termo “pessoas 
escravizadas” em vez de “escravo” com o intuito de demarcar que os 
sujeitos submetidos à escravidão estavam à mercê de uma condição 
social e que tal categoria não aglutina todas as esferas práticas de suas 
vidas. O Comitê Científico Internacional para a redação dos volumes 
IX, X e XI da coleção História Geral da África, organizado pela UNESCO, 
também aderiu ao uso desse termo nas diretrizes gerais destas 
produções (2019).    
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identidades individuais e coletivas construídas no 
continente africano, assim como as derivadas de processos 
diaspóricos.  

Desse modo, muitas narrativas, não só acabavam 
atribuindo a esses indivíduos, mesmo inconscientemente, 
uma posição social e histórica subalterna; como também, 
pautando-se em uma visão eurocêntrica, pressupunham a 
superioridade de certos grupos e povos em relação a 
outros, ao considerar os valores sociais dos sujeitos 
brancos como universais (GOMES, 2005). Nesse sentido, é 
necessário ser considerado que 

As identidades formadas no interior da 
matriz dos significados coloniais foram 
construídas de tal forma a barrar e rejeitar o 
engajamento com as histórias reais de nossa 
sociedade ou de suas “rotas” culturais. Os 
enormes esforços empreendidos, através 
dos anos, não apenas por estudiosos da 
academia, mas pelos próprios praticantes da 
cultura, de juntar ao presente essas “rotas” 
fragmentárias, frequentemente ilegais, e 
reconstruir suas genealogias não-ditas, 
constituem a preparação do terreno 
histórico de que precisamos para conferir 
sentido à matriz interpretativa e às auto-
imagens de nossa cultura, para tornar o 
invisível visível (HALL, 2003, p.42).  

 
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E CONCEITUAL 
 

O fundamento teórico-metodológico de minha 
abordagem abrange dois conceitos: a História Atlântica e 
a agência africana. A corrente analítica da História 
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Atlântica pauta-se nas dinâmicas sociais envolvendo o 
Oceano Atlântico. Tal corrente possibilitou a 
reconfiguração de um conjunto de sociedades e conectou 
rotas fluviais e marítimas tanto na África como nas 
Américas (THORNTON, 2004). A agência africana, por sua 
vez, valoriza a participação dos africanos na formação das 
sociedades americanas em contraposição aos discursos 
que pregam a sua inferioridade e às práticas que 
perpetuam a invisibilidade histórica desses povos 
(CHAMBERS, 2008).  

O termo africano está sendo utilizado, neste 
trabalho, como uma categoria genérica para situar os 
leitores sobre o local de origem continental das pessoas, 
mais especificamente as negras que foram escravizadas na 
África e trazidas forçadamente para o Brasil. Esse termo 
carrega significados, sentidos e representações no mundo 
contemporâneo, que não são próprias do período colonial 
brasileiro, mas que pode ser instrumentalizado com seus 
devidos cuidados. Como destaca Kwame A. Appiah (1997), 
a identidade africana é recente e, como outras, é 
construída, histórica, complexa, sendo para os seus 
portadores, uma dentre muitas. 

Admitir que a África, sob esses aspectos, 
possa ser uma identidade utilizável é não 
esquecer que todos pertencemos a 
comunidades diversificadas, com seus 
costumes locais; é não sonhar com um Estado 
africano único e esquecer as trajetórias 
complexamente diferentes das inúmeras 
línguas e culturas do continente. “África” 
certamente pode ser uma insígnia vital e 
capacitadora; mas um mundo de sexos, 
etnicidades, classes e línguas, de idades, 
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famílias, profissões, religiões e nações, mal 
chega a surpreender que haja ocasiões em 
que ela não é rótulo de que precisamos 
(APPIAH, 1997, p. 251).   

Esse filósofo anglo-ganês também chama atenção 
para a ilusão de considerar que as pessoas são 
fundamentalmente aliadas por pertencerem ao mesmo 
grupo social ou por possuírem uma quantidade 
semelhante de melanina na pele. Cabe mencionar que o 
termo Negro passa a ser visto ao longo do período 
moderno como forma-escravo, marcado por uma 
existência objetal e, nessa construção, a África e o Negro 
são conceitos que se evocam (MBEMBE, 2014). Entretanto, 
ao longo do século XX, a palavra é ressignificada e 
positivada pelo Movimento Negro. 

Afrodescendentes, por sua vez, também é um termo 
genérico utilizado para se referir aos descendentes de 
pessoas vindas de África, mas que, devido às lógicas sociais 
e ao contexto colonial, não são “(afro) brasileiras”, no 
sentido nacional.  

O racismo, que vigorava e se dá de novas formas na 
atualidade, acaba contribuindo para a construção de 
discursos e narrativas que reforçam a noção de que esses 
sujeitos eram apenas mercadoria, força de trabalho e 
escravos – ignorando suas agências. A escolha teórica e 
conceitual do presente trabalho contribui para 
desconstruir tal imaginário.   

 
3 ALGUMAS NARRATIVAS POSSÍVEIS 

 

No presente trabalho, de forma introdutória, são 
abordados alguns aspectos históricos e materiais dos 
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africanos e seus descendentes, principalmente na 
Capitania das Minas Gerais, entre os séculos XVIII e XIX, a 
partir de seis objetos que se encontram expostos no 
Museu do Ouro/IBRAM: a Sant’Ana Mestra, a bateia de 
madeira, a cadeira confessionário, o Cristo Crucificado em 
pedra sabão, a coroa e a vara de procissão90. A escolha de 
tais objetos – e das narrativas históricas vinculadas a eles, 
deu-se com base na observação das mediações realizadas 
no Museu do Ouro, na minha vivência como mediadora 
educativa91 e nos silenciamentos percebidos a respeito de 
determinados sujeitos e dinâmicas sociais.    
 

  

                                                 
90 Outros objetos e abordagens sócio-históricas que consideram a 
agência dos africanos e dos afrodescendentes podem ser abordados 
nas mediações realizadas no Museu do Ouro.  
91 Em 2017, realizei uma mediação centrada na contribuição africana 
para Minas Gerais a partir do acervo do Museu do Ouro. A mediação 
atendeu estudantes da Escola Municipal Professora Maria Batista 
Aparecida que estavam participando do projeto Olhares Cruzados 
Sabará/Obuasi (Brasil/Ghana). Ver: CARRION,  Dirce. Brasil Ghana: 
olhares cruzados: Sabará-Obuasi. 1. ed. São Paulo: Reflexo Editora, 
2016. Vale destacar que mediações educativas que integrem sujeitos 
diversos – como os africanos, os ingleses, os indígenas, os chineses, os 
portugueses e os árabes – podem fazer parte do cotidiano 
museológico. Caso os visitantes tenham um interesse específico em 
certos grupos sociais ou determinadas temáticas, como foi o caso do 
projeto a pouco mencionado, as instituições culturais podem oferecer 
um itinerário alternativo que aprofunde a diálogo, podendo integrar 
atividades como rodas de conversa, contação de história, jogos, 
oficinas, exibição de curtas metragens e o uso de recursos auxiliares 
durante a mediação como imagens, poemas e músicas.   
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3.1 ANTÔNIO FRANCISCO LISBOA E A SANT’ANA MESTRA: 
DESDOBRAMENTOS DOS TRÂNSITOS CULTURAIS NO 
MUNDO ATLÂNTICO 

 
De autoria atribuída a Antônio Francisco Lisboa 

(1730/8-1814), vulgo Aleijadinho92, a Sant’Ana Mestra 
(século XVIII) é uma das esculturas feitas no período 
colonial mais admiradas no Museu do Ouro. É proveniente 
da Capela de Nossa Senhora do Pilar, localizada em Sabará. 
A peça representa Ana e sua filha Maria, mãe de Jesus 
Cristo. Ana geralmente é lembrada como mãe educadora e 
esposa santa. A pesquisadora Maria Beatriz de Mello e 
Souza afirma que  

Na arte barroca, a iconografia de Sant’Anna 
evoca mais a educação de Maria do que sua 
concepção e genealogia. Dois tipos 
iconográficos ressaltam este tema: 
Sant’Anna Mestra e Sant’Anna Guia. Aqui 
Maria é sempre menina, mesmo quando 
representada como uma mulher em 
miniatura. Ela já tem idade para aprender 
questões religiosas e morais. (...) Em Minas, 
Sant’Anna Mestra é representada sempre 
com o livro aberto nas mãos ou sobre os 
joelhos. (...) O tipo de Sant’Anna Mestra pode 

                                                 
92 O fato de ser reconhecido ainda hoje como Aleijadinho abre caminho 
para se fazer uma análise mais crítica a respeito dessa classificação. 
Durante as mediações, eu sempre mencionava que Antônio Francisco 
Lisboa foi um homem que ficou limitado fisicamente, chegando a 
perder alguns de seus membros após ter uma doença que muitos 
atribuem à lepra. Aleijadinho é um apelido atribuído a ele, mas 
atualmente esse termo não é mais utilizado para designar pessoas 
com algum tipo de limitação e/ou deformidade física por ser 
considerado pejorativo.  
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apresentar variações em pinturas e 
esculturas, como a presença de seu esposo 
ou do símbolo da terceira pessoa da 
Trindade. (...) A pomba pode ser 
representada sobre o espaldar do trono de 
Sant’Anna indicando, provavelmente, que a 
Escritura que ela contempla foi inspirada 
pelo Espírito Santo (SOUZA, 2002, p.240-
241). 

Além dos admiráveis aspectos estéticos desse objeto 
de devoção, a escolha da Sant’Ana Mestra deve-se a seu 
escultor, identificado como mulato na documentação da 
época. Antônio era filho de Isabel e Manuel93, descendente 
da África e da Europa. Nasceu em Vila Rica, atual Ouro 
Preto, e pertencia a Irmandade de São José, dedicada aos 
marceneiros. Sua produção esteve muito ligada às 
necessidades religiosas e urbanísticas das áreas de 
mineração em Minas Gerais e, durante sua trajetória como 
escultor e arquiteto, construiu igrejas, produziu vários 
entalhes em madeira e esculturas em pedra sabão (SOUZA, 
2012). Apesar de ter desfrutado legalmente da liberdade, 
Antônio Francisco Lisboa ocupou um lugar social 
desfavorável devido a uma estrutura social pautada na 
discriminação racial. A restrição para pertencer a 
determinadas irmandades, como a dos franciscanos e dos 
carmelitas, é um exemplo (SOUZA, 2012).   

Suas influências sociais, ligadas diretamente ao 
mundo atlântico e a diáspora forçada, possibilitaram a 
apropriação de várias referências artísticas do barroco 

                                                 
93 Geralmente a historiografia cita o seu pai, Manuel Francisco Lisboa, 
de origem portuguesa, como mestre de obra e arquiteto, e sua mãe 
como escrava de seu pai, sendo conhecida por Isabel.  
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europeu e a constituição de relações com sujeitos 
provenientes de diversos locais.  A obra de Antônio 
Francisco Lisboa converge com o que Mary Louise Pratt 
define como transculturação devido à apropriação de 
determinados elementos europeus em sua arte. Nesse 
sentido, esse conceito, que tem uma perspectiva dialógica, 
interessa-se tanto pelo colonizador quanto pelo 
colonizado, trata de “(...) grupos subordinados ou 
marginais (que) selecionam e inventam a partir dos 
materiais a eles transmitidos pela cultura metropolitana 
dominante” (PRATT, 1992, p.6-7 apud HALL, 2003, p.31).  

Sua produção artística ganhou grande relevo na 
primeira metade do século XX quando alguns modernistas 
– Mário de Andrade, Gustavo Capanema, Rodrigo de Melo 
Franco, Lúcio Costa, entre outros – valorizaram a arte 
colonial e defenderam que ela simbolizava as origens da 
nacionalidade. Essa idealização identitária foi construída 
com base no barroco mineiro e no sujeito mulato que, para 
alguns modernistas, representava a mistura dos 
colonizadores com os colonizados. Rodrigo de Melo 
Franco, por exemplo, julgou digno de tombamento, 
sobretudo, as obras do século XVIII de Minas Gerais e viu 
na arte de Antônio Francisco94 uma identificação com a 
população brasileira. A proposta, de cunho identitário, 

                                                 
94 Na década de 1930, o mineiro Rodrigo Melo Franco de Andrade fez 
várias viagens para procurar pessoas para trabalharem como 
representantes do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (SPHAN) e ao conhecer a atuação Manoel de Paiva Júnior na 
preservação do patrimônio em Ouro Preto o recrutou (HISTÓRIAS, 
2013). O Manoel de Paiva Junior era negro e atuava como paleógrafo, 
calígrafo, funcionário da Escola de Farmácia, servidor público, entre 
outras atividades. Ele exerceu um papel de relevo no processo de 
atribuição de autoria das peças de Antônio Francisco Lisboa. 
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buscou atender a uma necessidade de visualizar a nação 
por meio de suas realizações materiais (DINNOUTI, 2009).  

Desse modo, o barroco foi utilizado para legitimar um 
discursivo patrimonial fundamentado em uma identidade 
nacional “conciliatória”, cuja expressão máxima, digna de 
representar a cultura brasileira perante a humanidade, foi 
a obra de Antônio Francisco Lisboa (JULIÃO, 2008) – um 
afrodescendente, que, na maioria das vezes, tinha seu 
vínculo com o continente africano e suas relações sociais – 
marcadas pela violência colonial e a opressão dos sujeitos 
negros – silenciadas durante as mediações ocorridas no 
Museu do Ouro. 
 

3.2 BATEIAS DE MADEIRA: ESCRAVIZAÇÃO DOS POVOS 
AFRICANOS E APROPRIAÇÕES TÉCNICAS NA MINERAÇÃO  
 

Durante o século XVIII, a Capitania das Minas era o 
território que tinha uma das maiores populações negras 
do Brasil, incluindo livres e escravizados (PAIVA, 2002). É 
conveniente mencionar que um dos principais portos que 
embarcavam as pessoas escravizadas para a colônia 
portuguesa na América era o de São Jorge da Mina, 
localizado na Costa da Mina, onde hoje corresponde a Gana 
(PAIVA, 2002). Assim, embora a costa ocidental da África 
comportasse diversos povos, entre eles: os adjas, os 
huedas, os fons, os iorubás e os nagôs (PARES, 2007), os 
portos ou a área geográfica de embarque eram os critérios 
mais utilizados pelos portugueses na elaboração das 
categorias de identificação coletivas, que também podiam 
se basear em múltiplos processos como a filiação por 
parentesco a certas chefias, atividade religiosa, língua, 
alianças políticas e dependências tributárias (PARE ́S, 
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2006). Os chamados cativos “Mina”95 – referência ao Porto 
São Jorge da Mina – nomenclatura contida na 
documentação de época, representavam 40% dos 
africanos presentes na região da Comarca do Rio das 
Velhas, que abarcava a Vila Real de Nossa Senhora da 
Conceição do Sabará. Ademais, esse fato foi fruto de um 
esforço colonial, ligado à administração e a interesses 
particulares, para introduzir mão de obra especializada na 
região. Vale ressaltar que antes do Brasil, era o ouro 
africano que abastecia os cofres da Europa até o século 
XVII (PAIVA, 2002).  

Em Minas Gerais, os africanos provenientes da África 
Ocidental introduziram as bateias de madeira redonda, 
além de técnicas de manipulação das gamelas, que 
facilitavam o trabalho com a mineração96 (DIAS, 2004; 
PAIVA, 2002). A saber, durante a visita do engenheiro 
Wilhelm Ludwig von Eschwege (1777-1855) a essa 

                                                 
95 O termo “Mina” ampliou seu domínio semântico ao longo do tempo 
até quase se transformar em sinônimo de africano. Inicialmente 
designava as pessoas escravizadas exportadas por meio do Castelo de 
São Jorge da Mina. A partir de 1680, é usado pelos europeus para 
designar os fugitivos de guerra gãs, que tinham procedência da Costa 
do Ouro. Nas últimas décadas do século XVIII e nas primeiras do XIX, 
podia designar pessoas escravizadas embarcadas em Aneho e em 
outros portos da zona ocidental do rio Mono. Em certo momento, 
passou a abranger embarcados na Costa do Ouro, Costa do Marfim e 
Costa dos Escravos, ou seja, quase todos os povos do Golfo do Benin. 
O termo “Mina”, no Rio de Janeiro e Minas Gerais, correspondia aos 
povos provenientes da região onde hoje se encontra a atual República 
do Benin; na Bahia, designava os povos que lá eram chamados jejes; e 
no Maranhão, significava africano (PARE ́S, 2006). 
96 Ainda hoje Sabará se destaca por ter minas de ouro. A unidade 
operacional Cuiabá-Lamego, ligada ao complexo mínero-metalúrgico 
da AngloGold Ashanti Brasil, é um exemplo.   
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Capitania, no começo do século XIX, esse alemão registrou 
algumas técnicas africanas como a prática de estender o 
couro do boi ou um tecido grosseiro, em um fluxo 
controlado de água, para reter o ouro, que seria apurado 
nas bateias posteriormente. O couro era tão utilizado no 
processo de mineração que, em meados dos setecentos, 
faltou esse produto no mercado mineiro (PAIVA, 2002). No 
pátio do Museu do Ouro, pode-se ter uma noção do 
emprego de tal técnica por meio da reprodução do 
caminho que era estendido o couro, no espaço próximo ao 
moinho de triturar minério.  

Nessa instituição, também se encontram diversas 
bateias na exposição permanente, sendo uma delas de 
cobre e as demais de madeira. Utilizadas na lavagem de 
cascalho, localizado nos leitos dos rios, as bateias eram 
manuseadas fazendo movimentos circulares para que os 
seixos e outros sedimentos caíssem nas bordas e o ouro, 
que é um metal pesado, ficasse concentrado no fundo 
(CAPANEMA, 2013).  

A faiscação, um dos métodos de extração do ouro, 
que utilizava a bateia na superfície dos terrenos, foi tão 
generalizada na Capitania que, em 1799, Vieira Couto 
questionou a aplicabilidade do termo Minas para designar 
esse território:  

A isto devemos chamar minas? Cabe antes 
melhor, o nome de lavras que lhes dão e não 
de minas, pois estão bem longe disso. O 
mesmo digo dos nossos mineiros, pois nada 
lhes quadra menos que tal nome; são 
mineiros que jamais perdem o sol de vista 
(COUTO, 1994). 
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Outra observação importante é que as mulheres de 
Ashanti, região onde é Gana atualmente, “monopolizavam 
o trabalho de faiscação do ouro, desde a prospecção até o 
transporte do metal recolhido, passando pela peneiração 
da lama aurífera e pela lavagem das pepitas soltas” (BLIER, 
1998 apud PAIVA, 2002). Esse fato instigou uma crença em 
Minas Gerais: a de que “todo minerador deveria ter uma 
negra Mina como concubina para que tivesse sucesso em 
suas atividades de extração mineral” (PAIVA, 2002). Cabe 
destacar que esse imaginário e essa prática social visou o 
domínio do corpo e dos conhecimentos dessas mulheres. 
Sob esse ponto de vista, essa informação não pode se 
restringir a um conteúdo ou a uma curiosidade, uma vez 
que esse processo de apropriação e exploração remete ao 
violento modo de atuação da colonização portuguesa.  

Como foi pontuado, o tráfico de pessoas que tinham 
conhecimento sobre a manipulação do ouro para a 
Capitania das Minas Gerais colaborou de forma 
extremamente significativa para as dinâmicas sociais que 
envolveram a exploração desse metal. No entanto, esse 
fato não minimizou a violência sobre seus corpos e nem a 
apropriação de seus conhecimentos devido às relações de 
poder estabelecidas pela estrutura colonial. 
 

3.3 “E ESSA CADEIRA AÍ?”: RELIGIÕES E ALGUMAS 
QUESTÕES 
 

O Museu do Ouro possui uma cadeira confessionário 
que fica localizada no centro de uma das salas de 
exposição – o que direciona o olhar inicial do visitante para 
ela. A pergunta “E essa cadeira aí?” era frequente, mas sem 
muito entusiasmo. Após explicar a sua funcionalidade – 
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auxílio aos padres quando os fiéis iam confessar os seus 
pecados – e o seu simbolismo em uma conjuntura de 
ocupação territorial, em que as igrejas não eram 
instalações generalizadas no interior da chamada América 
Portuguesa, eu chamava atenção para a possibilidade 
daquele momento de difusão da fé católica ser uma 
oportunidade de alguém prejudicar uma pessoa de quem 
não gostava.  

Nesse sentido, o caso de Simão97 é bem interessante 
para se pensar essas relações de poder e a tentativa de 
controle social. Nascido em Angola, foi batizado quando 
criança no litoral desse território e, em meados do século 
XVII, foi enviado para a Bahia, provavelmente, já na 
condição de escravizado. Quando chegou, teve contato 
com as cerimônias religiosas cristãs, mas não se tornou 
praticante. Antes de ser denunciado para a Inquisição 
portuguesa serviu a pelo menos quatro pessoas. Casou-se, 
mas não teve filhos e, ao conquistar a sua alforria, apesar 
de nunca terem lhe ensinado a ler e nem a escrever, 
destacou-se no comércio de mandioca (ANTT, 1685-1689).   

Em meio a uma conjuntura extremamente instável na 
Bahia – devido ao alastramento da peste da bicha (febre 
amarela) e a consequente morte de dezenas de pessoas 
(AZEVEDO, 1955) – Simão foi acusado de ter assassinado 
várias pessoas por meio da feitiçaria. Um pó feito de 

                                                 
97 As informações levantadas sobre Simão são derivadas do processo 
inquisitorial movido contra ele no século XVII. A transcrição desse 
documento foi realizada por mim e por Lorena Dias Martins (UFMG) 
durante uma disciplina de graduação, que fizemos juntas em 2016, 
chamada Biografias de africanos e História Atlântica, ofertada pela 
professora Vanicléia Silva Santos do Departamento de História da 
Universidade Federal de Minas Gerais. 



Rubens Alves da Silva, Franciéle Carneiro Garcês da Silva,  
Frederico Luiz Moreira, Samanta Coan. (Org.). 

 

436 

cabeças de cobras, ervas de sangue, um bolinho de farinha, 
azeite e alho foram os ingredientes usados para acusar 
Simão e abrir um processo contra ele, em 1685, no Santo 
Ofício. Nesse período, tinha aproximadamente 40 anos de 
idade. Antes de ser processado em Lisboa, passou por uma 
cerimônia de adivinhação chamada fervedouro. Essa 
prática foi realizada por Gracia, uma escravizada e adivinha 
do Congo, para descobrir o homicídio dos 11 cativos de 
André Gomes de Medina, antigo dono de Simão. O 
fervedouro consistia em uma prova física na qual era 
ascendida uma panela de água fervendo com uma pedra 
no fundo. Os participantes deveriam tirar a pedra sem se 
queimarem, caso contrário, eram responsabilizados pelo 
crime. Após enfiar a mão seis ou sete vezes na panela, 
Simão ficou com a mão toda queimada. É importante 
salientar que o processo inquisitorial de Simão afirma que 
as demais pessoas que participaram desse ritual colocaram 
as mãos uma vez e bem rapidamente. As práticas de 
adivinhação, como a feita por Gracia, eram muito comuns 
na África Central e há registros de outros ritos com a 
mesma lógica do fervedouro no mesmo período histórico, 
como é o caso do jaji (SWEET, 2007).  

Ao ser enviado para ser julgado pelo Santo Ofício em 
Portugal, Simão declarou que sua condição de forro 
poderia ter despertado a inveja de pessoas por causa de 
suas posses e sua liberdade. Alegou que não estava ligado 
à arte ou ciência da medicina, mas que os ingredientes 
coletados eram um remédio para neutralizar o veneno das 
picadas de cobras. Em 1689, Simão foi absolvido depois de 
ser constatado que os ingredientes realmente eram um 
medicamento usado para curar moderduras de cobras. O 
trânsito desse homem, de Angola para a Bahia e da Bahia 
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para Lisboa, está relacionado diretamente com o sistema 
de escravização e a difusão do catolicismo. De acordo com 
James Sweet (2007), é provável que seu antigo senhor o 
tenha denunciado por considerá-lo uma ameaça ao estrato 
social dominante, devido à ascensão social de um de seus 
cativos. Também é interessante ressaltar que ele passou 
por dois julgamentos, baseados em culturas distintas que 
estavam interligadas às dinâmicas no mundo atlântico. 

Retornando aos objetos elencados para análise, na 
mesma sala de exposição, quando alguém perguntava de 
qual material era feito o Cristo Crucificado do oratório98, 
eu aproveitava para mencionar que tinha sido esculpido 
em pedra sabão, mineral abundante na região central de 
Minas Gerais. Ainda acrescentava que aqui as técnicas de 
lapidação, instrumentos e ferramentas tiveram influência 
direta dos sujeitos provenientes do continente africano, 
que já faziam esculturas, utensílios domésticos, tambores 
e edifícios em vários tipos de rochas encontradas na 
Capitania mineira, como o esteatito, quartzito, quartzo-
clorita-xisto e granito. A pedra-sabão, especificamente, já 
era manuseada em regiões da África Ocidental e da África 
Oriental. Alguns objetos, provavelmente ligados ao culto 
dos ancestrais, também eram entalhados nesse minério, 
como é o caso do Nomoli (Serra Leoa), Pomdo e Maha yafai 
(SILVA, 2007). 

                                                 
98 Muitos visitantes faziam essa pergunta após terem se interessado 
por objetos de marfim em outras salas; a princípio, identificado por 
muitos como sendo de gesso ou madeira. Nesse momento, era 
instigada a reflexão sobre a preservação e os usos da fauna para 
diversos fins, mais especificamente os que contemplam a retirada de 
marfim (legal e ilegal) em muitos locais, ainda na contemporaneidade.  
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Embora os espaços que representam a religiosidade 
no Museu do Ouro visar à religião católica, narrativas 
paralelas e relacionais a partir dessa característica podem 
ser traçadas, sendo possível abordar outras manifestações 
de fé como o Candomblé, a Umbanda, o Xangô de 
Pernambuco e o Catimbó. No Museu do Ouro, narrativas 
sobre o Candomblé podem instigar a compreensão de 
orixás como Oxum, uma das esposas de Xangô, dona do 
ouro, da riqueza e da beleza, ou Ogum, ligado a metalurgia, 
fundição de armas de guerra e ferramentas agrícolas. 
Como destaca o cientista social Milton Silva dos Santos, 
essa religião nasceu na diáspora e, como outras, é diversa 
e tem várias ramificações: 

Há pelo menos três padrões rituais específicos ou 
nações de candomblé existentes no Brasil, a saber: o 
candomblé de raiz angola-congo; o jeje, de 
procedência daomeana, e, por último, o candomblé de 
procedência iorubá (em suas variantes queto, ijexá, 
efã, batuque gaúcho e xangô pernambucano), que 
teve origem entre os nagôs (...). No primeiro, cultuam-
se deuses chamados inquices, no segundo, os voduns e, 
no terceiro, os orixás (SANTOS, 2012, p. 12). 

As lutas por manter vivas as manifestações africanas 
e afrodescendentes também se deram no campo religioso. 
A partir da vara e da coroa de procissão – peças de prata 
originárias de Congonhas (Minas Gerais), localizadas na 
mesma sala da cadeira de procissão – uma pergunta era 
feita para instigar o diálogo com os visitantes: “Quem aqui 
já participou ou assistiu a uma cerimônia de procissão 
católica com coração de um Rei e de uma Rainha?” Com 
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frequência alguns visitantes citavam a Festa da Nossa 
Senhora do Rosário99, que ocorre em Sabará.  

Nesse sentido, vale assinalar que a Irmandade de N. 
Sr.ª do Rosário dos Pretos da Barra do Sabará foi fundada 
por volta de 1713. Ao longo do tempo, foram promovidas 
várias iniciativas a fim de construir um templo maior para 
a Capela, que inicialmente era de madeira. A decadência 
das minas e a abolição da escravatura contribuíram para a 
paralisação da obra (FESTA, 1989). Mas a adoração de 
Nossa Senhora do Rosário100 não esteve restrita a essa 
instituição, tendo sido amplamente difundida dentro das 
irmandades de homens pretos no Brasil colonial. A 
coroação do Rei e da Rainha Congo é um exemplo de 
manifestação cultural das irmandades que possuem 
influência das práticas africanas (CRUZ, 2007).  

Em Sabará, depois de sessenta anos de sua extinção, 
a festa da Nossa Senhora do Rosário foi resgatada com a 
ajuda do Museu do Ouro em 1987. A festividade 
promovida por essa instituição partiu da comemoração 
dos cem anos da abolição da escravatura com o intuito de 
proporcionar a reflexão da comunidade sabarense a 
respeito da influência da cultura de matriz africana e dos 
problemas enfrentados pelos negros naquele momento 
(MUSEU DO OURO, s/d).   

                                                 
99 Outra celebração que envolve a coroação em Sabará é a Festa do 
Divino. Essa tradição tem mais de 200 anos em Sabará e consiste na 
coroação do Divino Espírito Santo (LOUVOR, 2016). 
100 A Irmandade do Nossa Senhora do Rosário dos pretos surgiu em 
Portugal e foi trazida para o Brasil pelos jesuítas. Nesse país, além das 
N. Srª do Rosário, os negros tinham como patronos St.ª Efigênia, S. 
Benedito, Stº Antônio de Catagerona, S. Gonçalo e Stº Onofre 
(SCARANO , 1978).  
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Desse modo, nas práticas educativas que integram a 
arte contemporânea afro-brasileira dentro dos espaços de 
sociabilidade, como nas escolas e nos museus, as obras do 
desenhista, pintor e escultor Jorge dos Anjos (1956 - ) 
podem ser estudadas de forma dialógica por meio de eixos 
temáticos como as religiosidades de matriz africana na 
atualidade e no passado. Ademais, aproximações, pontos 
em comum e distanciamentos com outros artistas também 
podem ser realizados. Fica a cargo do mediador educativo 
selecionar quais sujeitos, perspectivas (inter)disciplinares, 
bases teórico-metodológicas, entre outros fatores, podem 
ser mais bem aproveitados.    
 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A narrativa museológica do Museu do Ouro, que 
praticamente continua a mesma desde a década de 1940, 
é a materialização de um projeto nacional e ideológico que 
tinha uma noção clara de qual perspectiva histórica 
deveria ser exposta e reproduzida pelas instituições 
culturais no Brasil. Parte significativa das mediações 
seguia alinhada com a expografia dessa instituição, 
marcada pelo enaltecimento dos valores portugueses e 
pelo silenciamento da agência de determinados sujeitos 
históricos. Apesar disso, esse fato não compromete ações 
que sejam praticadas de forma reflexiva, crítica e que 
considerem outros sujeitos, como os africanos e os seus 
descendentes no Brasil.  

As representações e narrativas conferidas a certas 
temáticas e grupos sociais no Museu do Ouro estão 
intrinsecamente relacionadas com o racismo estrutural 
que marca as relações étnico-raciais no nosso país, sujeitas 
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a um longo, doloroso e traumático processo de 
reconstituição identitária. Esse fato pode ser percebido, 
entre outras questões, na condução das políticas públicas, 
no cotidiano, na representatividade midiática, em quais 
indivíduos são considerados dignos de serem abordados 
pelos educadores, assim como o descompasso 
significativo entre a produção acadêmica e as narrativas 
reproduzidas por parte significativa dos mediadores no 
museu.  

Em suma, espero que este trabalho, ao demonstrar 
que os africanos e seus descendentes foram fundamentais 
para a constituição da nação brasileira, atuando de 
diversas maneiras ao longo de nossa história, possa 
contribuir com perspectivas que não sejam generalistas e 
preconceituosas. Afinal, no contexto escolar e 
extraescolar, empreender práticas que visem superar 
perspectivas simplistas e estereotipadas é essencial para o 
processo de fortalecimento de uma educação antirracista 
no Brasil. 
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ENTRE O MATERIAL E O IMATERIAL: 
PROCESSOS PARTICIPATIVOS E 

URBANIZAÇÃO 

 

Flavio de Lemos Carsalade 

 
1 ANTECEDENTES 

 
Embora se possa – e se deva - fazer uma distinção 

entre os conceitos de Patrimônio Cultural (e/ou Histórico-
Artístico) e aqueles ligados à Teoria da Restauração, eles 
de certa forma aparecem imbrincados desde o Século XIX 
quando ganham status de campo do conhecimento, 
através das reflexões e ações realizadas a partir da 
Revolução Francesa de 1789. Após um primeiro momento 
caracterizado pelo vandalismo com relação aos palácios e 
igrejas - identificados com o clero e a nobreza, inimigos a 
serem contestados – os revolucionários passam a 
compreender que aqueles bens de fato pertenciam, na 
nova ordem estabelecida, ao povo da França e iniciam o 
inventário e as primeiras ações de consolidação e 
recuperação de edifícios e monumentos. Nascem assim as 
primeiras sistematizações do que seria “patrimônio 
nacional” e as primeiras reflexões sobre critérios e 
técnicas de restauro, movimento que se alastra pela 
Europa e que mobiliza sobretudo os italianos que, em sua 
tradição, já valorizavam o seu passado ligado à antiguidade 
clássica. Essas reflexões iniciam a consolidação de uma 
Teoria da Restauração, ainda que de forma tímida, no final 
do Século XIX, momento também em que a Revolução 
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Industrial alimenta, com outras nuances, a preocupação 
com os edifícios do passado e com as tradições artesanais, 
vistos como ameaçados pela industrialização e as rápidas 
transformações urbanas que então se processavam. 
Assim, Patrimônio e Restauro nascem no bojo de um 
mesmo e integrado movimento histórico e durante muito 
tempo foram objeto de uma mesma reflexão, como duas 
faces da mesma moeda. Mas o que acontece, de fato, é que 
embora interligados, eles são campos de reflexão 
autônomos e o reconhecimento desta autonomia é 
importante para elucidar e melhor compreender cada um 
deles.  

O campo patrimonial, por exemplo, talvez devido à 
sua origem relacionada com o material – edifícios, 
monumentos, ruínas e, algum tempo depois, centros 
históricos – desconsiderou durante muito tempo os 
conteúdos imateriais como se não fosse a sua condição 
simbólica, portanto subjetiva ou imaterial, que lhes 
conferisse a condição de semióforos101 das civilizações que 
representavam. Se nem esta característica que se 
apresenta intrinsecamente relacionada à matéria do bem 
patrimonial era reconhecida, o que dizer daqueles bens de 
natureza puramente intangível como tradições, lugares e 
saberes? A Teoria Clássica da Restauração102, por sua vez, 
se estabeleceu a partir do espírito de época positivista que 
caracterizava os lugares e o tempo onde nasciam as 
reflexões do campo. Assim sendo, trataram logo de se 
apresentar como uma ciência, utilizando as metodologias 
próprias desta categoria de saber, prescritivas e 

                                                 
101 Objetos visíveis investidos de significação”, segundo a terminologia 
criada por KRZYYSTOF POMIAN (1987) 
102 Termo cunhado por MUÑOZ VIÑAS (2003) 
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normativas, de tendências universalizantes e 
reducionistas, como lhe é característico. O conjunto de 
bens patrimoniais se formava a partir dos highlights da 
civilização - palácios, estruturas monumentais e templos - 
como seus principais representantes e as técnicas de 
intervenção visavam resguardar sua expressão artística e 
histórica, evitando-se conspurcar sua autenticidade com a 
intervenção “descaracterizante” do presente, separando-
os – como se fora possível – do passado e do futuro.  

Dada esta herança positivista, o tripé sobre o qual se 
construiu a primeira fase de estudos patrimoniais/ 
restauro se baseava em três eixos: a verdade histórica, a 
imanência da arte e a estabilidade da cultura (CARSALADE, 
2017). Por verdade histórica, queremos nos referir à 
concepção de História como estabelecimento de uma 
única verdade que descrevesse os fatos como eles 
“realmente” teriam ocorrido, baseados em documentos 
“incontestáveis” que embasariam a reconstrução histórica; 
por imanência da arte, nos referimos à atitude idealista de 
se conceber a obra do artista como portadora de uma 
mensagem estética metafísica que se apresentasse a cada 
momento de sua fruição, como uma epifania; por 
estabilidade da cultura, compreende-se a ameaça de 
transformação das culturas locais pelo aporte de outras 
referências exógenas que acabariam com os padrões 
locais, extinguindo-os inexoravelmente. 

No entanto, da mesma maneira que os campos do 
patrimônio e do restauro foram influenciados pelo 
zeitgeist em seu primeiro momento, eles passaram a ser 
abalados pelas mudanças de paradigma do conhecimento 
que se apresentaram a partir da segunda metade do 
Século XX. Se considerarmos os diferentes cortes de 



Rubens Alves da Silva, Franciéle Carneiro Garcês da Silva,  
Frederico Luiz Moreira, Samanta Coan. (Org.). 

 

452 

compreensão do mundo (DELEUZE e GUATTARI, 1992) – 
ciência, arte e filosofia, todas importantes para a 
compreensão do patrimônio e restauro -  para efeito de 
nossa análise dessas transformações, podemos identificar 
correlações importantes no questionamento das certezas 
que até então se apresentavam. Na ciência, a Teoria da 
Indeterminação de Heisenberg lançou dúvidas nas 
certezas científicas na medida em que um de seus 
alicerces, a experimentação como prova de validade, já não 
mais se apresentava como estabelecimento da verdade, 
pela constatação de que a postura do observador poderia 
modificar os resultados empíricos, conduzindo para um 
outro resultado. Na filosofia, a revisão pós-moderna e o 
pós-estruturalismo se apresentaram também como 
posturas divergentes das certezas científicas e dos valores 
convencionados da modernidade. Neste corte, o pós-
modernismo buscava a legitimação dos diferentes saberes 
em contraposição à eleição de um único saber – o técnico-
científico - como válido (LYOTARD, 1986), sendo que uma 
das principais forças do pós-estruturalismo se traduz no 
questionamento das verdades estabelecidas e a 
constatação de seu caráter mutante e dos limites do 
conhecimento, apontando para a possibilidade de 
variações abertas gerando uma postura de resistência 
(WILLIAMS, 2012). É assim que Foucault (YAZBEK), para 
citar um dos expoentes deste movimento filosófico, 
suspendia a questão da validade dos discursos para situá-
la em outra dimensão, aquela ligada a sua arqueologia e a 
sua genealogia, posições que influenciaram 
significativamente a corrente da “Nova História”, a qual, 
por sua vez, questionava radicalmente o conceito de 
“verdade histórica” e “isenção dos fatos”, revelando o 
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caráter da História como um leque de edições possíveis do 
passado e incluindo a incerteza da memória oral como 
válida nos processos de compreensão do passado 
histórico. Nas artes, surgiram as possibilidades de novas 
recontextualizações do objeto estético trazidas por 
Marcel Duchamp (ampliando e questionado os limites das 
formas e das figurações), a arte conceitual (que, no limite, 
poderia até prescindir da matéria e da elaboração concreta 
do artista), a explosão dos diferentes suportes para a 
manifestação artística, tudo isto, apontando para uma 
diluição da expressividade baseada apenas na matéria e 
em significados imanentes, como se elas fossem 
resultados de uma epifania metafísica incorporada na obra 
de arte. Há ainda uma outra dimensão, além desses três 
cortes, relacionada à esfera política, com a queda das 
grandes narrativas ideológicas e das polarizações 
esquerda-direita, representada pela derrubada do Muro 
de Berlim e pelos movimentos de participação das 
populações, reivindicando direitos difusos da sociedade e 
participação nas decisões políticas dos Estados.  

Todo esse cadinho de novas ideias certamente 
resultaria em modificações profundas no campo do 
patrimônio cultural, ampliando substantivamente o 
conceito. Além das mudanças de paradigmas do período, 
contribuíram também decisivamente para tanto alguns 
fatos que nele ocorreram. O primeiro deles foi o aporte da 
antropologia à análise e lida com os bens culturais de 
memória. A antropologia começou por substituir a visão 
francesa de patrimônio ligado à “alta-cultura”, aos 
expoentes da civilização, para uma abordagem mais 
próxima da concepção saxônica de kultur, a qual englobava 
as relações cotidianas das comunidades em suas formas e 
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meios de lidar com o mundo e em suas chaves simbólicas 
de relações sociais. Através dessa abordagem, o 
patrimônio não estaria ligado apenas às elites e nem 
apenas ao excepcional, mas deveria se estender também 
ao bem exemplar, de diferentes origens e de diferentes 
grupos sociais, como representativos da memória e da 
identidade coletiva.  

Um segundo aporte foi a explosão do tema 
patrimonial, o qual se transformou em questão global, na 
esteira dos direitos difusos, juntamente com as questões 
ecológicas que, nos anos 1970, alertaram sobre os perigos 
do futuro do planeta. Embora as preocupações com o 
patrimônio tivessem precedido as ambientais, o alerta 
para as perdas foi muito mais forte nestas últimas e 
acabaram por fortalecer as questões da memória. A 
UNESCO, atenta a essas questões já nessa década criava 
convenções sobre o patrimônio mundial, confirmando as 
tendências globalizantes e, em um segundo momento 
procurava ligar a agenda cultural à ambiental, ampliando 
seus protocolos (1972). 

Se a memória e os bens a serem protegidos já não 
mais estavam distantes do cidadão comum, já não se 
restringindo às elites ou a prédios públicos, as sociedades 
se sentiram fortalecidas para reivindicar também sua 
participação nessas questões. Esses movimentos vieram 
no bojo das manifestações coletivas da sociedade 
pugnando por seus direitos, tal como ocorreu no “maio de 
1968” na França – que a historiografia registra com 
especial sabor, embora não tenha sido o mais importante 
– e a queda dos grandes regimes autoritários que nas 
décadas seguintes passaram a ocorrer na Europa e, um 
pouco mais tarde, nas Américas. No Brasil, após a 
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redemocratização do país, chamamos a atenção para os 
movimentos incipientes ligados à terra (no campo) e à 
habitação (nas cidades) que, mais tarde, resultariam em 
movimentos de minorias e étnicos em defesa de sua 
própria identidade, os quais, pelo seu teor, certamente 
desembocariam na questão patrimonial.  

Também, no campo da arquitetura e urbanismo, 
berço ocidental da construção do campo patrimonial, as 
preocupações se ampliaram, saindo da estrita escala do 
edifício isolado em direção ao seu “entorno”, em um 
primeiro momento, para atingir a escala das cidades em 
seus núcleos urbanos e centros históricos, preocupação já 
demonstrada no início do Século XX, mas que ganhou 
impulso nessa segunda metade. A explosão do 
crescimento urbano desse período, quer em número de 
cidades, quer em seu tamanho, fez com que a questão 
ganhasse relevância, sendo contestada a perda da 
memória e das referências ameaçadas pela especulação 
imobiliária e pela rápida descaracterização das 
morfologias locais. Da simples proteção dos centros 
históricos a questão rapidamente evoluiu para a discussão 
do patrimônio urbano como qualidade ambiental e para 
mecanismos de gestão e participação social e, hoje, se 
amplia ainda mais pela presença do conceito inovador da 
paisagem cultural. 

Os efeitos de todo esse processo atingiram o tripé da 
preservação. A verdade histórica baseada em documentos 
irrefutáveis que levavam a uma versão única ou 
preponderante da História passou a ser questionada, 
admitindo-se outras versões possíveis e substituindo os 
quadros históricos “fixos” por uma concepção mais 
dinâmica em diferentes regimes historiográficos 



Rubens Alves da Silva, Franciéle Carneiro Garcês da Silva,  
Frederico Luiz Moreira, Samanta Coan. (Org.). 

 

456 

(HARTOG, 2013); a imanência da arte deixou de ser um 
dogma, incorporando na relação artista-fruidor outros 
elementos como a diferença entre seus códigos de 
produção e recepção, a legibilidade da obra mesmo que 
esta estivesse parcialmente corrompida e a validação 
intersubjetiva das próprias obras; verificou-se a fragilidade 
das preocupações quanto à estabilidade da cultura, pela 
constatação de que toda cultura está, de fato, em 
constante transformação e que ela é o resultado de 
contribuições contínuas de grupos exógenos, - ainda mais 
no mundo contemporâneo, pelo intercâmbio cada vez 
mais acelerado entre grupos sociais de diferentes 
procedências - e que isto necessariamente não resultaria 
em perdas, mas enriquecimento, como podemos observar, 
no Brasil, na fusão entre jazz e samba para o surgimento 
da “bossa nova”.  

Desta maneira, a incerteza relacionada ao 
subjetivismo substituiu a objetividade científica e trouxe à 
cena o sujeito como agente no processo de 
patrimonialização, antes amplamente dominado pelo 
objeto, este parecendo ter vida própria e autônoma na 
epistemologia então vigente. Nestes novos tempos, 
tornando-se difícil aplicar a ideia de “verdade” aos objetos 
e pressupostos técnicos, a presença do sujeito veio trazer 
à tona o conceito de “significância” como medida possível 
do intersubjetivismo. O conceito ganhou destaque a partir 
da Carta de Burra (ICOMOS Austrália 1999) que o definiu 
como “o valor estético, histórico, científico, social ou 
espiritual para as gerações passadas, presentes e futuras” 
que se apresentam incorporados “no sítio, na estrutura, na 
ambiência, nos usos, nas associações, nos registros, e se 
relacionam com os sítios e objetos”, no caso, a significância 
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estaria, portanto, na coesão entre valores materiais e 
imateriais e poderia ser encontrada nos mais diversos 
suportes, relativizados por acordos compartilhados ou por 
diferentes gerações. Na definição de Silvio Zancheti:  
 

Por significância cultural, entende-se o 
conjunto de valores resultantes do 
julgamento e da validação social dos 
significados culturais, passados e presentes, 
de um objeto. Ressalta-se que esse 
julgamento é feito no presente e utiliza 
como referência os significados do passado, 
sustentados por instrumentos de memória 
reconhecidos pela sociedade. A significância 
cultural não é um conceito que permita sua 
atuação direta na política ou na ação cultural, 
porque não pode ser conhecido em sua 
plenitude. É necessário recorrer a outro 
conceito: o da declaração de significância.  
(ZANCHETI et al., 2019) 

 
Como o conceito de significância é polissêmico e 

necessariamente intersubjetivo, ele não poderia 
prescindir de mecanismos de participação das 
comunidades em seus processos decisórios, tanto quanto 
à eleição de qual bem seria considerado patrimônio, 
quanto nas avaliações das intervenções que neles se 
realizassem. Pelos mesmos princípios de ampliação de 
agentes, os bens patrimoniais ligados apenas aos edifícios 
e conjuntos urbanos parecia também não mais satisfazer à 
exigência de representação das memórias e identidades 
múltiplas, resultando em um aumento considerável do 
leque patrimonial, incorporando novas tipologias 
materiais e bens de natureza imaterial. 
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É claro que mudanças tão súbitas e radicais na 
patrimonialização e na gestão dos bens de interesse 
coletivo geraram uma crise epistemológica no campo de 
conhecimento que ainda hoje busca novos rumos. 
Percebe-se que, ao fim e ao cabo, o que se preserva, de 
fato, não são os objetos, mas a relação do sujeito com os 
objetos, fazendo com que a fobia associada ao medo da 
perda dos bens patrimoniais venha sendo temperada pela 
aceitação da transformação, desde que em bases 
sustentáveis. Compreendeu-se a indissociabilidade das 
dimensões material e imaterial do bem, como duas faces 
da mesma moeda, aplicada tanto aos bens de natureza 
tangível (patrimonializados e “significados” pelo sujeito) 
quanto aos de natureza intangível (que precisam ser 
materializados para exercerem sua potência). Com isto, os 
conceitos de autenticidade e verdade foram relativizados 
e libertos da camisa de força de um passado supostamente 
realista. Passa-se também a não fazer muito sentido uma 
taxonomia dos bens patrimoniais que os organiza em 
categorizações, na medida em que eles se embrincam e se 
misturam e oferecem várias possibilidades materiais e 
imateriais de fruição.  

 
2 DUALIDADES PATRIMONIAIS 
 

Em artigo recente (CARSALADE, 2017, “Dualidades 
patrimoniais”), identificamos algumas questões 
epistemológicas que geram conflito na atual episteme do 
campo, resultantes da evolução do conceito de patrimônio 
apontados na seção anterior. Pela sua importância para o 
desenvolvimento do raciocínio que empreendemos no 
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presente artigo, retomamos alguns dos pontos ali 
apresentados. 
 
2.1 SUJEITO E OBJETO 

 
A dicotomia sujeito-objeto, esboçada anteriormente, 

pôs em cheque as oposições material/ imaterial e a 
vigência da neutralidade científica. A presença do sujeito, 
como já verificamos, vai desde o momento inicial de 
seleção dos bens a serem preservados até as decisões 
quanto aos objetivos e técnicas apropriadas à sua 
recuperação patrimonial. A Teoria Contemporânea da 
Restauração, segundo MUÑOZ VIÑAS (2003), já não 
considera o restauro apenas como um ato pautado pela 
ciência, mas intermediado por questões éticas e 
filosóficas, a tal ponto que elege como sendo a melhor 
restauração não mais a que aplica mais apropriadamente a 
bula da ciência, mas aquela que agrada ao maior número 
de pessoas envolvidas com o bem. O objeto perde sua 
proeminência e se submete ao seu valor para as 
sociedades a que pertence, com um caráter axiológico 
onde a eleição de valores dirige as decisões sobre seu 
manejo. Reconhece-se por exemplo que um mesmo bem 
pode ter diferentes valores para diferentes grupos de 
interesse e que, portanto, não cabe ao restaurador apenas 
aplicar um método prescritivo ao seu restauro, mas uma 
escuta atenta dos grupos aos quais ele serve. 

 
2.2 UNIVERSALIDADE E SINGULARIDADE 

 
Tributárias da visão cartesiana de metas científicas 

de busca de uma única verdade que explicasse os 
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fenômenos e da redução dos fenômenos a elementos 
abstratos e universalizantes, a Teoria Clássica da 
Restauração e a atitude patrimonializante geraram 
práticas de difícil sustentação no mundo contemporâneo. 
Como visto anteriormente, no campo patrimonial, a 
verdade é relativa à visão de diferentes grupos de 
interesse e a autenticidade é conferida mais pelos sujeitos 
do que pela materialidade das coisas. E se assim o é, não 
faz sentido trabalhar com universais e abstrações, sendo 
isto claramente exposto na crítica que em diversas partes 
do globo se fazem à visão eurocêntrica do patrimônio que 
marcou fortemente a seleção do Patrimônio Mundial 
realizada pela UNESCO até princípios deste milênio. Um 
breve exame da lista dos patrimônios da humanidade 
mostra a esmagadora predominância de bens de origem 
europeia, ligados às elites e a determinados períodos 
históricos, como se neles se reconhecessem a totalidade 
dos valores “universais”. Mas não é só a lista que causa 
estranheza, mas também os critérios de valor: por eles, 
bens de fatura recente ou em modificação severa não 
seriam considerados, excluindo-se, por este critério, as 
reconstruções ritualísticas dos templos japoneses, por 
exemplo, que, como aquele de Ise, são demolidos e 
reconstruídos a cada vinte anos. Nestes casos, isto ocorre 
em sintonia com as tradições orientais, onde o tempo não 
é linear como o dos ocidentais, mas cíclico, e a transmissão 
do saber fazer e das tradições superam os valores 
materiais.  

O “universal” e a abstração também se refletem na 
tentativa de estabelecimento de uma teoria única de 
restauro que abrangesse todos as obras de arte, desde a 
pintura à arquitetura, passando pela escultura e artes 
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decorativas, aplicadas, tecidos e objetos utilitários, etc. Ao 
tentar colocar todos eles em uma mesma gaveta, a teoria 
desconsiderava a singularidade de cada expressão 
artística, tornando inadequados seus métodos para esta 
ou aquela modalidade. Isto é patente na arquitetura, uma 
arte utilitária, sujeita a transformações de uso e de 
contextos ao longo do tempo – até mesmo por sua própria 
necessidade de sobrevivência – e que não poderia ser 
compreendida como uma obra de arte “fechada” onde 
“nada poderia ser alterado, suprimido ou acrescentado” 
como ocorre em uma tela de pintura à óleo, por exemplo. 
Aliás, mesmo quanto a estas telas autorais, o conceito 
chinês de shanzhai103 questiona a própria validade da 
autoria, pois, ao fim e ao cabo, qualquer obra é resultado 
de uma evolução coletiva e, posto que se insere na 
temporalidade, nunca pode parar de ser transformada. 
 
2.3 PATRIMÔNIO E MONUMENTO 

 
Também conforme anteriormente comentado, a 

origem dos serviços estatais de patrimônio histórico 
nasceu muito em função dos grandes marcos da 
civilização, especialmente aqueles considerados como 
“monumentos”. De uma maneira estrita, a palavra 
“monumento”, em sua etimologia, deriva de monere, algo 

                                                 
103 Segundo BYUNG-CHUL HAN (2016), shanzhai é um neologismo 
chinês que se emprega para fake, mas é muito mais do que uma 
falsificação barata de produtos, se estendendo por todos os terrenos 
da vida, aproveitando op potencial da situação e liberando as energias 
antiautoritárias e subversivas, contrário à ideia de direito autoral e 
patente, na medida em que toda invenção humana é o resultado de 
um acúmulo da evolução da humanidade. 
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feito para lembrar e, nesse sentido, é correto aplica-la a 
qualquer suporte físico que exerça a função de provocar a 
rememoração. No entanto, com o tempo, a palavra 
monumento deixou de se aplicar indistintamente a 
qualquer suporte, identificando-se prioritariamente com 
aquelas obras excepcionais feitas com função de 
comemoração ou marco histórico o que levou RIEGL (1987) 
a fazer uma distinção entre monumentos de valor 
rememorativo intencional e aqueles não intencionais. A 
história do patrimônio valorizou, como vimos, 
prioritariamente aqueles de valor intencional e passamos 
a identifica-los com as excepcionalidades, os highlights da 
civilização, como anteriormente a eles nos referimos. Ora, 
contemporaneamente, valorizamos outros patrimônios, 
inclusive aqueles que a literatura especializada batizou de 
modestos, sem falar naqueles de natureza imaterial. 

Sendo um conceito polissêmico, também são 
bastante diversos os suportes e as maneiras de valorizá-
los. Embora a questão axiológica já tivesse sido 
identificada desde 1907 com a obra de Alois Riegl, ela foi 
retomada apenas nas discussões mais recentes, em função 
da revalorização do sujeito na episteme do campo. São os 
valores diferenciados que efetivamente atuam na seleção 
e no tratamento dado aos bens patrimoniais, como 
anteriormente exposto, e que chegam até a definir como 
lembrar, em um esforço de “editar” a memória, segundo os 
objetivos de quem o preserva. Alguns autores como 
Lowenthal (apud MUÑOZ VIÑAS, 2003) chegam ao 
extremo de acusar os preservacionistas de 
descompromisso com a história, pela torção de fatos para 
fazer os monumentos “caberem” na versão “apropriada” 
que se pretende contar às comunidades. Nesse esforço, 
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são comuns atitudes de museificação dos bens e de sua 
espetacularização, através da criação de fetiches ou de 
cenários, explorados política e economicamente, como 
soe ocorrer na “revitalização” de vários centros históricos 
ao redor do globo, grande parte deles tão pasteurizados e 
gentrificados que parecem múmias de si mesmos. 
 
2.4 PASSADO E PRESENTE 
 

A noção temporal linear adotada pelo ocidente cria 
uma ruptura entre os três momentos nominados como 
passado, presente e futuro, como se eles fossem isolados 
entre si e seus limites perfeitamente definidos. Pela 
abordagem “clássica”, o patrimônio pertenceria ao 
passado, não cabendo às gerações presentes o direito de 
conspurca-lo, reservando a eles apenas a tarefa de 
recomposição das perdas sofridas ao longo da história 
(como se isso não fosse uma ação presente) e um respeito 
absoluto à chamada “autenticidade” do objeto, a qual 
remontaria a seu momento original de criação (como se 
isto fosse possível de identificar ou até mesmo existisse, o 
que a construção continuada das catedrais góticas nega). 
Tanto era assim que um dos axiomas de um dos principais 
autores da teoria clássica da Restauração, o italiano 
CESARE BRANDI (1988, p. 15), define o restauro como 
sendo “o momento metodológico do reconhecimento da 
obra de arte, em sua consistência física e em sua dupla 
polaridade estática e histórica, com vistas à sua 
transmissão para o futuro”). Por essa acepção, objeto 
patrimonial seria a imagem congelada do passado. Como o 
tempo passa para todos os artefatos, todos eles estão 
sujeitos às transformações, deteriorações (do ponto de 
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vista material) ou de alterações de significado pela 
sucessão das gerações (do ponto de vista imaterial). Para 
alguns deles, especialmente aqueles derivados da pintura 
ou escultura, talvez essa aparente “imobilidade” seja mais 
fácil de se aplicar, embora enganosa, mas para outros bens 
como a arquitetura e urbanismo ou mesmo aqueles de 
natureza imaterial este conceito seja de muito difícil 
aplicação. Edifícios e cidades estão em constante 
transformação e sua significância parece ter força 
exatamente na sua capacidade de apropriação pelas 
sucessivas gerações (GADAMER, 2004, se referia à 
arquitetura como a “pétrea ponte entre passado e 
presente”). As tradições de natureza imaterial também se 
transformam com a sequência da vida, sendo 
constantemente adaptadas e reconfiguradas, afinal a 
palavra tradição tem a mesma raiz etimológica da palavra 
traição... 

O pensamento filosófico vem debatendo a questão 
da temporalidade por toda a sua história e, 
especificamente na fenomenologia de Heidegger, já se 
apontava para a sua coesão, entendendo a ilusão de sua 
tripartição e considerando que o momento de fruição é o 
tempo onde tudo acontece e que ele congrega o passado 
como “vigor-de-ter-sido” (algo que condiciona e traz 
consequências à fruição do presente) e o futuro como 
consciência presente do porvir. De fato, não há como 
desvincular o passado das outras temporalidades e nem de 
sua dependência quanto à maneira com que cada geração 
o interpreta ou valoriza (o que a história revela em seus 
regimes historiográficos, conforme nos ensina HARTOG, 
2013). Esta constatação se aplica na renovação da teoria 
da restauração e tem levado alguns arquitetos a 
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entenderem a pré-existência como parte do processo de 
recuperação do bem e não como uma camisa de força. Para 
exemplificar, citamos o conceito de “presente histórico”, 
balizador da obra de intervenção em edifícios históricos de 
Lina Bo Bardi e a atitude de Marco Dezzi Bardeschi de 
considerar como “autêntica” não a forma com que o 
edifício se apresentava no passado, mas a forma como este 
se apresenta no momento em que se apresenta à 
intervenção. 
 
2.5 PERMANÊNCIA E TRANSFORMAÇÃO 

 
O compromisso com o passado gerava o pressuposto 

do congelamento do bem para sobreviver à passagem do 
tempo. Claro que isto se constituía em uma missão 
impossível e o embalsamento do bem ainda lhe furtava a 
condição de interação com o presente, único momento em 
que poderia realizar sua potência. Esta impossibilidade 
custou a ser admitida pelo campo patrimonial, finalmente 
substituindo-se a luta pela imobilidade do bem pela gestão 
da transformação. Certos conceitos importados da agenda 
ambiental passaram a ser incorporados pelo campo do 
patrimônio, tais como sustentabilidade e resiliência. 
Também a agenda ambiental substituiu a ideia de uma 
meta final – e ideal - a ser perseguida pelo 
acompanhamento do processo, monitoramento e 
correção de rumos, buscando reforçar a capacidade de 
resiliência do bem e a sua interação harmônica com o 
presente. GADAMER (2004) dizia da tarefa da arquitetura 
como uma transposição de contextos, reforçando a sua 
necessidade de sobrevivência ao longo dos anos, sempre a 
servir as sociedades nesses diferentes momentos. Como a 
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significância é localizada no tempo e no espaço, ela 
também está submetida à transformação e, para que o 
bem a mantenha, novas condições de significação serão 
sempre necessárias.  

 
2.6 CIDADE ANTIGA E CIDADE NOVA 

 
Uma das características da monumentalidade e da 

excepcionalidade é o isolamento do bem com relação ao 
mundo prosaico. Apartado do espaço comum, o bem 
manteria sua aura, mas também correria o risco de não 
exercer sua função social de presentificar uma sociedade 
e dialogar com sua identidade. No entanto, as coisas se 
encontram em um mundo de inter-relações e não há como 
isolá-las de seus diferentes contextos temporais, 
espaciais, sociais, políticos e econômicos. Sua 
sobrevivência depende de uma concertação adequada 
entre esses contextos.  

Como resultado concreto dessa postura isolacionista, 
os chamados centros históricos passaram a ser tratados de 
maneira isolada do restante das cidades às quais 
pertenciam, como se elas não fossem uma só e como se os 
problemas urbanos globais não lhe dissessem respeito. 
Sem uma abordagem sistêmica, é claro que a gestão 
desses centros se apresentava impossível – ou pelo menos 
ineficiente – fazendo com que os modelos de gestão 
passassem do congelamento (“Modelo de Preservação”) 
para uma gestão compartilhada entre estado e 
comunidade, permitindo alguma flexibilidade (“Modelo de 
Conservação”) e, mais recentemente, incorporando planos 
estratégicos e dinâmicas de parceria e apropriações 
múltiplas (“Modelo de Reabilitação/ revitalização”), 
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conforme a análise e os conceitos criados por CASTRIOTA, 
2009. Não foi uma evolução fácil: dado ao fato do berço 
patrimonial estar ligado à obra de arte - afinal o 
monumento intencionado se distinguia pelo esmero em 
suas formas – a ideia de cidade como obra de arte 
presidiria por muito tempo os critérios de intervenção em 
seu tecido urbano. Em um momento subsequente, quando 
a História retoma a proeminência, a cidade-documento 
passa a ser privilegiada. Mas em ambos os casos a 
tendência imobilista se fazia primaz. A contradição entre o 
congelamento patrimonialista e a inevitável dinâmica 
urbana criou tensões irreconciliáveis na episteme 
tradicional, especialmente sem uma abordagem global 
que incluísse esses centros históricos em contextos 
socioeconômicos mais abrangentes. 
 
3 PROCESSOS PARTICIPATIVOS 
 

Na medida em que o patrimônio só se justifica como 
a construção de um arco simbólico que o represente e o 
identifique, não faz sentido que sua coleção seja uma 
construção de elites ou de pequenos grupos, exigindo, na 
prática, uma interação contínua entre as comunidades e os 
bens eleitos para representa-las. Esta seção do artigo 
busca, portanto, discorrer um pouco obre os processos 
participativos que as sociedades elegeram para fazê-las 
interagir no campo. 
 
3.1 A INTERSUBJETIVIDADE 

 
Não há um processo linear na eleição dos símbolos 

coletivos. Ela é uma construção randômica sem uma 
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estrutura sequencial, resultante de instantes históricos 
relevantes, de ocasiões, de acasos e mesmo de 
emocionalidades. A intersubjetividade talvez seja o 
conceito operativo mais coerente com o processo de 
patrimonialização. O forte centramento no objeto, 
característico da construção da Teoria Clássica da 
Restauração, parece ter desviado a atenção do fato de que 
o objeto não é patrimônio por si só e, que por mais icônico 
que seja, a patrimonialidade é um ato social: nada nasce 
patrimônio sem que algum grupo social lhe confira este 
atributo e que sua permanência nesse status também 
dependa da continuidade de sua significância, 
compartilhada por mecanismos intersubjetivos.  

Durante muito tempo, os bens culturais “eleitos” 
representavam uma única história oficial e poucos grupos 
sociais, mas, com a ampliação do conceito e com o 
reconhecimento da diversidade, minorias étnicas e 
culturais também passaram a reivindicar os “seus” 
patrimônios, ampliando o leque de bens ao mesmo tempo 
em que se admitiam novas formas de participação e 
escolha. Por tudo isto, a Teoria Contemporânea da 
Restauração, tem reforçado a sua dimensão ética, 
reforçando as ações de negociação, equilíbrio, discussão, 
diálogo e consenso. 

 
3.2 A FUNÇÃO SOCIAL DO PATRIMÔNIO 

 
Como se viu, não faz sentido falarmos de patrimônio 

como um conjunto de curiosidades ou monumentos que 
são “visitados” de vez em quando. A função social do 
patrimônio reside na interação com a vida cotidiana, onde 
ele exerce a sua função referencial e de memória, onde o 
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símbolo se apresenta como portador efetivo de 
sinalizador de identidades e da memória coletiva. Exemplo 
disto são as imagens dos santos que saem em procissão 
nas cerimônias religiosas no interior de Minas Gerais, 
adoradas pelos fiéis que nelas realizam sua fé. Esta 
potência é muito mais efetiva e rica do que se as peças 
estivessem no interior de um museu, apenas vistas de 
quando em quando, sem a força da fé, mas vistas como 
exemplares históricos. 

A função do patrimônio é exatamente gerar 
sentimentos coletivos de pertencimento e identidade e, 
por isso, quanto mais “dentro da vida” mais forte é sua 
mensagem. Centros históricos que são apenas cenários 
embalsamados do passado, edifícios que não servem a 
usos contemporâneos e às sociedades onde se inserem, 
objetos que se “escondem” em museus não exercem seu 
papel formador de cidadania e identidades. A égide do 
patrimônio que se busca é a de inclusão e, para tanto, ele 
tem de ser abrangente, se estendendo a diferentes 
identidades e diferentes formas de apropriação e, para 
tanto, a democratização do bem cultural é ponto 
fundamental, seja quanto à sua escolha, seja quanto ao seu 
acesso. Entende-se que, para tanto, há que se estabelecer 
um quadro operante de informações amplas e de 
processos participativos baseados no diálogo e em 
consensos, resultados de negociações transparentes e que 
não privilegiem apenas os aspectos econômicos ou de 
determinados grupos.  
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3.3 DESENVOLVIMENTO CULTURAL SUSTENTÁVEL 
 

Como corolário da sustentabilidade sobre a qual nos 
referimos anteriormente, é possível falarmos de um 
desenvolvimento cultural sustentável, baseado no 
respeito à pré-existência (a política das grandes 
renovações urbanas baseadas na “terra arrasada” já é 
questionada desde os anos 1960, por exemplo) e na 
compreensão do conceito de “sustentabilidade ampliada”, 
cunhado na ECO 1992/ Rio de Janeiro como sendo o 
encontro das agendas ambiental, social e econômica e ao 
qual, atualmente, acrescentamos uma terceira perna: a da 
cultura. A sustentabilidade cultural, portanto, além da 
participação dos grupos sociais interessados, se opõe à 
destruição sistemática de qualquer quadro estável de 
referências, à renovação incessante de usos e costumes, 
imagens e valores como processo de substituição 
acelerada tipo top down e à revitalização de estruturas 
duráveis (arquitetura, cidades) que apresentem como 
consequência a perda de suas memórias individuais e 
coletivas. 

 
4 NOVOS PATRIMÔNIOS 

A ampliação do conceito de patrimônio e a renovação 
de suas técnicas e métodos vêm apresentando, desde há 
algumas décadas, uma gama de novos casos de 
preservação e tipologias não categorizantes, muitas delas, 
inclusive, não necessariamente amparadas em 
tombamentos e registros oficiais. Vale a pena citarmos 
alguns exemplos para maior clareza dos argumentos aqui 
apresentados. 
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4.1 CASOS 
 

Em 1986, em reunião do Conselho do IPHAN, com 
votação de resultado bastante apertada, foi tombado o 
Terreiro Casa Branca ou Ilê Axé Iyá Nassô Oká, na cidade de 
Salvador, Bahia. Embora polêmico, à época, o tombamento 
representou um avanço na política patrimonial brasileira 
por se dirigir a minorias e a diversidade étnica, rompendo 
com a predileção histórica do órgão para edifícios ligados 
ao poder civil e à religião católica. O pós-tombamento 
apresentou certas curiosidades, devido ao fato de que o 
aporte do patrimônio imaterial ainda se encontrava muito 
incipiente. Os técnicos trataram o bem cultural tombado 
mais do ponto de vista da preservação da matéria do que 
dos conteúdos simbólicos e ritos que ali se incorporavam. 

O registro do modo artesanal de preparo do queijo 
do Serro, em Minas Gerais, primeiro bem de natureza 
imaterial registrado no país (IEPHA/ MG, 2001) foi 
reconhecido não apenas pelo seu valor histórico e de 
tradição, mas, segundo o órgão tombador, para valorizar a 
produção do pequeno produtor rural da região, esmagado 
pelo peso das grandes cooperativas de laticínios que lhes 
impunham um preço para o litro de leite: o queijo lhes 
proporcionava uma alternativa de liberdade comercial. 
Alguns anos mais tarde, em 2006, o reconhecimento se 
estendeu ao nível nacional (IPHAN) e à uma maior 
abrangência geográfica, incluindo a Serra da Canastra. 

Na esfera internacional, a Bassin Miniére de Nord-Pas-
de-Calais foi reconhecida como patrimônio mundial pela 
UNESCO em 2012, valorizando uma paisagem totalmente 
modificada pelo homem, com grandes montanhas de 
rejeitos de mineração de carvão e estruturas industriais 
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abandonadas, mas que representavam um momento 
representativo da história da França. O reconhecimento da 
UNESCO favoreceu - e foi utilizado estrategicamente - uma 
importante requalificação de uma região deprimida 
economicamente com o fechamento das minas, sua 
principal fonte de empregos e de riqueza, colocando-se a 
cultura como principal instrumento de substituição de 
ativos e desenvolvimento local. 

Se as medidas oficiais de proteção de bens 
patrimoniais muitas vezes se encontravam distante do 
cidadão comum por se dirigir a excepcionalidades, estes 
bens passaram cada vez mais a serem incorporados à vida 
comum das pessoas e às práticas cotidianas. Apenas para 
ilustrar como um fato curioso, no bairro de Santa Efigênia, 
em Belo Horizonte, tombado pelo seu acervo não 
“excepcional”, mas por seus valores de memória e 
identidade, os moradores da Rua Romano Stochiero 
criaram uma nova tradição junina que une os moradores de 
maneira criativa e efetiva: o “Arraiá do Tombo”.  
 

4.2 NOVAS RELAÇÕES COM O PATRIMÔNIO 
 

A tutela dos órgãos patrimoniais sobre os bens 
protegidos também tem se alterado em busca de uma 
maior participação das comunidades envolvidas. A ação 
preponderante e definidora dos experts tem sido 
substituída por mecanismos de participação e até mesmo 
de flexibilização de parâmetros, buscando uma maior 
sintonia entre bens e comunidades a que servem. A gestão 
de núcleos urbanos é prova disto. Nas cidades históricas 
mineiras, a atuação do IPHAN, caracterizada pela 
autoridade e pela decisão unilateral cujas consequências 
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geravam uma relação muitas vezes conflituosa com a 
população e um repasse de decisões e responsabilidades 
por parte das prefeituras locais, tem sido cada vez mais 
temperada pela busca de uma relação harmônica com as 
populações e os poderes municipais. Modelos altamente 
centralizados e subsidiados pelos governos são 
questionados e substituídos. Exemplos extremos disto são 
as formas de gestão da região do Pelourinho, em Salvador, 
Bahia, e da região do SAARA (Rua da Alfândega e 
arredores, centro da Cidade do Rio de Janeiro). O primeiro 
caso, em sua primeira fase, ficou conhecido pelos métodos 
excludentes da população ali residente, pela construção 
de um cenário artificial voltado apenas para o turismo e 
pela política de subsídios pouco sustentável que praticou. 
Já o segundo caso se preocupou com a manutenção do 
vigoroso comércio popular do local, flexibilizando critérios 
de preservação e praticando métodos eficazes de 
educação patrimonial e incentivos.  

Em Belo Horizonte, grupos coletivos ligados à 
cultura, invadiram uma propriedade do estado de Minas 
Gerais, um antigo hospital psiquiátrico abandonado, 
tombado pelo município, para transformá-lo em um 
espaço cultural de uso comunitário, o Espaço Comum Luiz 
Estrela. A partir da invasão, conseguiram negociar com a 
Secretaria Estadual de Saúde a sua cessão, com a 
contrapartida de restaurá-lo, o que vem sendo feito com 
esforços alternativos de arrecadação. Até mesmo os 
critérios de restauração do edifício foram negociados com 
os órgãos de patrimônio de forma inovadora, pois aos 
“invasores” interessava a manutenção dos traços que a 
história veio deixando no prédio, desenhos impressos nas 
paredes pelas crianças em estado de sofrimento mental ou 
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pelas deformações causadas pelos diferentes usos: a eles 
não parecia apropriado uma restauração de recuperação 
da imagem – uma “cirurgia plástica”, segundo as palavras 
do coletivo – mas a preservação da história em seu 
desenvolvimento incorporada na matéria. 

Os anos finais do Século XX reservaram ao turismo 
uma tarefa preponderante na preservação patrimonial, 
representando uma alternativa para sua manutenção. No 
entanto, o mercado do turismo cobrou um preço alto, 
favorecendo o mercado em detrimento das populações 
locais, causando gentrificação, produção de cenários, 
homogeneização de comércios e artesanato, dentre 
outras, banalizando as heranças históricas. Mesmo as 
populações que antes se beneficiaram dos fluxos 
turísticos, hoje se voltam contra ele, como é o caso do 
povo de Barcelona, incomodado com a invasão massiva de 
sua cidade e com a destruição das relações de vizinhança. 
Discutem-se hoje, formas de turismo sustentável. 

Outra maneira de se relacionar com o patrimônio 
cultural, na busca de se lidar com a transformação e com 
relações contextuais mais amplas se estabelece a partir da 
utilização do conceito de Paisagem Cultural. Nascido no 
seio da Geografia, o conceito se estabelece a partir das 
relações entre o ser humano e a natureza e da 
transformação advinda desta relação. A UNESCO que, 
desde a Convenção do Patrimônio de 1992 já buscava uma 
nova maneira de relacionar meio-ambiente e cultura, 
abraçou a metodologia, mas, a nosso ver, empobreceu 
suas potencialidades ao trata-la apenas como uma mais 
categoria patrimonial, classificando-a em paisagens 
naturais de importância simbólica, paisagens fósseis, 
jardins feitos pelo homem e paisagens em evolução. Essas 
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subcategorias não aproveitam o grande potencial do 
conceito em abrigar relações interativas dos elementos 
que a compõem e da sua natural transformação, posto que 
os bens patrimoniais, na realidade, não existem 
isoladamente e estão em processos constantes de câmbio. 
A contradição entre o conceito e a abordagem do 
organismo internacional se refletem no caso da 
candidatura de Buenos Aires a patrimônio da humanidade 
que foi glosada por ser abrangente demais e de difícil 
controle por se tratar de um ambiente em permanente 
evolução, como se o fenômeno urbano não fora a mais 
importante criação cultural da humanidade nos últimos 
trezentos anos. 

O patrimônio tem ainda de tratar de várias 
contradições internas e aqui exemplificamos uma delas 
com o fenômeno da pichação ou “pixação” como gostam 
de a ela se referir seus adeptos. Comumente tratada como 
crime, a sociologia procura ver o que existe por detrás 
dessa prática, descobrindo que ela ocorre muitas vezes 
pela ausência da identidade entre os pichadores e os bens 
patrimoniais por ele agredidos, a despeito de que esses 
bens também a eles pertenceriam e por eles deveriam ser 
cultuados. Se tal identificação não ocorre, resta-nos 
procurar compreender como fazê-los também 
significantes para todos os grupos sociais ou questionar 
processos de patrimonialização tais como são feitos hoje. 

 
4.3 NOVAS FORMAS DE PRESERVAR 

 
Se a Teoria Clássica da Restauração já parecia ter 

resolvido seus dilemas, especialmente depois que o 
italiano Cesare Brandi publicara seu livro Teoria da 
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Restauração em 1963, ela não contava com os 
desdobramentos subsequentes do campo, pelo menos 
não tão rapidamente. A teoria brandiana, idealista (apesar 
de se autodenominar fenomenológica), universalizante 
(abrigava todas as formas de expressão artística em seu 
arcabouço) e científica (se auto apresentava como neutra 
e com procedimentos técnicos prescritivos) tinha uma 
matriz positivista e privilegiava a instância artística (a 
imagem), embora considerasse também a instância 
histórica, subordinado esta àquela. Com o passar dos 
tempos, verificou-se a dificuldade de aplicação da teoria e 
as contradições que ela gerava. A reconstituição da 
imagem ou o seu refazimento era anátema para a teoria 
brandiana que via na reconstituição um falseamento da 
história e uma impossibilidade epistemológica (o 
restaurador fazer pelo artista). O clamor das comunidades 
destruídas na segunda Grande Guerra, no entanto, 
especialmente no leste europeu, exigiu a reconstrução de 
monumentos e centros históricos inteiros, da mesma 
maneira que outras comunidades ao longo do globo 
exigiram reconstruções de seus bens após sinistros, como 
ocorreu, inclusive no Brasil, como no caso do hotel 
incendiado na Praça Tiradentes, em Ouro Preto. O mundo 
oriental também questionou os preceitos, na medida em 
que o refazimento poderia ser traço de uma matriz cultural 
própria, como já vimos anteriormente na reconstrução 
ritualística de seus templos. 

Enquanto alguns autores questionavam a teoria 
mergulhando fundo na recomposição da imagem pelas 
facilidades oferecidas para isto com o avanço tecnológico, 
refazendo “como era, onde era” (caso do italiano Paolo 
Maroni e seus seguidores), outros se colocavam no polo 
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oposto, como o já citado também italiano Marco Dezzi 
Bardeschi que levava ao extremo o conceito de 
autenticidade – considerada por ele como sendo aquela 
situação em que o bem se encontra no momento em que 
começa a ser restaurado – e questiona o ato de 
reconstituição da imagem como um falseamento. Como 
para Bardeschi as estruturas arquitetônicas têm de ser 
utilizadas, sua solução é adaptá-las para os novos usos 
aproveitando ao máximo a matéria sobrevivente, mas sem 
nenhum compromisso com sua imagem pregressa.  

De fato, torna-se mesmo impossível, no caso da 
arquitetura, uma estrita permanência de usos e uma 
reconstituição da imagem, como comprovam os casos das 
igrejas católicas refuncionalizadas por não mais utilizadas 
como tal pelas comunidades onde se situam e as 
adaptações de estruturas antigas para outras funções 
como gares ou antigas indústrias para salas de concerto ou 
centros culturais, casos em que espaços e estrutura 
precisam ser adaptados para as novas tecnologias e 
demandas. 

 
5 URBANIZAÇÃO E PATRIMÔNIO 

 
A excepcionalidade monumentalista privilegiou 

reiteradamente o edifício-monumento em seu entorno 
como bolhas isoladas em espaços em processo de 
transformação. Por certo que houve muitos casos de 
núcleos urbanos protegidos, mas também eles estavam 
subordinados aos mesmos critérios dos bens isolados, 
como já tivemos oportunidade de discorrer 
anteriormente. A explosão do último século, pós-
revolução industrial, no entanto, foi modificando, com o 
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tempo, essa relação e passou a entender a cidade, ela 
própria como um patrimônio e cunhou o conceito de 
estruturas ambientais urbanas que ligava qualidade com 
patrimônio, meio-ambiente, acessibilidade, etc. e veio a 
estender o conceito por toda a cidade e não apenas às 
excepcionalidades pontuais de seu território. Esta 
acentuada urbanização mundial vem colocar a questão 
patrimonial como uma das suas discussões que vão além 
da mera preservação físico/ material abrangendo outros 
temas convergentes tais como a qualidade de vida, a 
justiça social, o direito às cidades, a terra urbana, o acesso 
a bens e serviços, fazendo com que o patrimônio não se 
apresente como um “fardo de memórias, mas um ativo 
para o desenvolvimento”, nos dizeres do arquiteto 
português Walter Rossa, em texto inédito. As cidades 
mostram na prática como as culturas não são nem isoladas 
nem estáticas, mas que elas se encontram em uma 
dinâmica complexa de interação e transformação fazendo 
com que a realidade urbana se apresente de forma 
sistêmica, coesa e integrada, tornando questionável a 
compartimentação, categorização e separação de bens e 
ações em nichos estanques. 

Os fenômenos da democratização, por sua vez, 
também passaram a reivindicar outros patrimônios, como 
vimos, e as transformações inevitáveis da morfologia e das 
significações urbanas colocaram em xeque a imutabilidade 
dessas estruturas. 

Uma das principais questões que o fenômeno urbano 
tem trazido à contemporaneidade é a questão da 
apropriação do espaço urbano e o direito à sua fruição 
justa e universal, na medida em que as cidades se 
apresentam como o locus por excelência da concretização 
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das relações socioeconômicas e culturais e também como 
produto dessas relações. Quando examinamos a questão 
através da ótica de Henri Lefebvre, podemos compreender 
que o capitalismo constantemente reproduz ordens 
urbanas que refletem a sua própria lógica, a qual abre um 
grande espaço para contestação e reação daqueles grupos 
sociais que se acham excluídos, ainda que esses grupos 
reajam setorialmente (meio-ambiente, cultura, habitação, 
etc.). “Habitar” a cidade, ainda segundo o conceito 
lefebvriano, está profundamente ligado ao conceito de 
apropriação, o qual, por sua vez, se apresenta como uma 
plenitude de ações, e os conflitos se dão exatamente 
quando essa plenitude não é alcançada pelos diferentes 
grupos, com o surgimento de contradições e disputas 
entre desejos e necessidades e também dos diferentes 
“tempos cercados em um espaço” (LEFEBVRE, 2008). Ora, 
se há diferentes formas de habitar, não é possível 
considerarmos a cidade como um espaço homogêneo, a 
despeito de sua materialidade que tende a nos parecer 
“fixa” em sua morfologia. A tendência de confundir a 
realidade com sua forma física concreta nos leva a 
conclusões errôneas a respeito dos espaços urbanos como 
se os cenários que esses apresentam permitissem apenas 
uma única encenação.  

Nesse sentido, o direito à cidade não é só o de habitar 
no centro ou poder ir-se a qualquer parte. Na realidade, o 
direito à cidade envolve questões mais complexas e 
flexíveis tais como a justa distribuição dos ônus e bônus 
gerados pela urbs, a quebra das invisíveis barreiras sociais 
que segregam seus espaços, a possibilidade de formas 
abertas e diferenciadas de apropriação da sua diversidade 
espacial, a viabilização da mobilidade urbana. Para que se 
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garantam os direitos, há que se garantir também os meios 
para que eles se exerçam. 

É assim que o patrimônio urbano passou a incorporar 
as questões antropológicas e imateriais em suas 
formulações, compreendendo, inclusive, que não haveria 
uma biunivocidade entre forma/ matéria e significância/ 
apropriação, parecendo com que a os conteúdos materiais, 
apesar de parecerem imutáveis por definição, se 
apresentariam de maneiras diferentes conforma a 
solicitação dos usuários no momento de sua apropriação.  

Exemplo destas novas possibilidades metodológicas 
é o tratamento dado aos conjuntos urbanos tombados em 
Belo Horizonte (1997), cuja definição de diretrizes de 
desenvolvimento e transformação adotaram como 
princípios metodológicos, elementos de abordagem 
integrada material e imaterial, buscando caracterizar cada 
trecho urbano como uma relação entre morfologia e 
apropriação, caracterizando-os por sua personalidade 
única - denominada  argumento do conjunto - a partir da 
contribuição do antropólogo paulista José Guilherme 
Cantor Magnani (NAU-USP) que buscava essa 
caracterização através dos conceitos operacionais de 
Pedaços, Manchas, Trajetos, Pórticos e Circuitos. 
 
6 COMENTÁRIOS FINAIS 
 

Como procuramos demonstrar através desta breve 
revisão histórica, o aporte da dimensão imaterial e dos 
processos participativos no campo patrimonial vem 
alterando significativamente os modos como lidamos com 
ele, sendo necessária uma revisão epistemológica 
profunda. Nestes comentários finais, buscaremos ressaltar 
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algumas lições do patrimônio imaterial que devem 
informar esta nova agenda e fazer uma breve revisão de 
pontos para a reconfiguração do conceito de preservação. 
 
6.1 LIÇÕES DO PATRIMÔNIO IMATERIAL 
 

O patrimônio ficou muito restrito à idolatria do 
objeto e sua autoria presos ao passado e menos atenção 
foi dada ao sujeito e ao presente, aos quais se dirigem 
efetivamente o bem patrimonial. Assim, a presença da 
dimensão intangível do patrimônio se refere não só aos 
que o produzem, mas também aos que o fruem, por que a 
eles se dirige a mensagem patrimonial, são eles que lhe 
conferem significado e é sobre eles que o patrimônio 
exerce sua função social, sua própria razão de existir.  

Neste sentido, a participação social é fundamental na 
sua salvaguarda. A ação da comunidade é que a principal 
garantia de sua preservação e é ela, efetivamente, quem 
revive o bem, na medida que o invoca ou o utiliza. Não há, 
portanto, como se pensar em preservação sem a 
participação comunitária e sem pactos que com ela se 
façam nas suas mais diversas esferas, políticas, sociais ou 
econômicas. 
Pelo exame da agenda do patrimônio imaterial – e que 
bem se aplica ao material – entendemos que ela apresenta 
um triplo caráter. Em primeiro lugar, trata-se de uma ação 
participativa, como acabamos de discorrer. Em segundo 
lugar, reconhece-se o caráter plástico dos instrumentos de 
preservação, em suas várias formas de gestão e diferentes 
maneiras de intervir, considerando-se que o congelamento 
no tempo é impossível e que são também vários os 
agentes aos quais se destina o bem. O terceiro ponto nos 
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mostra que a preservação é um processo, mais do que um 
momento fixo ideal a ser perseguido, o que traz consigo 
estratégias de implementação em fases acordadas e 
incorpora os princípios éticos e de monitoramento aos 
esforços preservacionistas. 

Quanto aos conceitos de preservação, alguns pontos 
também merecem ser salientados. A “abertura” da obra é 
um conceito sobre o qual temos de nos debruçar para 
possibilitar que as diferentes identidades nela se 
reconheçam, evitando-se a tradicional atitude de “edição” 
do patrimônio para sobressaltar determinados valores de 
grupos dominantes ou de interesse e de até mesmo, como 
vimos anteriormente, distorcer o objeto para que caiba em 
uma pretensa visão histórica. 

A gestão da transformação passa a ser um princípio 
metodológico muito mais eficiente do que as tentativas de 
aprisionar o bem a um passado. Isto diz respeito não 
apenas à impossibilidade prática deste aprisionamento, 
mas também quanto à significância do bem pelos 
processos participativos que o atualizam e o reinserem na 
vida. Saber como manter o bem e ao mesmo tempo 
discernir sobre sua resiliência e sobre aquilo que se 
mantém e aquilo que se cambia é tarefa que exige técnicas 
metodológicas diferenciadas daquelas que viemos 
construindo ao longo do Século XX. 

É preciso também ter uma sensibilidade espacial para 
compreender a natureza diferenciada dos bens, tanto 
quanto à sua expressividade e função social, como 
também para compreender os diferentes grupos de seus 
usuários que podem requisitá-lo de forma diferenciada e 
exigirem formas também diversas de conservação. A 
diversidade não está apenas nos objetos ou fontes 
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patrimoniais, mas nos diferentes jeitos de olhar e, 
portanto, há diversidade nos modos de preservar. Neste 
sentido, preservar a diversidade é manter a abertura na 
compreensão do bem, o que nos leva ao primeiro princípio 
estabelecido neste item. 
Ter sempre em mente a questão da função social do 
patrimônio é fundamental para que lembremos 
constantemente que desenvolvimento não é somente o 
crescimento econômico e que cultura não é só mercado, 
mas dizem respeito a qualidade de vida.  É importante, nas 
sociedades contemporâneas que não relacionemos 
estritamente qualidade de vida com poder econômico-
financeiro. O que dá qualidade à vida humana é a garantia 
de sua estabilidade física e emocional, sua liberdade, sua 
capacidade de existir em plenitude, na lógica que tenta 
estabelecer a reflexão de AMARTYA SEN (2010). 

A ampliação da pesquisa, da formação e da 
informação são instrumentos necessários para que melhor 
compreendamos técnicas e valores, para aumentarmos 
nossos inventários e leques de bens significativos e que 
essa informação esteja sempre disponível e acessível 
amplamente para melhor instruir e facilitar os processos 
participativos.  

Finalmente, mister é lembrar que o patrimônio só 
exerce a sua potência dentro da vida: não é isolando-o em 
redomas ou aprisionando-o no passado que ele pode 
vigorar. 
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AS TERRITORIALIDADES E SUAS 
INVISIBILIDADES: AS CONGADAS DE 

MINAS GERAIS 

 

Luana Carla Martins Campos Akinruli 

Samuel Ayobami Akinruli 

 
1 INTRODUÇÃO 

 
Este texto pretende fazer uma discussão sobre os 

territórios da memória associados às práticas congadeiras 
nos municípios de Divinópolis, Passos e São Sebastião do 
Paraíso em Minas Gerais. Por meio de fontes orais 
associadas à experiência etnográfica, além das 
confrontações com a documentação de memorialistas, 
apontam-se as tensões existentes entre os diversos 
agentes e agências envolvidos com a manifestação da 
Congada nesses três municípios que tiveram em comum a 
destruição de um relevante espaço de referência para essa 
coletividade: a Igreja ou Capela de Nossa Senhora do 
Rosário. Os diálogos entre as diversas temporalidades e 
territorialidades e das formas de gestão do espaço urbano 
permitem vislumbrar as mudanças e permanências da 
cultura, os lastros de pertencimento identitário, os 
processos de exclusão e marginalização de determinados 
grupos sociais, além das políticas públicas culturais 
relacionadas às tradições afro-brasileiras. 
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2 ABORDAGENS TEÓRICO-METODOLÓGICAS 
 
Os dados aqui apresentados, bem como seus 

resultados, são decorrentes de pesquisas realizadas entre 
os anos de 2016 a 2018 para a construção de vários 
Relatórios de Avaliação de Impacto ao Patrimônio 
Imaterial (RAIPI) para o Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional (IPHAN). Foram desenvolvidas 
pesquisas de campo na região centro-oeste e sul de Minas 
Gerais, tendo participação de uma equipe multidisciplinar 
formada por mestres e doutores. 

A pesquisa teve como um dos seus prismas a 
apreciação das abordagens teórico-metodológicas 
aplicadas à investigação das referências culturais na 
contemporaneidade e, fundamentalmente, pelo 
entendimento do processo contemporâneo de como a 
cultura tem se tornado cada vez mais conveniente a 
determinados contextos políticos, sociais e econômicos 
(YÚDICE, 2004).  

Foi norteada, ainda, pela perspectiva etnográfica 
tendo como referência os discursos dos grupos e dos 
detentores dos bens culturais. Significa dizer que se busca, 
por meio da etnografia, produzir narrativas que 
apreendam as percepções dos interlocutores sobre o 
ambiente social, cultural, o clima, a descrição da paisagem, 
sua história, dentre outros aspectos relacionados ao bem 
cultural estudado, ao mesmo tempo em que são 
explicitadas questões pertinentes às dimensões 
específicas do trabalho de campo e do momento da 
produção escrita pela equipe de pesquisadores 
envolvidos. 
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O tempo do encontro, a ocorrência do trabalho de 
campo, a relação, constitui-se uma situação de relação 
peculiar com os interlocutores, condição de dois mundos 
em encontro – aquele que é levado a campo pelo 
pesquisador e daquele outro deparado na realidade do 
campo. Trata-se da essência da experiência 
antropológica/etnográfica, cujo registro privilegia não 
somente a visão do pesquisador sobre os pesquisados, 
uma vez que a narrativa precisa demonstrar a afetação 
causada pelos relacionamentos estabelecidos no 
momento do trabalho de campo. O momento da escrita, 
por sua vez, o tempo do reencontro, abre espaço para as 
idiossincrasias da coletividade, para as particularidades 
dos sujeitos, de modo a expor não somente a norma, mas 
o seu desvio. Desse olhar treinado que dialoga entre o 
geral e o específico, desenha-se um quadro conceitual e 
metodológico específico de análise antropológica, em um 
tempo específico de reflexão sobre o vivido (PEIRANO, 
1995). 

As escolhas que a pesquisa fez em torno de sua 
escrita etnográfica são, portanto, resultados bastante 
particulares do engajamento com o grupo estudado. Neste 
aspecto, as especificidades de cada etnografia residem 
tanto nos envolvimentos e interações muito peculiares 
com os nativos em campo, quanto na reelaboração das 
experiências por meio da escrita. A empatia do 
pesquisador com a coletividade pesquisada deve ser 
fulcral a ponto de se levar à sério o universo cultural de 
seus interlocutores, concedendo a medida de sua 
importância e de modo a ressaltar sobre as necessidades 
de entendimentos linguísticos específicos (CLIFFORD, 
2008). 
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O trabalho de campo foi desenvolvido nas zonas rural 
e urbana de sete municípios mineiros, de modo que foram 
contemplados, em um primeiro momento, instituições, 
órgãos e associações que contivessem dados e 
documentação sobre o tema para então se buscar o 
contato individualizado com representantes congadeiros 
na cidade e a incursão etnográfica em Reinados realizados 
nos distritos-sede. Este texto, entretanto, traz um recorte 
espacial e temático em relação a apenas três desses 
municípios, uma vez que nesses foram identificadas 
práticas de resistência dos congadeiros em relação à 
destruição das Igrejas e Capelas em louvor à Nossa 
Senhora do Rosário. 

Em que pese a importância das referências de 
pesquisa utilizadas, esse texto se fundamentará na análise 
de alguns dados etnográficos e na construção da narrativa 
escrita que priorizará o processo de disputas e 
agenciamentos de espaços da prática congadeira, de modo 
a serem contrastados os aspectos das tradições 
congadeiras frente aos diversos discursos e a experiência 
etnográfica, que expressam como as fortes referências do 
lugar e do território constroem identidades étnicas na 
cidade. 

 
3 METODOLOGIA 

 
Sete foram as cidades que percorremos, dispersas em 

uma região geográfica entre o sul, sudoeste e centro-
oeste de Minas Gerais. Espaço que foi se tornando lugar e, 
que na medida em que nos aproximamos, o zoom revelou 
um território vasto, imenso, extenso de identidades 
negras, múltiplas, controversas, fortes, resistentes, em 
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construção. Das margens, a visão periférica sobressaiu ao 
olhar e se tornou o centro da narrativa, mostrando as 
disjunções dos procedimentos de patrimonialização dos 
quais a sociedade contemporânea se encerra. E que nós 
estamos imersos, obcecados. 

A etnografia marcou o tempo do encontro, mas que 
já se fazia presente em nós anteriormente, na 
ancestralidade do contexto de diáspora. No encontro, deu-
se a quebra da cumplicidade existente na consagração de 
uma determinada hegemonia do (re)conhecimento do 
patrimônio cultural – um específico savoir-faire que 
também promove violências epistêmicas e a deliberada 
invocação do patrimônio cultural. Ali não cabia mais uma 
postura colonizadora de lhes mostrar o que era da sua 
alma, o que era sua joia rara, a excepcionalidade, a 
monumentalidade do que era seu. 

São muito variadas as possibilidades e formas de se 
invisibilizar, e a violência epistêmica, segundo Spivak 
(2010), constitui-se uma forma de se exercer o poder 
simbólico. Spivak argumenta que o subalterno não pode 
falar e, quando tenta fazê-lo, não encontra meios para se 
fazer ouvir. São tortuosos, complexos, incompreensíveis, 
obscuros, obtusos os procedimentos existentes nos 
estudos e pesquisas dedicados à identificação, 
documentação e salvaguarda do que se chama patrimônio 
cultural. 

As edições, os esmaecimentos, os desfoques, os 
apagamentos, mostram-se de forma concreta em registros 
não somente da experiência, mas nas representações 
daquilo que se pesquisa. Há ângulos de visão distorcidos, 
e tratam-se de jogos de escalas nos quais coletividades 
“minúsculas” onde vivem pessoas “consideradas 
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minúsculas” se chocam com políticas culturais municipais, 
estaduais ou federais de grande magnitude, colossais. Mas 
a mudança paradigmática do olhar logo se manifesta no 
trabalho de campo. 

A experiência etnográfica trouxe confrontações, 
tensões e ressignificações dos sujeitos, de suas histórias, 
de suas memórias, de suas territorialidades, de suas 
múltiplas temporalidades. Agentes e agências envolvidos 
com os procedimentos de patrimonialização dos saberes 
considerados tradicionais promovem o processo de 
disputas de memórias e do lastro de pertencimento 
identitário, o agenciamento de espaços da cultura negra 
na cidade, o acionamento de mecanismos de potencial 
discursivo sobre as mudanças e permanências da cultura. 

As formas de apropriação cultural e os revérberos no 
patrimônio cultural local em reflexões dialógicas entre o 
material e o imaterial da cultura não são tão translúcidas 
nas políticas públicas culturais relacionadas às tradições 
afro-brasileiras, que tendem a desqualificar a voz do outro 
e marginalizá-la, restringi-la a determinados tempos e 
espaços do calendário da urbe. Como criamos as ficções 
sobre os mundos dos outros e os nativos não podem se 
expressar por si mesmos por meio de categorias, conceitos 
e métodos próprios? Como não recorrer aos 
distanciamentos e exotizações sobre o outro que é 
também parte de nós?  

Estas são reflexões que se posicionam não somente 
sobre os temas, enfoques e modos de descrever os objetos 
de estudo, mas sobre a forma da construção da própria 
narrativa, os agentes e agências envolvidos, a pretensa 
separação entre teoria e prática, bem como sobre os 
momentos da pesquisa de campo e da escrita. Para isso, 
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são postos em análise a plataforma da experiência e do 
vivido como pontos fundamentais para promover um 
convite ao pensamento sobre a performance do 
pesquisado e do pesquisador em um contexto de 
alteridade. 

O olhar etnográfico, registrado em instantes de 
manifestações transcorridas nas ruas, trazem luz o 
protagonismo da coletividade que tem consciência do seu 
lugar na sociedade, nas lutas cotidianas para poder se 
manifestar, permanecer, sobreviver, viver, ser. Entre Folias 
e Cavalhadas, os Reinados de Divinópolis, Carmo do Cajuru 
e São Gonçalo do Pará, e as Congadas e Moçambiques de 
São Sebastião do Paraíso, Pratápolis, Itaú de Minas e 
Passos; tornam híbridas expressões de catolicismo popular 
e de religiosidades negras, que se agregam pela força da 
fé em performances rituais. 

Nos diversos modelos de etnografia possíveis, como 
as categorias nativas passam a dialogar, portanto, no 
duplo objetividade/subjetividade, haja vista que para além 
de simples dados etnográficos, tratam-se de conceitos e 
teorias compreendidas nos próprios termos dos outros? 
Cunha-se, nesta seara de falar com outro, não somente 
sobre o outro, a ponte entre a teoria antropológica e seus 
campos conexos, tendo a etnografia e o patrimônio 
cultural campos profícuos. O deslocamento do eixo 
promove a busca por outro balanço entre aquilo que é 
relevante e estruturante para o grupo etnografado. A 
polifonia passa a ser para além de uma experiência, é a 
gênese, o modelo de narrativa, o paradigma de construção 
do conhecimento. 
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4 RESULTADOS 
 

Ao longo do século XX, as Congadas passaram por 
diversas mudanças e adaptações que expressam as 
polivalentes dimensões das relações de negociação, em 
suas diversas instâncias, estabelecidas entre os 
congadeiros, organizadores e agentes administrativos 
responsáveis pela expressão pública da manifestação 
congadeira – as festas. Contudo, o agenciamento dos 
espaços destinados à manifestação do Congado 
demonstra grandes tensões e resistências dos 
congadeiros em relação às forças hegemônicas 
dominantes que visavam enquadrar a cultura 
afrodescentente a determinados lugares. Isso, “porque a 
memória e as ligações que os sujeitos locais mantêm com 
sua vizinhança e nomes das ruas, seus caminhos e cenários 
urbanos preferidos, momentos e lugares para 
congregação e divertimento estão sempre em conflito 
com as necessidades” do Estado de regular a vida pública 
(APPADURAI, 1997: 34). 

Em que pese as especificidades histórias e sociais de 
cada um dos municípios, tomam-se aqui os estudos de caso 
de três municípios, cujos projetos de memória da exclusão 
no tecido urbano definiram e ainda definem muitas 
questões relacionadas às práticas congadeiras. 

Em Divinópolis, as festividades ligadas ao Reinado 
são os motores que impulsionam as expressões culturais 
da cidade, envolvendo uma parcela importante da 
população em 17 (dezessete) Irmandades que juntas 
englobam 32 (trinta e duas) Guardas de Congado todas em 
plena atividade, realizando juntas anualmente pelo menos 
17 festividades distintas, com um calendário festivo 
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intenso que vai de abril a outubro. As formas de festejo do 
Congado consagraram-se com o nome de Reinado de 
Nossa Senhora do Rosário. Destaca-se a Congregação das 
Irmandades Congadeiras de Divinópolis (Congadiv) que foi 
fundada em 2014 com o intuito de organizar 
burocraticamente as Irmandades de Divinópolis. 

Os preparativos para a festa em seus primórdios 
envolviam muito moradores, inclusive os maiores 
possuidores de terras que incentivavam seus escravos a 
celebrarem a festa de Reinado em homenagem à Nossa 
Senhora do Rosário. Os relatos de existência do Reinado 
de Nossa Senhora do Rosário datam das primeiras notícias 
de existência do lugarejo, tornando-se mais marcantes a 
partir das iniciativas da construção da Igreja do Rosário e 
da constituição de uma Irmandade para administrá-la 
(assim como à festa) a partir de 1850. O templo religioso 
teve sua construção concluída em 1881 e anexo a ele 
estava o cemitério. 

Registra-se que em 1957 a antiga Igreja do Rosário de 
Divinópolis foi demolida para em seu lugar ser construído 
o Mercado Municipal. Uma réplica da antiga Igreja do 
Rosário de Divinópolis foi construída ao lado do Mercado 
Municipal em 1985-1988. Durante as décadas de 1960 e 
1970, muitas irmandades foram recriadas nos bairros 
periféricos de Divinópolis. Também foi o momento em que 
as festas do Reinado passaram a constar do Código de 
Posturas Municipal de 1973. Em seu Artigo 131 havia a 
proibição expressa da “perturbação ao sossego público 
com ruídos ou sons excessivos evitáveis”, os quais eram 
citados os motores de explosão, buzinas, alto-falantes, 
morteiros, bombas, apitos de fábrica e armas de fogo, 
constam curiosamente os “batuques, congados ou outros 
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divertimentos congêneres, sem licença das autoridades” 
(LEONEL, 2009). 

Com a criação de novas irmandades e com as regras 
de uso do espaço urbano que vetavam aos congadeiros sua 
livre expressão nas ruas, surgiu também, em 1976, uma 
nova celebração na cidade, a Missa Conga. A Missa Conga 
é um ritual sincrético que mescla elementos da cultura 
católica e dos rituais afro-brasileiros. Ela foi criada em Belo 
Horizonte nos anos 1960 por Pe. Massoti, Saul Martins e 
Romeo Sabará com o intuito de proferir uma missa católica 
com música, dança e enfeites do Congado (LEONEL, 2008). 

Ressalta-se que até então, os congadeiros de 
Divinópolis passavam em silêncio em frente às Igrejas da 
cidade durante os cortejos das festas de Reinado, e ao seu 
interior não era permitido adentrarem. Em Divinópolis, a 
Missa Conga se tratou, pois, de uma forma de resistência 
que uniu as forças dos congadeiros, aos movimentos 
carismáticos da Igreja Católica e parte do movimento 
folclorista em prol da manutenção do Congado. 

Em Passos, tais formas de festejo consagraram-se 
com o nome de Reinado de Nossa Senhora do Rosário, 
relacionado calendário natalino. A festa é muito antiga e 
tradicional na cidade, data de 1835. No entanto, 
atualmente, ela tem perdido força e o número de 
participantes tem diminuído ao longo dos anos. Muitos 
ternos perderam os seus capitães mais antigos e não 
houve a transmissão da tradição para a geração mais nova. 
Com isso, alguns desses ternos deixaram de existir. Nas 
palavras de um congadeiro, “a Congada não é mais 
tradição, virou folclore. Antigamente o sentido era mais 
religioso, hoje é mais comercial”. A partir da pesquisa de 
campo foi possível localizar que, no passado, existiram 
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pelo menos duas irmandades, a Irmandade de Nossa 
Senhora do Rosário, instituída em 2 de julho de 1873 e a 
Irmandade de São Benedito, instalada em 25 de junho de 
1889. Ambas são extintas. 

Na cidade existem apenas ternos de Congo e de 
Moçambique, e o terno de Congo é conhecido como 
Congada. Uma característica peculiar dos participantes 
desses ternos é que eles não se consideram católicos e sim 
espíritas, alguns deles ligados a religiões afro-brasileiras 
como o candomblé e a umbanda. Além disso, atualmente 
em Passos não existem irmandades, somente os ternos. E 
é comum que os ternos sejam identificados não pelas 
bandeiras de devoção, mas sim pelos nomes ou apelidos 
de seus capitães. A linhagem familiar é um traço marcante 
e definidor no Reinado de Passos. 

As festividades ligadas à Congada, chamada 
regionalmente de Reinado ou Reisado, são um dos 
principais motores que impulsionam as expressões 
culturais da zona urbana da cidade, envolvendo uma 
parcela importante da população em 7 (sete) bandeiras de 
santos que juntas englobam 7 (sete) guardas de Congada 
em atividade, realizando juntas anualmente pelo menos 2 
(duas) festividades distintas (Festa de São Benedito e 
Festa do Reinado), com a atuação de duas associações – 
Associação Passense de Defesa do Folclore (APDF) e 
Associação Passense dos Ternos de Congo e Moçambique 
(APTM). 

Tratam-se das seguintes bandeiras (7) que reinam 
durante 6 dias de Festa, na ordem apresentada a seguir. É 
uma seqüência hierárquica e sucessória. Cada Reinado 
possuía um terno de Moçambique e pelo menos um terno 
de Congo.  
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1 – Reinado de Nossa Senhora do Rosário; 
2 – Reinado de São Domingos; 
3 – Reinado de São José; 
4 – Reinado de São Benedito; 
4’ – Reinado de Santo Antônio de Catigeró (2000);  
5 – Reinado de Santa Efigênia;  
6 – Reinado de Menino Jesus. 
A extinta Igreja do Rosário, uma das mais antigas, só 

existe na memória das pessoas e em documentos 
iconográficos. A Igreja foi erguida em taipa e alvenaria pela 
Irmandade de Nossa Senhora do Rosário em 1852. Sua 
construção deve-se a litígios políticos levando a cercear a 
prática religiosa de algumas famílias na Igreja de Senhor 
Bom Jesus dos Passos, a matriz da cidade. Pela pressão dos 
vizinhos da igreja, sob a alegação da insegurança de suas 
torres, por volta de 1953 acontece a demolição. Há quem 
diga, porém, não ser este o real motivo da destruição da 
igreja. Para Tijolinho, capitão do Terno da Coroa de São 
Benedito, a demolição desse templo religioso tem outras 
motivações. 

 
É que sobre a Irmandade do Rosário nóis 
sabe que ela é munto antiga e a demolição da 
Igreja do Rosário eu num sei bem. Sei que o 
povo falava que ela era muito no centro da 
cidade, e os preto nessa época num podia se 
misturá com branco de riqueza. Dancei 
Congo lá. Ela era feita de pau a pique, né. 
Qualquer um podia ir lá, num era só dos preto 
não. Ela tinha um bom tamanho. Lá nóis num 
entrava com o terno não. Só começamo a 
entrá dentro memo da igreja aqui no São 
Benedito com aquele padre moreno [Cônego 
José Timóteo da Silva], que falô que a festa 
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era nossa” (TIJOLINHO, 2007 Apud DIAS, 
2008: 24). 

 
Foi edificada nos anos 2000 a Igreja de Nossa Senhora 

do Rosário, localizada no distante bairro Casarão. De 
acordo com o 1º Capitão do Terno de Congo do Menino 
Jesus, Daniel dos Santos: “A Igreja do Rosário não é um 
lugar que agrega os congadeiros, ela é muito longe e não 
tem tradição. A antiga foi destruída para dar lugar à 
Prefeitura”. 

Por sua vez, em São Sebastião do Paraíso, as 
festividades ligadas à Congada são um dos principais 
motores que impulsionam as expressões culturais da 
cidade, envolvendo uma parcela importante da população 
em 6 (seis) bandeiras de santos que juntas englobam 18 
(dezoito) ternos de Congada em atividade na zona rural e 
urbana, realizando juntas anualmente pelo menos 2 
festividades distintas (Festa da Congada e Moçambique do 
distrito-sede e Festa da Congada no distrito de Guardinha), 
com a atuação de 2 (duas) associações – Associação 
Paraissense de Defesa do Folclore Brasileiro (APDFB) e a 
Associação de Defesa do Moçambique e Congada 
Paraisense (ADMCP). A Congada é composta apenas de 
ternos de Moçambique e Congo.  

A Festa da Congada e Moçambique começou a 
acontecer nos idos de 1880 e transcorreu normalmente, 
todos os anos, até 1930, quando o Bispo Antônio José dos 
Santos Cabral proibiu a manifestação dentro das igrejas. 
Contudo, a festa não deixou de ocorrer, a proibição, que só 
foi suspensa na década de 1960, estimulou a festa na rua e 
criou as condições de visibilidade que acabaram por 
instaurar um concurso municipal das congadas na cidade 
na década de 1960. A festa ocorre entre os dias 26 e 31 de 
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dezembro e faz parte do calendário oficial da região. É a 
maior festividade realizada no município, atraindo cerca de 
4.000 pessoas por dia.  

A importância da festa para a população local é 
inconteste e, desde 1989, a Congada passou a ser 
televisionada, ao vivo. A transmissão reforça a importância 
do evento e muitas vezes esse palco televisivo é usado 
como espaço para reivindicações e críticas dos 
congadeiros. 

Em 1952, a cidade assistiu à derrubada da Igreja de 
Nossa Senhora do Rosário, para em seu lugar ser 
construída a rodoviária. A demolição da Igreja trouxe 
consequências diretas para a festa, que ganhou um novo 
local para a sua realização, a Praça e a Igreja da Matriz, 
distante dois quarteirões da antiga Igreja de Nossa 
Senhora do Rosário. Essa mudança tornou a festa mais 
visível, já que ela passou a ocorrer no coração da cidade, 
contudo, em espaço não relacionado às tradições de 
devoção congadeira na cidade. 

Atualmente, o local de implantação da antiga Igreja 
do Rosário está atualmente ocupado pela Biblioteca 
Municipal Prof. Alencar Assis. E uma réplica da antiga 
Igreja de Nossa Senhora do Rosário de São Sebastião do 
Paraíso construída em 1976 no bairro Vila Mariana. 

 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Observa-se que os municípios de Divinópolis, Passos 

e São Sebastião do Paraíso possuem uma tradição dos 
reinados que remonta ao século XIX, com significativo 
número de envolvidos, muitas vezes baseado nos laços de 
consanguinidade que permeiam muitos e os mais antigos 
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grupos de Congada, que dialogam com o poder público 
local e associações folclóricas. A pujança dos festejos dos 
municípios é algo notório e se irradia por todo o centro-
oeste e sudoeste mineiro. Os municípios tratados são 
polos de referência desta manifestação cultural e não se 
deve medir esforços para a manutenção desta tradição, 
apesar de ser sido observadas muitas tensões no contexto 
atual no aspecto do financiamento dos festejos e no 
relacionamento entre as associações folclóricas e os 
próprios congadeiros. 

A forte presença do poder público municipal na 
condução da Congada nos municípios cria uma série de 
tensões com os congadeiros que desejam manter as 
tradições da festa, em relação ao desejo do poder 
municipal em transformar a expressão congadeira em um 
grande espetáculo de amplo alcance que divulgue o nome 
das cidades e atraía turistas para participarem das festas, 
gerando renda para os municípios.  

A manifestação congadeira se ramificava em uma 
rede territorial muito ampla, uma vez que contemplava 
incessantes cortejos de pagamentos de promessas. Nessa 
situação, os ternos iam à casa dos fiéis, de modo a levá-los 
até a Igreja do Rosário quando, então, retornavam para a 
casa dos fiéis, o que finalizava o cumprimento da 
promessa. Nesse ritual, uma ou mais de uma dezena de 
ternos assumiam a responsabilidade das promessas de 
fiéis que morassem em qualquer parte das cidades, o que 
conformava uma teia complexa de cortejos congadeiros.  

E a passagem dos cortejos era necessária, para não 
dizer simbólica, em locais importantes e centrais dos 
municípios estudados, de forma a demonstrar a ocupação 
dos cortejos nesses espaços estratégicos da cidade ao 
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longo do século XX. É necessário ressaltar, ainda, a 
distribuição dos barracões ou quartéis-generais dos ternos 
por toda a cidade, locais que serviam de sede das guardas 
e que, geralmente, eram as residências dos capitães do 
Congado. Isso é mais um dado que demonstra a 
proeminência da cultura afro-brasileira no tecido urbano 
da cidade.  

Os vestígios simbólicos na conformação urbana dos 
municípios têm muito a nos dizer: trata-se da produção da 
localidade como uma dinâmica própria da dimensão da 
vida social, uma estrutura de sentimentos. Não menos 
importante é a ainda hoje vigorosa presença emblemática 
e coercitiva do poder econômico, político e religioso 
expressa em nomes de vários e para não dizer mais 
centrais e conhecidos logradouros públicos da cidade que 
foram alterados. Eram locais que, além de muito populares 
e antigos, tratavam-se de espaços ainda hoje relevantes 
para a sociabilidade congadeira. 

Nessa tessitura urbana, o ponto central de 
sociabilidade dos congadeiros era a Igreja de Nossa 
Senhora do Rosário, local de fé, acolhimento e autonomia. 
A demolição das igrejas trouxe consequências diretas à 
manutenção das práticas culturais congadeiras e também 
demonstrou as possibilidades de negociações entre os 
diversos agentes envolvidos. As novas edificações, seja em 
relação ao seu posicionamento geográfico ou ao tamanho 
da edificação, refletem de forma cabal os interesses 
iniciais de desterritorialidade e, portanto, fragmentação 
para uma possível extinção da devoção congadeira. 

Mesmo que de maneira bastante limitada, este artigo 
pretendeu promover a reflexão sobre alguns aspectos 
relacionados à construção de próprios contextos de 
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alteridade (espacial, social, religiosa), cuja distribuição dos 
direitos de acesso ao espaço público se relaciona com os 
procedimentos de distribuição de poder e de estatutos 
sociais de visibilidades e invisibilidades de uma população 
(in)subordinada. Nas palavras de Appadurai (1997: 34), o 
trabalho de produzir localidades, no “sentido de que 
localidades são mundos da vida constituído por 
associações relativamente estáveis, histórias 
relativamente conhecidas e compartilhadas e espaços e 
lugares reconhecíveis e coletivamente ocupados”, passa 
ao nosso ver, pelos projetos de amnésia e memória 
estabelecidos por procedimentos bastante seletivos 
daquilo que se pode lembrar ou que é desejado que seja 
esquecido. 
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MEIO AMBIENTE E PAISAGEM URBANA: 
"MOVIMENTO PARQUE JA" NO BAIRRO 

JARDIM AMÉRICA EM BELO 
HORIZONTE/MG 

 

Marina Freitas Vilaça 

 
1 INTRODUÇÃO 

 
No bairro Jardim América em Belo Horizonte/MG, 

situa-se uma área verde, localizada e delimitada pela 
avenida Barão Homem de Melo e as ruas Daniel de 
Carvalho, Sebastião de Barros e Gama Cerqueira. 
Ocupando cerca de 20 mil m², esta área é caracterizada por 
vegetação nativa remanescente, com espécies arbóreas 
adultas e muitas frutíferas. 

Antes a propriedade pertencia à Fazenda das 
Goiabeiras, que fazia divisa com a Fazenda do Cercadinho. 
Em 1918, com o falecimento do proprietário, a Fazenda foi 
vendida e a lotearam, dando-lhe o nome de Vila Jardim 
América (também conhecida como Vila Bom Pastor), 
iniciando assim um adensamento de cerca de 50 famílias. 

De acordo com Ribeiro (2011), os primeiros 
loteamentos foram aprovados na década de 1920 e o 
bairro Jardim América começou a se desenvolver a partir 
de 1932. Contudo, sua ocupação se intensificou apenas na 
década de 1960. 

A referida área verde é a única do bairro Jardim 
América e está sendo ameaçada por um projeto de 
edificação, de titularidade da MASB Empreendimento 



Rubens Alves da Silva, Franciéle Carneiro Garcês da Silva,  
Frederico Luiz Moreira, Samanta Coan. (Org.). 

 

510 

Imobiliário Ltda., que terá, segundo divulgação de folders 
da empresa, um projeto imobiliário composto por duas 
torres com 23 pavimentos tipo, pilotis e três níveis de 
garagem, totalizando 276 apartamentos e 552 vagas de 
garagem. Além de um pavimento térreo com 23 lojas, 1º 
pavimento com 48 salas e 2º pavimento com 200 vagas de 
garagem descoberta. 

Neste sentido, os moradores locais do bairro Jardim 
América se posicionaram contrários ao empreendimento e 
afirmaram que este causará a destruição completa da área 
verde, conforme apresenta a Figura 1. O que poderá 
ocasionar significativos impactos ambientais, tais como: 
alteração na paisagem e qualidade de vida da população 
residente no entorno, aumento do trânsito de veículos, 
diminuição de área permeável, problemas de segurança e 
devastação ambiental, pela supressão da vegetação e 
perda de habitat para a fauna local. 

Para tanto, os moradores defendem, em especial 
com a criação do Grupo Organizado de Moradores & 
Usuários do bairro Jardim América, desde o ano de 2011, a 
permanência e conservação integral desta única área 
verde para a proposição de projetos alternativos de uso 
público, como área de lazer, parque ecológico ou reserva 
ambiental. 
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Figura 1 – Vista pela imagem do Google Earth, da única área 
verde do bairro Jardim América em Belo Horizonte. 

 
Fonte: Google Earth (2019). 

 
O Grupo Organizado de Moradores & Usuários do 

bairro Jardim América, que no ano de 2015 tornou-se 
Movimento Parque JA, é uma forma autônoma de 
organizar e estruturar os cidadãos para sensibilizar o 
poder público e a sociedade civil mais ampla para as 
necessidades do bairro e adjacências, em especial, para 
atuação de enfrentamento e oposição ao projeto 
imobiliário para a referida área verde. 

 
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 
O bairro Jardim América, nos últimos anos, tem 

sofrido grandes mudanças em sua paisagem, devido aos 
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grandes edifícios que vem sendo construídos. Para 
Wenders (1994, p 181), a cidade está em movimento, em 
plena mudança – que parecem acelerar as “imagens” das 
paisagens urbanas. E assim, “em contrapartida, outros 
sentidos se afloram”, mas que de modos geral, as 
“imagens” [paisagens urbanas] se tornam “mais 
comerciais”, elas disputam o favor da nossa atenção, estão 
constantemente em concorrência umas com as outras, e 
cada nova imagem tenta superar a precedente. 

Destaca-se a importância histórica e cultural deste 
espaço urbano e a referência de lugar para os moradores 
do bairro Jardim América que esta área verde representa, 
também conhecida como "Chácara" - por ser um 
remanescente da antiga Fazenda das Goiabeiras. Alusão 
como marco de localização, assim como de memória do 
processo de adensamento populacional do bairro e 
construção de Belo Horizonte. 

Segundo Appiah (2016), identidade na 
contemporaneidade é o que nos liga aos outros e não mais 
aquilo que nos distingue. Ademais, as identidades são tão 
variadas e extensas que as pessoas precisam de um rol de 
identidades como ferramentas para construir - manter e 
transmitir - sua vida socialmente nas suas diversas 
dimensões. 

Já para Hall (2008) as perspectivas que teorizam o 
pós-modernismo têm exaltado um "eu" inevitavelmente 
performativo e o conceito de identidade passa a não ser 
um conceito essencialista, mas um conceito estratégico e 
posicional. "Ou seja, um eu coletivo capaz de estabilizar, 
fixar ou garantir o pertencimento cultural ou uma 
‘unidade’ imutável que sobrepõe a todas as outras 
diferenças" (HALL, 2008, p. 108).  
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A identidade, ainda segundo Hall (2008), tem a ver 
tanto com as questões "quem nós somos" ou "de onde nós 
viemos", mas muito mais com as questões "quem nós 
podemos nos tornar", "como nós temos sido 
representados" e "como essa representação afeta a forma 
como nós podemos representar a nós próprios". 
 

É precisamente porque as identidades são 
construídas dentro e não fora do discurso 
que nós precisamos compreendê-las como 
produzidas em locais históricos e 
institucionais específicos, no interior de 
formações e práticas discursivas específicas, 
por estratégias e iniciativas específicas 
(HALL, 2008, p. 109). 

 
Diante disso, acredita-se que esta referência de lugar 

foi atribuída pelo Movimento Parque JA nesta área verde 
e a partir da construção e afirmação deste sentido é que 
os integrantes do movimento mobilizam a comunidade 
envolvida na defesa da mesma, perante aos órgãos 
públicos e demais agentes integrantes do processo de 
licenciamento ambiental do empreendimento imobiliário.  

Reforçando e legitimando este sentido de 
identidade, pertencimento, atribuindo valores afetivos, de 
preservação ambiental, enfrentamento a decisões 
arbitrárias sobre a construção ou não de 
empreendimentos imobiliários e seus impactos negativos, 
que o Movimento Parque JA amplia sua atuação e recebe 
apoio da sociedade civil. 

Afinal, segundo Peixoto (2010), a identidade local 
funciona como elemento aglutinador na estruturação de 
elos que criam um sentimento coletivo de pertencimento. 
E estabelecendo estes laços, passando inclusive a ser uma 
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espécie de centro de significação, orientando e 
qualificando o espaço ao redor e representando a defesa 
por mais áreas verdes e espaços públicos em Belo 
Horizonte. 

O Movimento Parque JA extrapola sua luta pela 
preservação ambiental para uma ressignificação desta 
única área verde não só do ponto de análise biótica, mas 
social e cultural. Abreu (1998) nos aponta para uma 
dialética fundamental do entendimento dos lugares nos 
dias atuais, ou seja, a tendência à abolição do lugar 
enquanto singularidade reforça justamente a busca desta 
última. 

 
Se a instantaneidade das comunicações vem 
permitindo a homogeneização do espaço 
global, se ela está contribuindo para que 
todos os lugares sejam hoje bastante 
parecidos, se ela vem fazendo com que o 
lugar esteja hoje em todo lugar, ela também 
vem dando estímulos para que cada lugar, na 
busca de sobrevivência e de individualidade, 
procure se diferenciar o máximo possível dos 
demais (ABREU, 1998). 

 
Ainda segundo Abreu (1998, p. 79), a busca da 

identidade dos lugares, tem sido fundamentalmente uma 
busca de raízes, uma busca de passado e mais, pela 
memória compartilhada, a memória solidária, como um 
elemento essencial da identidade de um lugar. A memória 
de um lugar, a memória de uma cidade, portanto, uma 
memória coletiva (ABREU, 1998, p. 82). E para tratar da 
memória de um lugar deve-se considerar 
simultaneamente a história no e do lugar. 
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Reivindicar a preservação da área verde e criação de 
um parque ecológico vai muito além de sua importância ao 
meio ambiente físico e biótico. Apesar de relevante, torna-
se integral ao conceito de meio ambiente, quando se 
considera a relação histórica, política, afetiva, cultural, de 
pertencimento e interação do cidadão/sujeito com a 
produção do espaço urbano e as decisões de planejamento 
e projetos para sua cidade. 

Conforme Bresciani (1991, p.19), a questão urbana se 
estrutura pelo debate político, indicando o solo tenso e 
conflituoso de sua formação e problematização. 

Neste sentido, as licenças ambientais concedidas 
(Licença Prévia - LP e Licença de Instalação - LI) pelo 
Conselho Municipal de Meio Ambiente de Belo Horizonte 
– COMAM/BH para o empreendimento imobiliário nesta 
área verde não refletem os anseios e demanda da 
comunidade local (atingidos pelos impactos do projeto). 
Tenta-se desconsiderar a relação subjetiva entre os 
sujeitos e a cidade, já que, segundo Bresciani (1991, p.31), 
a posse de uma cidade se dá pelo corpo e a revelação que 
se efetua é elucidação de si e conhecimento da cidade. 

Ademais, a intenção de neutralizar os problemas da 
cidade, ou seja, de reduzi-los às questões técnicas, não se 
sustenta ao ser confrontada com o caráter produtor de 
cultura das soluções propostas para a cidade. 

 
A versão fenomenológica da aproximação 
filosófica da cidade abriria a matéria da 
experiência, e se formaria com a soma de 
impressões, já que a cidade fala e solicita 
nossa afetividade. Esse fluxo não pode ser 
mensurado pela referência a uma norma 
objetiva, exterior a ele; vem imbricado na 
afetividade do corpo, que opera uma síntese 
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pré-reflexiva e constitui a experiência 
específica de viver em cidades como algo que 
ultrapassa, ou simplesmente não é contido 
nos saberes analíticos que a tematizam como 
objeto (BRESCIANI, 1991, p. 31). 

 
Certeau (1994, p. 24), enfatiza que planejar uma 

cidade é tanto pensar a própria pluralidade do real quanto 
efetivar essa maneira de pensar o plural, é saber como 
articulá-lo e ser capaz de fazê-lo na atual conjuntura, 
marcada por uma contradição entre o modo de 
reapropriação individual, caso se admita que as práticas 
espaciais de fato estruturam as condições determinantes 
da vida social. 

Pode-se perceber então que os decisores políticos e 
planejadores urbanos, ao modificarem o espaço urbano, 
tornam-se os responsáveis pela falta de entendimento e 
discordância com os novos usos e apropriações em 
espaços. 

Segundo Bezerra (2014), o poder de decisão se 
encontra nas mãos de técnicos e políticos que por meio de 
planos de intervenção visam a mudança da imagem pela 
via do turismo, lazer e cultura sem se preocupar com a 
opinião e os sentimentos dos moradores locais, que de 
fato possuem relação, uma identidade com o espaço. 

Nos últimos anos, no bairro Jardim América, houve 
um intenso crescimento da construção civil, com uma 
proliferação de unidades construídas com mais de 15 
andares. Projetos que não trouxeram contrapartida 
positiva, já que infelizmente, nenhuma benfeitoria, como 
escolas, hospitais, parques ou praças se assomou a essas 
dezenas de prédios. 
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Para o Movimento Parque JA, não ser favorável à 
supressão das espécies remanescentes na área verde 
apenas “porque ela traz conforto ambiental” é reduzir, 
mais uma vez, a dimensão de sua importância ao meio 
ambiente. A região Oeste, formada por 5 territórios, entre 
os quais o território 1, composto por 10 bairros (Alto 
Barroca, Barroca, Calafate, Grajaú, Gutierrez, Jardim 
América, Nova Granada, Nova Suíça, Prado e Salgado Filho) 
apresenta a menor quantidade de área verde por m² de 
Belo Horizonte. 

Os integrantes do movimento Parque JA são 
defensores da preservação da área verde para 
transformação num parque ecológico e reconhecem o 
direito assegurado ao proprietário da área. Entretanto, é 
perfeitamente possível, com base na legislação atual, 
proceder à transformação da área em Área de Diretrizes 
Especiais e Interesse Ambiental - ADEIA para posterior uso 
de instrumento previsto no Plano Diretor do Município, a 
Transferência do Direito de Construir - TDC, uma forma 
justa de indenizar o proprietário e não permitir que haja 
também ônus para o Município. Com a TDC, é oferecido, 
pela Administração Pública Municipal, outro terreno para 
edificação do projeto imobiliário, tendo em vista a 
finalidade de se preservar uma área de proteção ambiental 
e de relevância social. 

Infelizmente, parques ecológicos e áreas verdes, 
verdadeiros oásis numa metrópole não são prioridades 
para projetos políticos de planejamento urbano – não 
habituadas ao espaço da cidadania e da solidariedade. 
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3 METODOLOGIA 
 
Diante desse quadro, o objetivo geral deste trabalho 

foi compilar as questões que envolvem a defesa da área 
verde do bairro Jardim América como referência de lugar, 
identidades e paisagem urbana para os integrantes do 
Movimento Parque JA e comunidade envolvida. 

A ampliação do conceito de Meio Ambiente está 
sendo trabalhada para abranger à definição além do meio 
natural constituído, englobando o ambiente cultural, 
social e humano, devendo ser vislumbrado nessa 
perspectiva plural e abrangente. Contudo, tem-se ainda, 
uma visão sobre o Meio Ambiente muito individualista e 
separatista entre o ambiental, como natureza/natural e o 
homem, antropocêntrico. Como se o homem não fizesse 
parte do conceito de Meio Ambiente e como se esta 
relação não fosse única, integrada e interativa. 

Neste sentido, concomitante ao objetivo de reflexão 
sobre o arcabouço teórico já apresentado, o presente 
trabalho tem vistas no entendimento das mudanças 
ocorridas diante das novas demandas urbanas e da 
transformação ocorrida no espaço da cidade - como lugar 
simbólico e político de formação do cidadão e os modos 
pelo qual se apropria do espaço, desenvolve percepções e 
elabora identidades/representações acerca das 
experiências e do viver em cidade. 
 
4 RESULTADOS 
 

Santos e Azevedo (2013), apresentam como os 
espaços verdes foram/deveriam ser contemplados como 
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áreas de atração e de ordenamento urbano no projeto de 
política e planejamento da cidade. 

 
Os espaços verdes que são, antes de mais, 
lugares de lazer e de socialização fazem cada 
vez mais parte do nosso imaginário. Estes 
espaços possibilitam uma harmonia dos 
cidadãos com o seu bairro, com a sua cidade. 
A falta destes espaços gera sentimentos de 
repulsa por parte dos habitantes e são, 
claramente, associados à qualidade de vida. 
Os espaços verdes tornam os lugares em 
espaços com valor acrescido. As pessoas 
estabeleçam ligações fortes com estes 
espaços, surgindo como um modo agradável 
das pessoas se apropriarem do espaço 
público (SANTOS; AZEVEDO, 2013, p. 18). 

 
Ainda segundo Santos e Azevedo (2013, p. 21), a 

priorização de áreas verdes na cidade e no ordenamento 
urbano, promovem a qualificação do entorno onde são 
criados, atribuindo ao solo um valor acrescido, em termos 
de renda fundiária, mas também em termos sociais. 

Esta proposta de defesa da área verde no bairro 
Jardim América é de apropriação deste ambiente urbano, 
que ultrapassa a transformação da área verde em área de 
preservação para transformação desta em um espaço 
público, apontando para uma ressignificação de seu atual 
uso, permitindo um enfoque na valorização da relação 
entre as pessoas, a cidade e a área em questão. 

Neste contexto, o Movimento Parque JA na defesa 
da área verde encontra grande desafio em mobilizar os 
moradores do bairro e adjacências para apoiar o 
movimento. Já que a dinâmica nos espaços públicos vem 
sendo transformada, assim como a relação das pessoas 
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com esses espaços e com a cidade como um todo, pois 
convive-se menos com a cidade e com as pessoas que as 
coabitam. Para um novo sentido a alguma coisa, necessita-
se ressignificar as experiências e percepções destas 
pessoas e sua identificação com o espaço. 

O Movimento Parque JA, por iniciativa de seus 
integrantes, realizam diversos eventos na área para dar 
visibilidade ao Movimento e para possibilitar essa nova 
perspectiva e sentido a este lugar, além de atuarem como 
mediadores das informações que envolvem o poder 
público e sociedade civil.  

De acordo com Cerqueira (2013), novas formas e 
significados ao atual uso dos espaços públicos (ou para 
esta área que se pretende tornar pública), envolve pontos 
cruciais como a busca pela qualidade de vida nos centros 
urbanos. A construção deste argumento é baseada em 
uma perda de identidade, significados e relações no meio 
urbano, ou seja, a cidade atual efervesce em movimento e 
enfraquece em relação e é essa contraposição que marca 
definitivamente o papel do espaço público nesse cenário e 
a sociabilidade urbana. 

Apontando para uma ressignificação do atual uso 
desta área verde (e do uso futuro que pretende-se para a 
mesma), permitindo um enfoque na valorização da relação 
entre as pessoas e na proposição alternativa de converter 
esta área para um espaço público e de preservação 
ambiental, é que o Movimento Parque JA vem articulando 
com demais movimentos similares em Belo Horizonte. 

Acredita-se que as pessoas possam atribuir novo 
significado a acontecimentos através da mudança de sua 
visão de mundo e, por conseguinte de visão sobre o 
projeto alternativo para a referida área verde, que não 
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projetos imobiliários (como o proposto pela MASB 
Empreendimento). Deixar de viver no espaço - que não o 
privado - impede a experiência necessária para a geração 
de vínculo e não se pode dotar de valor ou de significação 
aquilo que não se experimenta, o que não conhece.  

Conforme Cerqueira (2013), aprofundar um pouco a 
questão acerca da significação do lugar permite traçar uma 
interseção entre o espaço público - como representação da 
vida urbana - e a sociabilidade - como meio de análise da 
apropriação desses espaços pela população.  

Define-se lugar a partir de um contraponto com 
espaço, com o lugar derivando do espaço através de um 
processo de significação: "o que começa com o espaço 
indiferenciado transforma-se em lugar à medida que o 
conhecemos melhor e o dotamos de valor" (TUAN, 1977, 
p.6).  

Para Cerqueira (2013), podemos estabelecer uma 
ligação entre os fatores que permitem a significação do 
lugar e aqueles que vem influenciando a vivencia nos 
espaços públicos e seu uso por esta ou aquela parcela da 
população, sem barreiras ao convívio da diversidade, da 
pluralidade, o que fere a construção social desses espaços.  

Entende-se o espaço urbano não como mero sítio de 
análise, mas como sendo constituído de relações sociais, 
assim, ele é entendido enquanto uma dimensão social, 
determinada a partir das práticas cotidiana de seus 
moradores. 

Assim, esta área verde entendida enquanto lugar, 
inserida no contexto socioespacial do bairro Jardim 
América, se constitui mais do que um simples local de 
atuação e produção de atividades culturais, ele se inscreve 
na paisagem urbana como um importante lugar de 
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sociabilidade e de reafirmação de uma identidade cultural 
deste bairro. 
 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Recentemente, em 15 de março de 2019, os 
moradores do bairro Jardim América, em especial do 
Movimento Parque JA, receberam a notícia de 
encerramento de uma batalha (forma pacífica) de oito 
anos pela manutenção da única área verde na região. 

Um acordo foi homologado em audiência de 
conciliação no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 
Cidadania de 2º Grau (Cejusc de 2º Grau). O processo tinha 
como partes a Associação Comunitária Social Cultural 
Desportiva – Gameleira/Nova Suíça - ACSCD – que 
representava judicialmente o Movimento Parque JA, o 
Ministério Público do Estado de Minas Gerais - MPMG, o 
Município de Belo Horizonte, a Masb Empreendimentos 
Imobiliários Ltda. e o espólio do antigo proprietário do 
terreno. Com o acordo, a ação foi encerrada. 

Segundo Tribunal de Justiça de Minas Gerais - TJMG 
(2019), ficaram definidas a ampliação da área de cobertura 
vegetal na quadra delimitada pela Avenida Barão Homem 
de Melo e pelas Ruas Daniel de Carvalho, Gama Cerqueira 
e Sebastião de Barros, com a preservação de toda a 
vegetação existente e o plantio de mudas adicionais para 
compensar a retirada de árvores; a implantação de 
infraestrutura de lazer e prática esportiva no local; a 
cessão de áreas ao município; a provisão de tratamento 
urbanístico em espaço que deverá atender exclusivamente 
a pedestres e ciclistas; a continuidade do processo de 
licenciamento do prédio da Masb, que fará a construção 
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em área restrita ao projeto original e as demais receberão 
melhorias como guarita, sanitários, jardins com 
equipamentos de ginástica, pista de caminhada, 
playground e chafariz. 
 

Trata-se de um case de sucesso, em que 
todos aprenderam e o Tribunal de 
Justiça de Minas Gerais - TJMG cumpriu 
sua finalidade de pacificação social. 
Quem ganha é a cidade e o meio 
ambiente, atendidos na reivindicação 
por qualidade de vida e áreas de 
sociabilidade”, afirmou o advogado 
Joviano Gabriel Maia Mayer, que atuo no 
caso junto ao Movimento Parque JÁ. 
(TJMG, 2019) 

 
O relator da apelação cível, de acordo com TJMG 

(2019), abriu a sessão agradecendo o empenho de todos 
num feito de relevância indiscutível para o meio ambiente. 
“Prevaleceram os anseios da coletividade, num momento 
em que a proteção dos recursos naturais se mostra 
urgente”, afirmou o magistrado, ressaltando que a 
conquista é ainda mais valiosa por ser coletiva. 

O futuro Parque JA será uma composição de áreas 
contínuas e não contínuas. Constará de praça de uso 
público de 3.225m², reserva ecológica de 5.625m² e 
alargamento de calçada de 2.590m², totalizando 11.440m² 
de área contínua. Mais 5.846m² do terreno conhecido 
como triângulo e 1.815m² da rua Sebastião de Barros, que 
será transformada em rua de pedestre, totalizando 
7.661m² de área não contínua. Esses valores somados 
totalizam 19.101m², que correspondem a, 
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aproximadamente, 53% da área total da quadra da 
“Chácara” de área pública. 

E o empreendimento da Masb ficará com, 
aproximadamente, 47%. Serão edificadas duas torres de 
23 andares com mais 750 vagas de garagem na área 1, com 
frente para Av. Barão Homem de Melo. Entretanto, o 
Movimento Parque JA entende que foi o acordo possível 
entre as partes envolvidas, com a intermediação da 
Secretaria Municipal de Políticas Urbanas - SMPU e do 
MPPG e o reconhecem como satisfatório. 
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DA DESREGULAÇÃO À DESCONSTRUÇÃO 
AMBIENTAL: VIOLÊNCIAS E LUTAS 

TERRITORIAIS 

 

Andréa Zhouri 

 
1 INTRODUÇÃO 

 
No contexto do seminário realizado pelo NEPPANCS-

UFMG, em abril de 2018, foi-me solicitado que falasse 
sobre o licenciamento ambiental e os desafios 
contemporâneos para a preservação ambiental e a defesa 
do patrimônio histórico-cultural frente aos grandes 
projetos desenvolvimentistas. Na oportunidade, eu 
enfatizara os mecanismos de desregulação ambiental e o 
processo de desmanche das instituições, normas, regras e 
procedimentos de preservação ambiental que foram 
erigidos por meio de esforços da sociedade brasileira 
desde o final da ditadura civil-militar, na década de 1980. 
Um processo sistemático de corrosão das instituições e das 
normativas, agravado a partir dos anos 2000, quando a 
ênfase na exportação de commodities agrícolas e 
minerárias ganhou impulso. Neste texto, retomo aspectos 
abordados naquela apresentação para, à luz dos 
desdobramentos atuais, pós-eleição presidencial de 2018, 
abordar novas facetas da desregulação ambiental, 
entendida como o processo decorrente de uma política 
sistemática de desregulamentação e re-regulamentação 
das normativas ambientais que regem o licenciamento 
ambiental de grandes empreendimentos, e que encontra 
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equivalência nos processos de desmanche das instituições 
que tratam, não apenas da temática ambiental, mas 
igualmente dos direitos territoriais de povos indígenas e 
comunidades tradicionais. 

Para analisar a desregulação e, no limite, o 
desmanche das instituições ambientais, tomarei como 
ponto de partida aspectos contidos na Constituição 
Federal de 1988 com vistas a refletir sobre diferentes 
modalidades de violência e violação de direitos, incluindo 
uma possível reconfiguração do Estado atualmente em 
curso. No que se refere ao licenciamento ambiental em 
especifico, ênfase especial será dada ao problema da 
definição do “universo atingido” por um empreendimento 
(ou um desastre), tema que é objeto das maiores disputas 
a comprometer os direitos de grupos que são, por essa via, 
submetidos a reiterados processos de vulnerabilização 
socioambiental. 
 
2 ENTRE A VIOLÊNCIA LENTA E A VIOLÊNCIA (NUA) 
 

Numa mirada epistêmica, entendo que a 
desregulamentação ambiental e as ameaças às 
territorialidades indígenas e das comunidades tradicionais 
vêm ocorrendo num quadro que mescla processos de 
“violência lenta” (NIXON 2011), com prospectos de 
violência (nua), no sentido que lhe atribui o senso comum. 
Tudo isso compondo um contexto de crise crônica (VIGH, 
2008) nas quais são forjadas modalidades diversas de 
sofrimento social (DAS, 2007; DAS, KLEINMAN; LOCK, 
1996). Para Nixon, a violência lenta é uma modalidade de 
violência estrutural que tem como característica central a 
questão do tempo. De forma resumida, o autor argumenta 
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que as formas de apreensão do mundo seriam atualmente 
moduladas por transformações neurológicas provocadas 
pela aceleração da alta tecnologia. A nossa forma de 
apreensão das coisas, a forma de atenção que praticamos 
seria dispersa, difusa, vertiginosa e apenas 
momentaneamente focada diante de episódios 
espetaculares (uma catástrofe, um desastre...). Então, 
haveria, segundo Nixon, um descompasso, no tempo e no 
espaço, entre a violência lenta e a apreensão que dela 
teríamos. A título elucidativo, as mudanças climáticas são 
processos que estariam ocorrendo num espaço-tempo 
lento relativamente às formas de ver, sentir e 
experimentar as mudanças do mundo. O que faz com que 
alguns, inclusive, neguem que as transformações 
climáticas estejam de fato ocorrendo. Então, as pessoas 
estariam hoje mais aptas a apreender a violência explícita, 
espetacular, e serem assim por ela tocadas em alguma 
medida, ainda que de forma fugaz. De outro lado, em 
diálogo com Nixon, mas a partir do contexto brasileiro, eu 
gostaria de sugerir a possibilidade de identificar um 
processo distinto. Aquele em que violências espetaculares 
sucessivas vão sendo acomodadas à percepção e se 
tornam, ao longo do tempo, violências lentas. Violências, 
por assim dizer, aceitáveis, que se tornam aos poucos 
naturalizadas. Para sustentar esse argumento, 
mencionarei um processo que enseja uma dimensão de 
cronicidade da crise (VIGH, 2008; ROITMAN, 2016) - ou um 
modo de violência lenta - e lembro em seguida dois 
episódios de violência (nua) distintos e separados por duas 
décadas. 

No que se refere à questão indígena, em específico, a 
cronicidade da crise/violência lenta pode ser visualizada 
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no quadro que remete ao histórico de demarcação das 
terras indígenas desde o fim da ditadura empresarial-
militar de 1964: 
 
Figura 1 - Terras indígenas declaradas e homologadas após a 
ditadura civil-militar 

 
Fonte: LASCHEFSKI e ZHOURI (2018), a partir de dados do Instituto 
Socioambiental, 2018. 
 

No contexto que se seguiu à promulgação da 
Constituição de 1988, sobretudo durante os governos 
Collor e Fernanco Henrique Cardoso, nota-se significativo 
impulso para demarcação de terras indígenas. Esse “efeito 
Constituição” foi acompanhado à época por incentivos 
vindos das agências de cooperação internacional, os quais 
foram declinando a partir de meados da primeira década 
dos anos 2000, período que coincide com a expansão do 
modelo agroexportador representado pelo avanço das 
áreas de cultivo para soja e cana-de-açúcar, conforme a 
Figura 2 a seguir: 
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Figura 2 - Desenvolvimento da área cultivada para soja e 
cana-de-açúcar 

 
Fonte: LASCHEFSKI e ZHOURI (2018), com base nos dados da CONAB 
(2018) e da UNICA (2018) 

 
A “questão territorial” (LASCHEFSKI; ZHOURI, 2018), 

que enseja um fluxo de violência lenta pela diminuição no 
ritmo das demarcações de terras indígenas ao tempo em 
que expande o volume de territórios para a soja e para a 
cana-de-açúcar, é também marcada por eventos críticos 
significativos do ponto de vista da violência (nua). Cito dois 
episódios separados no tempo por vinte anos: na 
madrugada do dia 20 de abril de 1997, o cacique indígena 
do povo Pataxó Hã-Hã-Hãe, Galdino Jesus dos Santos, 
dormia num banco de uma parada de ônibus em Brasília 
quando teve seu corpo incendiado por cinco jovens da 
classe média. Ele deixou três filhos órfãos enquanto os 
jovens que o queimaram vivo reconstruíram suas vidas, 
sendo alguns deles servidores públicos. Vinte e dois anos 
depois, no dia primeiro de janeiro de 2019, toma posse o 
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presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. De forma 
significativa, seu primeiro ato de governo foi a assinatura 
de um decreto que retirou a atribuição da FUNAI para 
identificação e demarcação de terras indígenas. No dia 
seguinte, em 2 de janeiro, foi publicado outro decreto que 
transfere da FUNAI para o Ministério da Agricultura – sob 
controle dos ruralistas - a tarefa do licenciamento 
ambiental de empreendimentos que possam atingir povos 
indígenas. No rearranjo dos ministérios, a FUNAI foi ainda 
transferida do Ministério da Justiça para o da Mulher, 
Família e Direitos Humanos, completamente esvaziada das 
suas funções histórica e constitucionalmente 
estabelecidas. 

A resistência indígena conseguiu reverter o quadro 
retornando a FUNAI para o Ministério da Justiça em abril 
desse mesmo ano. Mas a questão continua longe de ser 
resolvida. Dois meses depois, em junho de 2019, através da 
Medida Provisória 886/2019, o executivo pretendia 
transferir a demarcação das terras indígenas para o 
Ministério da Agricultura. Embora a MP tenha sido logo 
suspensa pelo STF, permanece uma espécie de vertigem 
entre a desregulamentação e a re-regulamentação, algo 
que gera um efeito de desregulação nos campos indígena 
e ambiental, posto que desorienta as ações e políticas 
públicas neste contexto. 

De fato, na Constituição de 1988, observamos 
princípios gerais que visam coibir, prevenir e até mesmo 
reparar, de alguma maneira, processos de “violência 
lenta”. Da mesma forma, é possível sublinhar a “violência 
lenta” de processos político-sociais que ao longo do tempo 
foram retirando forças, ímpeto e brilho da Constituição, 
minando sua efetividade nos últimos 30 anos. Nesse 
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mesmo diapasão, podemos visualizar hoje o ápice de uma 
violência sem peias, a violência nua e crua, que desdenha 
sem pudores da Constituição. Por isso, os debates públicos 
e cotidianos trazem à tona atualmente o tema da crise do 
Estado Democrático de Direito no Brasil, uma possível 
reconfiguração do Estado, para além de desregulações 
processuais à maneira da violência lenta. 

Ora, o quadro político delineado desde o final da 
ditadura de 1964 permite pontuar que a Constituição 
representou avanços no que se refere à construção de 
normas, regras, instituições que tratam dos direitos 
difusos, especificamente do meio ambiente, mas também 
dos direitos indígenas. O capítulo 6, artigo 225, estabelece: 

 
Todos têm direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de uso 
comum do povo e essencial à sadia qualidade 
de vida, impondo-se ao poder público e à 
coletividade o dever de defendê-lo e 
preservá-lo para as presentes e futuras 
gerações. 

 
Nesse sentido, o dever de defender o meio ambiente, 

expresso na Constituição, diz respeito não apenas ao 
poder público, mas à coletividade, ou seja, aos cidadãos.104 
Ou seja, o “ativismo ambiental” está previsto como 
princípio constitucional. E é por essas, entre outras razões, 

                                                 
104Antes, o capítulo 5o. já inscreve o meio ambiente como objeto de 
ação popular: “Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação 
popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de 
entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao 
meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural... (Grifos 
acrescidos). 



Rubens Alves da Silva, Franciéle Carneiro Garcês da Silva,  
Frederico Luiz Moreira, Samanta Coan. (Org.). 

 

534 

que a Constituição é reconhecida por muitos como uma 
Constituição cidadã. O que não lhe atribui, evidentemente, 
um caráter de unanimidade e perfeição, uma vez que ela é 
trambém criticada, em outro sentido, por ser uma 
Constituição liberal. De todo modo, trata-se de um 
documento que resultou de um consenso produzido pela 
sociedade brasileira pós-regime militar. E a participação 
social está nela contida em muitos de seus capítulos. 

Enfatizo o tema da participação porque ele assume 
especial relevância frente aos pronunciamentos atuais que 
defendem a “eliminação do ativismo”, por exemplo, ao 
tempo em que autarquias ambientais, tais como o IBAMA 
e o ICMbio são questionadas como sendo “xiitas” e 
“fábricas de multa”, entre outras acusações.105 A recusa 
sobre a assinatura do Acordo de Paris e a realização da 
COP25 no Brasil já revelaram, desde o início do governo 
Bolsonaro, uma posição sobre meio ambiente que 
representa um retrocesso de quatro décadas. 

Com efeito, a crítica que aponta os ataques explíticos 
ao meio ambiente e às instituições responsáveis por sua 
proteção deve ser cotejada com apontamentos sobre os 
processos de “violência lenta” que ao longo dos anos 
foram precarizando a arena ambiental, sobretudo o 
sistema de licenciamento. Este encontrou vigor a partir da 

                                                 
105 Após especulações sobre a extinção desses órgãos para subordina-
los ao ministério da agricultura, discussões sobre fusão e até mesmo 
sobre o deslocamento do licenciamento ambiental da esfera federal 
para estados e municípios remetem a essa nova configuração do 
Estado. Por pressões da sociedade, o ministério do meio ambiente não 
foi extinto, mas encontra-se refém dos interesses ruralistas e das 
mineradoras, conforme amplo conhecimento.  Em abril de 2019, após 
pedidos de demissão de diretores do ICMBio, foram nomeados 
militares para os postos de diretorias do Instituto. 
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resolução CONAMA 001/1986, uma normativa até mesmo 
anterior à promulgação da Constituição, mas foi sendo 
erodido a partir de meados dos anos 1990, quando o 
Consenso de Washington subsumiu a agenda ambiental, 
formulando flexibilizações sucessivas aos mecanismos de 
controle ambiental para atender aos ajustes econômicos 
pela liberalização, conforme espero detalhar à frente. Mas 
para lembrar medidas ocorridas em anos recentes, no 
âmbito de um governo reconhecido como progressista, 
resgato o anúncio da “Agenda Brasil” em agosto de 2015, 
ainda na administração Dilma. Entre o conjunto de 
medidas políticas publicizadas pelo governo federal, 
destaco: 

 
Revisão e implementação de marco jurídico 
do setor de mineração, como forma de atrair 
investimentos produtivos; 
 
Revisão da legislação de licenciamento de 
investimentos na zona costeira, áreas 
naturais protegidas e cidades históricas, 
como forma de incentivar novos 
investimentos produtivos; 
 
Revisão dos marcos jurídicos que regulam 
áreas indígenas, como forma de 
compatibilizá-las com as atividades 
produtivas; 
 
Estímulo ao desenvolvimento turístico, 
aproveitando o câmbio favorável, e à 
realização de megaeventos. Incluir a 
eliminação de vistos turísticos para mercados 
estratégicos, aliado à simplificação de 
licenciamento para construção de 
equipamentos e infraestrutura turística em 
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cidades históricas, orla marítima e unidades 
de conservação; 
 
PEC das Obras Estruturantes – estabelecer 
processo de fast-track para o licenciamento 
ambiental para obras estruturantes do PAC e 
dos programas de concessão, com prazos 
máximos para emissão de licenças. 
Simplificar procedimentos de licenciamento 
ambiental, com a consolidação ou 
codificação da legislação do setor, que é 
complexa e muito esparsa;106 

 
Portanto, na forma da violência lenta, previa-se o 

afrouxamento das normas ambientais como forma de 
cumprir a agenda neodesenvolvimentista desenhada para 
o país.  

No contexto atual, declarações sobre a abertura da 
Amazônia, das Unidades de Conservação e das Terras 
Indígenas para exploração econômica, sobretudo a 
mineração, acendem sinal de alerta sobre violações 
explícitas à Constituição. É uma violência que se apresenta 
sem disfarces. Porque na forma de violência lenta, 
processos econômicos e políticos vem aos poucos 
dilapidando esse patrimônio nacional ao longo de décadas. 
Mas nunca se ousou formular uma política explícita de 
desmanche. As pressões para a desconstrução são 
explícitas e amplamente divulgadas pela midia. Em abril, 
por exemplo, uma reunião no Ministério da Agricultura 
entre ruralistas com atividades no Pará pedia o fim do 
IBAMA e do ICMBio.  Esses órgãos foram acusados de fazer 

                                                 
106Ver em: http://www.ebc.com.br/noticias/politica/2015/08/agenda-
brasil-saiba-quais-sao-propostas-do-senado-para-enfrentar-crise, 
acesso em 10/08/2019. 

http://www.ebc.com.br/noticias/politica/2015/08/agenda-brasil-saiba-quais-sao-propostas-do-senado-para-enfrentar-crise
http://www.ebc.com.br/noticias/politica/2015/08/agenda-brasil-saiba-quais-sao-propostas-do-senado-para-enfrentar-crise
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“terrorismo de Estado” e chamados de “câncer” entre 
outras denominações negativas. Ruralistas falaram em 
“desfazer essas porcarias de Unidades de Conservação”. 
De acordo com a imprensa, termos similares foram usados 
para se referirem as outras áreas protegidas pela União, 
como Terras Indígenas e assentamentos para a reforma 
agrária. Uma liderança política de Roraima, ao propor o fim 
dos órgãos ambientais e de defesa dos direitos indígenas 
teria afirmado na ocasião: “não podemos querer reformar 
órgãos inúteis”. Algo que provocou a seguinte reação do 
Secretário de Assuntos Fundiários, ele próprio uma 
liderança ruralista: “Não se acaba com a Funai como você 
esta dizendo...não é assim que se acaba com a FUNAI, com 
o IBAMA, com INCRA.” , se referindo à impossibilidade 
jurídica de extinção dos órgãos. “A questão da FUNAI: ela 
é responsável pela identificação, delimitação. 
Demarcação, licenciamento de terra e etc. [O governo] 
tirou isso da FUNAI. Não dá para acabar com a FUNAI, mas 
dá para tirar o que era nocivo e assim o governo fez em 1o. 
de janeiro, feriado nacional, no dia de sua posse”.107 

Já as manifestações de campanha eleitoral 
prometiam que os índios não teriam “nem um centímetro 
de terra”. Portanto, nota-se uma declarada colisão com a 
Constituição de 1988,108 embora na forma da violência 

                                                 
107 Consultar, por exemplo, Blog Conversa Fiada em 22 de abril de 
2019. Dinsponível em 
https://www.conversaafiada.com.br/brasil/desfaca-tudo-essas-
reservas.  Acesso em 20 de julho de 2019. 
108 No Capítulo 8, que é o capítulo dos índios, o artigo 231 da 
Constituição estabelece: “São reconhecidos aos índios sua 
organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos 
originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo 
à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens”. 

https://www.conversaafiada.com.br/brasil/desfaca-tudo-essas-reservas
https://www.conversaafiada.com.br/brasil/desfaca-tudo-essas-reservas
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lenta, o descumprimento venha ocorrendo 
paulatinamente, na medida em que movimentações do 
latifúndio, do agronegócio moderno, da mineração etc, 
confrontam os direitos indígenas seja no parlamento, seja 
diretamente nos territórios. Os assassinatos de indígenas 
e defensores dos direitos ambientais no Brasil já é um 
recorde mundial segundo relatórios publicados por 
diferentes entidades nacionais e internacionais. 
 

Figura 3 - Homicídios em conflitos de terra no Brasil 2003-
2017 

 
Fonte: Centro de Documentação Dom Tomás Balduino – CPT 2018. 

  
No que se refere à questão ambiental 

especificamente, a chamada “flexibilização” do 
licenciamento ocorre a despeito dos desastres 
recorrentes em torno da mineração, como os desatres da 
Samarco em Mariana, em 2015, e o desastre da Vale em 
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Brumadinho, em 2019. Com o objetivo de “desburocratizar 
a concessão de licenças”, diferentes propostas de lei 
pretendem rever as normas do licenciamento ambiental 
em nível nacional (p. ex. PLs 645/2015 e 168/2018). Em 
Minas, a revisão do marco regulatório, representada pela 
lei 21.972/2016 foi aprovada logo após o desastre 
ocorrido no Rio Doce. Ela cria novas modalidades de 
licença ambiental, simplificadas e concomitantes, além de 
reduzir prazos para a manifestação de órgãos como IPHAN 
e FUNAI. Em 2017, uma Deliberação Normativa (DN 
217/2017) extingue 51 DNs anteriores e muda critérios de 
classificação para várias modalidades de 
empreendimentos, sobretudo a mineração. 

Mas como se chegou a essa forma de violência após 
décadas dedicadas ao debate ambiental e aos direitos 
indígenas? A história em andamento não permite resposta 
conclusiva a essa indagação. Mas as pistas que seguem o 
processo lento de desregulação ambiental talvez 
forneçam sugestivas indicações para tentativas de 
compreensão no futuro. 
 
3 A MODERNIZAÇÃO ECOLÓGICA INDIGENIZADA: 
CONTEXTO DA VIOLÊNCIA LENTA 
 

O processo constituinte representado pelas eleições 
de 1986 foi extremamente importante no sentido da 
publicização de temas considerados até então marginais 
no debate público brasileiro. Sem dúvida o meio ambiente 
foi um desses temas. Não como ambiente abstrato, uma 
ideia romantizada de natureza prístina intocada, mas como 
materialidade essencial para a vida e para a própria 
economia do país, no sentido restrito que a natureza 
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assume como “recurso natural”, ou seja, como as condições 
naturais para a produção capitalista. Porque a Constituição 
de 1988 foi gestada em meio a uma efervescência 
democratizante em que a preocupação com a degradação 
ambiental gerada pelas grandes obras já existia até por 
força de condicionantes impostas por instituições 
financeiras internacionais, como o Banco Mundial 
(ZHOURI, 2006). 

O modelo de governança ambiental global aterrizou 
no Brasil e foi indigenizado (SAHLINS 1997), sobretudo 
após a promulgação da Constituição. Houve uma 
convergência entre processos globais e domésticos que 
permitem compreender a Constituição como sendo a um 
só tempo cidadã e liberal. De um lado, a Constituição 
respondeu aos anseios por democracia e participação 
política pós-ditadura empresarial-militar. Por outro lado, 
ela igualmente atendeu aos apelos por ajustes econômicos 
cobrados pela liberalização da economia. Resulta dessa 
junção um pacto, um consenso em torno do que a Ecologia 
Política identifica como paradigma da Modernização 
Ecológica, centrado em formas de regulação e de gestão 
ambiental no âmbito do capitalismo global.  Dagnino 
(2004) salientou um processo de “convergência perversa” 
entre dois projetos distintos de sociedade: de um lado, o 
projeto democrático e, de outro, o projeto da liberalização 
da economia global. Ambos se confundiram nas mesmas 
expectativas retóricas “pró participação”, mas a serviço de 
projetos/finalidades distintos. Esse é um dos aspectos 
centrais da configuração indigenizada de um processo que 
ocorre no plano global. Tem-se quase que no mesmo 
período, dois regimes distintos que se fundem, um 
subsumindo o outro: em 1992 a realização da Conferência 
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das Nações Unidas que trata do desenvolvimento 
sustentável simboliza uma posição e, de outro lado, em 
1993, a rodada do GATT, no Uruguai, a criação da OMC – 
Organização Mundial do Comercio - sela o Consenso de 
Washington. Este último passa a encapsular a agenda 
ambiental já bastante gerida pelo Banco Mundial e suas 
recomendações e condicionantes para empréstimos a 
países “em desenvolvimento”. Desenvolvimento 
sustentável será o termo que possibilitará o aparente 
consenso entre a agenda ambiental e a agenda econômica. 

Com a ideia de desenvolvimento sustentável 
consagra-se o foco na gestão ambiental dentro da 
economia liberal globalizada. A chamada Modernização 
Ecológica tem como tripé para a abordagem ambiental: 
soluções de mercado, com eficiência tecnológica e 
consenso político, com ênfase, portanto, nos processos 
participativos. Por isso a convergência com o discurso 
emancipatório de visões que se posicionavam mais à 
esquerda do espectro político. Entretanto, o 
Desenvolvimento Sustentável representou, por assim 
dizer, uma concessão possível do capitalismo às críticas 
ambientais. O foco gerencial ambiental sublinhou uma 
agenda de iniciativas centradas nos meios e não nos fins. 
Um debate sobre técnicas e não sobre projetos, questões 
sobre como explorar comercialmente a floresta sem 
desmata-la por completo, o que pressupõe a elaboração 
de técnicas de manejo florestal e, com elas, um selo 
florestal, que é o Forest Stewardship Council (FSC). Nessa 
esteira, discute-se como gerar mais energia para fomentar 
o desenvolvimento. Então o cerne do debate energético 
passa pelas opções tecnológicas: hidroeletricidade: 
grande ou pequena? com ou sem reservatório? Outras 
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alternativas? Eólica, solar, biomassa... enfim, todas as 
discussões sobre meios de produção da energia, sobre as 
técnicas de geração. Não se discute a finalidade, ou seja, 
energia para que? energia para quem? Que sociedade 
queremos? 

A Modernização Ecológica implicou investimentos 
políticos para construção de um grande consenso por meio 
de princípios chamados participativos, algo que foi, 
evidentemente, bastante atrativo diante das demandas 
democráticas. Só que se tratou de uma participação tardia 
e instrumentalizada. Uma participação tutelada em torno 
das questões relativas ao ônus (medidas compensatórias e 
mitigadoras) gerados pelos projetos e não abertas ao 
planejamento geográfico-territorial.  Fechadas às 
questões de equidade e justiça ambiental, o que 
pressupõe, entre outras coisas, enfrentar as questões de 
desigualdade postas pela distribuição territorial. Com 
aparente formato participativo houve, de fato, um 
incremento da “violência lenta” na forma do aumento da 
desigualdade ambiental e da violação de direitos 
humanos. 

Então, de forma geral, a violência lenta se revela no 
desmanche sistemático dos órgãos de controle ambiental 
e na forma da desregulação, na revisão das leis e normas 
erigidas a partir da Constituição de 1988 ou mesmo 
anteriormente. Vale mencionar a revisão do código 
florestal, do código da mineração, do código das águas, 
das leis sobre agrotóxicos e transgênicos, do 
licenciamento ambiental, dos conflitos em torno das 
Unidades de Conservação e das Terras Indígenas – todos 
envolvendo os interesses do agronegócio, das indústrias 
extrativas minerais e agrícolas.  Tudo isso no seio do 
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Estado Democrático de Direito que manteve o princípio da 
participação operante na forma de uma gama ampla de 
conselhos sociais, agora extintos pelo Decreto 9. 759/19, 
que pretendeu colocar fim a mais de 600 órgãos de 
participação popular. Muitos desses conselhos foram 
criados até mesmo antes da Constituição de 1988, como o 
de Meio Ambiente, o CONAMA, criado em 1981 e 
atualizado em 1997, segundo os princípios constitucionais. 

No âmbito do licenciamento ambiental, a 
participação tinha lugar formal reconhecido, mas nunca se 
cumpriu sem grande dose de violência simbólica, material 
e epistêmica (ZHOURI 2019). Uma das principais áreas de 
tensão remete à identificação do universo atingido pelos 
empreendimentos, conforme mencionarei na sequência. 
 
4 LICENCIAMENTO AMBIENTAL E A POLÍTICA DAS 
AFETAÇÕES 
  

É relevante lembrar que o licenciamento ambiental 
esteve sempre na mira de cri ́ticos de diferentes matizes. 
Enquanto empresários e setores do Estado o consideram 
um atraso ao desenvolvimento (moroso, complexo, 
excessivamente burocra ́tico), cientistas, grupos sociais e 
ambientalistas o consideram ineficiente do ponto de vista 
do dimensionamento efetivo dos prejuízos 
socioambientais possivelmente causados pelos 
empreendimentos. 

Fato é que ao longo dos anos o licenciamento tornou-
se um sistema amiga ́vel em relação aos projetos que 
interferem de modo irreversi ́vel no ambiente. Medidas 
mitigadoras e compensatórias, em geral, substituem 
avaliações de viabilidade socioambiental e permitem a 
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continuidade dos projetos por meio de mecanismos 
“adequadores”, ou seja, mecanismos higienizadores e 
legalizadores gerados no a ̂mbito do próprio licenciamento 
em curso, por meio de certos ajustes ad hoc. Os casos da 
hidrele ́trica de Belo Monte, na Amazônia, e do mineroduto 
Minas-Rio, da Anglo American, em Conceição do Mato 
Dentro, Minas Gerais, sa ̃o paradigma ́ticos nesse sentido. 
Licenc ̧a parcial para canteiros de obras (em Belo Monte), 
ou licenc ̧a de instalaça ̃o fase 1 e fase 2 (no caso do Minas-
Rio), foram procedimentos gerados e implementados no 
a ̂mbito de cada processo, sem amparo normativo, com a 
finalidade de permitir a continuidade do licenciamento das 
obras e sua execuc ̧a ̃o. 

Além de expedientes ad hoc, outro aspecto 
importante e ́ que as análises da realidade social afetada 
por um projeto em especifico baseiam-se, em geral, nas 
necessidades do próprio empreendimento, ou seja, sa ̃o 
elaboradas na perspectiva da pro ́pria obra, a despeito das 
condic ̧ões socio-ecológicas dos territo ́rrios, a exemplo das 
a ́reas consideradas atingidas por uma mina ou uma 
barragem. Essas sa ̃o adstritas aos espac ̧os a serem 
efetivamente inundados pelo reservato ́rio daquela obra, 
ou pela pilha de este ́ril e a barragem de rejeitos, num 
contexto de mineraça ̃o. Então, a populaça ̃o dita atingida e ́ 
considerada como aquela que vive na a ́rea de intersec ̧a ̃o 
das obras em sentido estrito (a ́rea de alagamento ou do 
reservatório da barragem, por exemplo). Os estudos 
ambientais (EIA-RIMA) são produzidos dentro desta 
mesma racionalidade, pela mesma ótica que guia o 
interesse pela obra. Eles dificilmente consideram a 
realidade dos lugares, quer dizer, a organizac ̧ão social de 
base comunita ́ria e seus espaços de viver, fazendo 
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prevalecer uma visa ̃o patrimonialista sobre os territórios. 
Nos desastres causados pela mineração a questão da 
população que vive a jusante dos empreendimentos é 
típica do problema apontado. Os vilarejos de Bento 
Rodrigues e Paracatu de Baixo, por exemplo, comunidades 
rurais imediatamente a jusante da Barragem de Fundão, 
em Mariana, foram destruídas pela avalanche de lama. Em 
outra situação, numa mineração em operação, como o 
empreendimento Minas Rio, em Conceição do Mato 
Dentro, as comunidades de Passa Sete, Água Quente e 
Jassém convivem com a barragem de rejeitos a montante 
e lutam incessantemente para serem reconhecidas como 
comunidades atingidas. Não apenas pelo risco de um 
eventual rompimento da barragem, mas porque 
problemas diversos gerados pela atividade minerária em 
operação, como o comprometimento do abastecimento de 
água a essas comunidades, não permite que a vida seja 
vivida como antes da instalação do projeto. 

Assim, o dimensionamento do universo atingido 
segue a lógica de um planejamento abstrato e 
orc ̧amentário estabelecido pelas razões de mercado que 
dirigem as poli ́ticas do Estado e das empresas. Portanto, as 
avaliações feitas a propósito do dimensionamento das 
afetações são interessadamente alienadas das realizadas 
vividas nos locais, tornando as poli ́ticas de licenciamento 
ambiental expropriadoras e degradadoras do ambiente de 
vida dos grupos já socialmente marginalizados. 

Curiosamente, e ́ em nome da populaça ̃o que as obras 
sa ̃o planejadas e justificadas. Mas quem de fato e ́ a 
“populac ̧a ̃o” contemplada? Para o Estado moderno, a 
legibilidade é condic ̧a ̃o de governabilidade. As 
intervenc ̧ões do Estado para o ordenamento do espac ̧o 
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com as classificac ̧ões possíveis, legítimas e desejáveis a 
respeito dos seus usos implica uma capacidade de controle 
sobre os sujeitos e seus respectivos territo ́rios (SCOTT, 
1998). A racionalizac ̧a ̃o e a padronização do tecido social 
sa ̃o, portanto, impostos como condic ̧ões para torna-lo 
legível e governável. Esse processo e ́ um dos desafios 
centrais para as pessoas atingidas pelas obras, os 
movimentos sociais de apoio e os te ́cnicos que trabalham 
em atenção ao patrimo ̂nio histórico e cultural. 

Estamos diante de uma viole ̂ncia simbólica que, por 
conseguinte, se alinha à viole ̂ncia na prática uma vez que a 
flexibilizac ̧ão de normas e procedimentos, juntamente 
com a ineficie ̂ncia do monitoramento, ou seja, o jogo da 
trama entre a ilegalidade e a alegalidade, frequentemente 
abre brechas para a emerge ̂ncia de ac ̧ões violentas nas 
localidades. O deslocamento compulso ́rio e o 
deslocamento in situ (FELDMAN et al, 2003) acompanham 
em geral as violac ̧ões de direitos humanos, notadamente o 
direito a informaça ̃o, a água potável, o direito a moradia, 
direito de ir e vir, a seguranc ̧a alimentar, entre outros. 

O desastre do Rio Doce e ́ também revelador do 
estado da arte nesse campo poli ́tico-ambiental. Ele 
demonstra porque o licenciamento ambiental deveria ser 
levado mais a se ́rio, mesmo no âmbito da lógica mercantil 
que o guia. E, numa mirada democrática, contemplar a 
possibilidade, inclusive, da na ̃o-realizaça ̃o de uma 
determinada obra. Na contramão do exposto, contudo, a 
lógica da mitigac ̧a ̃o e da compensaça ̃o, ou seja, a 
aprovaça ̃o de grandes obras pela adequac ̧ão a certas 
medidas técnicas aqui e acola ́, verdadeiro processo de 
violência lenta, ao invés de submeter-se a aprimoramentos 
para maior efeticação técnica e política com vistas à 
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equidade socioambiental, vem sendo hoje desafiada e 
ameaçada de extinção pelas políticas explícitas de 
desmanche e desconstrução, o que representa verdadeiro 
retrocesso ambiental. 

 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
  

No momento em que escrevo esses parágrafos, 
dados sobre o processo de desmatamento na Amazônia 
em julho de 2019 revelam um alarmante aumento 
comparativamente ao mesmo período em anos anteriores. 
Como forma de resposta, o Presidente da República 
desacredita frontalmente as informações científicas 
divulgadas pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, 
o INPE, episódio que culmina na demissão do seu diretor e 
deflagra um debate na esfera pública sobre o papel da 
ciência, os destinos da Amazônia, as políticas para sua 
preservação, entre outras. 

À guisa de conclusão, algumas indagações se 
apresentam. Prescindindo da performance da participação 
como encenação democrática e dos mecanismos de 
disciplinamento da crítica próprios da “violência lenta 
institucional” representada pelas instâncias de 
negociação, a violência nua que se apresenta ameaça de 
fato os direitos constitucionais. Mas ela também se choca 
com o modus operandi empresarial global que, desde o 
final dos anos 1990, investiu nos dispositivos de 
disciplinamento e controle da crítica como forma mais sutil 
de dominação – a harmonia coerciva, no sentido de Laura 
Nader (1994), a criação da aceitação – algo que não fere, 
afinal, a auto-imagem do ocidente moderno como mundo 
civilizado. Eu fecho com as seguintes questões: a violência 
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escancarada que se choca com a auto-imagem civilizatória 
ocidental pode ser insustentável para os negócios num 
mundo onde ainda imperam valores como “modernidade”, 
“civilização” e “democracia”? Pois é justamente em nome 
da democracia e da modernidade que a violência lenta foi 
sendo instituída por meio dos processos pacificadores do 
dissenso. Sabemos também que em nome da civilização, 
guerras sangrentas são/foram justificadas. Mas, de todo 
modo, em que medida esses valores caros ao sistema de 
dominação ocidental serão descartados e substituídos por 
outros a sustentar uma vertente embrutecida do 
neoliberalismo mundial? Estaríamos diante de uma nova 
vertente desse liberalismo? Um necroliberalismo? Quais 
seriam as bases simbólicas e imaginárias a lhe conferir 
justificativa hoje? Quais as bases jurídicas a lhe conferir 
legitimidade e legalidade? Como a sociedade pode recriar 
formas de expressão política e de consciência num mundo 
mediado pela apreensão tecnológico-fugidia do real? Seria 
esse um desafio primordial, uma vez que pensar e 
compreender são atos que requerem necessariamente 
tempo? 
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“COM LICENÇA - O QUE ‘O POBRE’ FALA 
NÃO NOS INTERESSA”: GOVERNANÇA 

AMBIENTAL COMO MEIO DE 
APROPRIAÇÃO DE TERRAS POR 

NEOCORONEIS 

 

Klemens Laschefski 

 
1 INTRODUÇÃO 
 

Não é fácil hoje em dia abordar um tópico que parece 
obsoleto. Refiro-me à tendência do governo do Presidente 
Jair Bolsonaro para abolir o sistema ambiental e social, que 
foi consagrado na Constituição de 1988 como uma 
conquista da sociedade civil após longas lutas. Gostaria de 
referir, em particular, as possibilidades de participação na 
elaboração de políticas e na tomada de decisões no 
contexto do planejamento ambiental para projetos de 
grande escala.  Desde a redemocratização e especialmente 
sob o governo do Partido dos Trabalhadores (2003-2016), 
parecia que mesmo grupos marginalizados, como 
agricultores, quilombolas e povos indígenas, ganharam 
espaços institucionalizados e processos administrativos 
que lhes garantiam uma voz ativa em relação aos seus 
direitos territoriais.  

A expectativa dessas estratégias é a melhoria da 
legitimidade do planejamento por meio de um processo de 
construção de consenso. Até certo ponto, as soluções 
alcançadas são bem aceitas nesses fóruns, desde que 
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ofereçam soluções 'win-win' para todos os participantes. 
Por detrás destas estratégias está um conceito de “boa 
governança” do Banco Mundial, que o define da seguinte 
forma: 

Uma boa governança e ... participativo, 
orientado ao consenso, responsável 
(accountable = apto a prestar contas) 
transparente, responsivo, efetivo e eficiente, 
equitativo e inclusivo e segue as regras da lei. 
Ela assegura que corrupção está sendo 
minimizada, os pontos de vista de 
minoridades estão sendo consideradas e que 
as vozes dos mais vulneráveis estão sendo 
ouvidos na tomada de decisões. Ela também 
procura responder às necessidades 
presentes e futuras da sociedade. 
... 
A boa governança requer mediação entre 
interesses diferentes na sociedade para 
alcançar o consenso amplo com respeito 
àquilo que   é do melhor interesse para toda 
comunidade e como isso pode ser alcançado 
(UNESCAP, 2007, s.p.). 

 
Segundo o Banco Mundial, o conceito de boa 

governança é particularmente relevante quando se trata 
de superar a fragilidade institucional de certos governos e 
do Judiciário, o que atualmente é plenamente o caso do 
Brasil. No entanto, durante nossas atividades de pesquisa 
e extensão nos últimos vinte anos, descobrimos que, 
dentro dessas estruturas de “boa governança”, surgiram 
relações de poder que não só subalternizaram grupos 
marginalizados, mas também criaram uma cultura de 
"troca de favores" que cabe como uma luva para as velhas 
práticas do coronelismo (LASCHEFSKI, 2014). Alguns 
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representantes - geralmente os do setor privado - têm 
mais capital e habilidades sociais, econômicas e culturais 
do que os da sociedade civil, especialmente dos grupos 
marginalizados, o que lhes permite impor seus interesses. 
Nestas circunstâncias, a participação, especialmente nos 
países em desenvolvimento com profundas disparidades 
sociais na educação, contribui mais para a oligarquização 
do poder do que para a democratização dos processos 
decisórios. (CARNEIRO, 2003; ZHOURI, 2008).  Além disso, 
os problemas ambientais e sociais são muitas vezes 
interpretados como "interesses" a serem negociados 
entre os chamados stakeholders. Em sociedades com uma 
história anteriormente autoritária, essa ideologia de 
resolução de conflitos e disputas por meio da negociação 
e mediação às vezes mina o propósito inicial dos 
movimentos sociais que vêm lutando pela participação há 
décadas: empoderar as pessoas para defender seus 
direitos. 

Cabe lembrar também a flexibilização gradual da 
regulação ambiental e social, que tem continuado de 
forma brutal e autoritária desde o impeachment da 
presidente Dilma Russeff e especialmente desde a posse 
de Bolsonaro. No entanto, há duas razões para continuar a 
análise destes sistemas de governança: 1) muitos grupos 
da sociedade civil continuam a exigir a sua participação nos 
órgãos públicos, conselhos, etc., anteriormente criados, e 
2) as certificações internacionais de commodities 
destinadas à exportação desempenham um papel cada vez 
mais importante face ao aumento das taxas de 
desmatamento e às violações dos direitos humanos. Um 
exemplo é o Conselho Internacional de Mineração e Metais 
(International Council on Mining and Minerals - ICMM), que 
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desenvolveu atividades intensas para formular princípios e 
padrões para a mineração responsável no Brasil, 
notadamente após dos desastres de Mariana (2015) e 
Brumadinho (2019), que ceifou centenas de vidas após a 
ruptura de uma barragem de rejeitos109. O modelo para o 
ICMM é o FSC - Conselho do Manejo Florestal, que já em 
1998 realizou as primeiras certificações nas plantações de 
Plantar e Vallourec & Mannesman para confirmar sua 
sustentabilidade ecológica e social. Acompanhei os 
debates sobre essas empresas de 2000 a 2009 e retomei o 
tema em 2018 por causa do 25º aniversário do FSC, visando 
como exemplo a fabricante de celulose Veracel, no sul da 
Bahia. Um foco está no chamado processo stakeholder, que 
prevê a participação e a criação de uma estrutura de 
diálogo com as comunidades locais. Na prática, em todos 
os casos examinados, existem semelhanças com os 
procedimentos de participação no processo de 
licenciamento ambiental, que são também um pré-
requisito para o processo de certificação.  

Hoje, mesmo o Ministério Público utiliza a estratégia 
da “resolução negociada de conflitos” no caso do 

                                                 
109 No caso do colapso da barragem do Fundão, 60 milhões de metros 
cúbicos de lama tóxica foram despejados num percurso de 663 
quilômetros dos rios Gualaxo do Norte, Carmo e Doce. A avalanche 
causou 19 mortes, cerca de 1200 famílias perderam suas casas e 
atingiu 35 municípios. Os dois povoados Bento Rodrigues e Paracatu 
foram completamente destruídos. Já a ruptura da barragem de 
Córrego Feijão matou 270 pessoas (incluindo 24 desaparecidas) e a 
contaminação por lama tóxica se estende por mais de 300 km no rio 
Paraopeba (ARAGAKI, 2019). Ambos os desastres sócio-técnicos 
(ZHOURI et al; 2017) foram precedidos por uma série de incidentes 
semelhantes que ocorreram num raio inferior a 90 km no Quadrilátero 
Ferrífero localizado prôximo de Belo Horizonte (LASCHEFSKI, 2019). 
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rompimento das barragens de Mariana e Brumadinho. Por 
isso, concentramo-nos, como segundo foco no tratamento 
das vítimas no processo da reparação dos danos. Do nosso 
ponto de vista, a estratégia implica riscos consideráveis, já 
que, como mostraremos, as formas de participação atuais 
podem até contribuir para a erosão do Estado de Direito 
(LASCHEFSKI, 2014).  
 
2 OS PROCESSOS STAKEHOLDER NO CONTEXTO DA 
CERTIFICAÇÃO DE PLANTAÇÕES 
 

A certificação das plantações de eucalipto mostra 
muito bem como os modernos sistemas de governança 
ambiental produzem discursos de sustentabilidade que, 
em última instância, providenciam uma justificativa 
supostamente socioecológica para a expansão das formas 
industriais de uso da terra em áreas de alto valor 
ecológico, bem como em territórios de povos tradicionais. 
Quem diria, por exemplo, que as monoculturas extensas 
de árvores de crescimento rápido, que durante décadas 
foram consideradas como sistemas nocivos de uso da 
terra, desempenhariam um papel fundamental na política 
de desenvolvimento sustentável? O que é ainda mais 
surpreendente é que esta visão também é compartilhada 
por organizações ambientalistas. Como esta mudança de 
opinião de 180 graus aconteceu? A resposta pode ser 
encontrada no processo de aprovação pelo Banco Mundial 
das empresas de eucalipto Plantar e Vallourec & 
Mannesman em Minas Gerais para o chamado Prototype 
Carbon Fund no início do novo milênio.  A missão do Fundo 
foi integrar projetos pioneiros de redução de gases de 
efeito estufa no comércio de emissões. Pretendia-se que 
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as empresas com elevadas taxas de poluição atmosférica 
pudessem investir em projetos que contribuíssem para o 
combate às mudanças climáticas através da redução das 
emissões de CO². Se estes projetos estiverem localizados 
em países em desenvolvimento, este comércio deve ser 
realizado através do Mecanismo de Desenvolvimento 
Limpo - MDL, que prevê que as atividades também 
contribuam para o bem-estar social sustentável. No 
entanto, como o Banco Mundial não tinha um conceito 
conclusivo para o desenvolvimento sustentável, passou a 
avaliação dos projetos para o conselho de manejo florestal 
supracitado: "Como é do seu conhecimento, neste projeto, 
o Banco baseia-se no processo de certificação 
implementado pelo Forest Stewardship Council - FSC -, um 
processo movido por organizações não governamentais e 
amplamente reconhecido como a forma mais abrangente 
para assegurar a qualidade ambiental e a equidade social 
em operações florestais" (BANCO MUNDIAL, 2003)  

A história do FSC - Conselho de Manejo Florestal - 
começou no final dos anos 80 com o apelo dos 
ambientalistas para o boicote de madeira tropical. Nos 
anos seguintes, a demanda por esse tipo de madeira 
reduziu de forma significativa na Europa e nos EUA. Alguns 
varejistas começaram a negociar com as ONGs, 
desafiando-as a buscar alternativas à madeira tropical que 
descartassem o desmatamento predatório. As tentativas 
de conciliação levaram, em 1993, à criação do FSC, 
reunindo grupos de interesses ambientais, sociais e 
econômicos. O FSC é responsável pela definição de um 
conjunto de princípios e critérios globais para a 
classificação de florestas "bem manejadas". Baseado 
nessas orientações, órgãos privados executam a 
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certificação FSC, não só para atividades de corte em 
florestas naturais, mas também para plantações. A chave 
principal para a resolução de conflitos sociais é o chamado 
processo dos "stakeholders", cujo objetivo é garantir a 
participação de todas as partes interessadas em 
considerar os direitos formais e tradicionais das 
populações locais. Muitos grupos de direitos humanos se 
filiaram ao FSC, acreditando que o mesmo apoiaria uma 
espécie de iniciativa de ‘mercado justo’ para beneficiar as 
comunidades locais (LASCHEFSKI, 2010).  

Os padrões para sistemas de certificação elegíveis 
dentro dos critérios operacionais do Banco Mundial 
"...devem ser desenvolvidos com a participação 
significativa das populações e comunidades locais, povos 
indígenas, organizações não-governamentais 
representando interesses do consumidor, do produtor e 
de conservação ambiental e outros membros da sociedade 
civil, inclusive o setor privado. Os procedimentos precisam 
ser justos, transparentes, independentes, e desenhados 
para evitar conflitos de interesses" (LASCHEFSKI, 2002) 

No entanto, estes processos Stakeholder nem sempre 
funcionam bem. Normalmente, as certificadoras 
concentram suas atividades de consulta em 
representantes de instituições governamentais, órgãos de 
pesquisas, sindicatos, organizações sociais e ambientais e 
lideranças da sociedade civil organizada. Mas, muitas 
vezes, esta seleção é feita arbitrariamente. Sobretudo em 
países como o Brasil, essa forma tende a escolher os atores 
mais influentes, enquanto grupos locais e indivíduos 
diretamente impactados, como pequenos produtores, são 
negligenciados. Os anúncios de audiências públicas são 
feitos através de listas de correio eletrônico ou em mídia 
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impressa, e menos frequentemente pelo rádio. Mas as 
pessoas sem acesso aos meios de comunicação modernos, 
principalmente a população rural que sofre os impactos do 
projeto, não são informadas. Por exemplo, a Gethal, uma 
empresa madeireira da Amazônia, foi certificada num 
clima de tensão social. O órgão ambiental do Estado do 
Amazonas recebeu reclamações de sete comunidades, ao 
todo 1500 pessoas, em relação às restrições da empresa 
sobre suas atividades extrativistas como a coleta de 
castanhas do Pará. A própria empresa considerou a 
questão social como uma pedra no sapato, sugerindo que 
esta deveria ser resolvida pelo Estado. Somente após 
concluída a certificação, a ONG Pró-Natura começou a 
elaborar um programa para as comunidades ribeirinhas 
impactadas, financiado com recursos públicos do Banco 
Mundial e não da empresa (LASCHEFSKI, 2002). 

Em 1999, durante a primeira avaliação da Plantar, a 
certificadora contatou apenas uma entidade 
ambientalista, a Associação Mineira em Defesa do Meio 
Ambiente (AMDA) em Minas Gerais. Esta ONG ficou 
famosa desde os anos 80 pela publicação anual de uma 
lista suja denunciando empresas responsáveis por 
desastres ambientais. Curiosamente, entre os atuais 
associados da entidade estão empresas mineradoras, 
produtoras de alumínio, entre outras, fato que tem 
arranhado a credibilidade da AMDA. Não é surpreendente 
que a Plantar seja também uma associada da AMDA, o que 
levanta sérias dúvidas sobre a integridade da certificadora. 
Enquanto isso, em nível local, pessoas diretamente 
atingidas estão sendo marginalizadas. Após a publicação 
das críticas do relatório WRM/FASE em 2002, alguns 
incidentes com objetivo de manipular a opinião pública 
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aconteceram, assemelhando-se a campanhas eleitorais em 
sociedades autoritárias ou democracias imaturas. 
Primeiramente, um jornal local anunciou a infiltração de 
ONGs externas - aquelas que colaboraram com a pesquisa 
do WRM - que queriam minar a economia local, sugerindo 
que elas representavam interesses estrangeiros. Em 
segundo lugar, um abaixo-assinado foi lançado em favor 
das atividades planejadas pela empresa. Obviamente, o 
número esmagador de assinaturas veio, naturalmente, da 
própria força de trabalho da empresa e suas famílias. E por 
último, a empresa de repente empenhou-se em 
"melhorar" as relações comunitárias através da 
organização de festas. Alguns membros das comunidades 
rurais foram, subsequentemente, intimidados e 
ameaçados, aumentando a tensão social na cidade de 
Curvelo (MG), onde está a sede da empresa (LASCHEFSKI, 
2005).  

Tais incidentes levantam dúvidas sobre os processos 
de participação em geral. Muitas vezes, sobretudo em 
Minas Gerais, a mediação entre diferentes "grupos de 
interesse" é feita de forma abusiva para "democratizar" 
direitos individuais. Frequentemente, a diferença entre 
interesses e direitos é vista como um problema de 
semântica. Audiências públicas tendem para discussões 
emocionadas entre grupos "pró" e "contra", enquanto 
direitos individuais e difusos são rejeitados como 
sacrifícios necessários para o bem "público". Os modos de 
vida de populações inteiras podem ser afetados e suas 
terras até expropriadas a mando de uma "maioria" 
indefinida. Esta "cultura moderna de mediação" já é 
comum em processos de licenciamento para grandes 
projetos como barragens, causando conflitos sociais para 
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as populações atingidas. Há uma distância entre "perícia 
técnica", frequentemente utilizada de forma abusiva pelas 
certificadoras ou outros especialistas, e a população local 
que, muitas vezes, nem tem níveis básicos de formação 
educaçional. No caso da Plantar, por exemplo, a população 
local é forçada a apresentar evidências das suas 
reclamações, enquanto a certificadora os confronta com 
um "conhecimento científico" superficial (LASCHEFSKI, 
2005).  

Uma preocupação comum e concreta da população 
local tem sido a falta de água nos córregos experimentada 
após o plantio de eucalipto. Quando a população local 
responsabiliza a empresa por este problema, a resposta da 
certificadora é que "até agora não há provas científicas de 
que ela [a plantação de eucalipto] causa problemas no 
abastecimento de água na região estabelecida, desde que 
os cuidados ambientais sejam tomados..." (SCS, 2003). 
Assim, a certificadora prefere atribuir os problemas ao 
fenômeno El Niño e secas naturais. Estudos mais 
detalhados sobre este tipo de problema não são incluídos 
no orçamento para as avaliações da certificação que, 
invariavelmente, precisam ser realizadas apressadamente, 
em alguns poucos dias. Isso beneficia as empresas, já que 
as comunidades locais não têm tempo nem recursos para 
provar as evidências das denúncias que apresentam. 
Tampouco as certificadoras se desviam do seu caminho 
para assisti-las. Assim, o apoio do Banco Mundial para a 
certificação voluntária pelo FSC é altamente questionável, 
pois não considera a situação daqueles que são afetados 
pelas plantações e não possuem os recursos técnicos, 
políticos e financeiros para defenderem suas posições em 
relação aos interessados na certificação. Devido a 
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numerosos protestos internacionais, a Plantar S.A. só 
conseguiu que seus "projetos de florestamento" fossem 
reconhecidos pelo MDL em 2010, embora ainda estejamos 
muito longe de resolver os problemas acima descritos 
(NORDENSVÄRD, GILBERTSON, 2016). A Vallourec & 
Mannesman abandonou o certificado do FSC após um 
escândalo envolvendo o assassinato de um camponês em 
Bocajuva (MG) por sua própria milícia (LASCHEFSKI, 2010). 
No entanto, recebeu reconhecimento por seus projetos de 
MDL para suas operações florestais em 2013 (VALLOUREC, 
2018).  
 
3 CERTIFICAÇÃO E CONFLITOS TERRITORIAIS 
 

Durante minha estada de pesquisa no Extremo Sul da 
Bahia em abril de 2018, que visava explorar o impacto da 
certificação Veracel, descobri que os problemas 
fundamentais descritos acima ainda persistem até hoje. 
Neste contexto, porém, gostaria de me referir aos 
conflitos territoriais, que são particularmente evidentes 
aqui. 

A Veracel, uma joint venture entre duas empresas 
multinacionais, Suzano/Fibria e Stora Enzo.1 A empresa 
está localizada na região de Extremo Sul da Bahia, Brasil, é 
maiores produtores mundiais de celulose. Enquanto as 
instalações industriais estão localizadas em Eunápolis, as 
plantações estão distribuídas em torno de Eunápolis em 
Canavieiras, Belmonte, Guaratinga, Itabela, Itagimirim, 
Itapebi, Mascote, Porto Seguro e Santa Cruz Cabrália. A 
Veracel começou a comprar terras em 1991 e possuía 
207.353 hectares em 2018, dos quais 87.263 hectares são 
usados para plantações de eucalipto (RAINFOREST 
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ALLIANCE 2018). Além disso, 5% da matéria-prima é 
proveniente de terceiros parceiros florestais - pequenos 
produtores fomentados pela empresa (VERACEL, 2017). A 
empresa pretende 

 
[...]tornar-se uma referência mundial em 
sustentabilidade e distinguir-se como uma 
empresa ambientalmente correta, 
socialmente justa e economicamente viável. 
Em linha com isso, foi elaborada uma Agenda 
de Sustentabilidade, composta por um 
conjunto de ações que buscam garantir: 
 
- A competitividade do negócio 
- As melhores práticas ambientais no manejo 
florestal 
- As melhores práticas ambientais na 
produção de celulose 
- Um forte compromisso social 
- Um diálogo activo com as partes 
interessadas 
- A geração de impactos econômicos 
positivos para a região (VERACEL, 2016, p.) 

 
A empresa afirma que 50,6% "do território foi 

destinado à preservação ambiental" (Veracel 2017). 
Buscando reconhecimento internacional por seus esforços 
em manter um desempenho ambiental e socialmente 
correto, a empresa solicitou a certificação do Programa 
Nacional de Certificação Florestal (Cerflor) em 2005 e do 
Forest Stewardship Council (FSC) em 2008.  

No entanto, a certificação da Veracel mostrou-se 
também altamente controversa (Kill 2016, Kröger 2012). 
Nossa pesquisa é fundamentada em uma análise do 
abundante material disponível no processo de certificação 
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da empresa, complementada e atualizada por estudos de 
campo realizados entre 5 e 12 de abril de 2018, como parte 
de uma investigação para uma reportagem para a 
televisão alemã e francesa no 25º aniversário do FSC.2 A 
pesquisa incluiu visitas para filmar entrevistas com 
ocupantes dos acampamentos de sem-terra em Paraíso e 
Barra Verde, dos assentamentos indígenas de Barra Velha 
e Nova Esperança, do Ministério Público, da Fundação 
Padre José em Teixeira de Freitas, de duas fazendas de 
pequenos agricultores e de uma vítima de agrotóxicos. 
Uma visita à Veracel também foi planejada, mas não 
aconteceu. Dado o escopo do presente trabalho, aqui 
podemos apenas dar algumas breves impressões dos 
resultados da pesquisa. 

Durante nossos estudos de campo em 2018, 
constatamos que as inadequações já identificadas em 
inúmeros estudos sobre o chamado processo de 
stakeholders da Veracel, que pretende ser parte 
integrante da certificação FSC (Kill, 2016; Kröger, Nylund 
2012), não foram de forma alguma eliminadas até o 
momento. Apenas algumas das pessoas entrevistadas, 
incluindo líderes comunitários e representantes de 
movimentos sociais, ouviram falar do processo de 
stakeholders, e poucas ainda entenderam sua importância. 
A única pessoa que estava ciente de participar do 
processo, um líder do MLT (Movimento pela Luta pela 
Terra), ficou desapontada porque aparentemente não 
havia interesse nenhum em suas preocupações. Para ele, 
parecia mais que as certificadoras estavam tentando 
convencê-lo dos benefícios do eucalipto e das plantações. 
Isso indica uma grande deficiência das auditorias 
ambientais, que negligenciam os efeitos negativos 
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causados pelas mudanças no uso direto ou indireto da 
terra.  

Por essa razão, também as lideranças indígenas 
entrevistadas estão atualmente discutindo como elas 
mesmas podem reapropriar-se de suas terras, na visão 
deles roubadas pela Veracel, já que se sentem paralisadas 
pelas negociações sem fim. Em uma reunião dos caciques 
da Terra Indígena Barra Grande, os participantes chegaram 
até a falar de guerra. O cacique mais velho do grupo 
explicou:   

 
Nós vivemos aqui encurralados entre as 
plantações de eucalipto. A água é 
envenenada, os solos secam, os animais 
sumiram. Nos sentimos o nosso povo está 
sendo extinto. 
... 
“O eucalipto é plantado em nossas terras. É 
por isso que nos reunimos aqui para discutir 
se devemos continuar a negociar com a 
empresa ou se devemos pega de volta as 
nossas terras por outros meios. (Entrevista 
com um chefe dos Pataxós durante uma 
reunião de lideranças indígenas na 
comunidade de Barra Velha, Porto Seguro, 
Bahia, Brasil, abril, 2018). 

 
Ao longo das nossas investigações, dedicámos 

especial atenção aos agricultores que não estão 
representados por associações específicas ou outros 
defensores. Como estes pequenos agricultores sempre 
dependeram de vários mestres (senhores, patrões), a 
cultura de falar, contradizer verbalmente ou mesmo 
revoltar-se contra figuras de autoridade não é comum para 
eles. Esta situação aplica-se a um agricultor cujas terras 
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estão literalmente cercadas por plantações de eucalipto. 
Ele nos disse que, em 2004, durante a construção da 
estrada de acesso à fábrica de celulose, então em 
construção, a empresa derramou entulho de construção 
em uma fonte que abastecia de água sua terra e as áreas 
de propriedade de outros nove agricultores. Desde 2007, 
por acordo informal, a empresa vem reabastecendo o 
reservatório de água da família uma ou duas vezes por mês 
por meio de um caminhão pipa. Em dezembro de 2017, 
porém, a Veracel decidiu interromper o abastecimento por 
razões de custo. A base para toda a produção e reprodução 
do sustento do agricultor em sua propriedade foi assim 
destruída. Recentemente ele tem recebido cada vez mais 
ofertas para comprar sua terra, o que ele recusa porque 
não poderia comprar uma área equivalente de terra em 
outro lugar pelo preço proposto. No entanto, muitos 
agricultores aceitam essas ofertas e, assim, ao abrir mão 
de suas terras, abrem caminho para que as empresas de 
celulose reflorestem essas áreas - agora chamadas de 
"paisagem degradada" - com plantações de eucalipto 
adequadas à certificação FSC (LASCHEFSKI, 2019). 

No ano passado, o camponês tentou contratar um 
advogado, mas desistiu quando pediu um documento 
escrito denunciando as violações relacionadas à 
primavera. O motivo foi sua desconfiança em relação ao 
IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Renováveis), que é responsável pela penalização 
dos crimes ambientais. Durante nossos estudos de campo 
ele comentou: “Por que eu deveria ir para o IBAMA? Eles 
estão sempre andando por aí com caminhonetes 
novissimas doadas pela empresa. Eles engavetariam minha 
reclamação imediatamente.” (Entrevista com um 
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camponês que mora ao lado da Rodovia Fazenda 
Brasilândia, 10 de abril de 2018). 

Quando todas as estratégias oficiais para convencer 
a população local das "vantagens" das respectivas 
empresas falham, surge às vezes um ambiente de violência 
nas comunidades locais. No entanto, normalmente não é 
possível provar a responsabilidade das empresas. Muitas 
vezes basta dissipar os rumores de que as comunidades 
que se opõem às empresas estão destruindo 
oportunidades de emprego para incitar à violência no meio 
das comunidades. Aqui está um relato de um caso 
particularmente grave: 
 

Todos os homens tinham ido trabalhar ou 
foram na roça. De repente surgiram ao 
mesmo tempo três fogos ao redor da aldeia 
em lugares diferentes. Por causa da fumaça 
nós e sobretudos as crianças tiveram que 
tossir, não conseguimos mais respirar e 
nossos olhos estavam ardendo. Os fogos 
chegaram cada vez mais perto e nós 
tentamos apagá-los com a água do córrego 
que buscamos com baldes. Foi um desespero 
só. Felizmente passou um caminhão pipa ali e 
corremos para pará-lo. Forçamos o motorista 
a nos ajudar a apagar os fogos. Somente 
assim conseguimos salvar a nossa aldeia. 
(Entrevista com uma mulher afetada no 
assentamento do "Movimento de Luta pela 
Terra", Fazenda São Caetano, Eunápolis 
Bahia, 08 de abril de 2018.) 

 
Tais incidentes são frequentemente acompanhados 

de ameaças de morte anónimas contra lideranças no 



Patrimônio, informação e mediações culturais na contemporaneidade 
 

567 

contexto de audiências públicas, a fim de silenciar as vozes 
críticas. 
 
4 EFICÁCIA DA GOVERNANÇA 
 

A Veracel publicou em 2016 um código de conduta 
que estabelece seus princípios de governança, que 
compreendem integridade, transparência, imparcialidade, 
profissionalismo, confiança, sustentabilidade, 
conformidade e respeito aos direitos humanos. Como 
condição para a certificação FSC, afirma seguir uma 
política de diálogo com todas as partes interessadas, 
incluindo as comunidades rurais. No entanto, os padrões 
anteriores de uso da terra, que provavelmente atenderiam 
melhor às necessidades e desejos dos moradores, 
normalmente não são considerados, uma vez que a 
certificação é focada principalmente nas condições 
internas de produção e nas cadeias de custódia associadas 
aos bens produzidos. Em vez disso, o que normalmente é 
tratado no processo de stakeholders são medidas para 
mitigar ou compensar impactos sociais e ambientais, ou 
seja, propostas de como adaptar a existência dessas 
comunidades locais aos interesses da empresa. 

Todos os entrevistados apontaram o estreito vínculo 
da Veracel com o governo estadual, prefeitos, instituições 
públicas, judiciário, partidos políticos e até mesmo certas 
organizações ambientais e movimentos sociais, que, com 
poucas exceções, impedem qualquer investigação 
independente sobre as irregularidades, confirmando a 
análise de Kröger e Nyland 2012. 

Como dito anteriormente, a consulta às partes 
interessadas configura, assim, um campo social com uma 
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distribuição assimétrica de poder no qual os projetos dos 
povos locais para o futuro permanecem invisíveis, inibindo 
a construção autônoma de seu próprio território e história.  

A certificação oferece assim uma narrativa 
‘ecologica- e socialmente correta’ para justificar a 
expansão do espaço ambiental à custa dos territórios de 
outros povos, configurando uma espécie de apropriação 
oculta de terras no contexto do imperialismo ecológico 
(LASCHEFSKI, 2010).  

 
5 PRINCIPAL INSTRUMENTO PARA O COMBATE DO 
SUBDESENVOLVIMENTO: O LICENCIAMENTO 
AMBIENTAL  
 

Para iniciativas de certificação como o FSC, bem como 
o ICMM ou outros sistemas internacionais de auditoria 
ambiental, o cumprimento de todas as leis, regulamentos, 
contratos, convenções e acordos de um país é um dos 
princípios mais importantes. Os critérios de avaliação para 
a certificação não se referem, portanto, à realidade 
ecológica e social da empresa que busca a certificação, mas 
sim aos respectivos regulamentos e as instituições de 
controle no país em questão, que, como é bem conhecido, 
podem variar muito.  

O papel mais importante nesse contexto cabe ao 
processo de licenciamento ambiental, que era 
estritamente regulado no Brasil em comparação aos 
padrões globais. É importante destacar que se trata de um 
dos poucos espaços formais onde a participação da 
sociedade civil é obrigatória. No entanto, como já 
demonstramos em trabalhos anteriores, à medida que a 
sociedade civil aprendeu a utilizar estes instrumentos, a 
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legislação ambiental tem sofrido uma erosão gradual ao 
longo das últimas duas décadas (ZHOURI, 2008; 
LASCHEFSKI, 2014). Como vimos em diversos processos 
envolvendo barragens, mineradoras e loteamentos 
urbanos, a prática do licenciamento ambiental não atende 
aos seus objetivos, principalmente porque 

 os estudos de Impacto Ambiental são de péssima 
qualidade 

 as audiências públicas são vistas como uma mera 
formalidade 

 objeções da sociedade civil não estão sendo 
respondidos 

 não há meios adequados para exercer controle 
social (falta de accountability) 

 A linguagem técnica e os processos administrativos 
são difíceis de compreender, sobretudo para 
produtos marginalizados (falta de transparência) 

 as licenças são dadas com condicionantes para 
corrigir os erros mais graves 

 as Licenças de Instalação (LI) e Operação (LO) são 
dadas apesar do que as condicionantes raramente 
são cumpridas.  

 as condicionantes não cumpridas viram pendências 
e geram problemas do subdesenvolvimento. 

 as questões sociais, sobretudo em relação aos 
camponeses, quilombolas e povos indígenas sequer 
recebem tratamento adequado. 

Com a crescente flexibilidade do sistema ambiental, 
o valor informativo de uma possível certificação também 
está, naturalmente, diminuindo. Após o desastre em 
Mariana, houve uma expectativa crescente de uma 
inversão da tendência de flexibilização da legislação 
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ambiental nas últimas duas décadas. 
Surpreendentemente, porém, o processo até se acelerou, 
como explanamos a seguir. Surpreendentemente, porém, 
o processo até acelerou. Como explicaremos mais adiante, 
são justamente os desastres em torno do rompimento das 
barragens que abrem novas possibilidades de acumularão 
por espoliação para as mineradoras. 
 
6 A INFLUÊNCIA DA MINERADORES NO SISTEMA 
AMBIENTAL EM MINAS GERAIS  
 

Uma das principais razões para a flexibilização das 
licenças ambientais são os canais de influência 
institucionalizados das mineradoras, que permaneceram 
intactos mesmo após a eleição de um governo para 
renovar a política estatal em 2018. A convergência sobre 
esta questão entre o governo da esquerda do Partido 
Trabalhista (PT) e o atual governo da direita do partido 
Novo, ilustra muito bem o ‘consenso dos commodities’ 
(SWAMPA, 2013), que se reflete na tendência de 
reprimarização da economia em toda a América Latina.   

A causa desse fenômeno pode ser encontrada em 
razões muito práticas: em 2014 78,4% dos deputados 
estaduais e federais de Minas Gerais, independentemente 
de sua orientação política, tiveram sua campanha eleitoral 
financiada por mineradoras (MATEUS, 2019). Desta forma, 
as mineradoras conseguem assegurar as maiorias 
necessárias no campo política para as alterações na 
regulamentação ambiental a seu favor. Exemplo disso são 
as inovações no sistema ambiental de Minas Gerais 
introduzidas pela Lei (PL) 2.946/15, aprovada em 25 de 
novembro de 2015 - apenas 20 dias após o colapso da 
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barragem em Mariana - e sua adoção como Lei nº 21.972, 
de 21 de janeiro de 2016. O ponto mais importante é a 
criação da Superintendência de Projetos Prioritários 
(SUPPRI) para acelerar o processo do licenciamento. Foi-
lhe atribuída a competência de retirar e analisar os 
processos tramitando no COPAM considerados 
importantes pelo Conselho Estadual de Desenvolvimento 
Econômico e Social (para projetos privados) ou pela 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável (para projetos públicos) e 
devolve-los com uma ’recomendação de voto’ (Lei nº 
21.972, Art. 24).   

Para tanto, a SUPPRI utilizou com bastante empenho 
um novo instrumento, a Deliberação Normativa COPAM 
217/17, que possibilita a reclassificação do potencial 
poluidor dos projetos em questão. Por meio desta norma, 
foi concedida, em 11 de dezembro de 2018, a Licença 
previa concomitante com as duas licenças de instalação e 
operação das minas Jangada da Minerações Brasileiras 
Reunidas S/A.  e Córrego do Feijão (Vale S/A). A decisão 
gerou polêmica, pois a SUPPRI justificou a simplificação do 
procedimento com o suposto efeito ambiental positivo do 
descomissionamento da barragem de rejeitos, ignorando 
que o projeto visava principalmente ao aumento de 88% 
na produção de minério.  

O projeto foi aprovado com apenas um voto 
contrário pela representante da sociedade civil, enquanto 
o representante do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente 
e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), se absteve, 
pelos seguintes motivos:  

 
Muita gente aqui citou o problema de 
Mariana, de Fundão, e vocês têm um 
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problema similar. E ali é o seguinte, essas 
barragens não oferecem risco zero. Em uma 
negligência qualquer de quem está à frente 
de um sistema de gestão de risco, aquilo 
rompe. Se essa barragem ficar abandonada 
alguns anos, não for descomissionada, ela 
rompe, e isso são 10 milhões m³, é um quarto 
do que saiu de Fundão, inviabiliza Casa 
Branca e inviabiliza ao menos uma das 
captações do [sistema de abastecimento de 
água] Paraopeba (Conselheiro Julio Cesar 
Dutra Grillo ao justificar o seu voto na 37º da 
CMI/COPAM, 12 dez 2018, grife nosso).  

 
Note-se que o tema do descomissionamento das 

barragens a montante tem sido frequentemente tema nas 
discussões do CMI / COPAM e o risco imediato de colapso 
da barragem do Corrégo do Feijão BI tornou-se do 
conhecimento geral. Todavia, a questão da súbita corrida 
para aprovar um grande número de projetos de expansão 
de minas, em que o descomissionamento de barragens 
constitui apenas um assunto secundário, ficou aberta 
(CMI/COPAM, 2018). A resposta pode estar relacionada à 
compra de soluções sustentáveis da New Steel S.A. no 
mesmo dia da aprovação das licenças para os projetos em 
Brumadinho, para os quais a Vale S.A. investiu US$ 500 
milhões. A New Steel, que atualmente detém patentes 
para a tecnologia Fines Dry Magnetic Separation (FDMS) 
em 52 países, desenvolveu uma tecnologia de utilização de 
minério seco industrial inédita:  

 
Em setembro de 2017, a New Steel obteve a 
Licença de Instalação (LI) para uma usina de 
beneficiamento a seco em Ouro Preto (MG), 
dentro da Mina Fábrica, da Vale – onde já 
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possuía uma planta piloto funcionando 
desde 2015. [...] Agora, tudo está em casa. A 
Vale, inclusive, acaba de receber a LI para a 
expansão das minas de Jangada e Córrego do 
Feijão, em Brumadinho e Sarzedo, de 10,6 
para 17 Mtpa. O projeto inclui a recuperação 
de finos das Barragens I e VI de Córrego do 
Feijão e a implantação de um rejeitoduto pra 
transporte do material às usinas de 
beneficiamento (ITMNEWS, 2019, grife 
nosso).  

 
Após o colapso, a Vale S.A. negou qualquer ligação 

entre a transação e a barragem BI8. Ainda assim, há 
indícios de que a nova tecnologia faz parte de uma 
estratégia planejada para abrir novos mercados em torno 
da desativação de barragens. Em 29 de janeiro, apenas 
cinco dias após o colapso da barragem BI, a empresa 
anunciou o fechamento de mais 10 barragens do mesmo 
tipo. O plano para isso já estaria pronto e já foi acordado 
com os governos federal e estadual com a participação dos 
órgãos ambientais competentes. No dia seguinte a 
Secretaria do Meio Ambiente publicou a Resolução 
Conjunta SEMAD/FEAM nº 2.765, de 30 de janeiro de 2019, 
na qual foi determinada que as barragens de rejeitos do 
método de alteamento a montante, deverão ser 
descaracterizadas no prazo máximo de dois anos. A partir 
desse momento, qualquer mineradora que deseje extrair 
o minério remanescente durante a desativação das 
barragens precisa da tecnologia da New Steel. Portanto, 
não é surpreendente a recuperação de 8,5% nas ações da 
Vale naquele dia (STAR ONLINE, 2019). A hipótese de que 
o "plano de emergência" apresentado pela Vale já existia 
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antes do desastre em Brumadinho é sustentado pela 
seguinte notícia:  

 
Desde 2015, a Vale desenvolve importantes 
projetos de construção de barragens de 
rejeitos, como a barragem Brucutu Norte 
(2015) e a barragem Forquilha V (2016), em 
Minas Gerais, e novos projetos foram 
iniciados, como a barragem Maravilhas III 
(2016), também em Minas Gerais. É 
importante ressaltar que todas as novas 
construções de barragens da Vale seguem o 
método de construção convencional, em 
linha com a decisão tomada em 2016, após a 
ruptura da barragem da Samarco em 
Mariana, de desativar e descomissionar todas 
as barragens a montante, que será acelerada 
conforme o Press Release de 29 de janeiro de 
2019".  
O plano da Vale é aumentar a participação do 
processamento a seco em sua produção para 
70% até 2023 e, consequentemente, reduzir 
o uso de barragens em suas operações. [...] 
Essa iniciativa acompanha a aquisição da New 
Steel anunciada em 11 de dezembro de 2018. 
(MOORE, 2019, tradução própria).  

 
Após a liberação das licenças para a expansão dos 

projetos Jangada e Córrego e Feijão, os moradores 
observaram aumento de movimentações de veículos tanto 
nas minas quanto nas barragens. De acordo com relatórios 
não confirmados, as medidas para drenar o reservatório de 
rejeitos falharam. O fato é que logo antes do rompimento 
da barragem foram realizadas “... leituras inconsistentes 
em diversos piezômetros instalados no maciço da 
barragem B1” (MPF/MPE/PF, 2019). Mesmo assim, as 
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atividades das mineradoras não foram suspensas e não 
houve evacuação das áreas em risco. Diante disso, o 
desastre do Brumadinho pode certamente ser visto como 
uma tentativa malsucedida de iniciar a estratégia descrita 
acima.   

Parece, no entanto, que a Vale recuperou 
rapidamente do choque. Pouco depois da divulgação da 
lista de outras 10 barragen críticas, a empresa apressou-se 
a explicar que não havia perigo imediato de outro desastre 
(RODRIGUES, 2019). No entanto, quando o debate público 
sobre a segurança dos moradores nas chamadas ‘zonas de 
autosalvamento’ se intensificou, o comportamento da 
Vale mudou. Ela começou a sinalizar rotas de fuga, montar 
sirenes e preparar a população para emergências por meio 
de treinamento. Porém, não se tratava de uma estratégia 
civilizada para eliminar os riscos e preparar eventuais de 
evacuações temporárias numa forma que poderia 
tranquilizar a população. Em vez disso, após a 
reclassificação burocrática do nível de risco dessas 
barragens, a Vale deixou as sirenes uivarem de madrugada, 
sem qualquer necessidade real. Os movimentos sociais 
chamam o procedimento de “terrorismo das barragens” 
(MANUELZÂO, 2019), que deslocou milhares de pessoas 
nas cidades. Para os habitantes, seu lugar de vida cotidiana 
foi transformado literalmente da noite para o dia em um 
território de medo, do qual eles queriam sair o mais rápido 
possível. Mas qual seria a vantagem que o Vale tira disso?  

É importante lembrar que as barragens classificadas 
como de alto risco são exatamente aquelas que a empresa 
pretende descomissionar. A extração a seco dos resíduos 
depositados necessita a drenagem dos reservatórios. Para 
recolher a água, a empresa tem que construir diques a uma 
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certa distância abaixo dessas barragens. 
Consequentemente, a Vale precisa comprar terra e obter 
as licenças necessárias. Este é o caso da barragem Sul 
Superior no complexo mineiro de Gongo Soco em 
município Barão de Cocais. Em 8 de fevereiro de 2019, 
depois de ter sido reclassificada para um nível de perigo 
mais elevado, a Vale deixou as sirenes uivarem às 4:00 da 
manhã e evacuou 487 pessoas (OLIVEIRA, 2019). Ainda no 
mesmo dia, a Vale anunciou à SUPPRI o início das "obras de 
emergência para implantação da Estrutura de Contenção 
de Concreto Laminado - RCC a jusante da Barragem do Alto 
Sul" (Carta protocolada na SUPPRI/SEMAD, 09/04/2019, nº 
446/2019), incluindo a remoção da vegetação nativa da 
Mata Atlântica. Trata-se de um muro de 35 m de altura e 
107 m de comprimento, que está sendo erguido a 6 km de 
distância da barragem. As comunidades de Socorro, 
Tabuleiro, Piteiras e Vila Congo, que estão dentro dessa 
zona de auto-salvamento, provavelmente nunca poderão 
retornar às suas terras. No dia 6 de julho foi oficializado 
mais uma construção de um dique para a desativação das 
barragens B3/B4 da Mina Mar Azul, em São Sebastião das 
Águas Claras, conhecida popularmente como Macacos. 
Segundo a Vale “por se tratar de uma obra emergencial, 
não há necessidade de licenciamento prévio.”(ESTADO DE 
MINAS, 2019).    

Em outras palavras, a empresa está explorando o 
argumento da emergência para se apropriar, sem 
licenciamento ambiental, de extensos terrenos 
necessários para o descomissionamento.   
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7 MEIOS DISCURSIVOS PARA INFLUENCIAR OUTROS 
SETORES DO ESTADO  
 

Como a população dos municípios afetados pelas 
medidas acima mencionadas questionava o futuro da 
mineração, o discurso sobre a "vocação mineral" do estado 
de Minas Gerais foi rapidamente resgatado. Foi 
principalmente a FIEMG (2019) que reforçou a 
dependência mineral através de um estudo que estimou 
que a perda de empregos devido à descontinuidade da 
mineração poderia chegar a 1.480.445. Talvez seja esta 
‘vocação mineral que contribuiu para a implementação de 
um esquema da resolução negociada de conflitos como 
elemento central na definição da reparação dos danos 
causados pelos desastres. A estratégia da "Boa 
Governança", neste contexto, foi consolidada no âmbito 
de um projeto do Banco Mundial em cooperação com o 
Ministério Público de Minas Gerais - MPMG para encontrar 
soluções extrajudiciais em casos de conflitos em torno do 
licenciamento ambiental, uma vez que o judiciário 
brasileiro é quase inoperante. A abordagem acabou de ser 
testada no contexto de projetos de mineração 
(LASCHEFSKI, 2014). Contudo, logo após do rompimento 
da barragem em Mariana o Grupo de Estudos em 
Temáticas Ambientais (2015) uma representação ao 
MPMG que a reparação dos danos às vítimas não se encaixa 
na lógica de uma negociação de interesses para resolver 
conflitos entre partes iguais. Seria necessário agir 
decisivamente, com base nos direitos garantidos pela 
Constituição, para estabelecer uma indenização justa para 
as vítimas do crime cometido sem interferencia pela ré - a 
Samarco.   
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Em vez disso, foi implementado um sistema de 
governança coordenada pela Fundação Renova, criado em 
2016 através de um Termo de Transação e Ajustamento de 
Conduta – TTAC, chamado comumente o TAC Governança. 
Até maio de 2019 foram gastos R$ 6,06 Bilhões de Reais, 
das quais R$ 1,61 Bilhões de Reais foram destinados para 
indenzações de mais de 300 000 pessoas para danos em 
relação à água, danos gerais e Auxilios Financeiros 
Emergênciais (RENOVA, 2019). Apesar desses números 
impressionantes a situação das vítimas estão longe de ser 
resolvida. No quarto ano depois do rompimento as 
pessoas que perderam as suas casas ainda vivem em 
moradias provisórias sem perspectivas claras sobre o seu 
futuro. Sem entrar em detalhes observamos três 
estratégias:   

a) A "objetivação" do registro de danos por meio de 
um questionário padronizado, formulado a partir de uma 
perspectiva empresarial urbano e/ou agroindustrial, que 
não contempla às dimensões específicas dos pequenos 
agricultores, agricultores familiares, agricultores, 
pescadores artesanais, grupos tradicionais e étnicos. 
Assim, os instrumentos para o levantamento dos danos 
não contemplam as redes de relações sociais 
territorializadas (trabalho, parentesco, vizinhança e 
apoio), formas de significação e uso do espaço e dos 
recursos, valores culturais, entre outros. Para superar 
estes problemas o GESTA organizou em fevereiro de 2017 
uma oficina para apresentar um método para a elaboração 
de mapas comunitários. No entanto, a proposta só foi 
parcialmente acatada pelas equipas de assistência técnica.  

Ainda no contexto do cadastramento, observamos 
também uma tendência de criminalização pós-desastre em 
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relação a falta da inscrição das terras, bem como usos 
tradicionais em áreas protegidas, pesca e mineração 
artesanal, entre outros. Embora essas atividades informais 
tenham sido realizadas há várias gerações e o Estado as 
tenha tolerado como direitos costumarias, houve 
tentativas de classificá-las como irregulares (no sentido de 
violação de regras) ou mesmo ilegais. Desta forma, a sua 
indenização está sendo questionada ou ignorada. Outro 
problema é a redução dos ribeirinhos a atividades que são 
sua principal fonte de renda. Estão enraizados num modo 
de vida que inclui uma variedade de atividades não 
monetárias nos territórios que ocupam. Ao reduzi-los a 
uma atividade econômica ilegal, é possível excluí-los das 
reparações, que aconteceu com 650 garimpeiros e 
pescadores ao longo do Rio Doce. Em junho de 2019, um 
grupo ocupou o escritório da Renova em Mariana com o 
apoio do MAB - Movimento dos Atingidos por Barragens 
porque estavam sofrendo cada vez mais de fome. Foram 
necessários 23 dias de ocupação para chegar a um acordo, 
que incluí finalmente a inclusão da categoria como 
atingidos no cadastro (CARITAS, 2019).   

b) Os problemas dos ribeirinhos acima mencionados 
apontam para outra estratégia que denominamos aqui o 
‘sistema de peritos de deslegitimação das vítimas’. Isso 
não se refere apenas à necessidade de reconhecimento 
formal de comunidades tradicionais sob a Constituição, a 
fim de obter o direito à reparação, como é o caso dos 
ribeirinhos citados acima. Já em janeiro de 2016, em uma 
das primeiras reuniões da Samarco com as vítimas, 
observamos a classificação hierárquica das vítimas 
segundo outros critérios supostamente objetivos: O nível 
de escolaridade foi o critério utilizado para identificar os 
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representantes de certos grupos. Enquanto as vítimas 
“não classificadas” foram manipuladas pelo argumento 
"para acelerar a busca de soluções" de tal forma que se 
privaram do direito de se manifestar nas reuniões. A 
SAMARCO ainda se apropriou de uma abordagem da 
International Finance Corperation, entidade operacional do 
Banco Mundial, que distingue entre deslocados físicos 
(deslocalização ou perda de moradia) e deslocados 
económicos (perda de fontes de rendimento ou outras 
formas de reprodução social) (IFC, 2012), para estabelecer 
níveis de urgência de atendimento diferenciados. Ao longo 
dos anos surgiram outras diferenciações tais como 
moradores/sitiantes, moradores de Paracatu de baixo/de 
cima e finalmente urbanos/rurais. Ainda mais preocupante 
são perguntas nos questionários cadastrais sobre o 
engajamento dos entrevistados em grupos religiosas e 
políticas e sobre suas opiniões relativos aos líderes 
comunitários e pessoas que possivelmente querem se 
beneficiar da situação. Em um clima geral de medo de que 
não haja recursos suficientes para a reparação de todos, 
essas divisões artificialmente criadas entre as vítimas 
levam a conflitos internos e até mesmo à exclusão de 
indivíduos que supostamente não têm direito a 
indenização.  

c) A última estratégia que identificamos como um 
meio de acumulação por expropriação diz respeito a uma 
questão que parece pouco controversa: grande parte dos 
fundos investidos pela RENOVA foram destinados à 
recuperação de áreas afetadas pela lama. Declarações 
como: " O meio ambiente e as pessoas vão ficar melhores 
do que estavam antes", como disse o então presidente da 
Vale, Fabio Schvartsman, em 2018 (FOLHA DE SÂO PAULO, 
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2019), estão baseadas na crença que seria possível 
enfrentar até mesmo os piores desastres em solo 
brasileiro através de meios tecnológicos para a mitigação 
e compensação dos danos ambientais. Este entendimento, 
que permeia todo o planeamento ambiental, molda de 
certa forma a invenção de uma "natureza itinerante" (em 
analogia à agricultura itinerante) de acordo com o lema 
"tudo o que foi destruído pode ser reconstruído". No 
entanto, em 2016, registramos a insatisfação dos 
moradores de Bento Rodriguez e Paracatu com as 
leguminosas que foram semeadas na lama que cobria suas 
casas para acelerar a restauração da cobertura vegetal. Os 
habitantes entendiam esta medida, por um lado, como 
uma invasão ilegítima de suas terras e, por outro, como um 
impedimento às escavações realizadas pelas famílias em 
busca dos pertences remanescentes. Estes diálogos 
chamaram a nossa atenção para o fato de que as medidas 
de recuperação do ambiente estão sendo aplicadas em 
territórios anteriormente utilizadas pelas vítimas, 
incluindo áreas de uso comum sem títulos de propriedade. 
Em visitas de campo percebemos a prevalência de medidas 
de recuperação guiada pela visão da ‘natureza sem gente’, 
na qual apenas atividades como o ecoturismo são 
permitidos. Enquanto não há clareza sobre as áreas 
anteriormente usadas por populações afetadas a 
recuperação das áreas pode resultar numa apropriação 
velada de territórios tradicionais.  
 
8 CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

Neste artigo, mostramos as formas perversas de 
subalternização de grupos locais marginalizados, como 
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camponeses, quilombolas e povos indígenas, que 
permeiam os modernos sistemas de governança 
ambiental. O foco foi na certificação FSC como exemplo de 
uma estrutura de governança internacional intimamente 
ligada ao licenciamento ambiental em nível nacional. Os 
métodos de silenciamento no âmbito da participação civil 
e nos processos stakeholder são os mesmos em ambos os 
contextos. Os direitos constitucionais ao território de 
grupos com modos de vida tradicionais são transformados 
em interesses negociáveis.  As assimetrias de poder nos 
órgãos participativos permitem que as empresas 
imponham os seus interesses contra os mais fracos, uma 
vez que todo o sistema se baseia numa estrutura 
administrativa destinada a promover o desenvolvimento 
urbano-industrial seguindo o exemplo europeu. Neste 
contexto, o discurso da sustentabilidade ecológico e 
social, de base aparentemente científica e técnica, serve 
como meio de invalidar outras reivindicações. Muitas vezes 
as principais vítimas nem sequer notam como foram 
roubadas dos seus direitos durante a procura de um 
suposto consenso entre as partes. Quando as vozes da 
dissidência realmente se fazem ouvir, os atores 
dominantes recorrem a um tipo de ‘sistema de peritos de 
deslegitimação’ de determinados grupos entre os 
atingidos para negar as suas reivindicações, estratégia que 
não raramente é acompanhado pelo incentivo de conflitos 
internos entre eles. Muitas vezes um clima de medo e 
violência aberta é criado diretamente nas comunidades 
afetadas para silenciar as vozes da oposição.  

A estratégia subjacente dos sistemas de governança 
é a resolução negociada de conflitos, que corrobora com 
uma visão empresarial neoliberal das relações comerciais. 
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Atualmente mesmo o Ministério Público e o Judiciário 
recorrem a esta visão para determinar os valores para a 
reparação dos danos das vítimas das rupturas da barragem 
de rejeitos em Mariana e Brumadinho. Assim abrem mão 
do princípio da dignidade da pessoa humana, que rege o 
Estado Democrático do Direito. Os vencedores são quase 
sempre as empresas que empurram milhares de pessoas 
na miséria. 

Diante do discurso aberto do atual governo contra 
todos os sistemas de governança ambiental, a questão é 
se faz algum sentido pensar em formas de melhorá-los ou 
democratizá-los, como foram apresentados, por exemplo, 
na proposta Rede Brasileira de Justiça Ambiental (RBJA) 
para a Avaliação da Equidade Ambiental (LASCHEFSKI, 
2011). 

A resposta está nas reações veementes, 
especialmente dos países europeus, ao aumento visível da 
violência e do desmatamento no Brasil, o que levou a 
Alemanha e a Noruega a suspender seus pagamentos ao 
Fundo Amazônia (PARAGUASSU, 2019). Nesse contexto, 
há novamente apelos no exterior para um boicote às 
commodities brasileiras, que só foram ouvidas pela última 
vez no início da década de 1990. Evidentemente, isto não 
corresponde à agenda neoliberal de países dominantes 
como a França e a Alemanha, cujas economias dependem 
de matérias-primas do além-mar para sustentar seu 
crescimento econômico. 

Portanto, não surpreende que os trabalhos para 
estabelecer normas ambientais e sociais internacionais 
para o comércio internacional e criar sistemas de 
certificação correspondentes continuam na UE e nas 
Nações Unidas. Isso fica bem claro no exemplo do ICMM 
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mencionado acima, que, sobretudo após o rompimento da 
barragem de Brumadinho, está realizando atividades 
intensas para desenvolver padrões de avaliação para 
barragens de rejeitos. Muitos consultores já estão 
realizando levantamentos de stakeholders em Minas 
Gerais a esse respeito. 

Os membros fundadores do ICMM incluem Vale, BHP-
Billiton e Anglo-America, que são responsáveis por 
violações de direitos humanos e desastres ambientais 
gigantescos não apenas no Brasil. A Vallourec e a Plantar 
também fazem referência em seus relatórios anuais a essa 
iniciativa, que se refere publicamente ao FSC como um 
modelo a seguir. 

Essa conexão não surpreende, pois o principal 
negócio da Plantar e da Vallourec, mas também de um dos 
principais acionistas da Veracel, a Votorantim, está na 
mineração e na siderurgia. 

Também não é surpreendente que os 10 princípios e 
oito declarações adicionais para a mineração responsável 
apresentados pelo ICMM soam como padrões do FSC 
amaciados 

O repúdio contra o governo de Bolsonaro, que pode 
ser ouvido sobretudo dos países europeus, é na verdade 
uma hipocrisia, porque ambos os lados têm o mesmo 
objetivo: Bolsonaro declara publicamente que o papel do 
Brasil no mercado mundial reside na exportação de 
matérias-primas, como minérios e produtos agrícolas, e a 
Europa quer assegurar o acesso barato a esses 
commodities através do Mercosul. Enquanto Bolsonaro 
está preparado para reforçar esta relação de dependência, 
que remonta aos tempos coloniais, através da força bruta, 
a Europa aposta mais na lavagem verde oferecida pela 
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governança ambiental aparentemente moderna. Na 
realidade, porém, estes últimos andam de mãos dadas com 
a cultura política ainda presente da ‘troca de favores’ entre 
os stakeholders mais poderosos. Isso justifica o termo 
neocoronelismo, que usa um discurso sócio-ecológico para 
disfarçar a apropriação de territórios à custa de 
agricultores, quilombolas, indígenas e últimas terras 
naturais. Trata-se, então, de uma grilagem de terras 
oculta, ou em inglês hidden landgrabbing. 

Em uma leitura menos acadêmica, poderíamos 
resumir as causas dos conflitos apresentados neste 
trabalho através das palavras  dos representantes dos 
povos indígenas e do movimento dos sem-terra, que 
expressaram sua incompreensão de que as melhores 
terras, que poderiam eliminar o sofrimento da população 
brasileira pobre, estão sendo disponibilizadas para a 
produção de tubos, carros ou mesmo papel higiênico para 
as sociedades urbanas afluentes no exterior.  
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PROGRAMA PONTO DE MEMÓRIA: 
PRÁTICA DEMOCRÁTICA DE 

MUSEALIZAÇÃO DE BENS 
PATRIMONIAIS 

 

Júlio Alves dos Santos 

 
1 INTRODUÇÃO 
 

Em um estado democrático de direito a realização 
das demandas suscitadas pelas sociedades, quer seja por 
meio de participação pública ou por deliberação dos 
governos, são estruturadas em um conjunto de diretrizes 
que definirão as ações e procedimentos para a execução 
das mesmas.  

Deste modo, podemos definir que este conjunto de 
deliberações demandadas podem ser atendidas por meio 
de políticas públicas. E para o atendimento das demandas 
suscitadas no setor cultural, percebe-se uma série de 
necessidades de formação de políticas que atenda a cada 
uma das suas subáreas como danças, musicas, teatros, 
museus e patrimônio. 

Em nível nacional para atender a estas necessidades 
o então Ministério da Cultura (MinC)110, criado pelo 
Decreto Federal nº 91.114, de março de 1985 e extinto 
pela Medida Provisória 870, de 1 de janeiro de 2019, tem a 
vocação de promover ações que resultem na formação e 

                                                 
110 Atual Secretaria Especial de Cultura do Ministério da Cidadania. 
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ainda abarcam a difusão das manifestações culturais de 
naturezas diversas e de grupos sociais também diversos. 

Dentro do escopo da Secretaria Especial de Cultura 
do Ministério da Cidadania está o setor museológico que 
responsável pelas instituições e/ou pelos processos 
museológicos, que conservam, pesquisam e comunicam 
bens patrimoniais de valores histórico, artísticos, 
científicos, técnicos ou culturais. (Lei nº 11.904, de 14 de 
janeiro de 2009)   

No contexto de redemocratização do Brasil, após o 
período de Ditadura Militar (1964 - 1985), o Estado vem 
elaborando uma série de políticas públicas para atender a 
demanda da sociedade ao que se refere à preservação e 
comunicação de seus bens patrimoniais, e de modo geral 
boa parte destas políticas são construídas com a 
participação da sociedade, ou seja, políticas públicas 
participativas. 

Assim, as recentes políticas públicas que têm como 
eixo focalizador os bens patrimoniais, quer sejam eles 
tangíveis ou intangíveis, tem sido construída após uma 
série de reflexões dos atores sociais deste setor isto 
considerando as especificidades de cada categoria de 
patrimônio. 

Dentro do setor cultural e de patrimônio encontra-se 
o setor museológico que seguindo a característica de 
formação de políticas participativas elaborou a Política 
Nacional de Museus (PNM), que consiste em ser um 
documento estruturado pesando nas especificidades do 
setor museológico. O PNM tem como eixo de atuação a 
promoção da diversidade cultural, e teve como resultante 
a criação do Sistema Brasileiro de Museus (SBM), o 
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Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM) o Plano Nacional 
Setorial de Museus (PNSM). 

E desta composição de políticas, planos e programas 
museológicos surge o Programa Ponto de Memória (PPM) 
para o atendimento da promoção das práticas culturais os 
grupos sociais com menor visibilidade. Assim, o PPM tem 
como objetivo realizar, promover e sustentar estes 
processos de musealização. 

 
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 
Faz-se notório ressaltar as diferenças conceituais de 

políticas, programas e projetos sociais. Para isto, podemos 
afirmar que as políticas públicas estão em níveis macro, é 
podem ser definidas como um conjunto de ações para 
atender a uma especifica demanda social, e que para a sua 
execução, elas podem ser subdivididas em planos, 
programas e projetos que têm o mesmo objetivo. Neste 
sentido, Aguilar (2012) traz a seguinte definição: 

 
Os planos, programas e projetos na 
administração pública são formas de 
organizar toda estratégia governamental 
para dar cumprimento às políticas públicas 
que precisam ser implementadas. (AGUILAR, 
2012, p. 382). 

 
Colaborando com este argumento, ainda Aguilar 

(2012) denota que os planos, programas e projetos são 
instrumentos para organizar estratégias governamentais 
para o cumprimento de políticas públicas que precisam ser 
implementadas.  Para Saravia (2011, p. 29) a política 
pública é um sistema de decisões “que visa à ação ou 
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omissões, preventivas ou corretivas, destinadas a manter 
ou modificar a realizada de um ou vários setores da vida 
social”. Conforme Lia Calabre citada por Nascimento Bispo 
(2009) as políticas públicas podem ser definidas como 
resultado de atividades políticas que envolvem diferentes 
agentes, demandando alocação de recursos diversos.  
 

2.1 POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O SETOR MUSEOLÓGICO 
 

Com base nos argumentos apresentados 
escalonando em níveis, o desenho estrutural para atender 
a demanda social seria: políticas públicas ou políticas 
sociais e respectivamente os planos, programas e projetos 
que seriam oriundos das políticas. 

No Brasil, a consolidação das políticas públicas no 
contexto de redemocratização deu-se por mecanismos 
institucionais, voltados à integração e equidade social, 
dentre estes cito à Constituição Federal/1988, que 
preocupou em abarcar diversos, grupos e segmentos da 
sociedade em nível de estados e municípios, 
fundamentando no princípio de igualdade defendendo a 
participação da população por meio de organizações 
representativas. 

Anterior a redemocratização segundo Paes de Paula 
(2005) o então vigente formato de deliberação por parte 
do Estado, (modelo burocrático) não permitia um modelo 
representativo (modelo gerencialista), portanto a 
participação da sociedade civil, nas tomadas de decisões 
eram nulas. 

Portanto, após o período de redemocratização, dá-se 
a formação dinâmica da participação social na gestão 
pública. Todavia, de acordo com Guimarães (2007), a 
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agenda social e o processo de construção da democracia 
no Brasil foram diante das tensões entre espaços 
institucionais, e a participação social e cultura política, em 
âmbito macro e micro. 

A mudança de paradigma que este novo cenário 
destaca os sujeitos, passam a tornam participativos, 
orientando-se pelo interesse comum de decisão coletiva, 
de engajamento cívico da democracia deliberativa e 
participativa. Isto a partir de participação coletiva em 
agenda de interesses comum. Pultman apud Frey (2008) 
denomina de “capital social”.  

Tais, participações públicas são realizadas por meio 
de conferencias, fórum consultivos para as discussões das 
demandas para a formação das políticas e programas 
sociais, isto considerando a especificidades de cada grupo 
social que as demandam. 

No âmbito museológico, o marco histórico dos Planos 
e Políticas e ações após o período de redemocratização do 
Brasil, dá-se com a elaboração do PNM. Entretanto, no 
período que antecedem a elaboração do PNM, as 
disciplinas que estudam a história da museologia, seus 
marcos, destacam para as mudanças de perspectivas que 
as instituições e os profissionais deste setor tiveram em 
específico para o ano de 1972 em Santiago, no Chile, um 
importante limiar para o entendimento de como as 
práticas museológicas eram estruturadas e como elas 
passaram a se estruturar. 

Como referencial histórico para a configuração atual 
da políticas públicas para este setor, da Mesa Redonda do 
Chile em Santiago de 1972 e a reunião internacional de 
Quebec surgiram o desafio de pensar os bens patrimoniais 
para além das edificações, dos museus e instituições de 
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memórias já estabelecidas, e ampliaram a perspectiva do 
setor museológico das instituições para os professos 
museológicos até então não contemplados nas políticas 
públicas como os pontos de cultura e memórias, como 
forma de representação legitima dos grupos sociais. 
Surgindo a Sociomuseologia ou Nova Museologia. 

No âmbito brasileiro, uma parcela significativa dos 
pensadores da museologia tem defendido as mudanças 
ocorridas nos posicionamentos das instituições 
museológicas após estes marcos. 

Quanto a estas mudanças, as mesmas estão para 
além de alteração dos perfis tipológicos dos museus e 
perpassado até a alteração de comportamento destas 
instituições para com a sociedade que passaram 
priorizando as pautas de cidadania e participação social. 

Em relação as mudanças na formação das políticas 
públicas pós redemocratização, para Bispo (2011) as 
políticas públicas deixam de ser conservacionista-
monumentalistas e tornam-se participativas, o que para o 
setor museológico consistem na inclusão não somente dos 
bens tradicionalmente visto como patrimônio, mas 
ampliando para todos os processos museológicos. 

Neste sentido, o Programa Ponto de Memória e as 
políticas públicas correlatas vêm atender à necessidade 
em possibilitar que um conjunto de ações seja tomada para 
visibilizar, promover e salvaguardar processos museais. 

Cancline Apud Bispo (2011, p. 99), denota que o modo 
de produção, orientação e distribuição da cultura exigem 
mudança para a expansão dos setores populares da 
cultura. E para Nascimento Junior; Chagas (2006) “os 
museus passaram a ser tratados como processos e práticas 
culturais de relevância social” deixando de serem visto 
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como unidades e passam a sem estruturarem como 
agentes múltiplos. 

Neste contexto de mudança do perfil das instituições 
museológicas - ou seja, com a introdução dos grupos antes 
excluídos das políticas públicas para o setor, até então 
representado de modo folclorizado - com esta mudança 
tornaram-se atores sociais neste novo processo de 
inclusão das políticas de patrimônio como políticas 
públicas. Para Julião (2006, p. 24) o ponto comum entre 
estes atores sociais ou coletividade eram a suas presenças 
invisibilizadas pelas pautas até então segregadoras e 
elitistas.   

Dentre os setores sociais que tiveram o cuidado de 
trazer a pauta pública, a demanda de políticas públicas 
vinculadas a salvaguardar e comunicação do patrimônio 
cultural, está o setor museológico que tem como função 
social a premissa o estudo e práticas de desenvolvimento 
do coeficiente cultural de um determinado macrossomo 
social e para além disto as relações sociais nelas 
existentes.  

Isto sempre remetendo a uma noção de 
pertencimento dos indivíduos que usufruem do seu 
espaço e dos seus produtos, acredita-se que a 
incorporação dos vestígios desse sentimento, expressos 
pelas relações com a cultura material ali presente, possam 
aprofundar e fornecer subsídios importantes para as 
reflexões. Portanto, as políticas públicas têm aqui a função 
social de elevar a necessidade, por representatividade do 
microssomo (sujeito) ao macrossomo social (coletividade). 

No segmento cultural e no setor museológico, os 
PNC e da PNM e PNSM se estruturaram de modo 
interesetorial com outros segmentos das políticas 
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públicas, confluindo para a existência de política que 
perpassam a sua área de atuação numa relação de 
interdependência. E ainda estas elas se operacionalizam 
em níveis federais, estaduais e municipais. 

Para a elaboração de políticas públicas para o setor 
museológico há de se considerar não só os acervos dos 
museus quanto instituições formais. Todavia deve ser 
dado relevância para os objetos, documentos, e 
edificações que referem ou são usados por uma por um 
determinado grupo social, e que por estes são 
reconhecidos como referências de formação e afirmação 
de identidade e, de produção de valor, isto se dá por meio 
da memória coletiva. 

Portanto, fundamentando neste pressuposto, é 
conveniente refletir sobre qual é o alcance da gestão 
pública para a categoria e as suas aplicações que para a 
operacionalização das mesmas faz-se necessário a adoção 
dos procedimentos musealização isto é: identificação, 
seleção, preservação e divulgação destes referenciais, 
ainda poderá haver tensões e ganhos que os atores sociais 
envolvidos.  

Quanto aos procedimentos de musealização destes 
referenciais patrimoniais, ou seja seleção, salvaguarda e 
comunicação um artefato/objeto ou ação cultural, 
Candido Duarte define (2013).  

Deste modo para a execução destes processos faz-se 
necessário à elaboração de planos, programas e projetos 
que delinearão quanto a execução dos mesmos, isto é a 
adoção de procedimentos técnicos e científicos. 

Ademais, as políticas públicas de aplicação a estas 
práticas funcionais devem preocupar-se com as relações 
sociais representadas ou não. E consequentemente 
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construir uma relação com os sujeitos sociais que 
configuram estes contextos, e não deslocando o sujeito 
dos bens patrimoniais que o representam. 

Deste modo, o setor museológico pode ser visto 
como um interlocutor entre a sociedade e o seu 
patrimônio. Interlocução esta que será materializada por 
meio de ações programática ou formativas elaborada 
pelas ferramentas institucionais (políticas, planos, 
programas e projetos sociais). 
 
2.2 PROGRAMA PONTO DE MEMÓRIA 
 

O Programa Ponto de Memória está vinculado à 
Coordenação de Museologia Social e Educação do 
Departamento de Processos Museais (Comuse/DPMUS). O 
mesmo foi instituído com intuito de promover o 
protagonismo social e a inclusão e a cidadania dos grupos 
sociais até então alijados da partição nos processos 
democráticos de promoção da memória e patrimônio.  

O PPM no sentido de ser um programa de inclusão 
pode ser visto como uma política pública que diminui o 
distanciamento das demais política públicas 
institucionalizadas para a categoria museológica e de 
patrimônio, que segundo Bispo (2011) constitui as 
diferentes formas do “uso do patrimônio”. 

A demanda de criação do Programa Ponto de 
Memória parte do Plano Nacional da Cultura (PNC) e da 
Política Nacional de Museus (PNM) 2003 e Plano Nacional 
Setorial de Museus (PNSM), para a vigência entre 2010-
2020, gerenciados pela Secretaria Especial de Cultura e 
pelo IBRAM.  
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O Programa Ponto de Memória surge da meta 02 do 
Plano Nacional de Cultura (2012). Meta esta que 
intenciona que nos níveis estaduais sejam difundidas as 
ações de promoção à diversidade cultural e comunicação 
da cultura. 

Considerando a Situação-Problema em que o 
Programa Ponto de Memória surge ou seja da 
necessidades de potencializar as ações para o setor 
museológico e ampliar o escopo de instituições ou dos 
programas, planos e /ou ações que têm como premissa a 
preservação e difusão da memória coletiva, perpassando 
do lugar comum das instituições já estabelecidas e 
confluindo para o novo contexto em que são 
contemplados os processos de salvaguarda de referências 
culturais dos grupos sociais não até então não alcançados 
por políticas públicas.  

Deste modo, para garantir esta premissa é utilizado 
forma de custeio por meio de editais de fomento. No que 
tange aos objetivos, o PPM tem a pretensão de realizar e 
fomentar ações que promovam á difusão e a valorização 
da memória local. E quanto ao processo de 
institucionalização do PPM, ela se dará por meio de um 
comitê constitutivo formado por representantes dos 
pontos de memórias distribuídos por regiões brasileiras. 

Em 2008, na fase de criação do Programa, alguns 
pontos de memória, participaram da Ação Piloto.111 Em 

                                                 
111 Belo Horizonte - MG - Comunidade do Taquaril; Brasília/DF - 
Comunidade da Estrutural; Curitiba/PR - Comunidade do Sítio 
Cercado; Fortaleza/CE - Comunidade Grande Bom Jardim; Maceió -
Comunidade do Jacintinho; Porto Alegre/RS - Comunidade da Lomba 
do Pinheiro; Recife/PE -Comunidade do Coque; Rio de Janeiro/RJ - 
Comunidades do Pavão-Pavãozinho- Cantagalo; São Paulo/SP - 
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2009, o Programa tinha como entidade apoiadora o 
Ministério da Justiça, e o Programa Nacional de Segurança 
Pública com Cidadania (PRONASCI), isto por meio de um 
Projeto de Cooperação Técnica Internacional com a 
Organização dos Estados Ibero-Americanos (OEI). 

Em 2011 o Departamento de Difusão Fomento e 
Economia dos Museus (DDFEM) do IBRAM promoveu a 
primeira edição do Edital Premio Ponto de Memória que 
buscou reconhecer e premiar 48 (quarenta e oito) projetos 
de práticas de salvaguarda e difusão da memória social. 
Com o intuito de potencializar e qualificar as atividades 
neste setor. Esta premiação distinguiu os projetos por 
categorias, a saber são elas: Categoria 1 – Ponto de 
Memória no Brasil; Categoria 2 – Ponto de Memória no 
Exterior. Devido ao sucesso este edital teve outras versões 
em 2011, 2012, 2014. 

A Portaria n° 315, de 06 de setembro de 2017 do 
IBRAM institucionalizou o Programa Ponto de Memória e 
sublinhou seus objetivos e linha de alcance: 
 

Art. 4º Os objetivos do Programa Pontos de 
Memória são: I - propiciar a inclusão social, 
contribuindo para a valorização do território 
onde está situado o Ponto de Memória; II - 
estimular iniciativas de memória e 
museologia social por meio de ações de 
fomento, capacitação e intercâmbio; III - 
Incentivar a realização de inventários 
participativos das referências culturais para a 
identificação, pesquisa e promoção do 
patrimônio material e imaterial local; IV - 
estimular a participação democrática do 

                                                 
Comunidade da Brasilândia; Salvador/BA - Comunidade do Beiru e 
Vitória/ES -Comunidade do São Pedro. 
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Programa Pontos de Memória, 
fortalecendo a participação social nas 
políticas públicas voltadas para o setor 
Museal. (IBRAM, 2017 ,s.p., grifo meu). 

 

Assim, como público beneficiário, o PPM focaliza em 
atender diversos grupos sociais do Brasil que por vezes são 
inviabilizados isto devido a questões econômicas, 
socioculturais e políticas. Grupos como comunidades 
quilombolas, indígenas e afrodescendentes. Com intento 
de promover o protagonismo social e a inclusão e a 
cidadania. Este programa está vinculado à Coordenação de 
Museologia Social e Educação do Departamento de 
Processos Museais (Comuse/DPMUS). 
 
3 METODOLOGIA 
 

Como metodologia para a construção deste trabalho, 
foi utilizado as publicações oficiais das políticas, planos e 
programas elencados no escopo do mesmo e bem como a 
metodologia de elaboração e avaliação de políticas 
públicas e seus derivados, elaborada pelo Instituto de 
Pesquisa Aplicada (IPEA) e pela Comissão Econômica Para 
a América Latina e Caribe (Cepal). 

O documento norteador desta avaliação do PPM foi 
o caderno “Pontos de Memória: Metodologia e Práticas em 
Museologia Social -2006”. Em relação aos critérios de 
avaliação do Programa Ponto de Memória, a avaliação dos 
primeiros pontos de memória existentes foi elaborada por 
meio de participação coletiva de representantes de tais 
pontos. As variáveis utilizadas foram elaboradas 
considerando a especificidade do setor cultural para 
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mensurar dados qualitativos, isto é, aferindo percepção 
dos atores sociais envolvidos. 
 
4 RESULTADOS 
 

O desafio no processo de avaliação das políticas, 
programas ou projetos sociais para o setor cultural - 
museológico ou do patrimônio, é a inexistência de uma 
metodologia especifica que mensure dados subjetivo, com 
variáveis ou indicadores que observem fatores de 
percepção implícitos. Neste sentido, tais instrumentos 
podem ser aferidos com pesquisa de opinião grupo focais, 
fóruns e debates. 

Dentre as etapas de um programa e afins, a avaliação 
pode ser considerada como fundamental, no que tange o 
alcance de eficiência para o desenvolvimento e no alcance 
dos resultados pretendidos. 

Esta avaliação poderá ser mensurada por meio de 
indicadores sociais subjetivos (qualitativos). E de acordo 
com a literatura especializada os indicadores sociais, têm 
como função de nortear um estudo que parte de uma 
SITUAÇÃO-PROBLEMA ou compor uma etapa da execução 
de um projeto que tem como foco central uma demanda 
social. Constituindo assim como instrumento um que 
possibilita a tomada de decisões por meio das informações 
sobre o resultado da situação avaliada (situação-
problema), criando assim, mecanismos de informações aos 
participantes, para alcance pretendido.  

À vista disso, esta ferramenta de avaliação de uma 
política/programa, poderá garantir um bom 
gerenciamento dos processos e a obtenção de resultados 
a curto, médio e longo prazo. 
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Por conseguinte, indica-se o uso dos indicadores 
sociais para o alcance dos resultados pretenso do 
programa/política. Isto, seguindo os apontamentos de 
falhas, possibilitando as interferências. 

O seu uso vai da premissa da obtenção dos objetivos 
específicos e de forma equilibrada ao todo do escopo do 
objeto de programa/política. 
 
5 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  
 

As políticas públicas devem promover a construção 
de indicadores que permitam mensurar sua abrangência. E 
ainda tais indicadores devem estar além de aferir dados 
quantitativos, como amostragem de público de visitação e 
perpassar estes dados e gerando indicadores que 
permitam que posteriormente seja a alterado o cenário 
qualitativos das instituições. 

Como forma de avaliação do PPM, foi realizado pelo 
IBRAM uma avaliação dos primeiros pontos de memória 
existentes – Programa Ponto de Memória Pioneiros, num 
total de 12 (doze) e foi realiza uma avaliação dos primeiros 
anos do programa, isto com intuito de aferir os pontos 
positivos e negativos do mesmo.  

Ainda como meio de verificação foram considerados 
os atores sociais envolvidos, o desenvolvimento e 
desempenho do PPM. 

Assim, dos 12 (doze) pontos 11 (onze) trabalharam na 
construção do caderno “Pontos de Memória: Metodologia 
e Práticas em Museologia Social - 2006”. Utilizando com 
parâmetro esta analises, utilizo da metodologia “Marco 
Lógico” para elencar as informações listadas no mesmo. 
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Quadro 1 - Marco Lógico 1 com Descritores Explicativos do 
Problema  

Programa Ponto de Memória 
Descritores 
do Problema 

Necessidade da elaboração de programas 
sociais que visem a realização dos 
procedimentos de elaboração, consolidação 
dos processos museológicos existentes e 
que não são atendidos pelas políticas 
públicas para o setor. 

Problema Perca ou invisibilidade social nos processos 
museológicos ou ações culturais em grupos 
e comunidades não atendida pelas políticas 
públicas existentes para o setor. 

Objetivo 
Geral 

Dar atenção integral aos processos 
museológicos existente, considerando a 
diversidade cultural. 

Objetivo 
especifico 

 Estimulo a articulação em rede; 
 Promoção de ações educativas que 

proporcione a memória das comunidades; 
 Estimulo a pesquisa e realização de 

inventários participativos; 
 Discussão coletiva das demandas 

existentes que serão atendidas pelo 
Programa em seminários de capacitação; 

 Incentivo à colaboração dos novos 
processos museológicos com os museus 
tradicionais. 

Público-alvo Processos museológicos não atendido pelas 
políticas já institucionalizadas. 

Beneficiários Setor museológico. 

Critério de 
priorização 

 Os Pontos de Memória Pioneiros. 
 Os Pontos de Memória Premiados. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Diante do exposto, a reflexão deste trabalho 

circunda em torno dos pressupostos que orientaram a 
criação de políticas públicas para o setor de patrimônio e 
museológico, haja vista que o período analisado, pôs a 
redemocratização do Brasil, coincide em ser o período em 
que ampliaram as políticas para este setor. 

Assim como elencando o fator principal desta 
ampliação dá-se por se tratar o Estado de ser o 
responsável constitucionalmente pela atenção social ao 
que se refez-se à promoção cultural e preservação dos 
bens e práticas patrimoniais.  

Deste modo, a construção de tais políticas é 
estruturada por meio de participações sociais, isto é, a uma 
intercessão da comunidade do setor proponente e dos 
sujeitos sociais interessando, a comunidade em que os 
bens patrimoniais requerem atenção. Então, neste 
ambiente de formação e enumeração de demandas as 
relações sociais presentes nos processos museológicos 
deverão serão consideradas e isto irá reverberar em um 
setor abrangente, democrático. Até mesmo pelo modo 
foram estruturadas estas políticas; de forma participativa. 

Percebe-se que neste contexto a posterior a 
redemocratização com uma agenda formativa, neste novo 
formato de elaboração de políticas foi elaborada por melo 
de conferencias, fórum, painéis e seminários que 
extraíram como insumo os conjuntos de ações necessárias 
para a políticas faltantes. E neste contexto, os processos 
museológicos, tornam-se ampliados, uma vez que podem 
ser agregados a tais políticas para além de instituições 
formais, como museus, memoriais e afins. 
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PATRIMÔNIO IMATERIAL E PRÁTICAS 
ARTESANAIS: O REGISTRO COMO 

INSTRUMENTO DE POLÍTICA PÚBLICA 
EM OURO PRETO/MG 

 

João Paulo Martins 

 
1 INTRODUÇÃO 

 

O registro do patrimônio cultural imaterial foi 
instituído no Brasil, na esfera federal, pelo Decreto 
3.551/2000 e, ao longo de quase duas décadas, tem se 
disseminado como um instrumento de preservação e 
realização de políticas públicas de cultura. Sendo, ainda, 
apropriado por diversos detentores de bens culturais e 
demais representantes coletivos ou individuais da 
sociedade civil. 

Também ao longo desses últimos anos, o 
instrumento tem sido criado, utilizado e, por vezes, revisto 
dentro das esferas estaduais e municipais pelo Brasil. O 
caso de Ouro Preto/MG é relevante nesse sentido, pois 
apenas dois anos após a criação do registro federal, criou-
se o registro municipal através da Lei Municipal 17/2002 
que “Regulamenta o artigo 165 da Lei Orgânica Municipal, 
implanta e regulamenta o tombamento de bens móveis e 
imóveis, assim como o registro dos bens imateriais pelo 
Município de Ouro Preto e dá outras providências”. A lei 
foi regulamentada três anos depois, através do Decreto 
59/2005, quando também se iniciou a efetivação de 
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políticas voltadas para o reconhecimento e salvaguarda de 
bens imateriais no âmbito do Município de Ouro Preto. 

Institucionalmente, a execução das ações da política 
de patrimônio cultural imaterial na esfera municipal ficou 
a cargo do Departamento de Promoção Cultural, que 
passou a realizar a identificação, os inventários e os 
registros de patrimônio imaterial.  

As ações então realizadas fundamentaram a criação 
legal, em 2007, do Programa de Valorização e Preservação 
do Patrimônio Imaterial em Ouro Preto (Decreto Municipal 
743/2007). A importância das ações realizadas pelo 
programa no conjunto das políticas públicas de promoção 
cultural no Município levou a uma elevação do tema 
dentro da estrutura da Prefeitura de Ouro Preto. Em 2013, 
dentro da Secretaria de Cultura e Patrimônio, criou-se o 
Departamento de Promoção Cultural e Patrimônio 
Imaterial. Desde 2017, o departamento passou a agregar 
também as ações culturais voltadas para a valorização da 
cultura afrodescendente em Ouro Preto, passando a se 
chamar Departamento de Promoção Cultural, Patrimônio 
Imaterial e Igualdade Racial. 

O primeiro processo de registro realizado na esfera 
municipal em Ouro Preto foi da Produção de Doces 
Artesanais de São Bartolomeu (2008), seguiram-se os 
registros da Festa de Nossa Senhora dos Remédios do 
Fundão do Cintra – Distrito de Santo Antônio do Salto 
(2009); das Cavalhadas de Amarantina (2011); e da 
Celebração do Divino Espírito Santo em São Bartolomeu 
(2014). Encontra-se atualmente aberto e em processo de 
instrução o registro do Ofício de Bordadeiras e Rendeiras de 
Ouro Preto. 
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Além dos processos de registro, até o final de 2016, o 
Município de Ouro Preto havia inventariado 98 bens 
culturais de natureza imaterial, abarcando toda a extensão 
territorial municipal. Foram inventariados bens imateriais 
em todos os doze distritos além do distrito sede. Como 
será melhor discutido à frente, o inventário é um 
importante instrumento de política pública de patrimônio, 
de acautelamento dos bens culturais e mesmo para o 
processo de apropriação, por parte dos detentores, dos 
instrumentos de preservação do patrimônio imaterial. 

Partindo dessa contextualização das políticas 
públicas voltadas para o patrimônio imaterial em Ouro 
Preto, o foco desse artigo serão aquelas voltadas para as 
práticas artesanais, mormente os processos de registro da 
produção de doces artesanais de São Bartolomeu e do 
ofício de bordadeiras e rendeiras. O primeiro bem 
completou 10 anos em 2018 e passou pelo processo de 
revalidação, sendo possível avaliar aspectos importantes 
da salvaguarda realizada ao longo desse período. O 
segundo é relevante por ser um caso em que a solicitação 
do registro partiu de um grupo de bordadeiras e pelo fato 
de possuir relação com o conhecimento e a apropriação 
que o instrumento do registro desenvolveu ao longo dos 
últimos anos. Antes, porém, de adentrar no detalhamento 
desses dois casos, será feita uma reflexão sobre o 
patrimônio imaterial no contexto dos direitos culturais e 
suas políticas públicas. 
 
  



Rubens Alves da Silva, Franciéle Carneiro Garcês da Silva,  
Frederico Luiz Moreira, Samanta Coan. (Org.). 

 

622 

2 PATRIMÔNIO IMATERIAL, DIREITOS CULTURAIS E 
POLÍTICA PÚBLICA 

 
As ações de preservação do patrimônio imaterial, 

desenvolvidas já sob a vigência do Decreto 3.551/2000, 
bem como de legislações estaduais e municipais, tem, ao 
longo dos últimos anos, se desenvolvido bastante e 
passado por processos de reformulação em suas diversas 
nuances. Entre elas, a sua institucionalização como política 
pública, a criação de interfaces com outras políticas, o 
estabelecimento de novas formas de acesso e participação 
social às políticas de preservação e a apropriação do 
instrumento como forma de exercício de direitos culturais. 

Ao discutir o tema de políticas de patrimônio cultural 
no Brasil, Frederico Barbosa analisa os diferentes 
momentos dessa institucionalização a partir dos 
diferentes contextos, conceitos e marcos legais: 

 
(...) os modernistas que criaram o Iphan (...) 
inventaram um imaginário a respeito do que 
somos como nação – muitas nações dentro 
de uma, uma identidade complexa formada 
por diversidades – e trouxeram à imaginação 
política o dever do Estado de dinamizar a 
cultura. Entretanto, o período a que 
chamamos de expansão fragmentada não 
elaborou uma política cultural global. As 
instituições se expandiram para tratar de 
áreas específicas. O padrão foi estável a 
década de 1980, com algumas incursões na 
elaboração de políticas nacionais nas 
décadas de 1960 e 1970. Nada que implicasse 
uma mudança nos padrões de organização 
institucional. No período pós-Constituição de 
1988, outro padrão se consolidou, o de uma 
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política ancorada no federalismo 
cooperativo, participativa e de grande 
abrangência territorial. Obviamente, o 
diálogo com os direitos humanos está 
presente em outros momentos, mas nesse 
período ganhou a forma de direitos 
fundamentais e materializou-se 
gradualmente como parte dos objetivos 
institucionais. (BARBOSA, 2018, p. 80).  

 
Dentro dessa perspectiva, pós-Constituição de 1988, 

que se tem a expansão territorial de políticas públicas de 
cultura incluindo a competência comum da União, Estados 
e Municípios112. É nesse contexto que se expandem as 
legislações e execução de políticas públicas de patrimônio 
nas esferas municipais, como o caso de Ouro Preto.  

A Constituição Federal, em seu artigo 216, define o 
alcance de entendimento de patrimônio cultural 
brasileiro, estabelece a memória como um direito 
fundamental e traz a obrigação do poder público de 
promover e proteger o patrimônio cultural por uma série 
de instrumentos e políticas públicas. O registro é um 
desses instrumentos, adequando-se às especificidades do 
bem cultural imaterial. 

O bem cultural registrado precisa passar por um 
processo de revalidação a cada dez anos. A revalidação visa 
observar a continuidade das práticas, efeitos decorrentes 

                                                 
112 A Constituição Federal em seu Art. 23 estabelece como 
competências comuns de União, Estados e Municípios: “  III -  proteger 
os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e 
cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios 
arqueológicos;  IV -  impedir a evasão, a destruição e a 
descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, 
artístico ou cultural”. 
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da implementação de planos de salvaguarda e, por fim, as 
mudanças sofridas pelo bem ao longo do tempo. Pela 
própria natureza imaterial das manifestações culturais em 
questão, mudanças e/ou adaptações a novos contextos 
não são vistas necessariamente como negativas. Pelo 
contrário, o registro parte do reconhecimento dos bens 
culturais como vivos e dinâmicos, nos quais estão 
presentes a permeabilidade a influências e a necessidade 
de adaptabilidade para sua permanência. 

Associado a isso, o instrumento do registro se 
relaciona diretamente à perspectiva dos direitos culturais 
e à dinamicidade das manifestações para a execução de 
políticas públicas. Mais uma vez recorremos às reflexões 
de Barbosa: 
 

A avaliação periódica indica que o bem e seus 
dinamismos devem ser acompanhados ao 
longo do tempo. Ora, se o bem foi registrado 
e reconhecido como parte do patrimônio 
nacional, isso sugere ações positivas de 
proteção e dinamização do contexto vivo em 
que o bem está inserido. Esse conjunto de 
ações, denominado “plano de salvaguarda”, 
lida não apenas com as características do 
bem, mas com seus dinamismos sociais e 
culturais. Dessa maneira, a garantia dos 
direitos culturais ganha novas formas: o 
Estado deve proporcionar meios ou atuar na 
salvaguarda das manifestações reconhecidas 
como referência” (BARBOSA, 2018, p. 89). 

 
Ao mesmo tempo, o registro é também um processo 

de documentação que ressalta os processos, agentes e 
saberes envolvidos na permanência e recriação dos bens 
culturais. Esse processo de inventário visa, outrossim, 
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reconhecer e valorar os principais aspectos simbólicos e 
culturais do bem em questão, sendo esses os alvos 
privilegiados das políticas públicas e planos de 
salvaguarda que visam a sua preservação com patrimônio 
coletivo. 

Atualmente no Brasil, no âmbito federal, o registro 
de bens imateriais é feito em quatro livros, cada um 
destinado a uma categoria de bens: Livro dos Saberes, 
Livro das Celebrações, Livro dos Lugares e Livro das 
Linguagens. Há, ainda, legislações estaduais e municipais 
que tratam do tema e, por vezes, produzem outras formas 
de categorização. Nem sempre é simples a categorização 
de um bem cultural dentro de um desses quatro livros. De 
toda maneira, é possível perceber como o reconhecimento 
patrimonial, a documentação e a difusão de um bem 
cultural imaterial podem contribuir para sua preservação e 
compreensão. Essas atividades propiciam, ainda, a 
possibilidade de relação da preservação com outras 
políticas públicas como aquelas de fomento à economia 
criativa, ou economia da cultura. 

Os planos de salvaguarda são instrumentos de 
políticas pública que devem ser elaborados de forma 
participativa entre os agentes detentores do bem cultural 
e poderes públicos. Seus objetivos são o desenvolvimento 
de estratégias para a preservação e valorização do 
patrimônio imaterial, variando profundamente para cada 
bem. Assim, o registro cumpre também o papel de 
preservação da diversidade, valorizando os aspectos 
simbólicos, históricos e territoriais de cada um. Trata-se, 
pois, de um instrumento de política pública que mobiliza 
as dimensões simbólica, cidadã e econômica da cultura. 
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Dessa forma, cada vez mais o patrimônio cultural 
imaterial tem sido mobilizado no sentido da salvaguarda 
de saberes e direitos intelectuais coletivos, como de 
grupos indígenas, quilombolas e comunidades 
tradicionais. Podendo, em alguns casos, propiciar a 
inserção desses grupos no mercado com a valorização de 
suas especificidades culturais, históricas e espaciais.  

O registro, entretanto, não é a única forma de se 
realizar a preservação de bens culturais imateriais. A 
realização de inventários do patrimônio cultural constitui 
uma importante ferramenta para difusão e conhecimento 
dos bens culturais. É importante perceber como a 
realização de pesquisas e produção de conhecimento, 
principalmente os de natureza imaterial, é fundamental 
para a efetivação do direito à memória e para a orientação 
de políticas públicas posteriores. 

No caso brasileiro, é possível perceber como as ações 
de reconhecimento e preservação do patrimônio cultural 
imaterial tem se voltado para espaços, comunidades e 
manifestações que, de fato, tiveram seus elementos 
culturais deixados de lado por estudos historiográficos e 
estado à margem do simples reconhecimento como 
cultura. Soma-se a isso o fato de suas práticas estarem 
bastante associadas à oralidade. Daí a importância dos 
trabalhos que trazem luz a manifestações culturais 
afrodescendentes, indígenas, atividades rurais etc. 

A elaboração e execução de planos de salvaguarda do 
patrimônio imaterial podem ser vistas, assim, dentro do 
contexto da efetivação de direitos culturais, de direito à 
memória e de execução de políticas públicas de cultura. 
Destarte, é importante ainda observar como o tema pode 
se inserir em outros instrumentos de política cultural 
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como os que hoje compõem o Sistema Nacional de Cultura 
(SNC).  

Não cabe aqui detalhar o funcionamento do Sistema 
Nacional de Cultural, inserido na Constituição Federal, 
através do Artigo 216–A, apenas ressaltar que ele propõe 
a criação e organização sistêmica de outros instrumentos 
e instâncias de participação e gestão da política pública de 
cultura, como o conselho de política pública, as 
conferências de cultura, os planos de cultura e os fundos 
de cultura. Sendo esse modelo existente na esfera federal 
e a ser replicado por Estados e Municípios para a realização 
de suas políticas locais e integradas ao SNC.  

A presença de ações de reconhecimento, fomento e 
preservação do patrimônio imaterial nos planos de cultura, 
representa uma possibilidade para a criação de política 
pública de preservação, com potencial alcance, inclusive, 
para bens culturais não registrados. 
 
3 APRESENTAÇÃO DOS CASOS 
 

Passamos agora para a apresentação e análise de 
casos de registro do patrimônio cultural imaterial em Ouro 
Preto que envolvem práticas artesanais: a Produção de 
Doces Artesanais de São Bartolomeu e o Ofício de 
Bordadeiras e Rendeiras de Ouro Preto. 
 
3.1 PRODUÇÃO DE DOCES ARTESANAIS DE SÃO 
BARTOLOMEU 
 

O processo de registro da Produção de Doces 
Artesanais de São Bartolomeu foi aberto 2006, sob 
iniciativa do Departamento de Promoção Cultural da 
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Prefeitura Municipal de Ouro Preto, sendo o primeiro do 
gênero a ser realizado no município. A instrução do 
registro foi finalizada em 2008, quando o mesmo recebeu 
o título de patrimônio cultural imaterial de Ouro Preto. 

São Bartolomeu é um distrito de Ouro Preto marcado 
pela atividade rural. Desde os tempos coloniais a 
localidade se notabilizou pela produção de gêneros 
alimentícios para o abastecimento da região mineradora. 
Além da produção agrícola, a atividade doceira se mostra 
presente há séculos no distrito. Embora atualmente a 
goiabada cascão seja o carro chefe da produção de todos 
os doceiros, durante muitos anos a marmelada foi o doce 
mais produzido. Entretanto, a escassez do marmelo na 
primeira metade do século XX levou à atual prevalência do 
doce de goiaba. Além da goiabada, a atual produção 
doceira da região inclui outros produtos como o doce de 
leite, a pessegada, o doce de laranja e o doce de cidra, a 
depender do produtor. 

Durante o processo de instrução, foi realizada a 
pesquisa de campo que orientou importantes aspectos 
para o conhecimento da prática doceira, a criação dos 
primeiros planos de salvaguarda e as alterações na própria 
forma de organização local da produção. 

Dentre esses aspectos, foi ressaltado a forma de 
organização familiar da produção que, em alguns casos, 
envolvia também as relações de vizinhança. Na época da 
finalização do dossiê de registro, foram identificados 35 
núcleos familiares doceiros. Embora o distrito de São 
Bartolomeu fosse, como se viu, já bastante identificado 
com a produção doceira e os produtores estabelecessem 
relações entre si, não havia até aquele momento uma 
fonte de informações com dados sobre número de 



Patrimônio, informação e mediações culturais na contemporaneidade 
 

629 

produtores, suas localizações, suas diferentes dificuldades 
e necessidades.  

Ainda durante o processo de instrução, já com os 
dados dos produtores, foi possível orientar uma primeira 
ação para a salvaguarda da prática, a criação da ADAF-SB – 
Associação de Doceiros e Agricultores Familiares de São 
Bartolomeu. Em seu momento de criação, a ADAF-SB 
reuniu todos os doceiros identificados no processo de 
instrução do registro. Entretanto, ao longo dos anos, 
alguns produtores entenderam que seria melhor manter 
sua produção, mas não participar da associação, que ainda 
reúne a maioria deles. 

A ADAF-SB tem contribuído para que os doceiros 
acessem diversas necessidades de produção e de 
distribuição que isoladamente teriam maior dificuldade, 
além de constituir uma representação para a apresentação 
de projetos culturais associados à produção doceira e ao 
distrito de São Bartolomeu. 

Dentre essas atividades culturais e de divulgação dos 
doces locais, destaca-se a Festa da Goiaba que teve início 
na década de 1990 passando por períodos de interrupção. 
Em 2006, quando se iniciaram os trabalhos para o registro 
da produção doceira de São Bartolomeu, a revitalização da 
celebração foi um dos objetivos traçados pela equipe do 
Departamento de Promoção Cultural. Naquele ano, a festa 
voltou a ocorrer, havendo uma mobilização para 
participação e presença de todos os doceiros. Desde 
então, ela não mais deixou de ser realizada. 

Juntamente com o registro, finalizado em março de 
2008, foi entregue aos doceiros na Festa da Goiaba 
daquele ano a primeira versão do selo identificativo dos 
doces locais como patrimônio imaterial de Ouro Preto. O 
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selo tem se mostrado importante no papel de identificar o 
produto registrado e, conforme os próprios doceiros 
afirmam, ele se tornou algo buscado pelos consumidores 
para garantirem a origem o produto, diferenciando-se de 
outros doces artesanais. 

Ao longo dos dez anos do registro, foram 
confeccionados 3 selos diferentes. O primeiro dava grande 
atenção à goiaba, matéria-prima do doce mais produzido 
na região. Entretanto, como se viu, há outros doces 
produzidos no distrito e o registro tinha como foco a 
produção artesanal de doces, não a goiabada cascão 
apenas. Esse aspecto gerou alguma confusão entre 
produtores e consumidores, pois, para alguns, o selo dava 
a entender que apenas a goiabada seria o doce registrado 
ou mesmo que apenas ela deveria utilizar o selo. Assim, em 
2013, o Departamento de Promoção Cultural e Patrimônio 
Imaterial desenvolveu juntamente com a ADAF-SB uma 
nova proposta de selo que ressaltava aspectos da 
localidade e do caráter artesanal da produção doceira. Por 
fim, em 2018, foi feita uma nova alteração no selo em que 
inseria a lembrança dos dez anos do registro. 

 
Figura 1 - Imagens dos 3 selos identificativos de patrimônio 
imaterial produzidos 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Encontra-se em andamento o acompanhamento e 
proposição de soluções de adequação dos espaços de 
produção doceira para se obter as certificações e licenças 
sanitárias. Esse é um aspecto fundamental cuja discussão 
e proposição de soluções está presente desde o início do 
processo de registro da produção doceira de São 
Bartolomeu. Importante, nesse caso, ressaltar a 
dificuldade existente já nas últimas décadas para que a 
produção alimentícia artesanal sobreviva diante das 
normativas e exigências sanitárias existentes que, em 
grande parte, foram elaboradas tendo em vista modelos 
de produção industrial de alimentos. É necessário ter um 
olhar especial para essa questão que envolve a 
manutenção de uma manifestação cultural, de modos de 
vida e mesmo do sustento de várias famílias. Obviamente 
há a necessidade de adequações, mas dentro do 
reconhecimento da diversidade de formas produtivas e da 
preservação do patrimônio. Para isso, é necessário diálogo 
entre órgãos de vigilância, setores de patrimônio, 
produtores e consumidores. Ao longo dos últimos dez 
anos, é possível dizer que esse foi o desafio mais difícil a 
ser enfrentado e que ainda não foi resolvido. Entretanto, a 
maior divulgação e valorização de produtos artesanais nos 
tempos atuais – para o que contribuiu bastante políticas 
de patrimônio imaterial que tocaram a produção de 
alimentos artesanais por todo o Brasil – demonstra um 
contexto mais favorável no desenvolvimento de soluções 
que garantam a segurança alimentar do consumidor e 
promovam a permanência da produção alimentícia 
artesanal em seus aspectos econômicos, culturais e 
simbólicos. 
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No caso de São Bartolomeu, o modo de produção 
familiar é uma dificuldade a mais na superação desse 
desafio. Embora haja elementos comuns quanto à 
produção, como o uso de pás, tachos de cobre, 
despolpadores etc., de fato, cada espaço de produção 
familiar é único e demanda projetos específicos de 
adaptação, bem como de orientações de boas práticas e o 
desenvolvimento dos chamados POP (Procedimento 
Operacional Padrão).  O levantamento dessas demandas 
espaciais, proposição de projetos e desenvolvimento de 
POP’s são as ações de salvaguarda que se encontram em 
andamento junto aos produtores, sendo realizado por 
técnicos da Prefeitura de Ouro Preto. 

Outro aspecto importante para ser avaliado nesses 
dez anos de registro da produção de doces artesanais de 
São Bartolomeu é quanto às condições e interesse dos 
doceiros em manterem viva essa prática. Como se viu 
acima, a atividade doceira remonta a séculos na localidade 
e vários produtores atuais possuem a memória de várias 
gerações de doceiros na família. 

No período de instrução do registro, entre os anos de 
2006 e 2008, já foi possível perceber a preocupação com a 
permanência da atividade, pois vários filhos de produtores 
haviam deixado o distrito para estudar ou mesmo procurar 
outras oportunidades de trabalho, rompendo um laço que 
por séculos manteve a manifestação presente. Nesse 
sentido, cabe ressaltar ainda a dificuldade que os doceiros 
passaram a ter para enviar suas encomendas para cidades 
mais distantes ou mesmo outros estados devido a 
questões fiscais. Assim, o comércio dos doces ficou 
restrito ao mercado a Ouro Preto e arredores, fazendo 
com que economicamente deixasse de ser atrativo para os 
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mais jovens. Promover ações que superem esses 
obstáculos é fundamental para a salvaguarda do bem e sua 
permanência no tempo. 

Quanto aos produtores, há também uma diversidade 
de ritmos de produção. Há desde aqueles que tem na 
atividade doceira sua única fonte de renda, passando pelos 
que conciliam a produção de doces com outras atividades 
durante todo o ano e alguns que só produzem 
pontualmente em determinados períodos do ano, por 
exemplo, no final do ano quando as vendas aumentam 
devido às festas ou mesmo quando possuem frutas em 
seus quintais. 

Ao longo da última década houve uma diminuição do 
número de produtores devido ao falecimento de doceiros 
e mesmo pela falta de interesse em continuar com a 
prática, em alguns casos devido à idade avançada do 
produtor.  

Por outro lado, houve também a introdução de novos 
doceiros. Nesse caso, é possível perceber um perfil mais 
jovem com laço de parentesco com doceiros antigos ou 
não. Interessante perceber como nesse perfil dos novos 
doceiros, o registro da produção como patrimônio 
imaterial e sua maior difusão se mostra um aspecto 
importante para terem se interessado em entrar na 
produção. O perfil dos novos doceiros possui também uma 
maior ligação com a adequação das técnicas tradicionais 
com exigências sanitárias e de mercado, bem como a 
abertura para a produção e experimentação de novas 
receitas artesanais. 

O caso do registro da produção de doces artesanais 
de São Bartolomeu mostra como a salvaguarda do 
patrimônio imaterial pode se converter em política pública 
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de caráter intersetorial (NASCIMENTO, 2010). A ações 
desenvolvidas correlacionam mobilização social, 
diversidade de órgãos e saberes técnicos do poder público 
– não apenas municipal – e o acompanhamento constante 
da execução e (re)formulação dos planos de salvaguarda 
faz com que, ao contrário de grande parte das políticas 
públicas de cultura, essa seja um exemplo de continuidade 
no tempo passando por diferentes governos no Município. 
 
3.2 OFÍCIO DE BORDADEIRAS E RENDEIRAS DE OURO 
PRETO 
 

O processo de registro do Ofício de Bordadeiras e 
Rendeiras de Ouro Preto iniciou-se com a solicitação feita 
pela AACO (Associação Arte, Cultura e Ofício do São 
Cristóvão) para o registro da renda marafunda e outros 
bordados realizada em 2014. Naquele momento, tratou-se 
do primeiro processo de registro cujo pedido partia dos 
detentores do bem cultural no município. Até então, 
embora sempre houvesse a participação dos detentores, a 
orientação e proposição do registro havia sido feita pelo 
Departamento de Promoção Cultural e Patrimônio 
Imaterial. 

Embora a AACO – uma associação civil sem fins 
lucrativos – se envolvesse em outras atividades e 
praticasse outros tipos de bordados e rendas, o foco inicial 
na renda marafunda deveu-se ao fato de que, em 2011, o 
Departamento de Promoção Cultural e Patrimônio 
Imaterial ter realizado uma ficha de inventário da renda 
marafunda. Realizava-se, então, um inventário de ofícios 
em Ouro Preto no contexto do Inventário de Proteção do 
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Acervo Cultural (IPAC) que compõe os relatórios do ICMS 
Critério Patrimônio Cultural. 

É possível perceber, nesse caso, a própria 
importância do processo de inventário na disseminação de 
conhecimento acerca do instrumento do registro e mesmo 
da apropriação por parte dos detentores do entendimento 
de sua atividade como bem cultural. O exemplo prévio do 
registro e das ações de salvaguarda da produção de doces 
artesanais de São Bartolomeu também contribuiu 
bastante nesse sentido. 

O estudo preliminar que analisou o pedido apontou 
para o registro não apenas da renda marafunda, mas sim 
do reconhecimento do ofício das bordadeiras e rendeiras 
como patrimônio de Ouro Preto. De fato, atualmente, o 
bordado é a atividade artesanal mais difundida no país, 
presente em 76,2% dos municípios brasileiros (IBGE, 
2015).  

Assim, o estudo sobre a presença de rendas e 
bordados em Ouro Preto demonstrou que ao invés de se 
eleger uma técnica ou linguagem, como a renda 
marafunda, é mais significativo e identitário no município 
o ofício de bordadeiras e rendeiras, que está presente há 
séculos em Ouro Preto como fonte de renda e 
manutenção/recriação desses saberes. Dessa forma, em 
2016, foi aberto o processo de registro do ofício de 
bordadeiras e rendeiras com a indicação clara de que o 
reconhecimento deve vir associado à elaboração de 
políticas públicas de salvaguarda e preservação desse bem 
cultural. 

Durante os anos de 2017 e 2018, a Secretaria de 
Cultura e Patrimônio realizou os Fóruns Territoriais de 
Cultura como forma de participação social para a 
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elaboração do Plano Municipal de Cultura. Os fóruns 
percorreram os doze distritos de Ouro Preto além do 
distrito sede. Foi possível constatar a presença de 
rendeiras e/ou bordadeiras em todos os distritos ouro-
pretanos. 

O registro do ofício de bordadeiras e rendeiras em 
Ouro Preto, mais do que ressaltar algum tipo de 
linguagem, técnica ou excepcionalidade da produção local, 
tem como objetivo reconhecer esse fazer silencioso que se 
manteve extremamente disseminado no cotidiano do 
município ao longo de todos os séculos de existência. Além 
disso, a solicitação do registro feita por detentores aponta 
para uma necessidade de se estabelecer uma política 
pública específica para a atividade e seus praticantes que 
pode se dar através da elaboração e execução de planos 
de salvaguarda. 

O fato da atividade rendeira ser, majoritariamente, 
um ofício doméstico e feminino ajuda a explicar o porquê 
de, ao longo dos anos, essa manifestação tenha sido 
menos valorizada em relação a outras atividades. Nessa 
perspectiva, o registro do patrimônio cultural imaterial 
pode também trazer um outro olhar e dar mais visibilidade 
ao ofício que, como se viu, é mais presente em termos de 
número de praticantes e dispersão espacial do que outras 
manifestações culturais do município. Atualmente, rendas 
e bordados ocupam diversos espaços da cidade como 
museus, locais de visitação turística, lojas etc. A exposição 
dos trabalhos em algumas janelas e sacadas, 
principalmente aos fins de semana, tem incorporados os 
mesmos à paisagem local. 

Sobre a presença de rendas e bordados em Ouro 
Preto, tem-se uma dispersão territorial e a produção de 
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uma diversidade de técnicas e formas de organização das 
artesãs.  

Atualmente, a organização em grupos e associações 
tem sido as mais comuns dentre as bordadeiras e 
rendeiras. Esse formato coletivo é importante para 
organizar a produção, promover mostras e transmitir os 
saberes através de cursos e oficinas. Dentre os grupos de 
artesãs que reúnem bordadeiras e rendeiras em Ouro 
Preto temos: AACO- Associação de Arte, Artesanato, 
Cultura e Ofício do Bairro São Cristóvão; Grupo Cocha de 
Versos; Grupo ASA – Associação de Senhoras Artesãs de 
Ouro Preto; Nós na Linha; Grupo Devoções; Mulheres de 
Fibra; Artes Mãos e Flores; Mãos de Amarantina; Artes da 
Terra; Associação Comunitária dos Artesãos e Agricultores 
da Localidade de Maciel e Mulheres em Ação. 

Sobre a diversidade de técnicas e linguagens 
artesanais nos bordados e rendas praticados em Ouro 
Preto, tem-se desde a preservação de saberes de origem 
portuguesa como renda abrolhos, tapetes arraiolo e renda 
marafunda a composições que remetem a inovações como 
as executadas pelo grupo Colcha de Versos que borda 
poemas árcades e imagens de Ouro Preto, passando pelos 
bordados em chita, dentre outros. 

A solicitação que deu ensejo ao processo de registro 
do ofício de bordadeiras e rendeiras em Ouro Preto partiu, 
desde seu início, da perspectiva de estabelecimento de 
uma política pública de preservação desse bem cultural. 
Nesse sentido, já foram observadas algumas demandas e 
propostas comuns através de reuniões e entrevistas com 
membros dos grupos de bordadeiras e rendeiras, como a 
cessão de espaços de exposição e vendas permanentes; 
condições logísticas para realização de oficinas e cursos 
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que garantem a transmissão dos saberes; identificação dos 
bordados e rendas ouro-pretanos (ação semelhante ao 
selo utilizado nos doces de São Bartolomeu) com o 
objetivo de evitar que produtos externos sejam 
identificados como de produção local; e o cadastro da 
produtores em todo o território ouro-pretano, dando 
maior conhecimento e condições de orientar a salvaguarda 
do bem. 
 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O artigo procurou apresentar dois casos de registro 
de patrimônio imaterial e como esse instrumento pode 
assumir um importante papel na criação e manutenção de 
políticas públicas de preservação do patrimônio cultural. 

A seleção, dentre os bens registrados em Ouro Preto, 
de práticas artesanais deveu-se ao fato de serem 
manifestações que por suas características estabelecem 
relações em todas as dimensões da cultura e que 
demandam políticas públicas que envolvem diferentes 
setores do poder público. Ou seja, a preocupação e 
envolvimento com políticas de patrimônio deve ir além das 
secretarias e/ou departamentos de cultura, mas sim 
permear todos aqueles que tocam os arranjos produtivos 
das práticas culturais existentes no município. 

As políticas públicas de salvaguarda devem ser 
elaboradas em contato direto com os detentores, sendo 
necessariamente participativas, algo muitas vezes 
desejado em outras políticas públicas, mas de difícil 
execução na maioria dos casos. O recorte dos grupos 
dentro de uma salvaguarda de bem registrado permite 
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uma melhor focalização dos diálogos, possibilitando uma 
maior e melhor participação. 

Nesse sentido, é fundamental que os processos de 
registro, desde a sua solicitação, tenham em vista esse 
aspecto fundamental de que o seu resultado final deve ser 
o estabelecimento de uma política pública voltada para a 
preservação do bem. Ou seja, um processo de registro não 
finaliza no seu reconhecimento como patrimônio 
imaterial. A valoração do bem cultural, nesse caso, é um 
elemento fundamental para saber como preservar os 
elementos simbólicos através de políticas públicas 
participativas.  

Dentro desse viés, é importante que o gestor 
detenha o conhecimento de demais instrumentos que 
podem fortalecer a preservação em termos materiais e 
institucionais. É o caso das possibilidades de ações de 
salvaguarda fazerem parte de outras políticas públicas, 
como os planos de cultura. Deve-se ter em mente ainda as 
ações de outros setores e secretarias do poder público que 
possuem interesse comum dentro do bem a ser 
preservado, promovendo políticas intersetoriais.  

Por fim, ressalte-se a contemporaneidade e inovação 
presentes em ambos casos apresentados que ao lado da 
preservação de tradições, são atividades que tem se 
mostrado permeáveis a mudanças, adaptações e 
experimentações, como é característico de bens 
imateriais. Essa perspectiva deve estar presente na gestão 
e preservação do patrimônio, superando antigas visões do 
patrimônio como paralisante no tempo.  
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CABANA DO PAI TOMÁS: SABERES DE 
RESISTÊNCIA 

 

Cristiana Guimarães Alves 
 

1 INTRODUÇÃO 
Dou respeito às coisas desimportantes 

e aos seres desimportantes. 
Prezo insetos mais que aviões. 

Prezo a velocidade 
das tartarugas mais que a dos mísseis. 

Tenho em mim um atraso de nascença. 
Eu fui aparelhado 

para gostar de passarinhos. 
Tenho abundância de ser feliz por isso. 

Meu quintal é maior do que o mundo. 
Manuel de Barros 

 

O objetivo central deste trabalho é trazer 
observações dos saberes de um grupo de moradores da 
Comunidade da Cabana do Pai Tomás, na Regional Oeste 
de Belo Horizonte, que atualmente se reúnem como 
Coletivo de Agroecologia do Aglomerado da Cabana, a 
partir de uma abordagem geoetnográfica, como sugere 
Barata-Ribeiro et al (2017), na possibilidade da observação 
sobre ritmos urbanos, dividindo-se entre abordagens que 
procuram quantificar e determinar padrões rítmicos em 
espaços urbanos e perspectivas qualitativas que 
qualificam a fluidez da cidade e observar a ecologia dos 
ritmos humanos, sociais e urbanos.  

O território do Aglomerado da Cabana é marcado por 
uma história de luta pelo espaço, forte organização 
comunitária e ocupação espacial, marcada pelas 
tecnologias periféricas de construção arquitetônica e 
urbanística. Outra característica é a origem de seus 
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moradores mais antigos, vindos muitos deles do interior 
de Minas Gerais. Pretende-se abordar os saberes ainda 
presentes na vida cotidiana desses moradores, como o uso 
de plantas medicinais, lida com a terra, plantio, relação 
com a natureza e com a vida, e como esses saberes têm 
insistido à passagem do tempo dando lugar a resistência 
de seus modos de vida que persistem na troca, na 
solidariedade e na combatividade. 

As observações que apresentamos neste artigo 
foram possíveis pela execução entre 2016 e 2019, do 
projeto “O CEFET-MG, do Cabana do Pai Tomás ao 
Aglomerado da Serra: conexões entre ciência, tecnologia e 
educação – Projeto SoFiA”, que objetiva a realização de 
ações de popularização da ciência nos aglomerados 
Cabana do Pai Tomás e da Serra, na cidade de Belo 
Horizonte, ao conectar, integrar e compartilhar 
conhecimentos no âmbito da ciência, tecnologia e 
inovação, junto com o Centro Federal de Educação 
Tecnológica de Minas Gerais (CEFET-MG). As iniciativas 
basearam-se em dois eixos, sendo eles: Educação e 
Tecnologia; Saúde, Meio Ambiente e Tecnologia. Esse 
artigo está norteado pelas ações do segundo eixo, onde, 
por meio dessa linha temática, muitas atividades que 
tinham como perspectiva a Agroecologia se desdobraram 
em um curso de extensão, sessões de cinema comentado, 
práticas de educação em saúde, práticas de educação 
ambiental, reuniões comunitárias, participação em 
espaços de diálogos e de controle da sociedade civil, entre 
outras.  
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2 UM EMARANHADO DE SABERES E MEMÓRIAS 
 

A construção do conhecimento é ainda objeto de 
muita discussão dos diversos campos disciplinares que se 
esforçam em entender seus processos. Se por um lado 
temos as teorias evolutivas, por outros temos a sociologia 
do conhecimento, passando pelas teorias de Husserl 
(1980), autor de forte ressonância na pedagogia, que parte 
do fato de que para o ser humano enquanto ego, o mundo 
é constituído como mundo objetivo. São construções de 
saberes universalmente aceitos em um tempo histórico ou 
como processo de aprendizagem do sujeito. O 
conhecimento, muitas vezes, é reconhecido como a 
verdade, como o conhecimento científico, produzido a 
partir da especialização. Como traz Almada (2012), o 
conhecimento pode ser compreendido como aquele saber 
atestado, sustentado por evidências, muitas vezes de 
caráter científico.  

A constituição dos saberes não é sujeita a 
imparcialidade, sempre há de se considerar a influência 
dos valores aceitos pelo sujeito na produção do 
conhecimento. Piaget (1977) traz a consideração de que a 
inteligência é um sistema de operações vivas e atuantes de 
natureza adaptativa e que mesmo o pensamento lógico e 
operativo, este não descarta a interferência da afetividade 
no processo do conhecimento, de modo que deve-se 
considerar os dois fatores indissociáveis e 
complementares, com a existência de um paralelo 
constante entre a vida afetiva e a vida intelectual.  

Os saberes populares são, em seu cerne, aqueles 
subjugados pela sociedade moderna. Considerados 
inferiores, denominados como saberes do povo, comum. 
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Para Michel Foucault (1976), saberes subjugados diziam 
sobretudo respeito a toda uma série de saberes que se 
constatou serem desqualificados como saberes não 
conceituais, como saberes insuficientemente elaborados, 
saberes ingênuos, saberes hierarquicamente inferiores, 
saberes abaixo do nível de conhecimento ou de 
cientificidade necessário.  

Esse primeiro quartel do século XXI, pode ser 
marcado pela crescente crise socioambiental, que tem 
suas origens no modelo dominante de apropriação da 
natureza, onde pode-se incluir a força de trabalho de 
homens e mulheres. O modelo capitalista e suas formas de 
materialização são padrão para quase toda superfície do 
planeta Terra e as questões ambientais ganharam espaço, 
principalmente nos últimos 30 anos do século XX, junto a 
popularização do discurso ambientalista, com o 
aparecimento de outros atores como o discurso do 
desenvolvimento sustentável, que por mais que se 
debruçassem às questões ecológicas, pouco se atentavam 
aos conflitos socioambientais presentes na questão da 
devastação da natureza. Assim, populações com modos de 
vida tradicionais (quilombolas, extrativistas, indígenas, 
comunidades rurais e urbanas, etc) foram deixadas a 
margem do desenvolvimento. Muitas das vezes em que se 
utilizou do discurso desenvolvimentista e de 
modernização, isso significou a inferiorização dos saberes 
contidos nos territórios desses povos. Ainda assim, essas 
populações resistiram, salvaguardaram e reproduzem 
esses saberes ecológicos bastante diversos.   

Acselrad (2004) garante que os conflitos 
socioambientais surgem com intensidade à medida que se 
aprofunda o processo de transformação econômica e 
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social dos territórios, e de forma enfática, acirra a disputa 
entre diferentes concepções sobre as formas de 
apropriação ambiente e dos recursos naturais. 

Todo esse sistema serve para satisfazer necessidades 
materiais e simbólicas das sociedades, claramente 
desafiando o modo de vida de grupos tradicionais, que não 
rara as vezes, tem a natureza como modo de vida. A 
globalização, fenômeno propalado com muita intensidade 
a partir da década de 1990, que segundo discursos 
neoliberais buscava a inserção de lugares em uma rede de 
relações humanas de modo a valorizar a singularidade em 
meio à totalidade são, na verdade, a contramão de sua 
concretização. Como assegura Ribeiro (2002), as 
possibilidades de pensar, representar e propor relações 
humanas caminham na contramão da história, verificando-
se a predominância da competição desenfreada por 
mercados e tecnologias, a busca incessante por recursos 
naturais e a intensa exploração do trabalhador, mesmo 
diante da diminuição de postos de trabalho. Milton Santos, 
pensador desse fenômeno, acredita que o homem impôs à 
natureza suas próprias formas, a que podemos chamar de 
formas ou objetos culturais, artificiais, históricos. 

 
[...] o processo de culturalização da natureza 
torna-se, cada vez mais, o processo de sua 
tecnificação. As técnicas, mais e mais, vão 
incorporando-se à natureza e esta fica cada 
vez mais socializada, pois é, a cada dia mais, o 
resultado do trabalho de um maior número 
de pessoas. (SANTOS, 1988, s.p.) 

 

A combinação do saber científico com o saber 
tradicional, no decorrer das observações que objetivam 
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este trabalho, visa contribuir para o planejamento de 
estratégias de desenvolvimento, na medida em que as 
populações locais e seus conhecimentos são chaves para o 
sucesso de projetos que atuem junto à divulgação 
cientifica, no sentido de que “o homem, como um ser 
histórico, inserido num permanente movimento de 
procura, faz e se refaz constantemente o seu saber. 
(FREIRE, 1981) 

Sobre esse refazimento, Harvey (1992) diz que não se 
pode esquecer que o capital também circula com o 
objetivo de ampliar-se na cultura, num imenso sistema de 
produção cultural, baseados na produção de subjetividade 
por meio da propaganda. 

 
O entrelaçamento de simulacros da vida 
diária reúne no mesmo espaço e no mesmo 
tempo diferentes mundos (de mercadorias). 
Mas ele o faz de tal modo que oculta de 
maneira quase perfeita quaisquer vestígios 
de origem, dos processos de trabalhos que os 
produziram ou das relações sociais 
implicadas em sua produção. (HARVEY, 1992, 
s.p.). 

 

Na contramão desses simulacros estão os Saberes 
Ecológicos Tradicionais, que podem ser definidos como um 
conhecimento socialmente produzido por populações 
tradicionais em relação ao uso da natureza e ecossistemas, 
das relações entre as espécies até variações temporais e 
espaciais de fatores desprovidos de vida biológica. 

Para pensar um modelo de sociedade organizada em 
torno da manutenção da vida, os saberes ecológicos 
tradicionais, ao contrário do sistema capitalista moderno 
de políticas neoliberais que buscam se apropriar desses 
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saberes, de forma a privatiza-los e dando uma lógica 
mercadológica. Esses saberes incluem tanto o 
conhecimento como as cosmologias e experiências - 
históricas, afetivas e coletivas - que integram esses 
saberes, como apontam Toledo & Barrera-Bassols (2013) e 
não da forma como tem sido capitalizado pelo discurso do 
capital, os despindo da dimensão cultural, geográfica e 
biológica. 
 
3 O CAMINHO DA OBSERVAÇÃO E DA MEMÓRIA 
 

O trabalho de observação se dá, principalmente, nas 
atividades desenvolvidas pelo Coletivo de Agroecologia 
do Aglomerado Cabana, mesmo antes do grupo se 
entender com esta nomeação, ainda como parte do Curso 
de Extensão de Agroecologia, oferecido pelo Projeto 
SoFiA. Tais atividades ocorreram, principalmente, na 
Cabana do Pai Tomás, comunidade que faz parte do 
Aglomerado Cabana, localizada na Zona Oeste de Belo 
Horizonte, capital de Minas Gerais. Essas observações não 
foram realizadas de forma sistemática, mas sim como 
observação direta, atenta e participativa, aparecem aqui 
como apontamentos e destaques de uma convivência 
intensa na qual foram construídas pontes de afetividade e 
construção concretas de ações agroecológicas e suas 
possibilidades. 

 
Desde o início do século XXI, tem-se assistido 
na geografia urbana a uma renovação do 
interesse por métodos etnográficos 
ancorados na observação direta e 
participante, na sequência de uma 
necessidade de abordar as dinâmicas vividas 
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do espaço, motivada por novas perspectivas 
teóricas como a ritmanálise, as teorias não-
representacionais ou a teoria ator-rede. 
Estas perspectivas têm em comum a 
intenção de abordar o espaço urbano não 
como um objecto estático e concreto, mas 
como uma dinâmica partilhada e em 
movimento: um espaço-movimento ou um 
espaço-tempo (BARATA-RIBEIRO, 2017, s.p.) 

 
A observação aqui reportada inicia-se em 2017 e 

prossegue até 2019, no âmbito do projeto SoFiA, em 
visitas formais e informais a comunidade e em 
desdobramentos de atividades junto ao CAAC – Coletivo 
de Agroecologia do Aglomerado Cabana. As experiências 
vividas foram sempre anotadas em caderneta de campo e 
captadas em relatórios, dossiês, entrevistas, fotografias e 
vídeos produzidos pelo projeto. Para a produção desse 
trabalho foram rememorados tais suportes a fim de que a 
escrita se desse próximo das memórias desses 
acontecimentos. 
 
4 CABANA: TERRITÓRIO DO SABER, DO CONSTRUIR E 
DE RESISTIR 
 

Para Milton Santos (1998), o território não pode ser 
considerado um quadrado limitado, mas um espaço 
dinâmico, construído socialmente por atores com 
diferentes olhares, intenções e percepções sobre o 
ambiente que vive. Esses atores têm suas ações medidas 
pela cultura. 

O território é sociedade em movimento, resultado de 
uma dinâmica social que, de forma concreta e abstrata, se 
apropria de um espaço (físico e simbólico).  Podemos dizer 
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que hoje, o território constituído como Cabana é resultado 
de um processo de construção social, onde identifica-se na 
conversa informal e nos espaços de diálogo, controle e 
políticos da sociedade um sentimento de pertencimento 
dos atores locais à identidade construída e 
consequentemente associada ao espaço de obra coletiva e 
apropriação, de construções políticas e onde são, também, 
criados laços de solidariedade entre os atores. Esse 
sentimento de pertencimento que se concretiza no modo 
de agir e significa a caracterização de uma noção de 
territorialidade e fortalecem o sentido de identidade.  

Interessante perceber a forma como os moradores se 
relacionam com o espaço, não somente como suporte para 
as relações sociais, mas também condicionante para as 
atividades que sobre ele são desenvolvidas, como, por 
exemplo, o plantio.  

Lefebvre (1991) afirma que, embora o espaço seja um 
produto para ser usado, para ser consumido, é também um 
meio de produção; redes de troca e fluxos de matéria 
prima e energia o moldam e são determinadas por ele. Por 
isso, destacamos aqui a forma como as áreas de plantio de 
pequenas hortas comunitárias tem despertado relações, 
reflexões e despertado interesse e memórias entre os 
participantes do coletivo de agroecologia. Durante a 
execução de um curso de extensão de Agroecologia, cerca 
de dezenove moradores da Cabana do Pai Tomás 
conviveram com a equipe do Projeto SoFiA em dez 
módulos, com temáticas que iam da questão da terra do 
Brasil ao uso de recursos naturais por tecnologias sociais. 
Os módulos do curso foram: 1 – Por que a Agroecologia?; 2 
– A questão da água; 3 – Visita a hortas urbanas; 4 – 
Compostagem e Solo; 5- Oficina de Tinta de Terra; 6 – 
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Mudas, sementes e plantio; 7 – Cisterna 
Caseira/Aproveitamento da água da chuva; 8 – Controle de 
insetos e poda; 9 – Cinema comentado com o filme o 
Veneno Está na Mesa e 10 – Alimentação e Plantas 
Medicinais. 

Em todos os modelos, foi possível perceber a relação 
dos sujeitos com traços de suas memórias, ora numa 
Cabana do passado, ora em localidades de origem, pois 
muitos dos moradores, especialmente os mais velhos, vem 
do interior do estado ou tem passagens por esses lugares. 
Dois dos participantes, inclusive, tem origem indígena, das 
etnias Carajá e Puri. 

Essas idades, tempos vividos, origens e memórias 
traçam um perfil de pessoas que já tiveram, em sua maioria 
contato com a terra, com as plantas, com a medicina 
natural e muitas das tecnologias sociais apresentadas 
durante o curso. 

Se a Cabana é hoje um espaço urbanizado, de fluxo 
intenso de pessoas e ocupação, mesmo assim ela ainda 
apresenta as distorções das grandes cidades, da 
desigualdade social. Na Cabana se estabeleceu uma 
relação entre antigas paisagens e velhos usos com as 
novas formas e funções, principalmente após a 
intervenção do programa Vila Vila113 em seu território. 
Essa intervenção, de alguma forma que não 

                                                 
113 O Programa Vila Viva é uma intervenção estruturante com ações 
baseadas em três eixos: urbanístico, social e jurídico. São obras de 
saneamento, remoção de famílias, construção de unidades 
habitacionais, erradicação de áreas de risco, reestruturação do sistema 
viário, urbanização de becos, além de implantação de parques e 
equipamentos para a prática de esportes e lazer. 
(https://prefeitura.pbh.gov.br/urbel/vila-viva) 
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aprofundaremos aqui, impulsionou a relação do lugar com 
a cidade, como se homogeneizasse sua configuração, 
oportunizando novas experiências da vida urbana, novos 
costumes, hábitos, consumo, etc. Como resultado, a 
identidade do lugar foi sendo recriada e se produziu um 
espaço social híbrido, onde o velho e o novo se fundiram e 
produzindo uma outra organização socioespacial.  

Um dos assuntos mais presentes durante a realização 
do curso de agroecologia e, posteriormente, nos 
encontros do Coletivo de Agroecologia da Cabana, são 
sobre o uso de plantas medicinais, a existência de minas e 
nascentes no local, sobre a experiências de plantio e as 
histórias de resistência na luta pela terra. 

A luta pela terra marca a existência, as reflexões e os 
saberes políticos do grupo. Em diversos momentos, surgia 
o assunto sobre a ocupação da Cabana na década de 1960 
e a resistência de permanência do mesmo durante a 
ditadura militar no Brasil, apesar da forte repressão vinda 
do poder público através dos governos e da polícia e 
também do proprietário das terras que, conta a história 
recente da cidade, foi um dos maiores “grilheiros” da 
capital mineira, acumulando fortuna e grandes extensões 
de terras. Durante os anos seguintes à ocupação, a 
população da Cabana foi resistindo a opressão desses 
atores e ainda lutando por direitos básicos de acesso a 
serviços públicos, como água, esgoto, escola, saúde e 
tantos outros. Essa experiência de lutas forjou a 
identidade desses moradores, sempre participativos nos 
processos e espaços de controlo social e de engajamento 
coletivo como o Orçamento Participativo, instrumento de 
política pública municipal em Belo Horizonte que dava aos 
munícipes a oportunidade de “escolher” as obras 
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prioritárias em suas regiões a partir de procedimentos de 
votação nas regionais da cidade. Assim, a Cabana do Pai 
Tomás sempre foi reconhecida na Zona Oeste como a mais 
aguerrida das comunidades, a que lotava os espaços de 
votação e, até mesmo, era procurada para alianças com 
outros bairros a fim de conseguirem conjuntamente 
melhorias para suas localidades. 

A Associação de moradores também é um espaço de 
luta política importante para a Cabana, já que se configura 
como um importante lócus de disputa de narrativas e 
concretização das pelejas da comunidade. Muito bem 
estruturado, com uma sede de espaço considerável, ele 
oferece aos moradores uma gama de atividades que, em 
muitos momentos, faz as vezes de serviços que deveriam 
serem oferecidos pelo Estado, como saúde, controle do 
uso e ocupação do solo e mediação comunitária, etc. 

A vivência e ocupação da Cabana pelos moradores 
sempre foi marcado pela cobrança junto ao Estado. A 
saúde não é exceção, hoje o território conta com 5 postos 
de saúde que atendem o Aglomerado, são eles: Centro de 
Saúde Cabana, Centro de Saúde Cícero Idelfonso, Centro 
de Saúde Vila Imperial, Centro de Saúde Vista Alegre, 
Centro de Saúde Waldomiro Lobo e um outro posto 
encontra-se em fase de liberação de verbas para obras. No 
entanto, muitos dos participantes do CAAC dizem que essa 
situação sempre foi diferente, que em dado momento da 
história recente da comunidade, alguns postos se 
recusavam inclusive a atender os moradores da 
comunidade, principalmente durante o período de 
intensificação da ocupação nas décadas de 1960 e 1970. 
Hoje, com a universalização do acesso ao sistema de saúde 
e a intensa busca de direitos da população, a situação 
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mudou. Os espaços de controle social na saúde, como os 
conselhos locais, são sempre procurados e frequentados 
pelos moradores da Cabana, que buscam seus direitos e 
têm a sua disposição um dos maiores e completo centros 
de atenção básica da cidade, o C.S Waldomiro Lobo. 

Quando a situação não era a ideal, alguns relatam que 
o uso de plantas medicinais e benzedeiras foram sempre 
uma saída aos remédios convencionais. Entre as plantas 
citadas de forma constate, sempre aparecem o Peumus 
boldus (boldo), a Cymbopogon citratus (capim cidreira), a 
Aloe Vera (babosa), a Melissa officinalis (erva cidreira), a 
Ruta graveolens (arruda) e a Mentha pulegium (poejo). 
Hoje podemos afirmar que há uma mudança dos costumes 
tradicionais e dos saberes populares em relação ao uso das 
plantas medicinais, seu uso tem sido diminuído, mas ainda 
é uma realidade em muitas famílias. O conhecimento 
adquirido por gerações sobre o uso de plantas medicinais 
tem relação direta dos seus membros com o meio 
ambiente e da influência do uso tradicional transmitido 
oralmente entre diferentes gerações, como salienta 
Morales (2002). 

As indicações terapêuticas referidas pelos membros 
do CAAC tinham usos diversos, geralmente para dores de 
barriga, dores estomacais, diarreia, estresse, banhos 
energéticos e inflamações e machucados diversos. O 
interesse da população por plantas medicinais como 
elementos preventivos, coadjuvantes e de cura nunca 
cessou, principalmente nas periferias e zonas rurais. Dá-se 
esse interesse, possivelmente, pelo acesso restrito à 
medicina tradicional e ao custo dos remédios 
convencionais. Além, claro, da persistência e resistência 
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dos conhecimentos tradicionais das ervas medicinais 
dessas pessoas.  

Dois membros do coletivo, como dito anteriormente, 
são de etnias indígenas, Puri e Carajá. Além do 
conhecimento sobre o uso medicinal, eles também trazem 
saberes acerca do plantio, da rotação de culturas, do 
calendário lunar e, principalmente, do respeito à terra. 
Esse conhecimento tradicional acumulado ao longo do 
tempo demonstra os saberes colecionados no cotidiano 
dos moradores, que vivem em contato com a natureza 
através de várias gerações, mesmo que uma natureza as 
vezes expressa em pedaços pequenos de lotes, quintais e 
sobras de ruas. 

Sendo a tradição aqui entendida como algo em 
movimento, uma vez que a cada geração, mudança de 
ambiente, ela é remodelada e se adapta às novas 
condições. No caso dos membros indígenas, vê-se que essa 
mudança não faz com que se percam valores 
fundamentais, como respeito à terra e do homem como 
natureza, não como parte, mas como todo da natureza, 
como ser natural, intrínseco a natureza.  As   medicinas   
tradicionais   indígenas e de outros povos tradicionais 
estão em contextos cosmológicos particulares, nesse 
sentido, o conjunto de saberes e práticas que promovem 
saúde, previnem e curam doenças está associado à 
religião, à política, a economia, a arte, etc. (FERREIRA, 
2010) 

Esse saber que identificamos na Cabana é um 
conhecimento aqui entendido após observações 
sistemáticas como cumulativo, produzido   por   gerações   
sucessivas, a partir da empiria cotidiana, do dinamismo de 
suas transformações, a partir das mudanças 
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socioeconômicas, tecnológicas e físicas nas quais ele é 
reproduzido e, por fim, ele é desafiante quando questiona 
o modo de vida dos grupos urbanizados e modernos. 
 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A dinâmica do mundo globalizado, da aceleração do 
avanço do conhecimento, da informação, da ciência e da 
tecnologia, tem mudado costumes, alguns históricos, 
outros próprios de alguns grupos sociais. Sendo a cultura 
a expressão da diversidade entre os povos, raças e 
territórios, podemos afirmar que a manifestação cultural é 
produto da herança histórica e que há inegavelmente uma 
associação entre economia, sociedade, cultura, poder. 
Nessa interação foram criados novos formatos, dando 
espaço a novas manifestações e preservando outras 
resistências dessas expressividades. Como exemplo temos 
a persistência da existência de quintais, hortas, de 
coletividades, da convivência, da troca de espécies de 
plantas entre vizinhos, o uso das plantas medicinais, entre 
outros. Essas interações e resistências valorizam a cultura 
das comunidades, além de permitir sua existência, 
valorização e reconhecimento dos saberes tradicionais e 
de uma rede de solidariedade, também produto dessa 
expressão cultural da Cabana do Pai Tomás. 
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O RECONHECIMENTO DOS 
CANASTREIROS COMO POVOS 

TRADICIONAIS E SEUS POSSÍVEIS 
DESDOBRAMENTOS JURÍDICOS 

 

Gabrielle Luz Campos 
 

1 INTRODUÇÃO 
 

O problema a ser enfrentado no presente trabalho 
diz respeito às possíveis consequências jurídicas caso os 
canastreiros, pequenos produtores rurais habitando áreas 
ainda pendentes de regularização do Parque Nacional da 
Serra da Canastra (localizado no Sudoeste de Minas Gerais) 
sejam reconhecidos como populações tradicionais. 

Para tanto, proceder-se-á à análise do instituto das 
Unidades de Proteção Integral, dando um enfoque à 
categoria dos Parques114. Serão analisados, também, os 
principais atributos da região que culminaram na criação 
do Parque Nacional da Serra da Canastra – PNSC. Em 
seguida, examinar-se-á a questão fundiária existente no 
Parque Nacional da Serra da Canastra, mais precisamente 
a área que foi de fato regularizada e a área ainda pendente 
de regularização e como os canastreiros se colocam nessa 
situação. Apresentar-se-á a definição de populações 
tradicionais no ordenamento jurídico brasileiro e o 

                                                 
114 Além do Parque Nacional, as outras categorias das Unidades de 
Proteção Integral, previstas no art. 8º da Lei do SNUC, são: Estação 
Ecológica, Reserva Biológica, Monumento Natural e Refúgio da Vida 
Silvestre. 
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pioneirismo da Lei Estadual de Minas Gerais n.º 
21.147/2014 ao tratar sobre os povos tradicionais. Por fim, 
serão expostos os principais dispositivos jurídicos 
aplicáveis, caso os canastreiros sejam reconhecidos como 
populações tradicionais. 
 
2 METODOLOGIA 
 

A pesquisa será bibliográfica e será realizada com o 
auxílio de normas, obras e periódicos, os quais serão 
glosados. A coleta de dados do problema socioambiental 
dar-se-á através de fichamento do tipo citações, com o 
objetivo de se construir uma base teórica para depois a 
articular com a questão existente na Serra da Canastra. No 
que tange ao caso da Serra da Canastra, será utilizada a 
pesquisa documental, com a análise das dissertações de 
Vanessa Samora Ribeiro Fernandes (2012) e Gustavo 
Henrique Cepolini Ferreira (2013), que procederam à 
coleta de dados. 
 
3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

A Serra da Canastra é localizada ao sudoeste do 
Estado de Minas Gerais, tendo surgido a partir da colisão 
de duas placas tectônicas. Estima-se que possua 
aproximadamente 1 bilhão de anos. Como sua forma era 
parecida com a de um baú, antigamente chamado 
canastra, foi batizada assim (BIZERRIL; SOARES; SANTOS, 
2008, p. 16).  

De acordo com o Instituto Chico Mendes de 
Conservação da Biodiversidade – ICMBio, a Serra da 
Canastra é um potencial hidrográfico. Além das nascentes 
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do São Francisco, encontram-se na região outras cinco 
bacias hidrográficas de relevância para o país, quais sejam, 
a do rio Grande, a do ribeirão Santo Antônio, a do rio 
Araguari e a do rio Santo Antônio (BIZERRIL; SOARES; 
SANTOS, 2008, p. 17). Somando às diversas nascentes e 
pequenos cursos d’água, a Serra da Canastra ainda possui 
variada beleza cênica, as rochas observadas por toda 
geologia do local ora formam chapadões, com altitudes 
que variam entre 1.100 e 1.496 metros, ora despencam em 
inclinações íngremes de onde emanam cachoeiras. 
(BIZERRIL; SOARES; SANTOS, 2008, p. 17).  

Tais relevâncias naturais, a necessidade de se 
preservar as nascentes do Rio São Francisco e a relevância 
da preservação dos ecossistemas da Serra da Canastra, 
que assegura a manutenção de um banco genético vultoso 
para a pesquisa científica e para a continuidade da 
biodiversidade brasileira (MMA, 2005, p. 4), levaram à 
criação do Parque Nacional da Serra da Canastra, instituído 
pelo Decreto nº 70.355, publicado em 3 de abril de 1972, 
com a área estimada em 200 mil hectares. Segundo dados 
do ICMBio, o Parque possui atualmente 200 mil hectares 
composto pelo bioma Cerrado, abrangendo seis 
municípios: Sacramento, São Roque de Minas, Vargem 
Bonita, Capitólio, São João Batista do Glória e Delfinópolis. 
Caso a Zona de Amortecimento, definida no art. 2º, XVIII 
da Lei nº. 9.985/2000, que regulamenta o art. 225, § 1o, 
incisos I, II, III e VII da Constituição Federal e institui o 
Sistema Nacional de Unidades de Conservação da 
Natureza, como os arredores de uma unidade de 
conservação onde há determinadas restrições para as 
atividades humanas com o fim de minimizar os impactos 
negativos sobre a unidade, fosse contabilizada, ter-se-ia 
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onze municípios ao todo. Sendo eles: os seis municípios 
mencionados anteriormente somados aos municípios de 
Alpinópolis, Cássia, Ibiraci, Passos e Piumhi (FERREIRA, 
2015, p. 113).  

A categoria Parque Nacional, segundo a Lei nº. 
9.985/2000 – SNUC, faz parte do grupo de Unidade de 
Conservação de Proteção Integral (art. 8º, III), sendo o 
principal objetivo desse grupo (art. 7º, §1º) o de preservar 
a natureza, admitindo-se apenas o uso indireto dos 
recursos naturais, ou seja, o uso que não envolva consumo, 
coleta, dano ou destruição (art. 2º, IX).  

De acordo com Édis Milaré (2007, p. 706), os Parques 
Nacionais apresentam-se como a mais antiga e popular 
categoria de unidade de conservação. O Parque Nacional 
de Yellowstone (EUA) foi o primeiro, em nível mundial, a 
ser criado. No Brasil, o primeiro Parque Nacional criado foi 
o de Itatiaia, em 1937, no estado do Rio de Janeiro. 
Atualmente, segundo dados do Cadastro Nacional de 
Unidade de Conservação – CNUC, atualizado em julho de 
2018, há no território brasileiro 425 Parques 
Nacionais/Estaduais/Municipais. Segundo a Lei do SNUC, o 
objetivo do Parque Nacional/Estadual/Municipal (art. 11) é 
a preservação de ecossistemas naturais de grande 
relevância ecológica e beleza cênica. Pesquisas científicas, 
ecoturismo e atividades de educação e interpretação 
ambiental em contato com a natureza são possíveis nas 
áreas dos Parques. 

Verifica-se, assim, que o a categoria Parque Nacional, 
pertencente ao grupo de Unidade de Proteção Integral, 
pressupõe uma dicotomia conflitante entre ser humano e 
natureza, isto é, para que a natureza continue preservada 
ela deve permanecer intocada, não podendo haver 



Patrimônio, informação e mediações culturais na contemporaneidade 
 

663 

interferência humana. As populações humanas que 
habitam as áreas destinadas à preservação devem ser 
retiradas de suas terras, pressupondo que elas não saibam 
fazer um uso mais sábio dos recursos naturais (ARRUDA, 
1999, p. 83, 84).  

Não é demais lembrar que esse modelo de 
conservação adotado no Brasil foi importado no século XX 
dos Estados Unidos, visando à proteção da wilderness, ou 
seja, da vida selvagem ameaçada pela ação da civilização 
industrial. Difundiu-se pela Europa e Canadá, tornando-se 
um padrão mundial, principalmente após a década de 60. 
Para os Estados Unidos e Canadá, tal modelo se mostrou 
relativamente adequado, visto a existência de grandes 
áreas desabitadas, no entanto, quando transportado para 
países periféricos, destacando as Américas Central e do 
Sul, mostrou-se problemático, pois até mesmo as áreas 
consideradas isoladas ou selvagens abrigam diversas 
populações humanas (ARRUDA, 1999, p. 83-84). Na 
América do Sul, por exemplo, mais de 85% das áreas 
protegidas são habitadas ou têm seus recursos utilizados 
pelas populações de seu entorno (BENSUSAN, 2004, p. 70). 

Eis, então, o problema central: atualmente não é 
possível a compatibilização entre os interesses de 
preservação ambiental, por meio das Unidades de 
Proteção Integral, mais precisamente por Parques e 
populações tradicionais. Verifica-se essa situação na Serra 
da Canastra, a qual passa a ser explicada adiante. 

A criação do PNSC se deu com o Decreto nº 70.355 de 
3 de abril de 1972, com uma área de aproximadamente 
200.000 hectares, segundo o art. 2º, abrangendo dois 
grandes blocos, quais, sejam, o Chapadão Serra da 
Canastra e o Chapadão da Babilônia (complexo Sul). 
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Nesse contexto, adveio o Decreto nº 74.446 de 21 de 
agosto de 1974115, declarando para desapropriação uma 
área de aproximadamente 106.185,50 hectares, 
compreendida como Chapadão Serra da Canastra, 
excluindo-se da área destinada ao PNSC todo o complexo 
sul, conhecido como Chapadão da Babilônia. Segundo 
Vanessa Samora Ribeiro Fernandes (2012, p. 80), dessa 
área de 106.185,50 hectares que deveria ser 
desapropriada, apenas 71.525 o foram efetivamente. Isso 
se deu pelos altos custos das indenizações pagas, bem 
como pela pressão feita pelos moradores locais, além de 
outros fatores, como por exemplo, as dificuldades de 
acesso, fiscalização e administração.  

Para melhor compreensão da situação, segue abaixo 
a figura extraída da Dissertação de Vanessa Samora 
Ribeiro Fernandes (2012, p. 41), possibilitando a 
visualização da área que já foi desapropriada, ou seja, da 
área que já foi regularizada e da área que ainda está 
pendente de regularização: 

 

                                                 
115 Revogado em 1991. 
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O processo de criação do PNSC, segundo Vanessa 

Samora Ribeiro Fernandes (2012, p. 77), foi agressivo para 
os moradores da região, tanto para os que foram 
desapropriados116, quanto para os que foram expulsos e 
retirados pela violência policial. Não houve qualquer 
procedimento de participação da população, políticas para 
realocação, ou a criação de medidas alternativas para a 

                                                 
116 De acordo com André Picardi (2008), os proprietários destes 71.525 
hectares (correspondentes à área regularizada do Parque) foram 
desapropriados e indenizados com Títulos da Dívida Agrária. Alguns 
proprietários receberam o valor em dinheiro após 30 anos e alguns 
outros até o ano de 2011 ainda não haviam recebido, como relata 
Vanessa Samora Ribeiro Fernandes (2012, p. 81). Além disso, os 
valores pagos aos moradores através dos títulos foram muito baixos. 
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economia local, os moradores se viram forçados a saírem 
do território e a deixarem suas criações e lavouras 
(FERNANDES, 2012, p. 77). Juliana Santilli (2005, p. 9) 
afirma que durante o regime militar, mais precisamente 
entre o período de 1964 a 1984, não havia possibilidade de 
discutir e avaliar os impactos ambientais gerados por 
obras e projetos de interesse dos militares, os Parques 
criados nesse período foram marcados por ações 
centralizadas e violentas do Estado, sem qualquer tipo de 
consulta prévia à população. 

O primeiro Plano de Manejo do PNSC foi elaborado 
em 1981, 9 anos após sua criação, abrangendo a área de 
71.525 hectares desapropriados à época. O segundo Plano 
de Manejo, vigente até o momento, adveio após 33 anos 
da criação do Parque, em março de 2005. Esse novo plano 
de manejo publicado pelo IBAMA reconheceu a área do 
PNSC nos termos de sua criação, com aproximadamente 
200.000 hectares. Surge, a partir de então, novos conflitos 
fundiários na região da Canastra, notadamente em relação 
aos 130.000 hectares que ainda não foram regularizados 
nos anos subsequentes à criação, correspondentes ao 
complexo sul. 

Para que haja a regularização da área é necessário 
que os pequenos produtores rurais e suas famílias, os 
quais se reconhecem como canastreiros e vivem na área 
desses 130.000 hectares sejam desapropriados. Assim 
determina o art. 11, § 1º, da Lei n.º 9.985/2000, in verbis: “§ 
1o O Parque Nacional é de posse e domínio públicos, sendo 
que as áreas particulares incluídas em seus limites serão 
desapropriadas, de acordo com o que dispõe a lei”. 

Os integrantes da história da ocupação territorial da 
Serra da Canastra, incluindo a área do Parque Nacional 
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Serra da Canastra, foram os indígenas, escravos refugiados 
em quilombos e, atualmente, os canastreiros (FERREIRA, 
2013, p. 75). A ocupação humana na região da Canastra, 
não foi harmoniosa, havendo conflitos sangrentos. Em 
1.675 houve a dizimação dos índios Cataguazes pelos 
bandeirantes, liderados por Lourenço Castanho. 
Posteriormente, em 1750, iniciaram as campanhas contra 
os quilombos. Saint-Hilare citado pelos autores destaca a 
origem de Pium-i (Piumhi), que foi um acampamento 
construído para combater negros fugidos. Após a 
destruição do quilombo o acampamento se transformou 
em um núcleo habitacional permanente (BIZERRIL; 
SOARES; SANTOS, 2008, p. 42). 

Os canastreiros, por sua vez, são os pequenos 
produtores rurais e seus familiares que vivem na área do 
entorno do Parque Nacional da Serra da Canastra, já 
regularizada. De acordo com Gustavo Henrique Cepolini 
Ferreira (2013, p. 182), a sociabilidade dos canastreiros se 
manifesta no trabalho na terra, criação de gado, nas rezas, 
nas Folias de Reis, nas músicas, comidas e histórias, por 
exemplo. Os canastreiros sempre mencionam a liberdade 
e a paz de morarem na Serra da Canastra, sendo que esta 
liberdade faz com que a relação com a natureza possua 
lógicas e modos de vida próprios, uma vez que aquela foi 
apropriada socialmente e a prática do trabalho é 
estritamente ligada a terra, não havendo uma visão 
predatória dos recursos naturais. Conforme dados da 
Justiça Federal – Tribunal Regional Federal da 1ª Região 
(2015) há algumas famílias que vivem na região desde o 
século XIX.  

O Ministério do Meio Ambiente (MMA, 2005 p. 8), 
destaca as principais atividades desenvolvidas nas 
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propriedades/posses da região da Canastra. Foi apurada 
que a principal atividade desenvolvida é a criação de gado 
leiteiro (65%), em seguida o plantio de culturas 
temporárias (18%), a pecuária mista (12%), e o turismo 
(5%). Outras atividades desenvolvidas nas 
propriedades/posses da região da Canastra seriam a de 
culturas temporárias (50%), a fabricação de queijo (42%) e 
o arrendamento de terras (8%). Em relação ao uso e à 
ocupação da terra: 56% das áreas são destinadas a 
pastagens, distribuído de forma equivalente entre as 
nativas e as formadas (28% cada), 22% à agricultura e 22% 
às matas/reservas/áreas não utilizadas/áreas não 
aproveitáveis. 

Ainda na contextualização dos canastreiros, 
menciona-se o Queijo da Canastra. De acordo com o 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
(IPHAN, 2018), o Modo Artesanal de produzir o Queijo da 
Canastra foi tombado como bem imaterial, sendo inscrito 
no Livro de Registro dos Saberes, em junho de 2008. Esse 
bem imaterial consiste em um conhecimento tradicional e 
em uma característica singular da identidade cultural da 
região. Identidade é questão cultural que confere 
significado a um grupo social, identificando-o e 
diferenciando-o de outro grupo. O Queijo da Canastra faz 
parte da identidade e história dos povos da região, sendo 
parte do seu saber, do seu fazer, sobremodo do seu ser. Há 
relatos que o Queijo existe desde o séc. XVIII, sendo que 
no sec. XIX o costume e a tradição já estavam enraizados 
na população. (informação verbal).117 

                                                 
117 Audiovisual – Cultura e hábitos estão presentes na história da 
produção do queijo de Minas, disponibilizado pelo IPHAN. Disponível 
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Com efeito, a sociodiversidade é uma das 
características de Minas Gerais, havendo um complexo de 
povos e comunidades tradicionais que compõem a 
pluralidade sociocultural e étnica do Estado. São exemplos 
desses povos tradicionais: veredeiros, geraizeiros, 
caatingueiros, vazanteiros, quilombolas, indígenas, povos 
de terreiro, ciganos, apanhadoras de sempre-viva, 
pescadores artesanais, faiscadores e canastreiros 
(OLIVEIRA; LEAL; LIMA, 2015, p.1).  

Consoante a definição trazida pelo art. 3º, I, do 
Decreto 6.040/2007, que institui a Política Nacional de 
Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades 
Tradicionais, povos tradicionais seriam grupos 
culturalmente diferenciados, que se reconhecem como 
tais e apresentam formas particulares de organização 
social. Os territórios e os recursos naturais são ocupados e 
usados como forma para a reprodução cultural, social, 
religiosa, ancestral e econômica, através de 
conhecimentos, inovações e práticas transmitidos e 
geradas pela tradição. 

A discriminação étnico-racial e exclusão social, bem 
como pressões de ordens econômica e agrária, fizeram 
com que houvesse um desconhecimento sobre a 
existência desta diversidade de grupos, tornando-os 
invisibilizados, fazendo com que as políticas públicas 
destinadas a atender os povos tradicionais em suas 
particularidades fossem escassas em Minas Gerais. Além 
disso, não havia legislação estadual específica destinada à 
defesa desses grupos tanto nas esferas judicial quanto 
extrajudicial, havendo um óbice para que os povos 
                                                 
em <http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/65/>. Acesso em: 4 
jul. 2018. 
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tradicionais de Minas Gerais vissem seus direitos 
fundamentais efetivados. (OLIVEIRA; LEAL; LIMA, 2015).  

Minas Gerais foi o primeiro estado brasileiro a 
conferir tratamento jurídico específico aos povos 
tradicionais. A Lei nº. 21.147/2014, que institui a política 
estadual para o desenvolvimento sustentável dos povos e 
comunidades tradicionais de Minas Gerais, representa um 
progresso, visto que traduz o reconhecimento e a 
valorização da diversidade sociocultural presente no 
estado de Minas Gerais. Além disso, concorre para a 
efetividade da Convenção 169 da OIT, do Decreto 
Presidencial 6.040 de 2007 e dos arts. 215 e 216 da 
Constituição Federal (OLIVEIRA; LEAL; LIMA, 2015).  

De acordo com a mencionada Lei Estadual nº. 
21.147/2014, povos tradicionais seriam grupos 
culturalmente diferenciados, que se reconhecem como 
tais e possuem formas particulares de organização social, 
utilizando dos recursos naturais como condição para a 
reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e 
econômica. As práticas e inovações são geradas e 
transmitidas pela tradição. A definição trazida pela Lei 
Estadual está em consonância com o Decreto 6.040/2007, 
que institui a Política Nacional de Desenvolvimento 
Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais (art. 
3º, I). 

No plano normativo internacional, há entendimentos 
(FIGUEIREDO, 2012) de que os povos tradicionais se 
enquadram no conceito de povos tribais, previsto no art. 
1º da Convenção 169 da OIT, promulgada pelo Decreto nº 
5.051, de 19 de abril, de 2004: 

 
1. A presente convenção se aplica:  
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a) aos povos tribais em países 
independentes, cujas condições sociais, 
culturais e econômicas os distingam de 
outros setores da coletividade nacional, e 
que estejam regidos, total ou parcialmente, 
por seus próprios costumes ou tradições ou 
por legislação especial.  
2. A consciência de sua identidade indígena 
ou tribal deverá ser considerada como 
critério fundamental para determinar os 
grupos aos que se aplicam as disposições da 
presente Convenção. 

 

Pelo que exposto, verifica-se, portanto, que os 
canastreiros enquadram-se nos requisitos legais para 
serem considerados povos tradicionais, ao menos em uma 
primeira análise. Isso porque se reconhecem como grupos 
culturalmente diferenciados, ou seja, como “canastreiros”, 
possuindo modos de vida e de produção próprios, sendo 
que a reprodução cultural, econômica e social está 
intrinsicamente ligada aos recursos naturais, isto é, às 
plantações, às montanhas, à produção de gado leiteiro 
para a produção do Queijo Canastra, por exemplo. 

Não obstante se enquadrarem, prima facie, nos 
requisitos legais para serem considerados povos 
tradicionais, foi necessário que os canastreiros passassem 
por um processo de reconhecimento formal, que se deu 
através do parecer técnico nº 072/2015, pela 4ª CCR. 
Importante ressaltar a “Comissão da Verdade e 
Reconciliação da Serra da Canastra”, que foi instaurada em 
2015, com o objetivo de se dirimir a questão fundiária 
existente na região. No âmbito desse processo judicial, 
houve determinação para a realização de Perícias Judiciais, 
por meio de Oficinas de Direitos dos Povos e Comunidades 
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Tradicionais, nas quais eram ministradas aulas por um 
perito, com o objetivo de levar conhecimentos 
diversificados à comunidade, para que essa possa se 
definir como tradicional ou não.  

Assim, uma vez reconhecidos como povos 
tradicionais, os canastreiros gozam de proteção 
específica, podendo pleitear a permanência em seus 
territórios. Apenas a título ilustrativo, sem a pretensão de 
extinguir os instrumentos normativos aplicáveis, citam-se 
alguns dos principais que poderão ser invocados para 
tanto. O primeiro deles seria o art. 16 da Convenção 169 
da Organização Internacional do Trabalho – OIT, o qual 
garante que os povos indígenas e tribais não poderão ser 
deslocados das terras que ocupam. Caso, 
excepcionalmente, seja necessário o translado e o 
reassentamento desses povos, eles deverão ser 
consultados, tendo pleno conhecimento da causa da 
mudança que só poderá ser efetivada com seu 
consentimento. Caso não haja consentimento, o 
deslocamento e o reassentamento apenas poderão ser 
realizados após a conclusão de procedimentos 
adequados, estabelecidos pela legislação, incluindo 
enquetes públicas, nas quais os povos interessados 
tenham a possibilidade de estar efetivamente 
representados. Assim que deixar de existir as causas que 
motivaram a mudança desses povos, é assegurado o 
direito de voltar às suas terras tradicionais. 

Além desse marco normativo, seriam aplicáveis à 
questão dos canastreiros, o Decreto 6.040/2007, com 
especial atenção ao art. 3º, I e II, e a Lei nº 21.147/2014, 
especificamente o art. 4º, VI, VII e VIII, os quais apresentam 
como objetivos solucionar ou minimizar os conflitos 
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gerados pela implantação de Unidades de Conservação de 
Proteção Integral em territórios tradicionais e garantem o 
território e o uso dos recursos naturais, utilizados para a 
reprodução física cultura e econômica dos grupos 
tradicionais. 

Elencam-se outros dispositivos legais que poderiam 
ser aplicados, tais como, o art. 2º, XII, do Decreto 
4.339/2002, que instituiu a Política Nacional da 
Biodiversidade, o subitem 1.2, inciso IX, do Decreto 
5.758/2006, instituidor do Plano Nacional de Áreas 
Protegidas, o art. 8º, alínea “j” do Decreto 2.519/1998 que 
promulgou a Convenção sobre Diversidade Biológica e o 
art. 20 da própria lei do SNUC. Pode-se extrair de todos 
esses dispositivos citados que os povos tradicionais, 
através dos seus conhecimentos e práticas adquiridas ao 
longo das gerações e do manejo sustentável dos recursos 
naturais, contribuem de modo relevante para a 
conservação da biodiversidade brasileira. 

Outro desdobramento jurídico que merece destaque 
é a possibilidade de formulação do Termo de 
Compromisso. Trata-se de um instrumento formal, 
transitório, que regula as atividades dos povos tradicionais 
nas áreas em que sua presença não seja permitida, até que 
sejam reassentados. É, portanto, próprio para a mediação 
dos conflitos fundiários em Unidades de Proteção Integral 
e povos tradicionais, e encontra-se previsto no art. 39 e 
parágrafos do Decreto Federal nº 4.340, de 22 de agosto, 
de 2002, que regulamenta os artigos da Lei nº 9.985 de 
2000. A Instrução Normativa nº 26 do ICMBio, de 4 de 
julho, de 2002, por sua vez, estabelece diretrizes e 
regulamenta os procedimentos para a elaboração, 
implementação e monitoramento de termos de 
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compromisso entre o Instituto Chico Mendes e populações 
tradicionais residentes em unidades de conservação onde 
a sua presença não seja admitida ou esteja em desacordo 
com os instrumentos de gestão. 

O termo de compromisso é, portanto, um acordo de 
caráter transitório, elaborado de forma participativa entre 
a população e a gestão da unidade, regulamentando a 
presença das comunidades tradicionais, a utilização dos 
recursos naturais e do território enquanto não se encontra 
um arranjo definitivo para o conflito socioambiental. O 
processo para a construção da resolução do conflito 
também deve está previsto no termo de compromisso.  
(BRASIL, 2014, p. 105).  

Nesse contexto, no dia 1º de outubro de 2018 foi 
celebrado termo de compromisso entre o Ministério 
Público Federal – MPF e o Instituto Chico Mendes de 
Conservação da Biodiversidade – ICMBio, para definir 
diretrizes de atuação do conflito socioambiental, 
decorrente da regularização da área do Parque Nacional 
da Serra da Canastra. O objetivo é que o ICMBio apresente 
ao MPF um plano de trabalho de regularização da área do 
PNSC, ressalvadas aquelas ocupadas por povos 
tradicionais (cláusula primeira). 

 Ressalte-se que ficou à incumbência do ICMBio 
firmar, posteriormente, termos de compromisso com os 
proprietários dos imóveis incidentes na área não 
regularizada do PNSC, tanto os que não tenham sido 
reconhecidos como integrantes de povos tradicionais, 
quanto os que tenham sido reconhecidos. Àqueles que não 
foram reconhecidos como membros de povos tradicionais, 
ficou estabelecido que se definam os critérios de áreas 
passíveis a serem utilizadas, as atividades permitidas, as 
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exigências e condicionantes, bem como as compensações 
ambientais (cláusula sexta). Por outro lado, aos 
proprietários que tenham sido reconhecidos como 
membros de comunidades tradicionais foram assegurados 
o respeito aos modos de vida e a observância de normas 
específicas de proteção, até que se sobrevenha a solução 
definitiva para o conflito (cláusula sétima).  

Pode-se observar, portanto, que o tratamento 
conferido aos proprietários, membros de comunidades 
tradicionais, é um pouco mais favorável do que aos demais 
proprietários. Esses devem ter suas atividades 
monitoradas até que sejam desapropriados, ao passo que 
aqueles devem ter respeitados os modos de vida, e, caso 
sejam reassentados, o local e as condições deverão ser 
acordadas, conforme se infere do art. 42, da Lei do SNUC. 

Vale mencionar que, embora o termo de 
compromisso não resolva o conflito socioambiental, ele 
traz consequências importantes. Uma vez que permite, 
ainda que temporariamente, a presença de povos 
tradicionais em Unidades de Proteção Integral. Assim, atua 
regulamentando a situação, melhorando a convivência 
entre os gestores e as comunidades, até que se encontre 
uma solução definitiva para o conflito. 
 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Levando-se em conta o que foi apresentado, é 
possível dizer que há um problema socioambiental no 
Brasil, no que tange à criação, implantação e gestão das 
Unidades de Proteção Integral em territórios sobrepostos 
aos de povos e comunidades tradicionais. Na categoria em 
análise, qual seja, a de Parque Nacional, o problema se dá, 
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entre outros fatores, devido à regularização das áreas 
destinadas à proteção integral, já que é necessária a 
desapropriação dos proprietários dos imóveis, para que a 
posse e o domínio das áreas sejam públicos, como 
determina a lei. Ocorre que, em alguns territórios, os 
proprietários são membros de povos e comunidades 
tradicionais, possuindo, desse modo, direitos 
diferenciados, conferidos tanto pela legislação 
infraconstitucional quanto por Convenções Internacionais, 
das quais o Brasil é signatário. 

Na Serra da Canastra, o conflito socioambiental se dá 
na área do Parque que ainda encontra-se pendente de 
regularização, de aproximadamente 130 mil hectares. Na 
tentativa de dirimir o conflito, em 2015 instaurou-se a 
“Comissão da Verdade e Reconciliação da Serra da 
Canastra”, a qual determinou a realização de perícias 
etnográficas para verificar a existência ou não de povos e 
comunidades tradicionais na região. 

Não obstante o auto-reconhecimento ser uma das 
condições legais, dentre outras, para que determinado 
grupo seja considerado como tradicional, é necessária a 
formalização. No que tange ao caso do PNSC, houve um 
parecer técnico de nº 072/2015, emitido pela 4ª CCR, 
reconhecendo, formalmente, que há comunidades que 
vivem de modo tradicional no local. 

Assim sendo, uma vez que os canastreiros foram 
reconhecidos formalmente como povos tradicionais, 
possuem direitos diferenciados em relação aos demais 
proprietários, no conflito latifundiário. Destacam-se os 
direitos previstos na Convenção 169 da OIT, na Convenção 
sobre a Diversidade Biológica e na Convenção sobre a 
Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões 
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Culturais, os quais asseguram a proteção dos modos de 
vidas desses povos. Caso haja o reassentamento, deverão 
ser levados em consideração todos os aspectos culturais 
envolvidos, a questão do pertencimento territorial, das 
tradições, modos de ser, de fazer e de viver, para que as 
comunidades não sejam demais prejudicadas.  
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O MUSEÓLOGO COMO MEDIADOR DO 
PROCESSO DE PRESERVAÇÃO DO 

PATRIMÔNIO CULTURAL DA SERRA DA 
MOEDA (MG) 

 

Igor Cândido Costa 
René Lommez Gomes 

 

1 INTRODUÇÃO 
 
Entre os profissionais do campo da produção cultural 

e da preservação do patrimônio cultural, o museólogo é, 
na atualidade, o profissional com menor inserção nos 
processos de salvaguarda de paisagens culturais, 
promovidos pelo poder público ou por iniciativas privadas. 
Em parte, deve-se o pequeno envolvimento destes 
profissionais em projetos de intervenção em sítios 
históricos e arqueológicos, ou em unidades de 
preservação ambiental, ao desconhecimento dos 
conceitos e métodos que guiam sua forma específica de 
atuar no campo patrimonial; além da percepção redutora 
da sua formação como sendo limitada ao trabalho no 
interior das instituições museais. Em poucas instâncias de 
nossa sociedade há um debate aprofundado do potencial 
mediador dos museólogos, em situações que exijam o 
envolvimento de comunidades com processos de 
salvaguarda, comunicação, democratização e promoção da 
cultura.   

As funções desempenhadas por este profissional, em 
diversos contextos de atuação, podem ter como objetivo 
corroborar para o desenvolvimento sustentável, 
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econômico e social, mediante a valoração das práticas 
culturais desenvolvidas por uma sociedade. Desta forma, a 
análise aprofundada da função social desempenhada pelo 
museólogo, de suas habilidades específicas e treinamento 
para a ação junto a comunidades, sua capacidade de 
manipulação da Memória Social e dos fenômenos 
geradores de identidades poderiam auxiliar na ampliação 
gradativa do seu lugar de mediador das demandas sociais.  
Este estudo irá apresentar algumas possibilidades de 
contribuição deste profissional, junto a equipes 
interdisciplinares, para desenvolvimento e aplicação de 
novos métodos de proteção do patrimônio cultural, em 
situações que diferem da concepção tradicional de espaço 
museal. 

O objeto central deste trabalho é o projeto 
“Patrimônio Cultural da Serra da Moeda - Subprojeto 
Gestão Patrimonial das Ruínas de São Caetano da Moeda 
(Moeda, MG)”, desenvolvido pela Universidade Federal de 
Minas (UFMG) em parceria com o escritório de arquitetura 
e urbanismo, Oficina da Casa, a Fundação Alexander Brant 
e o Ministério Público Estadual de Minas Gerais. No 
projeto, em grande medida, pesquisadores da UFMG se 
responsabilizam pelo planejamento conceitual, 
organização metodológica e gestão de parte substancial 
dos subprojetos de pesquisa e de salvaguarda do 
patrimônio local, por meio da constituição de equipes 
compostas por docentes e discentes de diversos cursos de 
graduação e pós-graduação, tais como Museologia, 
História, Arqueologia e Arquitetura.  

O projeto visa à implantação de medidas inovadoras 
de gestão do patrimônio material e imaterial da Serra da 
Moeda, especialmente em São Caetano, localidade em que 
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se encontra um expressivo conjunto de bens culturais de 
natureza histórica, arqueológica, social e natural. É 
premissa do projeto conceber novas estratégias e 
regulamentações para o uso e a preservação dos bens 
culturais da região, que podem ser aprimoradas por meio 
da implantação de um sistema integrado de gestão do 
patrimônio, articulado em torno da musealização de ruínas 
e de edificações do século XVIII.  

Partindo deste enredo patrimonial, identificado 
desde a concepção e a implantação do projeto, este texto 
busca refletir sobre o potencial de atuação dos 
museólogos no campo da gestão do patrimônio cultural, 
partindo do pressuposto que existe um segmento 
operacional da Museologia que pode entrar em diálogo 
com preceitos da Arquitetura e do Urbanismo, da História 
e da Arqueologia para contribuir com o aprimoramento 
das estratégias e das ferramentas de salvaguarda de bens 
culturais. Os conceitos da Museologia apontados nos 
referenciais teóricos utilizados na fundamentação da 
proposta são importantes para a organização estratégica 
de planos conceituais, projetos de intervenção e ações 
preservacionistas efetivas. Neste sentido, é necessário 
indicar que, por Museologia, entende-se aqui apenas uma 
das dimensões ou regimes epistemológicos deste campo 
disciplinar, identificado por Anthony Shelton como a 
Museologia Operacional, em distinção à Museologia 
Paraxiológica e à Museologia Crítica.  

A Museologia Operacional, segundo Anthony 
Shelton, engloba todo o “corpo de conhecimentos, regras 
de aplicação, protocolos processuais e éticos, estruturas 
organizacionais e interdições regulatórias”, que orientam 
a atuação do profissional do campo, e também todos os 
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seus produtos – como processos de musealização, 
exposições e programas de atuação. Em suma, considera-
se como definidor da Museologia Operacional, tudo aquilo 
que constitui uma espécie de “museologia prática”. 
(SHELTON, 2013, p. 7-8)   

Tendo a interdisciplinaridade como motor de sua 
formação, a Museologia Operacional atuou, nos últimos 
cinquenta anos, a partir da aproximação, combinação e 
racionalização de diferentes discursos, técnicas e métodos 
derivados de sistemas de conhecimento 
epistemologicamente distintos. (SHELTON, 2013, p. 8) 
Assim, não é estranho ao seu meio a aproximação com 
relação a outros campos disciplinares, como aqueles 
citados anteriormente, no momento da composição de 
planos de ação e estratégias para a intervenção em um 
conjunto de bens culturais. Assim, na perspectiva da 
Museologia Operacional, a conexão entre as áreas do 
conhecimento citadas pode ser feita pela construção do 
cenário de pesquisa e de intervenção que envolvem a 
atuação concatenada de todo o conjunto de profissionais 
que compõem a equipe do projeto, bem como na 
consequente confluência e aprimoramento suas técnicas e 
métodos de trabalho.  

No que diz respeito à construção do projeto em 
análise, a abordagem utilizada para a sua concepção foi a 
do estabelecimento de um modelo de gestão do 
patrimônio local, com base na transformação das medidas 
de acautelamento e de salvaguarda implantadas 
localmente. Esta transformação se daria, 
primordialmente, por meio da conscientização e da 
mobilização dos atores locais, especialmente os membros 
das comunidades que vivem no entorno dos bens culturais, 
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para atuarem na solução de questões sensíveis da 
preservação que afetam diretamente em seu cotidiano e 
na forma como é ordenada sua vida cultural. Esta 
transformação pela participação social nas tomadas de 
decisão e no empreendimento de ações ocorreria, em 
especial, na alteração dos instrumentos de intervenção já 
adotados pelo poder público, como políticas públicas para 
a cultura e as leis que regem a ordenação do município e, 
consequentemente, o tratamento dado ao patrimônio 
cultural.  

O distrito de São Caetano da Moeda, integrante do 
município de Moeda, por ter como principal atividade 
econômica a exploração mineral atuante nas proximidades 
dos locais de preservação histórica e ambiental, 
demandava a criação de novas estratégias de intervenção 
e de requalificação de todos os bens culturais existentes 
em seu território; além da formulação de métodos de 
trabalho específicos, capazes de integrar a proteção da 
paisagem e do patrimônio natural ao cotidiano das 
populações locais e às suas várias manifestações culturais.  

Assim, após dois anos de preparação, o projeto foi 
implantado, em 2015, por ação do Ministério Público 
Estadual, estando sob coordenação do escritório de 
arquitetura Oficina da Casa e sob gestão da Fundação 
Alexander Brandt. O projeto é realizado com recursos 
provenientes de um Termo de Ajustamento de Conduta, 
estabelecido como medida de compensação ambiental e 
destinado à correção da atuação degradadora da 
mineradora Gerdau. A execução do projeto também 
contou com recursos próprios da mineradora, que optou 
por financiar diretamente algumas ações. As medidas de 
compensação são impostas pelo Ministério Público de 
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Minas Gerais a entes causadores de impactos ambientais, 
em decorrência da responsabilização a empreendimentos 
geradores de consideráveis danos às variadas formas de 
ambiente (do natural ao cultural) e como medida de 
redução dos prejuízos causados ao meio ambiente às 
comunidades que dele disfrutam(Lei Federal nº 9.985/00). 

O território de atuação do projeto compreende um 
conjunto de ruínas históricas, dos séculos XVIII e XIX, um 
conjunto de sítios arqueológicos compostos por 
assentamentos indígenas de períodos pré-coloniais e 
coloniais (descobertos e identificados pelas equipes do 
projeto) e uma área de preservação ambiental composta 
pelo Monumento Natural Estadual Serra da Moeda, 
delimitada por tombamentos e por zonas de 
acautelamento de seu entorno.  

A gestão e o uso dos bens culturais locados na região 
perpassam, portanto, áreas conservadas pelo processo de 
tombamento e, também, toda uma região dotada de 
terrenos incluídos em zonas acautelamento definidas pelo 
município, mas que permanecem sendo de propriedade 
privada. Nestes terrenos, vivem moradores de média a 
baixa renda que vêm reivindicando o uso econômico de 
suas terras, em detrimento de seu resguardo patrimonial, 
e que, por isso, nutrem grandes temores quanto aos 
limites dos usos de suas propriedades, estabelecidos pelos 
mecanismos e ações de preservação da área, propostos 
pelo poder público. 

Ao serem mobilizados para o desenvolvimento do 
projeto, em parceria com o poder público, as equipes da 
UFMG e do escritório de arquitetura “Oficina da Casa” 
assumiram a interdisciplinaridade como premissa de 
trabalho, fomentando a atuação conjunta de profissionais 
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de diversas áreas do conhecimento associadas ao estudo 
do Patrimônio Cultural; notadamente, a Arquitetura e 
Urbanismo, a Museologia, a História, a Arqueologia, o 
Turismo, a Geologia e a Biologia. O trabalho 
interdisciplinar foi encarado, então, como uma forma de se 
promover o cruzamento dos preceitos éticos, conceituais 
e operacionais destas áreas, na criação de medidas de 
salvaguarda orgânicas e englobantes que permitam a 
gestão integrada de toda diversidade de patrimônios da 
localidade.  

Neste processo, a confluência entre a Museologia e 
outras áreas do conhecimento se tornou fulcral para a 
criação de novas perspectivas para a gestão de projetos de 
cunho patrimonial. O escritório passou a desenvolver 
projetos de intervenção, sobretudo de consolidação e de 
restauro, em edificações de reconhecido valor cultural ou 
patrimonial, a partir de uma perspectiva de atuação que 
preconiza o planejamento simultâneo da conservação 
física do bem e da melhoria das condições de sua 
apropriação e uso social, notadamente aqueles com 
sentido patrimonial ou museal.  

Então, apresenta-se como eixo fundante deste 
estudo, a análise das possibilidades de ampliação do 
escopo de atuação dos museólogos em projetos de 
salvaguarda do patrimônio, para além dos espaços 
museais institucionais e incluindo a aplicação de seus 
métodos na mediação das interações da sociedade civil 
com os órgãos públicos. Como campo disciplinar em 
consolidação, a Museologia necessita, cada vez mais, do 
desenvolvimento de formulações teóricas e de 
procedimentos práticos que permitam a ampliação do 
espectro de atuação de seus profissionais na sociedade, 
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diversificando as formas de aplicação de seus métodos de 
trabalho e compondo soluções estratégicas que estejam 
mais bem adequadas aos contextos das sociedades 
geradoras dos bens culturais em risco. 

 
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 
Em perspectiva contemporânea, os projetos de 

salvaguarda do patrimônio cultural preconizam 
intervenções que estejam relacionadas, simultaneamente, 
à garantia da preservação e ao uso sustentável dos bens 
culturais. Propõe-se, aqui, que, para a criação de 
estratégias inovadoras de aproximação entre a sociedade 
geradora e que usufrui dos bens culturais e os profissionais 
especializados no tratamento do patrimônio cultural, se 
faz fundamental a compreensão holística das possíveis 
contribuições do museólogo, como instancia mediadora 
entre a sociedade, os técnicos da área e o poder público. 

O exercício da Museologia Operacional pode integrar 
os processos de desenvolvimento de ações de salvaguarda 
patrimonial, especialmente na estruturação de planos 
estratégicos voltados para a significação dos bens 
culturais e para a mobilização social em torno à sua 
conservação, com vistas a promover novas formas de 
apropriação e de uso sustentável dos bens. Na articulação 
com outras áreas do conhecimento, isto se daria à medida 
em que, no desenvolvimento de ações no campo, a 
Museologia pode aportar todo um conjunto de técnicas, 
práticas, conceitos e olhares específicos, que têm a 
mediação da relação entre a sociedade e os elementos 
materiais e imateriais de sua cultura como motor principal 
da salvaguarda do patrimônio.  
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Mobilizando conceitos caros à sua área, 
especialmente os conceitos da Nova Museologia e das 
práticas museológicas de cariz social que tomam como 
norte a articulação entre a Memória Social e a produção de 
relevância dos bens patrimoniais, o profissional 
museólogo pode questionar as formas estabelecidas de 
preservação do patrimônio cultural. Para tanto, é possível 
lançar mão da identificação e investigação dos cenários 
complexos que permeiam as formas atuais de tratamento 
dos bens culturais, elencando dissenções entre as práticas 
sociais de apropriação e uso dos bens e as intervenções 
normativas tradicionais, desenvolvidas por técnicos do 
patrimônio e pelo poder público.  

A partir da identificação dos cenários que permitem 
a realização da análise – procedimento menos presente ou 
nada central nas formas de atuação dos profissionais de 
outras campos disciplinares ligados ao patrimônio cultural 
–, o museólogo pode elencar pontos de partida para a sua 
atuação sobre o patrimônio de um lugar, preconizando 
ações que associem a salvaguarda dos bens culturais a 
transformações nos processos de produção da Memória 
Social, mobilizando a comunidade para repensar suas 
relações com o território que habita. O estabelecimento 
de perguntas geradoras pode ser importante neste 
processo: onde, como, por que e deve preservar um 
determinado bem cultural?  

Nesta perspectiva, é importante traçar uma das 
características que diferenciam a atuação do museólogo 
do modo de operar dos outros profissionais do campo 
patrimonial, como os arquitetos urbanistas: o domínio das 
técnicas de manipulação dos referenciais patrimoniais em 
associação à aplicação de técnicas de conservação material 
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e em detrimento da intervenção exclusivamente pela via 
normativa de cunho legal. No tocante à esta habilidade, 
construída no domínio dos processos de musealização, de 
mediação e de outras formas de comunicação do 
patrimônio, considera-se que 
 

administrar a memória ou, como alguns 
preferem, manipular as referências 
patrimoniais, a partir de objetos, coleções e 
acervos, pressupõe um domínio seguro de 
métodos e técnicas de conservação da 
materialidade destas evidências culturais e 
da retenção documental dos significados 
destes indicadores da memória. (BRUNO, 
1993, p-334) 

 
A partir do emprego destas habilidades específicas 

de sua prática profissional, os museólogos podem 
desenvolver proposições para a construção de estratégias 
de intervenção social e de conservação patrimonial, 
eivadas pelo olhar investigativo próprio das operações 
museológicas de ressignificação das coisas, de modo a 
responder, simultaneamente e de forma equilibrada, às 
demandas socias e às necessidades do poder público.  

Por outro lado, a inserção dos museólogos nos 
processos de gestão do patrimônio não musealizado (ou 
musealizado, mas não recolhido aos acervos das 
instituições museais) permite o investimento em novas 
oportunidades de atuação profissional e de renovação do 
repertório de metodologias, no contato com desafios 
inauditos e com profissionais de outras áreas. Abre-se, 
então, a possibilidade dos museólogos atuarem fora das 
instituições museais, inserindo-se em empresas, 
organizações sociais e instituições que estejam dispostas a 
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desenvolver este tipo de projeto interdisicplinar, a 
exemplo dos escritórios especializados em restauração de 
bens arquitetônicos e na gestão do patrimônio cultural, 
ONG’s, prefeituras municipais, governo estadual, havendo 
até mesmo a possibilidade do profissional criar uma 
própria empresa com as características delineadas. Neste 
caso, as possibilidades são amplas e os profissionais 
precisam estar atentos ao funcionamento do sistema de 
serviços que compõe a gestão do patrimônio cultural, a 
configuração legal da atuação patrimonial dos estados e 
dos municípios brasileiros e, também, às discussões sobre 
esta área de conhecimento, em nível internacional. 

O projeto em análise é um exemplo efetivo desse 
processo simultâneo de pesquisa e de intervenção em 
estruturas municipais de salvaguarda patrimonial, no qual 
os intervenientes perceberam a existência de um 
desequilíbrio entre a demanda por projetos que melhorem 
o entendimento da sociedade local sobre os mecanismos 
técnicos de preservação e a oferta de profissionais 
capacitados para atuar socialmente, como os profissionais 
da área da museologia, mediando processos desde a 
elaboração de planos conceituais até às etapas executivas.  

O povoado de São Caetano da Moeda está localizado 
em Minas Gerais e possui significativa história relacionada 
à economia da mineração e à exploração aurífera, iniciada 
pelos reinóis e paulistas, no último quartel do século 
XVIII.  Na região, desenvolveu-se um método para burlar a 
cobrança dos impostos sobre a circulação do ouro 
vigentes, com a construção da Casa da Moeda Falsa, uma 
casa de fundição ilegal de moedas e barras de ouro. Este 
local estava sob o comando de Ignácio de Souza Ferreira e 
envolvia a atuação grupos de negros (escravizados e 
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libertos), paulistas e reinóis inseridos nas redes 
mundializadas do comércio do ouro. A casa de fundição 
esteve de pé até 1731, quando foi invadida por ordem do 
Ouvidor-Geral da Comarca do Rio das Velhas. Naquele 
momento, Ignácio de Souza e seus funcionários foram 
presos e o sistema se desarticulou.  

Restaram, nesse local, ruínas do empreendimento, 
que foram posteriormente mobilizadas pelos moradores 
da localidade para a construção da sua memória e 
identidade. Estas ruinas constituem, hoje, um importante 
conjunto de bens culturais que ancora narrativas 
identitárias e age como elo produtor do sentimento de 
pertencimento de vários indivíduos e relação às 
comunidades locais e ao seu espaço de vida. Em 
complemento, as mesmas ruinas, associadas a outras 
manifestações culturais locais – a exemplo do saber fazer 
da mineração e às festividades da região – têm o potencial 
de produzir novas camadas de significação, passando a 
atuar como lugar de memória referencial para outras 
coletividades, em nível regional e até mesmo 
internacional.  

Assim, por toda a área de São Caetano e Moeda Velha 
encontram-se testemunhos materiais e imateriais da 
história rica do lugar, instigando cuidados imediatos e o 
aprofundamento dos estudos históricos, arqueológicos 
sobre estes bens, com vistas a ampliar sua relevância, 
significação cultural e impacto social. Mas, para além dos 
bens culturais imediatamente identificáveis, as 
prospecções arqueológicas realizadas no âmbito deste 
projeto registram a ocorrência um conjunto de sítios 
arqueológicos, até então desconhecidos, que incluem 
desde sítios pré-coloniais da tradição Tupiguarani, 
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anteriores à chegada dos portugueses e luso-brasileiros, 
até sítios adjacentes ao importante conjunto da Casa da 
Moeda falsa, datados do início do século XVIII.  

As ruínas deste conjunto, juntamente com a estrada 
cavaleira com o trecho calçado que sobe a Serra da Moeda, 
constituem o marco referencial da região e caracterizam 
fundamentalmente o lugar. Além deles, os novos sítios 
arqueológicos anteriores à ocupação portuguesa, outros 
sítios posteriores (séculos XVIII, XIX e XX), e a presença de 
diferentes comunidades que ali residem por gerações – a 
exemplo dos moradores das antigas fazendas e das 
comunidades quilombolas da região – sugerem um quadro 
histórico, cultural e humano que permite caracterizar São 
Caetano como um importante e vivo cluster de bens 
patrimoniais. Formado por elementos materiais da cultura 
e por manifestações imateriais do patrimônio, os bens de 
natureza diversa que se reúnem nesse cluster patrimonial 
referem-se a uma história das comunidades locais 
fortemente ligada às redes econômicas, sociais e culturais 
sustentadas mundialmente pelos portugueses, ao longo 
do período colonial. 

Daí a grande importância que tem São Caetano da 
Moeda, por, entre outros, ser provavelmente o caso mais 
representativo de fundição clandestina de ouro (ou Casa 
da Moeda falsa) em Minas Gerais, no Brasil e em todo 
antigo Império português; por constituir um conjunto 
único de grande riqueza histórica, arqueológica, 
paisagística e ambiental; e, finalmente, por abrigar 
comunidades arraigadas ali e que remonta aos primórdios 
do lugar.  

A partir deste complexo contexto, foi identificado, 
pela equipe do projeto, um conjunto de bens históricos e 
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culturais que se encontram dispersos pelo território, cuja 
importância encontra-se relacionada tanto à constituição 
da paisagem e da natureza locais quanto à construção 
histórica das sociedades que habitam o lugar. O rol destes 
bens é amplo e inclui, principalmente, os seguintes itens: 

 Paisagem cultural da Serra da Moeda e do Vale do 
Rio Paraopeba; 

 Conjunto remanescente da “Casa da Moeda” (ou 
fábrica clandestina de moedas), no sítio de Boa 
Vista do Paraopeba; 

 Caminho de acesso pavimentado e suas guardas, 
compondo o calçadão setecentista de São Caetano; 

 Amplos sítios e vestígios arqueológicos indígenas, 
portugueses e luso-brasileiros; 

 Memória coletiva das famílias remanescentes de 
São Caetano da Moeda; 

 Saberes tradicionais envolvidos nos fazeres 
gastronômico, artístico e cultural, profundamente 
associados à história de ocupação do lugar. 

A os vestígios do passado que se encontram na 
localidade de São Caetano da Moeda são elos construtores 
da história e da memória da região aurífera do Estado de 
Minas Gerais. Mas, dadas as conexões históricas que 
associavam as atividades mineradoras locais com as 
atividades mercantis e sociais de diversas regiões do orbe, 
especialmente com as costas atlânticas da África e da 
Europa, estes vestígios podem ancorar a construção de 
narrativas do passado mais amplas e com envergadura 
intercontinental e, portanto, intercultural. Nesse sentido, 
é importante pensar o patrimônio cultural da Serra da 
Moeda tanto da perspectiva das construções sociais e 
culturais locais, quanto de seu potencial de 
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compartilhamento com outras populações. Acredita-se 
que articulação entre a compreensão da verdadeira 
demanda cultural da sociedade local, associada à 
exploração sustentável do potencial de significação dos 
bens culturais da região, será o que irá corroborar para a 
preservação integral do patrimônio local. Junto a isto, o 
desenvolvimento de metodologias que associem a 
salvaguarda com o desenvolvimento sustentável poderá 
agregar novos potenciais de desenvolvimento econômico 
para a região – especialmente aqueles associados ao 
turismo cultural solidário –, e simultaneamente promover 
os valores sociais e culturais da comunidade de São 
Caetano.   

A reunião dos profissionais do campo do patrimônio 
com a comunidade e o Poder Público, criariam condições 
para a instauração de políticas públicas que priorizar 
efetivamente as questões da vida social e a garantia do 
pleno acesso ou exercício dos direitos humanos. 
Entretanto, como gerar novas possibilidades de 
preservação do patrimônio? Como ser mediador de 
conflitos sociais possivelmente gerados pela atuação 
prévia de agentes da cultura e de técnicos do patrimônio 
desvinculados das necessidades das comunidades locais?  

Para a percepção sensível dos problemas que 
circundam a preservação do patrimônio, é necessária a 
aproximação dos agentes de transformação em relação às 
discussões que fundamentam o cotidiano das 
comunidades e, certamente, com a academia. A produção 
de projetos que consigam mediar estes dois segmentos da 
sociedade traz à tona a necessidade de ampliação da 
discussão sobre a permeabilidade das ações dos 
profissionais do campo à produção do conhecimento nos 
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espaços universitários e às questões dos grupos sociais 
que anseiam por soluções reais para suas questões 
cotidianas. Uma alternativa para a reorganização do 
trabalho de salvaguarda dos bens culturais pode estar no 
desenvolvimento de um planejamento estratégico de 
intervenção que parta da identificação de demandas 
sociais associadas aos bens e preconize a implantação de 
ações para atendê-las que incorporem os avanços feitos 
em análises conceituais aplicadas à solução daqueles 
problemas específicos, reconduzindo os resultados para a 
formulação de políticas públicas.  
 

Entende-se por planejamento estratégico o 
processo utilizado para o estabelecimento 
de objetivos alinhados com as políticas, 
metas e princípios, bem como os fatores de 
relevância ao meio-ambiente organizacional, 
levando-se em conta o meio externo. Isto 
implica em uma constante disposição pró-
ativa, analisando as tendências do 
macroambiente utilizando, em ocasião 
oportuna, as suas vantagens e os possíveis 
impactos para a Unidade de Informação, 
buscando a constante melhoria institucional. 
(BARBALHO, 1997, p. 30) 

 
Nesta articulação, é possível fazer da ação 

museológica – eventualmente desencadeada pela 
consecução de um plano diretor ou um plano museológico, 
a depender da situação – um processo chave para a 
construção de novas formas de interação da sociedade 
com os bens culturais, que sejam alinhadas à gestão 
estratégica do patrimônio. Logo, a requalificação de bens, 
como edificações, associada à remodelagem dos seus usos 
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sociais pela ressignificação operada na musealização pode 
auxiliar na construção de políticas para o manejo da 
integralidade dos bens dispersos no território, no lugar do 
trabalho atomizado no tratamento isolado de cada 
manifestação do patrimônio. Como uma das formas de 
gestão proposta para São Caetano da Moeda, podemos 
considerar a musealização do território e de seus 
elementos culturais como uma primeira etapa de 
reorganização do contexto museológico e patrimonial da 
localidade.  

Além disso, é relevante destacar a necessidade de 
tomar as formas de representatividade da comunidade 
local como elementos estruturadores de toda a discussão 
das ações e das políticas de preservação a serem adotadas. 
No caso de São Caetano, a proposta de intervenção buscou 
casar a implantação de um museu de território, como forte 
exemplo de processo museal capaz de gerar impactos 
profundos nos meios sociais, com a implantação de 
mecanismos de gestão participativa e colaborativa do 
patrimônio.  

Com isso, o reconhecimento da existência de um 
conjunto ou cluster de bens materiais de características 
múltiplas, em São Caetano, gerou discussões quanto ao 
ajustamento da rede de agentes de preservação atuantes 
na região à uma nova perspectiva de trabalho orientada 
para o desenvolvimento de ações focadas na articulação 
das diversas modalidades de bens culturais da região. 
Propôs-se, portanto, o abandono da concepção inicial do 
projeto, baseada na consolidação das ruínas históricas, 
para a criação de medidas integrais de conservação que 
abarcassem desde o patrimônio natural até os usos sociais 
do local. Ao longo do projeto, as pesquisas conduziram à 
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proposição, feita pela UFMG e pela Oficina da Casa e 
acatada pelo Ministério Público, de que a plena 
preservação destes bens só ocorreria se: 

- Os bens patrimoniais fossem compreendidos em 
conjunto, e não isoladamente, de forma a que as 
estruturas de preservação produzissem uma conexão 
conceitual e de práticas na salvaguarda de todo o 
conjunto; 

 - As comunidades locais fossem envolvidas na 
preservação dos bens, atuando como agentes de controle 
locais, mas também por meio da exploração econômica 
consciente de suas potencialidades (como pelo meio do 
turismo solidário), o que diminuiria a possibilidade de 
fracionamento e venda dos terrenos protegidos, para 
geração de renda; 

- Fosse realizada uma ampliação dos perímetros de 
acautelamento do meio ambiente natural e do meio 
ambiente cultural (termos do Ministério Público); 

- O tratamento dos bens culturais estivesse associado 
ao desenvolvimento local e, também, às atividades de 
proteção do patrimônio natural desenvolvido pelos 
projetos de preservação do Monumento Natural Estadual 
Serra da Moeda; 

- A musealização da paisagem cultural pudesse atuar 
como mecanismo aglutinador das diversas formas de 
salvaguarda e acautelamento projetadas pela instituição, 
além de criar mecanismos de manutenção do interesse e 
de envolvimento das comunidades locais na intervenção e 
manutenção do patrimônio. 

Para realizar tanto, o Plano de Gestão proposta seria 
baseado em uma abordagem sistemática da conservação e 
da gestão baseados em valores que ressaltam, 
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fundamentalmente, o significado cultural que tem para o 
povo de São Caetano e da região circundante, bem como 
para a sociedade em geral (UNESCO, 2016, p. 29)  

Neste caso, a própria noção de patrimônio é 
ampliada, ultrapassando o foco nos bens tradicionalmente 
considerados como “patrimônio” e na conservação de sua 
integralidade física, passando a incorporar, também, o 
significado do lugar, com base nos valores atribuídos pelos 
moradores e demais pessoas ou grupos envolvidos. Dessa 
forma, também podem ser considerados como patrimônio 
de São Caetano a paisagem cultural completa e os recursos 
ambientais com potencial para o encaminhamento de um 
processo de Desenvolvimento Humano Sustentável (DHS), 
aumentando, a longo prazo, a sustentabilidade nos usos 
desse patrimônio. (UNESCO, 2016, p. 29) 

Para uma consideração mais integrada e necessária 
de São Caetano e região, em termos de uma Unidade de 
Gestão, é necessário reconhecer não apenas os objetos de 
importância cultural e ambiental nela existentes (os bens), 
mas, além deles - e indissociavelmente ligados a eles - as 
condições sociais do lugar, reconhecendo a íntima 
associação entre esses bens e a comunidade. (ICOMOS, 
1990). Fundamentalmente, pode-se compreender São 
Caetano como sendo, além de um território específico, 
também um repositório de bens culturais e ambientais 
espacialmente distribuídos e inter-relacionados, 
conformando uma paisagem cultural. (ANDREOTI, 2013) E 
isso porque, é no território que se fundamentam, 
conjuntamente, a “ordem espacial dos objetos” e as 
“práticas sociais”, uma vez que ambas se realizam 
materialmente pela “dinâmica espacial”. (GOMES, 2002) 
Nessa (re)construção cotidiana estão, numa constante e 
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indissociada conjunção, as condições de vida, as 
necessidades e demandas - individuais e sociais - e as 
pressões econômicas e ambientais, que se rebatem 
continuadamente, entre outros, nos fatores identitários e 
de pertencimento, e no mosaico espacial que, pelo uso e 
ocupação do solo, a paisagem (e o próprio ambiente) é 
(re)configurada e (re)qualificada. 

Reconhecer a existência, em São Caetano, de um 
cluster de bens patrimoniais de natureza diversa, que se 
articulam em uma paisagem cultural, consiste, em si, no 
primeiro passo para a conservação das ruínas históricas, 
dos sítios históricos e arqueológicos, das espécies 
naturais, das nascentes, das visadas do espaço e das 
relações intra-sociais e da sociedade com este ambiente, 
manifestada de forma material e imaterial. Requalificar o 
patrimônio cultural local significaria, então, tomar a 
preservação da paisagem e das relações humanas que ela 
encerra como alvo central dos processos de 
acautelamento, preservação, consolidação e restauro que 
eventualmente possam ser desenvolvidos sobre cada 
unidade patrimonial situada no interior desta paisagem.  

Manter esta perspectiva patrimonial implica, 
portanto, que as ações preservacionistas dirigidas para 
corrigir ou conservar cada bem cultural situado neste 
cluster deva ter como parâmetro não apenas a 
manutenção da integridade daquele bem em particular, 
mas de todo o conjunto de relações que o situam no seio 
da comunidade local e como parte da própria paisagem. 
Assim, além de preservar os bens individualizados, buscar-
se-ia conservar a intrincada rede de relações que unem 
todos estes bens entre si, com as comunidades 
envolventes e potenciais visitantes (comunidades 
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flutuantes) que usufruem e se beneficiam da paisagem. 
Significa, ainda, garantir a verificação de condições sociais 
que favorecem a preservação dos bens, a exemplo da 
criação de alternativas locais de desenvolvimento 
econômico e social associadas à exploração consciente da 
paisagem, construindo valores partilhados que a 
transformam não em um aglomerado de exemplares do 
patrimônio local individualizados e estáticos no tempo, 
mas um conjunto articulado e interdependente de bens a 
serem preservado por motivações culturais, comunitárias 
e econômicas. 

A proposta de preservação integrada dos bens 
patrimoniais integrantes da paisagem busca, portanto, 
não apenas sanar os problemas de preservação pontuais 
colocados no início deste projeto, mas também contornar 
a ineficiência ou baixa eficiência verificada nas ações de 
acautelamento pontuais e desconectadas entre si. Em 
ações promovidas neste processo, não interessaria apenas 
promover a necessária consolidação das ruínas da fundição 
ou da calçada histórica. Mas, acima de tudo, garantir a 
conservação da integridade material do bem 
conjuntamente com a restauração de uma série de 
relações sociais que o inserem de forma histórica e atual 
na vida e ambiência locais, criando novas relações aonde 
faltam (como a consciência patrimonial e a prática de boas 
maneiras de apropriação dos bens), integrando 
preservação física à criação valores simbólicos e novas 
práticas de apropriação do patrimônio. 

Propõe-se, então, que o vetor de requalificação dos 
bens esteja voltado não para a relação 
homens/objeto/cenário (local de manifestação 
patrimonial), mas para a tríade sociedade/patrimônio 
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integrado/paisagem. Os mecanismos para 
operacionalização desta perspectiva teórico-conceitual 
são múltiplos. Um deles, no entanto, apresenta-se com 
grande potencial para sanar os problemas de preservação 
colocados na região. Trata-se da possibilidade de 
musealizar o território de São Caetano da Moeda.  

O conceito tradicional de museu – o mais conhecido e 
praticado no Brasil – assenta-se sobre uma cadeia de 
operações que tem como foco a preservação de bens 
culturais colecionáveis. Promovendo ações de 
salvaguarda, significação e interpretação de objetos, o 
museu tradicional pretende preservar fisicamente as 
coisas de interesse cultural recolhidas em um edifício, 
conservar vestígios dos processos simbólicos de sua 
significação e, ainda, educar os indivíduos para a fruição 
destes bens. São museus que, tal como a perspectiva 
tradicional de preservação patrimonial, se assentam em 
paradigmas que reificam a relação homem/objeto/ edifício 
(museu) ou cenário (local, sítio).  

Desde a década de 1970, sobretudo após a realização 
da Mesa Redonda de Santiago do Chile pelo Conselho 
Internacional de Museus – ICOM (1972), a Museologia 
passou a apostar em novos paradigmas de preservação 
patrimonial, baseados na criação das noções de patrimônio 
integrado e museu integral. (SCHEINER, 2012. CÂNDIDO, 
2016) Sustentada por experiências de instalação de 
museus comunitários, ecomuseus e estruturas similares, a 
proposta gravita em torno da reordenação do pensamento 
e da ação patrimonial para a articulação das esferas 
sociedade/patrimônio integrado/território, criando-se 
atividades e intervenções que promovem o 
desenvolvimento do “campo de relações” que garante a 
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perpetuação dos laços entre as “pessoas, seu patrimônio e 
seu meio ambiente (território) e, em especial, a 
qualificação destas relações em proveito do 
desenvolvimento da sociedade”. 

Considerando que, para a Museologia tradicional, a 
preservação patrimonial se dá pelo estabelecimento de 
uma cadeia operatória que implica na salvaguarda, 
comunicação (extroversão) e pesquisa dos objetos e 
coleções, a nova proposta se torna operacional na 
construção de formas de intervenção junto ao patrimônio, 
à sociedade com a qual ele se relaciona e o ambiente de 
sua manifestação, baseando-se na noção de experiência 
social integral. “Cada vez mais experiências estão 
centradas no conceito de referências patrimoniais 
opondo-se à práxis do colecionismo”. (CÂNDIDO, 2016) 
Isto implicaria em uma redução do recolhimento de 
objetos a espaços em que seriam conservados, 
interpretados e fruídos, frente a um aumento das ações de 
conservação, interpretação, vivência e apropriação 
coletiva de bens culturais e referências patrimoniais 
instalados dentro de seu espaço original, que se torna 
“musealizado” por estas ações. Segundo Cândido (2016), 
neste cenário, 

 
o processo de musealização ocorre a partir de 
uma seleção e atribuição de sentidos feita 
dentro de um universo patrimonial amplo, 
resultando em um recorte formado por um 
conjunto de indicadores da memória ou 
referências patrimoniais tangíveis ou 
intangíveis, naturais ou artificiais, 
indistintamente. A preservação é tomada, 
aqui, como equivalente a processo de 
musealização, e é realizada pela aplicação da 
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referida cadeia operatória formada por 
procedimentos técnico-científicos de 
salvaguarda e de comunicação patrimoniais, 
em equilíbrio. Representando tanto a 
responsabilidade pela herança constituída 
para o futuro, como a comunicação 
permanente e processual, esta cadeia 
operatória é necessariamente inserida em um 
contexto de planejamento e avaliação, ou seja, 
é contínua e não uma linha de operação: cada 
estágio de avaliação realimenta o 
planejamento. A preservação, ou processo de 
musealização, abrange desde a seleção das 
referências patrimoniais à devolução para a 
sociedade, que por sua vez produz novos bens 
patrimoniais e interfere em novas seleções e 
atribuições de sentido, em moto contínuo. 

 
Os conceitos de museu integrado e patrimônio 

integral dialogam com a noção de paisagem cultural, 
adotado pela UNESCO, em 1992, e pelo Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, em 2009, ao 
estabelece-la como instrumento de preservação por meio 
da Portaria nº 127. Assim, a alternativa de musealizar a 
paisagem de São Caetano de forma integral mostra-se 
como alternativa interessante para a requalificação do 
cluster patrimonial de São Caetano da Moeda, uma vez em 
que este processo permite e incentiva a preservação por 
meio da ressignificação e o fortalecimento de toda a 
paisagem cultural junto à comunidade local e, também, as 
comunidades flutuantes, formadas pelos visitantes.  

Isto porque, musealizar uma paisagem cultural se 
distingue da ideia de apenas geri-la – como se coloca em 
grande parte dos processos de preservação da paisagem 
calcados na perspectiva de tratamento dos órgãos oficias 
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brasileiros, como o IPHAN. A diferença situa-se no fato de 
a musealização visar a reconstrução das relações da 
comunidade local e também dos visitantes com a 
paisagem, por via não apenas da manutenção da 
integralidade do bem ou das relações que o geram 
(salvaguarda), mas também por meio da 
(re)construção/reforço de valores e significados 
simbólicos a eles associados (interpretação) e, 
substancialmente, da extroversão destes valores e 
significados por processos de sua extroversão e da 
educação para sua apropriação (comunicação 
museológica).  

A musealização da paisagem, de outra maneira, 
geraria um necessário envolvimento da comunidade com a 
preservação do patrimônio, promovendo o 
compartilhamento das responsabilidades com a 
conservação com o poder público. A ideia de musealizar 
uma paisagem implica, necessariamente, no envolvimento 
comunitário com parcelas das atividades de salvaguarda, 
interpretação e comunicação do patrimônio, que se 
tornam atividades de relevância social e econômica para as 
populações da comunidade. A criação de mecanismos de 
envolvimento comunitário se faz essencial para o sucesso 
da requalificação do patrimônio local, uma vez em que 
evita o risco do “enquistamento” ou do fechamento das 
práticas de preservação junto a ações de técnicos, que as 
constroem de forma exterior à comunidade, com 
propostas que são, de certo modo, impositivas. 

A musealização da paisagem de São Caetano 
proporcionaria, então: 

 a preservação integrada dos bens patrimoniais 
históricos, arqueológicos, naturais e imateriais 
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situados no território, preservando-se seu 
sentido como paisagem cultural; 

 a conservação e o desenvolvimento as 
condições sociais e econômicas necessárias 
para que as comunidades locais permaneçam 
mantendo relações orgânicas com a paisagem, 
mas também gerando novas relações de 
apropriação, agora mais qualificadas e 
voltadas para o desenvolvimento social e 
econômico local; 

 educar as comunidades locais e flutuantes 
para a apropriação consciente da paisagem; 

 descentralizar as ações de preservação da 
paisagem, promovendo o compartilhamento 
da responsabilidade de preservar entre o 
poder público, a comunidade local e a 
comunidade de visitantes; 

 criar estratégias de interpretação e 
ressignificação da paisagem, como meio de 
conservação pela valorização e o uso racional 
dos bens; 

 criar estratégias de educação patrimonial que 
se efetivem no próprio processo de 
apropriação do bem. 

Portanto, os processos teóricos e práticos da 
Museologia Operacional, alinhados à realidade do 
contexto social em que se insere patrimônio cultural da 
Serra da Moeda, auxiliariam na renovação das proposições 
de salvaguarda do patrimônio local, garantindo a criação 
de novos diálogos com o poder público. Conceber um 
plano de gestão integral e participativo, nos moldes 
contemporâneos, que compreendem o patrimônio como 
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um fato social dinâmico e sensível, pode amplificar o 
impacto das medidas criadas para sua proteção. Não 
obstante, a atuação integrada dos profissionais de várias 
áreas, com a mobilização do museólogo, é um fato que 
corrobora para o somatório de ideias, teorias e práticas 
que facilitam a busca por soluções para a preservação do 
patrimônio cultural. Para isto, é relevante refletir sobre a 
forma como 

 
a abertura do museu ao meio e a sua relação 
orgânica com o contexto social que lhe dá 
vida tem provocado a necessidade de 
elaborar e esclarecer relações, noções e 
conceitos que podem dar conta deste 
processo. O alargamento da noção de 
património, é a consequente redefinição de  
“objeto museológico”, a ideia de participação 
da comunidade na definição e gestão das 
práticas museológicas, a museologia como 
fator de desenvolvimento, as questões de 
interdisciplinaridade, a utilização das novas 
tecnologias de informação e a museografia 
como meio autónomo de comunicação, são 
exemplo das questões decorrentes das 
práticas museológicas contemporâneas e 
fazem parte de uma crescente bibliografia 
especializada. (MOUTINHO, 1993, p. 6) 

 
Contudo, para que seja possível a aproximação com a 

sociedade, é possível que o museólogo construa ações 
pontuais que possam introduzir os moradores do lugar na 
discussão de conceitos museológicos e que permitam a 
abertura de um diálogo com aqueles que tenham a 
percepção de que é possível a população local identificar, 
selecionar, descrever as suas percepções do patrimônio 
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cultural. Nesse cenário, o Plano Museológico, poderá 
agregar questões importantes como planejamento 
institucional, financiamento, ação educativa e cultural, 
comunicação, gestão de pessoas, acessibilidade universal, 
segurança e pesquisa, e s torna fundamental para a 
realização de ações que também sejam abertas à 
participação sensível da comunidade. O campo museal 
anseia por sensibilidades e mediações de conflitos no 
âmbito da cultura para que, de fato, possamos construir 
projetos que sejam aplicáveis e valorosos para a 
sociedade.  

 
3 CONCLUSÃO 

 
O recorte apresentado do projeto de gestão do 

patrimônio cultural de São Caetano da Moeda é uma 
parcela do resultado do projeto, apresentado para o 
Ministério Público de Minas Gerais. Os produtos e 
proposições teórico-metodológicas criadas ao longo do 
processo poderão servir de auxílio para a construção de 
novas ação preservacionistas pelo poder público. A 
discussão dos conceitos envolvidos no planejamento das 
estratégias de intervenção levou à elaboração de 
documentos importantes para a estruturação do trabalho, 
por preconizarem a proteção integral dos bens da região e 
o trabalho concatenado de profissionais de várias áreas.  

Além disso, o projeto permitiu compreender como as 
técnicas e conceitos da museologia podem corroborar 
para a articulação de novos processos de preservação. O 
museólogo é um profissional treinado para estar em 
contato com diversas práticas de ressignificação social do 
patrimônio cultural, priorizando métodos de mobilização 
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social. Isto é, a Museologia pode fazer parte dos processos 
fundantes de uma reorganização social, mediante a 
valorização da cultura e os enredos patrimoniais que as 
comunidades se inserem.  

O projeto se desenvolveu em uma constante 
discussão sobre como as metodologias de gestão e de 
participação social, mediadas pelo profissional museólogo, 
poderiam contribuir para a preservação patrimonial, por 
meio do diálogo estratégico entre a comunidade, os 
agentes do patrimônio e o poder público. Portanto, a 
contribuição de um museólogo como mediador poderá 
ocorrer no desenvolvimento do projeto, em suas etapas de 
conservação física dos bens e através da produção de 
propostas de intervenção colaborativas, que tomam a 
própria comunidade como protagonista.  
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AFRO-PATRIMÔNIOS NA CIDADE: 
“LUGARES DE MEMÓRIA” COMO 

ATRATIVO TURÍSTICO? 

 

Mariana Ramos de Morais 

 
1 INTRODUÇÃO 
 

Este capítulo se insere no debate sobre a relação 
entre patrimônio cultural e cidade, tendo como foco 
regiões periféricas de grandes centros urbanos, onde 
majoritariamente estão situados os afro-patrimônios. Por 
afro-patrimônios, compreende-se uma gama de bens 
culturais alçados a patrimônio cultural, seja por uma 
instância local, nacional ou global, que estão associados às 
culturas adjetivadas negras, a grupos que reivindicam uma 
herança africana (CAPONE, MORAIS, 2015). A minha 
proposta é pensar sobre em que medida os afro-
patrimônios enquanto “lugares de memória” são 
mobilizados – ou não – como atrativos turísticos. Tal 
questão, enunciada no título deste trabalho, suscita 
diferentes apontamentos uma vez que coloca em 
evidência as disputas, as contradições e as ambiguidades 
presentes na conformação dos afro-patrimônios, como 
demonstrado ao longo texto118.  

                                                 
118 Neste capítulo, apresento parte dos resultados da pesquisa de pós-
doutorado “Afro-patrimônios na cidade: um estudo a partir da 
experiência com a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário do Jatobá 
(BH)”, com financiamento da Capes. Uma primeira versão deste 
trabalho foi apresentada na 31ª Reunião Brasileira de Antropologia, 
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As políticas patrimoniais que seguem os preceitos 
estabelecidos pela Unesco sustentam, e também 
difundem, a ideia de que os “lugares de memória” são um 
importante instrumento para fomentar, por meio do 
turismo, o desenvolvimento sustentável tanto das 
comunidades locais – que seriam os chamados “detentores 
do patrimônio” – quanto das cidades. Amplamente 
adotado em tais políticas, o conceito de “lugares de 
memória” foi forjado por Pierre Nora (1993). Segundo o 
autor, os “lugares de memória” são restos que congregam, 
simultaneamente, três sentidos: material, simbólico e 
funcional. A motivação para o estabelecimento de um 
“lugar de memória” é parar o tempo, como também 
bloquear o esquecimento e fixar um estado de coisas 
(NORA, 1993, p. 22). Essa motivação ganharia força na 
contemporaneidade, marcada pela aceleração temporal e 
pelo esvaecer da vivência cotidiana das lembranças 
legadas pelos antepassados. Seguindo o pensamento de 
Nora, o risco de perda desse arsenal de lembranças 
estimula a curiosidade pelos “lugares onde a memória se 
cristaliza e se refugia” (NORA, 1993, p. 7). 

Essa noção se faz presente nos três casos de 
patrimonialização escolhidos para análise neste capítulo: a 
classificação do Cais do Valongo, no Rio de Janeiro (RJ), 
como patrimônio mundial pela Organização das Nações 
Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco); a 
patrimonialização de terreiros de candomblé, em Salvador 
(BA), no âmbito do Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional (Iphan); e o tombamento da Irmandade 

                                                 
em dezembro de 2018, no GT 25 Cidades, turismo e experiências 
urbanas, coordenado por Juliana Gonzaga Jayme e por Lea Carvalho 
Rodrigues, a quem agradeço pelos comentários na ocasião.  
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de Nossa Senhora do Rosário do Jatobá, pelo município de 
Belo Horizonte (MG). Vale ressaltar que, nesses três casos, 
tratam-se de patrimônios classificados como materiais. É o 
espaço ocupado ou reivindicado por determinadas 
comunidades nas e das cidades que está, dessa forma, sob 
“proteção” dos órgãos que instituem os ditos patrimônios 
culturais.  

O fato de serem classificados como patrimônios 
materiais indica que, aos olhos dos órgãos patrimoniais, 
esses afro-patrimônios apresentam algumas 
características comuns. A estabilidade e/ou a perenidade 
são duas delas, já que se associa aos patrimônios materiais 
em geral a ideia de serem algo fixo, seja no tempo ou no 
espaço. É como se os bens culturais estivessem inscritos 
em uma determinada época ou local e se tornassem um 
testemunho das práticas socioculturais de grupos que 
podem ainda existir, mesmo que passando por 
modificações, ou ter desaparecido, deixando os rastros de 
suas existências em ruínas, fósseis e objetos. A esses bens 
culturais tidos como perenes e estáveis é concedido 
destaque dada a sua importância para a experiência social 
no mundo do agora. A eles é atribuída, assim, mais uma 
característica, a excepcionalidade. Pode-se ainda elencar a 
propriedade, no sentido daquilo que é próprio de um 
grupo, como característica dos patrimônios materiais. 
Ressalto que nos processos de patrimonialização o termo 
propriedade também é acionado em um outro sentido: o 
de pertencimento, na sua chave jurídica ou na relação 
social, ritual e mesmo afetiva estabelecida entre o grupo e 
o bem cultural119.   
                                                 
119 A Unesco e o Iphan preveem a proteção aos “lugares” em suas 
normas acerca dos patrimônios culturais imateriais (UNESCO, 2003; 
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Os espaços acima citados são considerados 
repositórios do passado africano em terras brasileiras, 
conforme os defensores da constituição desses afro-
patrimônios120. Neles estaria inscrita a experiência de 
diferentes povos africanos que tiveram uma parcela de 
seus integrantes transladados forçosamente para a 
porção sul do continente americano. Essa experiência 
passada torna-se, assim, presente – ainda que recriada – 
nos resquícios dos corpos e dos objetos rituais 
encontrados no Cais do Valongo, nos cerimoniais que 
envolvem devotos de orixás, inquices e voduns nos 
terreiros de candomblé, e nas danças, batuques e rezas 
daqueles que se irmanam no Rosário, por exemplo. É como 
se nesses espaços fossem mantidos vivos fragmentos de 
diversas culturas que poderiam ter sido totalmente 
apagadas dos registros que compõem a memória nacional 
como também a memória social negra no Brasil, devido à 
violência sofrida pelos africanos e seus descendentes 
durante e após a escravidão. 

                                                 
BRASIL, 2000). No entanto, esses “lugares” estão diretamente 
relacionados às práticas culturais nele estabelecidas, ou seja, o foco da 
medida protetiva são as práticas culturais. No caso dos patrimônios 
culturais materiais – que incluem sítios arqueológicos, paisagens 
naturais, monumentos – são alvo de patrimonialização as obras do 
homem e/ou da natureza, nos termos da Convenção para a Proteção 
do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural da Unesco, de 1972 e ainda 
em vigor (UNESCO, 1972).   
120 Estou considerando como defensores da constituição dos afro-
patrimônios aqueles que se posicionam no espaço público, em grupo 
ou individualmente, a favor da inclusão de elementos referentes à 
cultura afrodescendente nas listas dos patrimônios culturais. Dentre 
eles, destacam-se: integrantes dos movimentos negro e afro-religioso, 
intelectuais, artistas, políticos, pesquisadores e mesmo gestores 
públicos da área patrimonial.  



Patrimônio, informação e mediações culturais na contemporaneidade 
 

721 

Esses afro-patrimônios foram constituídos em um 
período em que se observa uma intensificação do consumo 
cultural, contribuindo para impulsionar a mercantilização 
dos bens patrimonializados. No entanto, os “lugares de 
memória” criados nesse contexto costumam estar 
associados a áreas que apresentam um dado potencial 
turístico, seja por estarem em regiões consideradas 
centrais e já ocupadas por grupos com alto poder 
aquisitivo ou por serem regiões que podem vir a ser alvo 
de reformas urbanas com vistas ao enobrecimento do 
local. A literatura que tem abordado a relação entre 
patrimônio – não se restringindo aos afro-patrimônios – e 
cidade tem privilegiado, inclusive, o estudo sobre as 
regiões centrais, buscando pensar sobre os projetos de 
intervenção/requalificação urbana; a transformação do 
patrimônio em mercadoria como um diferencial no 
chamado “mercado global de cidades” e também na 
indústria do turismo; e o papel da patrimonialização nos 
processos de gentrification/enobrecimento (BOTELHO, 
2006; LEITE, 2008; FORTUNA, 2012; JAYME, TREVISAN, 
2012). Vale também mencionar os estudos que destacam 
a relação entre patrimônio e políticas urbanas tanto nos 
grandes centros quanto nas cidades consideradas 
históricas (CASTRIOTA, 2009; ANDRADE; ARROYO, 2012). 
A literatura sobre a temática estaria, assim, privilegiando a 
paisagem imposta pelos detentores de poder, como 
propõe Sharon Zukin (2000), em vez de lançar um olhar ao 
vernacular, às criações dos sem poder, representadas pela 
periferia121.  

                                                 
121 É fato que têm surgido trabalhos sobre as favelas como patrimônio 
cultural (Freire-Medeiros, 2006). No entanto, eles não focam 
diretamente os afro-patrimônios. 
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O conceito de periferia no Brasil não é definido 
apenas pela dimensão física, ele comporta também uma 
dimensão social e simbólica que congrega à precariedade 
o fato de ali residirem pessoas com baixo status social e 
econômico, o que também as estigmatiza. Essa segunda 
dimensão se sobrepõe à primeira (ANDRADE; JAYME, 
2011), reforçando a questão que conduz este capítulo e 
que retomo a seguir: seriam os afro-patrimônios – que 
estão localizados majoritariamente nas periferias e 
vinculados, portanto, a populações estigmatizadas – 
atraentes para a indústria do turismo?  

Para refletir sobre essa questão, na primeira parte 
deste capítulo, abordo de forma breve a instituição dos 
afro-patrimônios. Na sequência, destaco os três casos de 
patrimonialização mencionados – Cais do Valongo, 
terreiros de candomblé em Salvador e Irmandade de Nossa 
Senhora do Rosário do Jatobá. Três exemplos que 
demonstram ao leitor as possibilidades – ou não – de os 
afro-patrimônios serem capturados pela indústria turismo.  
 
2 AFRO-PATRIMÔNIOS 
 

É a partir da década de 1980 que elementos da 
cultura afro-brasileira passam a ser, paulatinamente, 
objeto de processos de patrimonialização no Brasil. 
Observa-se um crescimento da patrimonialização desses 
elementos após a instituição dos mecanismos legais para a 
composição dos patrimônios culturais classificados como 
imateriais – como o Decreto 3.551 de 2000 (BRASIL, 2000), 
que estabelece o registro do patrimônio cultural imaterial 
no Brasil, e a Convenção para Salvaguarda do Patrimônio 
Cultural Imaterial de 2003, da Unesco (UNESCO, 2003). 
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Dentre os afro-patrimônios instituídos no Brasil, 
destacam-se terreiros de candomblé, grupos que praticam 
o congado, bem como outras expressões da cultura afro-
brasileira, tais como a capoeira, o jongo, o samba de roda 
e o tambor de crioula.  

Nos processos de patrimonialização dos elementos 
referentes à cultura afro-brasileira, a memória da 
escravidão é mobilizada. Enfatiza-se, especialmente, os 
danos causados por esse sistema socioeconômico aos 
africanos e a seus descendentes. No entanto, também é 
ressaltada a capacidade de eles recriarem, de maneiras 
diversas, a África no Brasil, o que demonstraria o quão 
resistente são suas culturas mesmo frente ao poder dos 
colonizadores europeus. A patrimonialização seria uma 
das medidas de reparação a esses danos, uma vez que é 
considerada uma forma de se valorizar a cultura afro-
brasileira, cujos elementos foram excluídos da composição 
dos patrimônios nacionais dos anos 1930, quando foi 
instituída a política patrimonial brasileira, até o início dos 
anos 1980, como informado acima122.  

A constituição dos afro-patrimônios é decorrente 
de uma nova dinâmica de patrimonialização que 
impulsionou a entrada na cena pública de segmentos 

                                                 
122 Em 1938, no ano seguinte à instituição da política patrimonial 
brasileira, foi tombada pelo Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (Sphan) a Coleção Museu da Magia Negra, o primeiro registro 
do Livro de Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico. Porém, 
essa coleção somente passou a constar nas listagens dos patrimônios 
nacionais elaborada pelo órgão gestor do patrimônio no Brasil no 
início da década de 1980, quando há uma mudança da política 
patrimonial, conforme informado neste texto. Além disso, tal coleção 
abordava de forma pejorativa as práticas religiosas vinculadas aos 
negros. Sobre a Coleção Museu da Magia Negra, ver Corrêa (2005). 
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sociais advindos das camadas populares e de sociedades 
ditas tradicionais (ABREU, 2015). Mas esse não foi o único 
fator que favoreceu a sua conformação. Pode-se 
mencionar também a articulação de artistas, religiosos, 
intelectuais, políticos e pesquisadores no Atlântico Negro, 
hoje renomeado, por vezes, de Afro-Atlântico. Esse é um 
movimento transnacional que engloba agentes de países 
africanos e de países de outros continentes para onde 
milhões de africanos foram transladados como escravos. 
Tais agentes buscam enaltecer as heranças culturais 
negras como também combater o racismo e a 
desigualdade racial. A atuação desse movimento 
transnacional incide diretamente na formulação e na 
execução de políticas públicas locais que contribuem para 
fomentar a composição dos afro-patrimônios.  

No Brasil, o movimento negro teve um papel 
fundamental para a instituição dos afro-patrimônios. 
Principalmente a partir da década de 1970, esse 
movimento social passou a integrar à sua agenda de 
combate ao racismo a valorização de elementos da cultura 
afro-brasileira, da história e da presença dos africanos e 
seus descendentes no Brasil. Essa associação reverberou 
em diferentes ações políticas, como o apoio ao 
tombamento do terreiro da Casa Branca, em Salvador (BA), 
pelo Iphan, em 1984123, e da Serra da Barriga, em Palmares 
(AL), pelo mesmo instituto, em 1986. Vale citar também a 
inclusão na carta constitucional de 1988 de medidas 
protetivas ao legado cultural dos negros, como previsto no 
artigo 215 – que determina que o Estado garanta a 

                                                 
123 O tombamento do terreiro da Casa Branca será retomado neste 
texto quando a patrimonialização dos terreiros de candomblé baianos 
for abordada.  
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proteção às culturas afro-brasileiras – e no artigo 68 do Ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias – que 
reconhece aos quilombolas a propriedade definitiva das 
terras ocupadas por eles.  

A preservação dos “territórios negros” é um dos 
pontos centrais da pauta do movimento negro. Esses 
territórios são considerados por parte dos integrantes 
desse movimento social como “marcos da resistência 
negra” frente a opressão do colonizador branco, motivo 
pelo qual devem ser preservados. Para tanto, eles 
defendem não somente uma mudança na política 
patrimonial como também na gestão urbana para que uma 
outra forma de ocupar a cidade possa, de fato, integrar o 
cotidiano citadino, como explicitado nos escritos da 
socióloga e militante negra Lídia Avelar Estanislau: “A 
ocupação urbana, na perspectiva afro-brasileira, é antes 
polis do que urbes, e na construção democrática da cidade 
nós negros ocupamos, ainda, um contra-lugar. Buscar os 
fios dessa trama – o penhor dessa igualdade – implica, 
necessariamente, um novo olhar sobre a cidade” 
(ESTANISLAU, 1997, p.22-23).  

Uma postura que é reiterada pelo também militante 
negro e historiador Marco Antônio Cardoso:  

 
Nessa perspectiva [a de se construir uma 
cidade que respeite a diversidade racial e a 
pluralidade étnica e cultural], o Congado, a 
umbanda, o candomblé, as escolas de samba, 
os grupos de capoeira e da dança afro-
brasileira, as organizações da juventude 
negra, os movimentos sociais da comunidade 
negra são as mais expressivas marcas da 
resistência cultural e religiosa e de afirmação 
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política do povo negro (...). (CARDOSO, 2001, 
p.143) 

 
A ideia de que esses diferentes “territórios negros” 

são “marcos da resistência negra” foi construída ao longo 
do século XX, em um diálogo constante entre o meio 
acadêmico e artístico, religiosos afro-brasileiros, grupos 
praticantes das diferentes “expressões culturais” afro-
brasileiras e ativistas negros. Desde os primeiros estudos 
sobre a presença africana no Brasil, como os de Raimundo 
Nina Rodrigues (2006; 2008), está incutida a noção de que 
as culturas negras teriam “sobrevivido” no Brasil. Roger 
Bastide defende claramente esse postulado em seu As 
religiões africanas no Brasil (BASTIDE, 1995 [1960]), 
afirmando serem especialmente os terreiros de 
candomblé nichos da África no Brasil. Observo que Bastide 
manteve, durante o período em que se dedicou ao estudo 
dos negros no Brasil, contato com ativistas negros que 
compartilhavam com ele dessa premissa, citando por 
exemplo Abdias do Nascimento. Esse último retoma, 
inclusive, os escritos de Bastide para demonstrar como as 
culturas africanas teriam sobrevivido em terras brasileiras 
(NASCIMENTO, 1980). Atuando no campo político, 
acadêmico e artístico, Nascimento fez pontes entre 
agentes que contribuíram para difundir essa noção que é 
base para os processos de patrimonialização de elementos 
da cultura afro-brasileira ou, em outras palavras, que 
fundamenta a constituição dos afro-patrimônios.  

 
3 CAIS DO VALONGO 

 
O Cais do Valongo, localizado no Rio de Janeiro (RJ), 

na Praça Jornal do Comércio, portanto, uma área pública, 
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é considerado o maior porto de escravos africanos nas 
Américas. Estima-se que até um milhão de africanos 
chegaram no continente americano desembarcando nesse 
cais124. Sua construção data de 1811. Com a proibição do 
tráfico de escravos, em 1831, ele teria sido desativado. No 
entanto, consta da narrativa que o alçou a patrimônio 
mundial, em 2017, que por lá continuaram a aportar 
africanos escravizados125. Em 1843, ele foi aterrado para a 
construção de um outro cais, o Cais da Imperatriz, onde 
desembarcou a esposa do Imperador Dom Pedro II, Teresa 
Cristina Maria de Bourbon. Esse último cais, por sua vez, foi 
aterrado em 1911, com as reformas urbanísticas ocorridas 
à época no Rio de Janeiro. Passados cem anos, em 2011, o 
Cais Valongo foi destapado126 durante uma outra reforma 

                                                 
124 Somente para o Brasil, calcula-se que foram transladados como 
escravos cerca de 4,5 milhões de africanos durante todo o período do 
tráfico negreiro, do século XVI ao XIX.  
125 No site do Iphan, órgão que endossou a candidatura do Cais do 
Valongo à patrimônio mundial, constam diferentes textos com 
informações sobre a patrimonialização desse sítio arqueológico, 
desde notícias sobre a sua patrimonialização a documentos técnicos e 
também publicações de divulgação. A narrativa a que faço referência 
está presente nesses textos. Dentre eles, destaco uma página no site 
do Iphan específica do Cais do Valongo que pode ser acessada no link: 
<http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/1605> Acesso em: 15 
ago. 2020. 
126 Apesar do Cais do Valongo ter sido destapado em 2011, desde 1996 
têm sido encontrados resquícios da presença de africanos e seus 
descendentes na região portuária do Rio de Janeiro. Os primeiros 
materiais encontrados deram origem ao Cemitério dos Pretos Novos 
(Oliveira, 2018). 

http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/1605
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na região portuária da capital fluminense: as obras para a 
implantação do projeto Porto Maravilha127.  

Historicamente ocupada pela população negra, a 
região portuária do Rio era considerada degradada e não 
vinha tendo atenção do poder público. Desde pelo menos 
os anos 1980, essa região é reivindicada pelo movimento 
negro como um “território negro” (VASSALLO, 2016), uma 
vez que abriga referências culturais que são mobilizadas 
na constituição da identidade negra. A Pedra do Sal, 
tombada como patrimônio cultural do estado do Rio de 
Janeiro em 1984, é uma dessas referências. O seu entorno, 
denominado “Pequena África”, era reduto de africanos e 
seus descendentes que trabalhavam na estiva e também 
tinham vínculos com práticas religiosas de matriz africana 
e com a capoeira, entre o fim do século XIX e início do XX. 
Além disso, simboliza um dos berços do samba, um outro 
afro-patrimônio registrado pelo Iphan, no caso, como 
patrimônio imaterial.  

O Cais do Valongo não é o caso de um território 
pertencente a uma comunidade específica que se torna um 
patrimônio cultural. Em outras palavras, o Cais do Valongo 

                                                 
127 O Porto Maravilha é um projeto de requalificação urbana 
encampado pela prefeitura do Rio de Janeiro e desenvolvido por meio 
de uma operação urbana consorciada, que envolve, além dessa 
prefeitura, os governos federal e do Estado do Rio de Janeiro e a 
iniciativa privada. Ao longo de 15 anos, que se encerram em 2026, 
estão previstas obras com vistas se recuperar a infraestrutura urbana, 
dos transportes, do meio ambiente e dos patrimônios histórico e 
cultural de uma área de 5 milhões de metros quadrados na região 
portuária da cidade. Um investimento estimado em R$ 8 bilhões. 
Outros detalhes do projeto, segundo seus próprios empreendedores, 
constam no site: <http://portomaravilha.com.br/>. Acesso em: 15 ago. 
2020.  

http://portomaravilha.com.br/
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não é uma “propriedade”, no sentido mesmo legal, de um 
grupo específico. Por se tratar de um sítio arqueológico, 
ele pertence ao Estado brasileiro. No entanto, sua “posse” 
é reivindicada apenas por alguns grupos dessa vasta 
nação. E, desde a sua descoberta, o Cais do Valongo tem 
sido alvo de disputa desses grupos. São grupos que têm 
em comum o fato de terem como uma das bases de sua 
construção identitária a afirmação de uma ancestralidade 
africana, como entidades do movimento negro, o povo de 
santo e grupos vinculados a práticas culturais afro-
brasileiras (VASSALLO; CICACLO, 2015). 

Em um primeiro momento, o Cais do Valongo foi um 
entrave ao projeto Porto Maravilha, um dos grandes 
investimentos da prefeitura carioca para a Copa de 2014 e 
para as Olimpíadas de 2016 (CARNEIRO; PINHEIRO, 2015; 
VASSALLO; CICALO, 2015; OLIVEIRA, 2018). Arqueólogos, 
historiadores e antropólogos já tinham conhecimento de 
sua existência, antes de se iniciarem as escavações para a 
obra. Em conjunto com ativistas negros, eles intervieram 
junto aos órgãos patrimoniais no intuito de preservar o 
local devido à sua relevância para a história da escravidão, 
no Brasil e no mundo. Para além da sua importância 
histórica, outro ponto ressaltado pelo movimento negro 
merece atenção. O Cais do Valongo não representa apenas 
a principal porta de entrada dos africanos escravizados. 
Mais do que isso. Ele é uma referência fundamental da 
ancestralidade africana, pois junto aos africanos 
desembarcaram também objetos e práticas fundantes das 
diferentes expressões culturais afro-brasileiras, inclusive 
as religiões.  

Assim, o projeto de requalificação urbana que 
buscava incorporar ao seu traçado um olhar para o futuro 
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– como evidenciado pelo destaque dado em seu escopo ao 
Museu do Amanhã – teve que contemplar também o 
passado. E um passado que não carrega consigo uma 
imagem positiva, sobre a qual deveria se orgulhar a cidade 
do Rio de Janeiro no momento em que intentava se 
sobressair no “mercado global de cidades”. Após ter sido 
soterrada por diferentes camadas de pedra, concreto e 
asfalto, a presença da escravidão no Cais do Valongo 
passou a ser exposta com a transformação do local em um 
monumento a céu aberto.   

A “descoberta” do Cais do Valongo e sua 
monumentalização ocorrem em um contexto em que era 
crescente a proposição de medidas que visavam a 
reparação dos danos causados pela escravidão aos 
afrodescendentes, no plano nacional e global. Fato que se 
deve às articulações dos movimentos sociais como 
também à adoção, por parte dos entes governamentais, de 
ações pautadas no paradigma multicultural que fizeram 
proliferar a ideia da diversidade cultural como um valor 
positivado. Ao se preparar para receber megaeventos 
como a Copa do Mundo e as Olimpíadas, prefeitura do Rio 
de Janeiro seguiu esses preceitos buscando construir uma 
imagem do Rio como uma cidade aberta a todos, inclusiva, 
atenta à uma parcela da população antes à margem, 
diferentemente da imagem da “cidade partida”, entre o 
morro e o asfalto, como mundialmente era reconhecida 
(OLIVEIRA, 2018). O investimento da prefeitura da capital 
fluminense em transformar o Cais do Valongo em 
monumento e elevá-lo à patrimônio mundial deve ser 
entendido, dessa forma, como parte de sua estratégia na 
construção dessa nova roupagem para o Rio de Janeiro, 
conforme afirma Maria Amália Silva Alves de Oliveira 
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(2018, p. 64). De entrave, o Cais do Valongo passaria, 
então, a trunfo.  

Impressiona como as ações “protetivas” voltadas 
para esse espaço, no que tange ao patrimônio cultural, 
foram rápidas – o Valongo foi destapado em 2011 e seis 
anos depois, em 2017, já era reconhecido como patrimônio 
da humanidade. Ele passou a integrar o Circuito Histórico 
e Arqueológico da Celebração da Herança Africana128, que 
faz parte do projeto Porto Maravilha, que no seu início 
tinha como um dos seus objetivos o fomento ao turismo 
internacional. No próprio dossiê de candidatura a 
patrimônio mundial, a prefeitura do Rio de Janeiro 
defendia:  

 
A inscrição como patrimônio da humanidade 
irá potencializar esse número de visitantes, 
atraindo o grande número de turistas que 
desembarca na região pelos transatlânticos 
nos períodos de alta visitação turística. Na 
temporada 2013/2014 desembarcaram no 
porto turístico da cidade, 305.231 
visitantes129 (...). A previsão é que uma parte 
considerável desse fluxo de visitantes passe 
pelo Sítio Arqueológico Cais do Valongo. 
(IPHAN, 2016, p. 149) 

 
Se o Cais do Valongo estava em uma região 

periférica quando encoberto, ele foi destapado e toda a 

                                                 
128 Além do Cais do Valongo, o Cemitério dos Pretos Novos, a Pedra do 
Sal, o Jardim Suspenso do Valongo, o Cultural José Bonifácio e o Largo 
do Depósito também integram o Circuito Histórico e Arqueológico da 
Celebração da Herança Africana. 
129 No dossiê, a fonte citada para esse dado é o Anuário Estatístico do 
Turismo do Estado do Rio de Janeiro, de 2014. 
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sua história explorada durante o processo de 
transformação da área em que está localizado. De fato, ser 
classificado como um patrimônio mundial pela Unesco lhe 
confere distinção e mesmo pode atrair turistas 
interessados, por exemplo, na “Rota dos Escravos”, para 
mencionar um outro projeto da Unesco nesse intento de 
construir uma memória da escravidão a nível global. 
Inclusive, para essa agência internacional, o Cais do 
Valongo é considerado um sítio histórico “sensível”, uma 
vez que abriga memórias que remetem a aspectos de dor 
e sobrevivência na história dos antepassados dos 
afrodescendentes. E teve o seu “valor universal 
excepcional” – condição para que um bem cultural seja 
considerado um patrimônio da humanidade – reconhecido 
pela Unesco por estar “diretamente ou materialmente 
associado a acontecimentos e tradições vivas, ideias ou 
crenças, obras artísticas e literárias” 130.  

Contudo, não se pode esquecer que esse sítio 
arqueológico compõe para o poder público local um 
cenário que não se restringe aos resquícios do período da 
escravidão. Para além das obras viárias, que incluem a 
implantação de um novo sistema de transporte coletivo 
sobre trilhos, diferentes estruturas estão sendo criadas na 
região portuária para abrigar atividades culturais, como 
museus – mencionando aqui o Museu do Amanhã e o 
Museu de Arte do Rio – e espaços multiusos – por exemplo, 

                                                 
130 Tal como explicitado na página do site da Unesco dedicada ao Cais 
do Valongo que pode ser acessada no link: 
https://nacoesunidas.org/cais-valongo-rio-inscrito-patrimonio-
mundial-unesco/. Acesso em: 15 ago. 2020.  

https://nacoesunidas.org/cais-valongo-rio-inscrito-patrimonio-mundial-unesco/
https://nacoesunidas.org/cais-valongo-rio-inscrito-patrimonio-mundial-unesco/
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os Galpões da Gamboa131. E, nesses casos, a memória da 
escravidão não é mobilizada.  

Vale ressaltar ainda que o poder público local 
parece atuar de forma ambígua com relação à valorização 
da memória da escravidão. A presença dos monumentos 
que narram esse passado na região portuária é até mesmo 
sinalizada entre os demais atrativos culturais que estão 
surgindo por lá. No entanto, esse mesmo ente não 
disponibiliza recursos suficientes para viabilizar a guarda e 
a museificação dos objetos arqueológicos encontrados no 
local, como tem sido denunciado por ativistas negros e 
pesquisadores que atuam na região132.  
 
4 TERREIROS BAIANOS 
 

Ao longo do século XX, foi construída a ideia de que 
Salvador (BA) preserva as tradições africanas, 
principalmente, nos terreiros de candomblé. Conforme 
levantamento realizado pela Universidade Federal da 
Bahia, em 2006, existiam 1.408 terreiros na cidade 
(SANTOS, 2007). No entanto, nesse vasto universo apenas 
para alguns é conferido destaque, ou melhor, 
reconhecimento junto ao poder público por meio da 
patrimomialização133. No Brasil, onze os terreiros estão 

                                                 
131 O site do Porto Maravilha pode ser acessado no link: 
http://portomaravilha.com.br/. Acesso em: 15 ago. 2020. 
132 Como consta no artigo assinado por Sonia Rabello e publicado no 
site: http://urbecarioca.com.br/2018/07/cais-do-valongo-no-porto-
do-rio-sem-protecao-e-sem-recursos-apenas-espetaculo-politico-
artigo-de-sonia-rabello.html. Acesso em: 15 ago. 2020.  
133 Os motivos dessa distinção são vários, como já abordado na 
literatura acerca das religiões afro-brasileiras (Dantas, 1998; Capone, 
2004). 

http://portomaravilha.com.br/
http://urbecarioca.com.br/2018/07/cais-do-valongo-no-porto-do-rio-sem-protecao-e-sem-recursos-apenas-espetaculo-politico-artigo-de-sonia-rabello.html
http://urbecarioca.com.br/2018/07/cais-do-valongo-no-porto-do-rio-sem-protecao-e-sem-recursos-apenas-espetaculo-politico-artigo-de-sonia-rabello.html
http://urbecarioca.com.br/2018/07/cais-do-valongo-no-porto-do-rio-sem-protecao-e-sem-recursos-apenas-espetaculo-politico-artigo-de-sonia-rabello.html
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sob a proteção do Iphan. Desses, sete estão em Salvador. 
Eles situam-se em regiões formadas por bairros populares, 
com carência de infraestrutura urbana, e ocupadas, em sua 
maioria, por uma população de baixa renda134. Esses 
poucos terreiros são considerados os mais “autênticos”, os 
mais tradicionais, aqueles que supostamente conseguiram 
manter em terras brasileiras os rituais, os costumes e os 
saberes ancestrais africanos apesar de toda a repressão e 
violência sofrida pelos africanos e seus descendentes 
devido à escravidão. Uma ideia formulada a partir da 
articulação dos religiosos afro-brasileiros com intelectuais, 
pesquisadores, artistas, ativistas do movimento negro e 
políticos e que reverbera nas ações patrimoniais.  

Foi em 1984, quando pela primeira vez, um terreiro 
de candomblé foi alçado a patrimônio nacional. Trata-se do 
terreiro da Casa Branca do Engenho Velho. Conforme 
relatos etnográficos das primeiras décadas do século XX, 
não era fácil o acesso a esse terreiro. Diferentemente da 
situação no final desse mesmo século, quando houve o 
tombamento. Naquele momento, a comunidade religiosa, 
que ainda não tinha a posse do terreno que ocupava, 
estava na iminência de perder seu local de culto. Essa 
ameaça, muitas vezes em função da especulação 
imobiliária, tem motivado os terreiros a recorrerem a 
medidas como o tombamento, não apenas no âmbito 
federal, mas também estadual e municipal (FERRETTI, 

                                                 
134 Os terreiros tombados pelo Iphan são: Casa Branca do Engenho 
Velho, Axé Opô Afonjá, Gantois, Alaketo, Bate Folha, Ilê Axé Oxumaré 
e Tumba Junsara, em Salvador; Omo Ilê Agbôulá, na Ilha de Itaparica; 
Roça do Ventura, em Cachoeira; Casa das Minas, em São Luís; Sítio do 
Pai Adão, em Recife. Para uma análise dos tombamentos dos terreiros 
no âmbito do Iphan, ver Morais (2015).  
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2011; PARÉS, 2011; AMARAL, 2003). No caso da Casa 
Branca, os proprietários do terreno estavam 
reivindicando-o. Parte do terreiro onde se localizava a 
fonte da divindade Oxum já tinha até mesmo se 
transformado em um posto de gasolina, construído à 
revelia dos devotos.  

Com a patrimonialização, esse processo foi revertido. 
Mas não sem conflitos, como bem pontua o relator do 
parecer do tombamento da Casa Branca, o antropólogo 
Gilberto Velho (2006). À época, dentro do próprio Iphan – 
e mesmo fora dele – haviam grupos contrários e outros 
favoráveis a esse tombamento inédito. Por isso, o apoio de 
artistas, intelectuais, jornalistas, políticos e lideranças 
religiosas que defendiam o patrimônio afro-baiano, bem 
como de militantes do movimento negro foi fundamental 
para garantir o tombamento do terreiro da Casa Branca no 
âmbito federal.  

Há de se ressaltar que, no início dos anos 1980, 
haviam outras iniciativas que visavam o desenvolvimento 
de medidas protetivas não apenas para a Casa Branca 
como para outros terreiros de candomblé da cidade. O 
Projeto de Mapeamento de Sítios e Monumentos 
Religiosos Negros da Bahia (MAMNBA) era uma dessas 
iniciativas. Viabilizado por meio de um convênio entre o 
governo federal, o governo estadual da Bahia e a 
prefeitura de Salvador, o MAMNBA buscou identificar, 
entre 1981 e 1987, monumentos vinculados às religiões 
afro-brasileiras, em Salvador, e definir uma política de 
proteção voltada para eles (SERRA, 2005). 

Também na década de 1980, a prefeitura de Salvador 
desenvolveu outras ações que contemplavam diretamente 
os terreiros de candomblé, mas não em sua totalidade. A 



Rubens Alves da Silva, Franciéle Carneiro Garcês da Silva,  
Frederico Luiz Moreira, Samanta Coan. (Org.). 

 

736 

principal delas foi o Projeto Terreiros, realizado pela 
Fundação Gregório de Matos, criada em 1985 e, à época, 
sob a direção do antropólogo e ensaísta Antônio Risério e 
do cantor e compositor Gilberto Gil. Tal projeto financiava 
reformas nos terreiros de candomblé, tendo sido 
beneficiados quase que exclusivamente os de tradição 
nagô, como é o caso da Casa Branca (MATORY, 2005, p. 
174). Além disso, essa fundação foi responsável pelo 
Projeto Bahia/Benin, incentivando o intercâmbio cultural 
entre o estado baiano e o país africano, incluindo viagens 
de sacerdotes do candomblé, seguindo, em parte, 
experiências realizadas em décadas anteriores (CAPONE, 
2004, p. 256-257). 

Essas iniciativas são vistas aqui como parte de um 
longo processo de construção da identidade baiana, que 
tem os anos 1930 como marco inicial. A herança africana é 
exaltada nesse processo. Um dos elementos escolhidos 
para estruturar essa identidade é o candomblé, destacado 
como um repositório da tradição africana. Pelo menos 
desde a década de 1960, essa ideia tem sido explorada 
politicamente, seja como uma tentativa de aproximação 
econômica com países africanos ou como atrativo turístico 
(SANTOS, 2005). E a patrimonialização é uma forma de 
chancelar todo esse processo. 

Em uma publicação de 2009, a Secretaria de Turismo 
do Estado da Bahia explicita seu intento em explorar essa 
herança africana como atrativo turístico: “Considerando a 
preponderância e a representatividade étnico-racial da 
herança africana e a preservação dos modos de vida e da 
identidade cultural, este segmento tem-se apresentado 
como ponta-de-lança do turismo étnico no estado” 
(SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO DA BAHIA, 2009). 
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O investimento em turismo étnico pode ser observado até 
mesmo na criação de agências de turismo especializadas 
nesse nicho e na própria estrutura que alguns dos terreiros 
patrimonializados oferecem, como museus ou memoriais 
e até rituais específicos voltados para o público externo. E 
trata-se de um turista que não é oriundo apenas do Brasil. 
Muitos veem do exterior. Como demonstra do trabalho de 
Patricia Pinho (2015), há um circuito turístico da diáspora 
negra e Salvador é uma das cidades chave desse circuito. 

O caso dos terreiros de candomblé de Salvador 
demonstra como poder público, iniciativa privada e os 
religiosos afro-brasileiros se articulam para promover esse 
turismo dito étnico. Digo que se articulam pois não é uma 
via de mão única, há uma negociação entre as partes 
interessadas. Nos terreiros, não são todos os locais que 
são abertos aos não iniciados, tão pouco todos os rituais. 
Há um limite, determinado pelos religiosos, para essa 
visitação turística, bem como para a “exploração” da 
imagem do candomblé. Lembro aqui do manifesto 
assinado pelas mães de santo, no início dos anos 1980, 
contra a folclorização de suas práticas religiosas, um 
processo alimentado, sobretudo, pelo uso indiscriminado 
da imagem do candomblé pelo poder público (CONSORTE, 
2006).  
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5 IRMANDADE DO ROSÁRIO135 
 

Essa experiência de Salvador, porém, não é aplicada a 
qualquer cidade. Em Belo Horizonte, por exemplo, em 
1995, a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário do Jatobá 
foi tombada pelo município. Seus integrantes praticam o 
Reinado, comumente denominado congado ou congada, 
que tem sido amplamente explorado na construção da 
identidade mineira, inclusive no intuito de fomentar o 
turismo, como é o caso do candomblé na Bahia. Essa 
Irmandade está localizada no bairro Itaipu, distante 
fisicamente da área central da cidade. Ela foi escolhida 
para ser patrimonializada por representar um “marco da 
resistência negra” em Belo Horizonte. Esse tombamento 
ocorreu durante as celebrações locais em homenagem aos 
300 anos da morte de Zumbi dos Palmares, naquele 
mesmo ano.  

A solicitação de patrimonialização partiu dos 
integrantes da própria Irmandade (MORAIS, 2018). Tal 
como o terreiro da Casa Branca, a Irmandade do Jatobá 
também estava na iminência de perda do seu terreno 
quando da solicitação de tombamento. No caso da 
Irmandade, o motivo foi uma dívida de Imposto Predial e 
Territorial Urbano (IPTU). O inventário, realizado por 
ocasião de seu tombamento, informava da crise financeira 
enfrentada pela Irmandade e indicava ser ela um entrave à 
continuidade de suas atividades (BELO HORIZONTE, 
1995). Com a patrimonialização, a Irmandade liquidou sua 

                                                 
135 Para além das referências mencionadas nesta seção, parte das 
informações sobre a patrimonialização da Irmandade do Jatobá 
constam das atividades de pesquisa que desenvolvo junto à essa 
comunidade desde 2012. 



Patrimônio, informação e mediações culturais na contemporaneidade 
 

739 

dívida junto ao município referente ao IPTU. E os festejos 
em honra a Nossa Senhora do Rosário continuam a ser 
realizados todo mês de agosto.  

Houve, assim, uma coincidência de interesses que 
favoreceu o tombamento da Irmandade à época: por um 
lado o movimento negro buscava eleger um “marco da 
resistência negra” em Belo Horizonte – sendo que nesse 
momento haviam representantes desse movimento social 
atuando na administração municipal, especialmente na 
gestão da política cultural – e, por outro lado, a irmandade 
que precisava garantir a posse do seu terreno. 

A reivindicação de posse de um patrimônio tem sido 
tratada como uma demanda de visibilidade e, de fato, é 
crescente o uso do patrimônio como um recurso para 
acesso aos direitos de cidadania (RUBINO, 2011; ABREU, 
2015), como tem sido observado, no Brasil, no caso de 
povos indígenas (GALLOIS, 2005) e das comunidades 
quilombolas (ABREU; MATTOS, 2015; O’DWYER, 2015). 
Mas eu pergunto: o que deve se tornar visível, passível de 
ser visto? E por quem? Com qual finalidade? 

Após o ato do tombamento da Irmandade do Jatobá 
não foram registradas ações do poder público municipal 
em que essa Irmandade fosse mobilizada. Talvez isso 
ocorra pelo fato de as ações patrimoniais desenvolvidas 
pela prefeitura de Belo Horizonte estarem focadas 
principalmente na região central da cidade, mantendo as 
periferias excluídas dessas ações. No entanto, é preciso 
também notar que há um distanciamento dos integrantes 
da Irmandade no que diz respeito aos assuntos relativos à 
patrimonialização, após o tombamento do imóvel onde 
realizam seus festejos.  
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É fato que há uma dificuldade de seus integrantes em 
lidar com as questões burocráticas. Porém, acho que há um 
outro motivo relacionado à própria ideia de que a política 
de patrimonialização garante visibilidade aos grupos que 
antes não tinham reconhecimento social. E esse outro 
motivo está relacionado com a forma como os integrantes 
da irmandade concebem o mundo e estabelecem sua 
relação uns com os outros, entre os seres que habitam a 
terra e os seres que habitam o céu. No Jatobá, eles 
estabelecem relações com aquilo que não pode ser visto 
por qualquer um, por vezes por ninguém, mas que não 
deixa de existir. Dar visibilidade é expor a irmandade, é 
expor os mistérios que ela carrega consigo, aquilo que é da 
ordem do segredo, que também é sagrado.  

A patrimonialização pode ampliar a presença do 
grupo na esfera pública, pode gerar visibilidade. Não que 
eles queiram ser “invisíveis” – algo impossível para aqueles 
que saem pelas ruas a tocar tambores, cantando e 
dançando. Porém, o excesso de exposição é entendido 
como uma ameaça a algo que lhes é muito caro: o que eles 
denominam de “tradição”. Dessa forma, ao 
patrimonializar, ao dar visibilidade à sua prática religiosa a 
“tradição” poderia ser ameaçada. E a “tradição”, tal como 
eles a denominam, confere-lhes distinção entre os outros 
grupos que praticam o Reinado.  
 
6 NOTAS FINAIS 

 
Neste capítulo, abordei, como vimos, três casos 

distintos que demonstram o quão heterogêneos são os 
afro-patrimônios, embora tenham aspectos comuns. 
Dentre esses aspectos comuns, um ganha relevo: o fato de 
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serem considerados repositórios da tradição africana ou 
“lugares de memória” para fins de sua patrimonialização. 
Porém, seriam esses “lugares de memória” – negra, 
africana, afrodescendente – atrativos turísticos? Essa foi a 
questão que levantei na introdução desse artigo e que 
busquei problematizar ao longo da descrição de três afro-
patrimônios. 

O Cais do Valongo foi apontado como uma atração 
turística em seu processo de patrimonialização. No 
entanto, no contexto do projeto Porto Maravilha, esse 
monumento a céu aberto é apenas um dos elementos que 
compõe a região portuária que, ao ser submetida a um 
processo de requalificação urbana, está sendo 
“enobrecida”. Poderia ser o Cais do Valongo pensado, 
assim, como uma relíquia, como aponta Giddens (1997)? 
Para o autor, uma relíquia não teria uma conexão efetiva 
com o local onde ela está situada, pois é produzida para ser 
um ícone para a observação de qualquer pessoa. A relíquia, 
ainda na visão de Giddens, pode estar no seu lugar de 
origem. Porém, tal fato tem pouca importância para a sua 
natureza. Ela seria “um vestígio da memória despojado de 
suas estruturas coletivas” (GIDDENS, 1997, p. 126). 

Mas, ao mesmo tempo em que é parte desse projeto 
mais amplo, o Cais do Valongo também tem uma 
importância para grupos que têm como referência a 
herança africana. E o uso que esses grupos fazem desse 
local impede que ele se torne “um vestígio da memória 
despojado de suas estruturas coletivas”. Vale citar, por 
exemplo, a criação de um ritual encampado pelo povo de 
santo após a “descoberta” do local, no caso, a Lavagem do 
Cais do Valongo, realizada desde 2012, inicialmente com o 
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intuito de purificar o local e homenagear a ancestralidade 
africana. 

Em Salvador, os terreiros estão situados em regiões 
formadas por bairros populares, com infraestrutura 
precária. No entanto, há uma formação de um circuito de 
visitação aos terreiros, especialmente os 
patrimonializados. Esses espaços se abrem ao turismo, 
mas, ao mesmo tempo, se recolhem aos seus devotos, uma 
vez que permanecem como espaços de culto, apesar da 
presença constante de visitantes. Não seriam também 
relíquias, devido à presença constante dos devotos. Fato 
que não impede a exploração por parte do poder público 
da imagem dos terreiros e de outros elementos que 
constituem o universo afro-religioso na Bahia para 
fomentar o turismo.  

Enobrecido também não é o entorno da Irmandade 
de Nossa Senhora do Rosário do Jatobá, em Belo 
Horizonte, que após a sua patrimonialização foi ela mesma 
esquecida – ou se fez esquecer – pelo poder público, 
evitando, dessa forma, o risco de se transformar em uma 
relíquia. Seus devotos, os pretinhos do Rosário, não 
permitem que o passado escravocrata seja esquecido. Eles 
cantam a dor de seus antepassados em seus lamentos e 
estabelecem todo ano, durante seus festejos ao Rosário 
de Maria, um reino negro na periferia da capital mineira.  

A quem interessa manter viva a memória da 
escravidão, seja por meio dos resquícios encontrados no 
Cais do Valongo ou nos corpos que dançam vibrados nas 
forças das divindades africanas que descem nos terreiros 
ou ainda dos sons das caixas e pantangomes que embalam 
as narrativas da grande travessia feita pelos pretinhos do 
Rosário? Ao poder público? Diante da ambígua posição que 
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os entes governamentais apresentam nos casos aqui 
citados, sigo acreditando na força criativa que emana dos 
seres que animam, em festa, o passado-presente afro-
brasileiro.  
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O TURISMO COMO INDUTOR DA (RE) 
VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO 

HISTÓRICO CULTURAL, IDENTIDADE E 
MEMÓRIA: O CASO DO BAIRRO SANTA 
TEREZA EM BELO HORIZONTE – MINAS 

GERAIS 

 

Débora Natália Viana do Nascimento 

 
1 INTRODUÇÃO 

 

O turismo é atualmente se impõe não só como uma 
atividade ligada ao ócio e ao lazer. Ele se impõe como um 
fenômeno econômico, cultural, social e comunicacional, 
que tem um poder transformador mostrando-se como 
uma ferramenta que gera discussões que aparecem cada 
vez mais pautadas em temas de extrema importância para 
o desenvolvimento do território onde é explorado. Nesse 
sentido, o contexto de estudo deste trabalho encontra-se 
relacionado com o turismo que, como uma ferramenta 
impulsora, pode promover uma nova forma de olhar para 
a cidade, promover desenvolvimento e agregar valor ao 
patrimônio existente, por meio de ações e de uma 
perspectiva para a atividade turística no bairro Santa 
Tereza em Belo Horizonte. 

A procura de agregar valor ao patrimônio cultural em 
Belo Horizonte e de refletir sobre uma nova proposta de 
vivencia no bairro de Santa Tereza, o presente artigo parte 
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dos princípios da (re)valorização que propõe uma nova 
perspectiva da atividade turística no bairro.  

O estudo da capital Belo Horizonte é fundamental 
pra entender o contexto em que Santa Tereza está 
inserido e para o desenvolvimento do turismo no local. A 
capital caracteriza-se por possuir um vasto acervo 
arquitetônico, histórico, cultural, gastronômico, além de 
outras potencialidades relacionadas com seu histórico, 
como por exemplo, ser uma das primeiras cidades 
planejadas do Brasil, e atualmente reconhecida como a 
capital nacional dos botecos e o berço musical de grandes 
cantores.  

O Santa Tereza é considerado, pela população pelos 
visitantes, o bairro mais boêmio de Belo Horizonte. Está 
localizado na Região Leste e tem sua história ligada à 
construção da cidade. Com uma grande bagagem de 
história e de manifestações culturais, o bairro apresenta 
um grande potencial turístico. Portanto, surge a 
possibilidade de analisar todo seu patrimônio histórico-
cultural, seja ele material ou imaterial, e as transformações 
que tem sido feitas, através de ações públicas, privadas 
e/ou populares voltadas com para promover o turismo no 
local. 

A pesquisa no Bairro Santa Tereza possui uma 
relevância fundamental para a análise dos potenciais 
turísticos da cidade de Belo Horizonte, se destacando cada 
vez mais como um possível roteiro turístico atualmente 
com olhares mundiais. Suas principais peculiaridades 
necessitam ser exploradas de forma benéfica e 
sustentável à toda a população e turistas. Portanto, é 
importante entender como o turismo pode realmente ser 
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uma atividade transformadora de uma cidade, região ou 
bairro quando falamos em preservação e resgate cultural. 
 
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

2.1 TURISMO CULTURAL  
 

A cultura está presente desde os povos primitivos e 
engloba todas as formas de expressão do homem: os 
sistemas, leis, religião, artes, ciências, crenças, mitos, 
valores morais e em tudo aquilo que compromete o sentir, 
o pensar e o agir, bom como a relação entre o homem e o 
meio ambiente. 

Para Bosi (1996), a cultura é o conjunto de práticas, 
de técnicas, de símbolos e de valores que devem ser 
transmitidos às novas gerações para garantir a convivência 
social. Mas para haver cultura é preciso antes que exista 
também uma consciência coletiva que, a partir da vida 
cotidiana, elabore os planos para o futuro da comunidade. 

A função da cultura é permitir a adaptação do 
indivíduo ao meio social e natural em que vive. E é por meio 
da herança cultural que os indivíduos podem se comunicar 
uns com os outros, não apenas por meio da linguagem, mas 
também por formas de comportamento. Isso significa que 
as pessoas compreendem quais os sentimentos e as 
intenções das outras porque conhecem as regras culturais 
de comportamento em sua sociedade. É importante 
ressaltar que todas as culturas têm uma estrutura própria, 
todas mudam, todas são dinâmicas. 

O turismo e a cultura possuem uma relação 
intrínseca. Desde os primeiros registros de deslocamentos 
tendo a cultura como motivação principal, em meados do 
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século XVIII, das viagens denominadas grands tours até a 
atualidade, as preferências e gostos dos turistas 
alteraram-se. Foram incorporadas novas formas de 
ocupação do tempo livre e, especialmente, de 
relacionamento com a cultura dos visitados, levando à 
caracterização do segmento denominado Turismo 
Cultural. (MARCOS CONCEITUAIS DO TURISMO, 2010, p. 
13). 

Conforme apresentado no caderno de orientações 
básicas do Turismo Cultural (2010), a relação entre a 
cultura e a atividade turística não pode ocorrer sem a 
necessária compreensão das formas de caracterização e 
estruturação pertinentes ao segmento. O 
desenvolvimento desse tipo de turismo deve ocorrer pela 
valorização e promoção das culturas locais e regionais, 
preservação do patrimônio histórico e cultural e geração 
de oportunidades de negócios no setor, respeitados os 
valores, símbolos e significados dos bens materiais e 
imateriais da cultura para as comunidades. 

Para o Ministério do Turismo (MTUR) em parceria 
com o Ministério da Cultura (MinC) e o Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), com 
base na representatividade da Câmara Temática de 
Segmentação do Conselho Nacional do Turismo, diante da 
abrangência dos termos turismo e cultura, das inúmeras 
possibilidades de interação entre as duas áreas, 
estabeleceu um recorte nesse universo e dimensionou o 
segmento na seguinte definição: 

 
Turismo Cultural compreende as atividades 
turísticas relacionadas à vivência do conjunto 
de elementos significativos do patrimônio 
histórico e cultural e dos eventos culturais, 
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valorizando e promovendo os bens materiais 
e imateriais da cultura. (Ministério do 
Turismo – MTUR, 2010). 

 
Sendo assim, ainda conforme os Marcos Conceituais 

do Turismo, a definição de turismo cultural está 
relacionada à motivação do turista, especificamente de 
vivenciar o patrimônio histórico e cultural e determinados 
eventos culturais, de modo a preservar a integridade 
desses bens. Vivenciar implica, essencialmente, em duas 
formas de relação do turista com a cultura ou algum 
aspecto cultural: a primeira refere-se ao conhecimento, 
entendido como a busca em aprender e entender o objeto 
da visitação; a segunda corresponde a experiências 
participativas, contemplativas e de entretenimento, que 
ocorrem em função do objeto de visitação. 

Xerardo Pereiro Pérez (2009), em seu estudo 
“Turismo Cultural uma Visão Antropológica”, diz que, para 
o autor Greg Richards (2000), um exemplo de turismo 
cultural seria visitar lugares de interesse cultural e 
monumentos, ou consumir o modo de vida das culturas 
visitadas. E a cultura não pode ser apenas entendida como 
um produto, mas sim como um processo de transmissão de 
ideias, valores e conhecimentos. Por isso, o turista cultural 
consome produtos que procedem do passado, mas 
também da cultura contemporânea e assim como 
experiências e estilos de vida de um grupo humano ou 
região. 

O turismo cada vez mais tem sido uma ferramenta 
que incorpora a cultura em suas diferentes abordagens, 
políticas e práticas. Outras vezes, o abuso retórico do 
turismo cultural tem se convertido numa metáfora de 
salvação de zonas em declínio, o que traz a concepção de 
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que o turismo trará o desenvolvimento só com recursos e 
de que deve ser prioritário sobre outras estratégias. Na 
realidade, o turismo cultural é apenas uma das formas de 
desenvolvimento, muitas vezes complementar de outras, 
e deve ser entendido numa perspectiva integral, 
endógena e participativa para realmente contribuir para o 
desenvolvimento, resgate e preservação. (XERARDO, 
2009) 

Segundo Flavia Costa (2001), o turismo cultural tem 
o objetivo de “propiciar experiências que gerem um 
processo educativo informal, oportunizando o 
desenvolvimento cultural dos turistas,” podendo ter como 
consequência a preservação do local. 

O Turismo Cultural está ligado à vivência e a 
experiência que turista adquire com os elementos com os 
quais esta interagindo, o contato deve sair da 
superficialidade. O turista deve sair apenas da sua posição 
de contemplação, e exercer uma participação ativa dentro 
deste segmento (COSTA, 2001). 

O Turismo Cultural pode ser um importante aliado na 
preservação e na manutenção da memória viva de 
manifestações cultural materiais e imateriais. O turismo 
como fenômeno social, baseado no deslocamento 
humano, se alimenta da cultura ou da diversidade cultural 
das comunidades visitadas, apoiado em um sistema de 
atrações e de serviços oferecidos, entre eles a imagem 
projetada e promoção dos destinos.  

Os diferentes grupos de atores que vivem no mesmo 
território, possuindo muitas vezes interesses dos mais 
diversos, podem ser envolvidos em um processo de 
turismo cultural através de ações como a educação formal 
e informal, participações em associações, reuniões 
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consultivas, assembleias, atividades artístico-culturais, 
etc., onde se sintam participes, envolvidos e motivados a 
entender, preservar, zelar e transmitir a gerações futuras 
a importância da manutenção dos símbolos e signos do 
patrimônio cultural e natural como forma de continuidade. 
 

2.2. PATRIMÔNIO CULTURAL 
 

O patrimônio é uma das partes mais visíveis 
da memória coletiva de uma sociedade, 
história materializada em objetos e em ações 
carregadas de significados; são símbolos que, 
continuamente, lembram que a realidade dos 
processos socioculturais atuais está no 
passado e se articula constantemente com 
ele, ao redefini-lo e redefinir-se ao mesmo 
tempo. (DIAS, 2006). 

 

Na perspectiva do avanço na salvaguarda dos 
registros do patrimônio que os torna menos restrito às 
edificações e mais aberto a imaterialidade, aos modos de 
viver, às práticas e manifestações culturais, o patrimônio 
cultural confere sentido e significado às vivências coletivas 
do homem em sociedade. O conjunto desses elementos 
estabelece vínculos de temporalidade espaço-temporal 
entre os grupos sociais, contribuindo para a reconstrução 
e o fortalecimento da memória e da identidade em uma 
determinada região. 

A compreensão de patrimônio parte do princípio da 
conservação de um bem. No contexto estudado é 
fundamental entender a concepção de patrimônio de 
acordo com as importantes Instituições responsáveis por 
reconhecer e preservar os patrimônios registrados.  
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Segundo o Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional (IPHAN):  
 

O patrimônio cultural não se restringe 
apenas a imóveis oficiais isolados, igrejas ou 
palácios, mas na sua concepção 
contemporânea se estende a imóveis 
particulares, trechos urbanos e até 
ambientes naturais de importância 
paisagística, passando por imagens, 
mobiliário, utensílios e outros bens móveis. 
(IPHAN) 

 
De acordo com o Instituto Estadual do Patrimônio 

Histórico e Artístico de Minas Gerais (IEPHA-MG), órgão de 
esfera estadual que tem finalidade de proteger, promover, 
pesquisar e identificar o patrimônio do estado de Minas 
Gerais por meio de execuções de políticas de conservação, 
promoção de ações educativas, fiscalização do 
cumprimento da legislação de proteção do patrimônio 
cultural, entre outras ações, qualifica patrimônio cultural 
como um bem relacionado à população, que: 
 

[...] lhe confere identidade e orientação, 
pressupostos básicos para que se reconheça 
como comunidade, inspirando valores 
ligados à pátria, à ética e à solidariedade e 
estimulando o exercício da cidadania, através 
de um profundo senso de lugar e de 
continuidade histórica. [...] Patrimônio 
cultural é, portanto, a soma dos bens 
culturais de um povo. 

 
Já a UNESCO, (2009) define que “o patrimônio 

cultural é de fundamental importância para a memória, a 
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identidade e a criatividade dos povos e a riqueza das 
culturas”.  

Segundo a Constituição Brasileira de 1988 o conceito 
de Patrimônio Cultural é definido como:  

 
[...] bens de natureza material e imaterial, 
tomados individualmente ou em conjunto, 
portadores de referência a identidade, a 
ação, a memória dos diferentes grupos 
formadores da sociedade brasileira, nas 
quais se incluem as formas de expressão, os 
modos de criar, fazer e viver, as criações 
científicas, artísticas e tecnológicas, as obras, 
objetos, documentos, edificações e demais 
espaços destinados as manifestações 
artístico-culturais”, e “os conjuntos urbanos e 
sítios de valor histórico, paisagístico, 
artístico,arqueológico, paleontólogo, 
ecológico e científico. (UNESCO, 2009) 

 
A partir da ampliação da definição pela Constituição 

Brasileira, surge a possibilidade de salvaguardar as 
motivações identitárias, históricas e culturais de 
determinados grupos, passando a se valorizar e a 
promover também estes bens patrimoniais.  

Doia Freire e Lígia Leite Pereira, autoras do capítulo 
“História oral, memória e turismo cultural” (FREIRE, 
PEREIRA, 2002), levantam aspectos importantes sobre a 
valorização do patrimônio no Brasil. Para as autoras, a 
valorização dos bens foi retomada após a década de 1970 
quando o país voltava ao controle político. A partir de 
então os órgãos responsáveis pela preservação dos 
patrimônios estabeleceram novas legislações para a 
proteção dos monumentos artísticos, arquitetônicos e 
culturais da história da época colonial. A partir de então os 
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locais de memória se multiplicaram: “museus, arquivos, 
cemitérios, associações, são os marcos testemunhos de 
outra era [...]”. (FREIRE; PEREIRA, 2002, s.p.).  

Brian Goodey136, apud Murta e Albano (2002), caracteriza 
o patrimônio referindo-se a memória da comunidade, mais 
relacionado ao patrimônio imaterial. Para ele o patrimônio 
cultural sofre um grande perigo de ser mercantilizado e chegue 
a perder seu potencial de atração educativa. Sendo assim, ele 
define:  

 
[...] toda comunidade carrega consigo suas 
memórias do passado- personagens, 
eventos, rituais, canções, estórias e objetos. 
São memórias que sustentam uma cultura 
[...] muitas dessas memórias são privativas e 
reservadas às comunidades, mas algumas 
merecem ser compartilhadas com os 
visitantes. [...] Este é o patrimônio, um 
mundo de estórias, saberes e fazeres, mais 
do que obras arquitetônicas, que merece ser 
interpretado de forma sensível com a 
comunidade. (GOODEY apud MURTA; 
ALBANO, 2002). 

 
Para Hall, 1998 “o significado de patrimônio vai mudando 

através do uso e da interpretação que lhe são dados. O 
patrimônio é uma parte do passado que selecionamos para fins 
contemporâneos. [...] criamos um patrimônio e o gerimos para 
uma serie de propósitos [...]”. 

 
  

                                                 
136 Brian Goodey – Turismo Cultural: Novos viajantes, Novas 
descobertas - Apresentado no livro “Interpretar o Patrimônio, um 
exercício do Olhar” Murta e Albano (2002). 
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2.3 PATRIMÔNIO MATERIAL  
 

O patrimônio material é uma classificação do IPHAN 
sobre aqueles bens tangíveis, imóveis, sítios urbanos e 
paisagens naturais. Assemelha-se a essa qualificação as 
definições de Patrimônio da UNESCO, citadas 
anteriormente.  

 

O patrimônio material protegido pelo 
IPHAN, com base em legislações específicas 
é composto por um conjunto de bens 
culturais classificados segundo sua natureza 
nos quatro Livros do Tombo: arqueológico, 
paisagístico e etnográfico; histórico; belas 
artes; e das artes aplicadas. Eles estão 
divididos em bens imóveis como os núcleos 
urbanos, sítios arqueológicos e paisagísticos 
e bens individuais; e móveis como coleções 
arqueológicas, acervos museológicos, 
documentais, bibliográficos, arquivísticas, 
videográficos, fotográficos e 
cinematográficos. 

 
A UNESCO, (2009), classifica o patrimônio Imaterial 

ou intangível como: 
 
[...] as práticas, representações, expressões, 
conhecimentos e técnicas - junto com os 
instrumentos, objetos, artefatos e lugares 
culturais que lhes são associados - que as 
comunidades, os grupos e, em alguns casos, 
os indivíduos reconhecem como parte 
integrante de seu patrimônio cultural. 
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O IPHAN caracteriza os bens imateriais aqueles 
relacionados aos vínculos sociais do povo, que são 
passados de geração a geração e que criam uma 
identidade local e característica. 
 

Os Bens Culturais de Natureza Imaterial 
dizem respeito àquelas práticas e domínios 
da vida social que se manifestam em saberes, 
ofícios e modos de fazer; 
celebrações; formas de expressão cênicas, 
plásticas, musicais ou lúdicas; e nos lugares 
(como mercados, feiras e santuários que 
abrigam práticas culturais coletivas). [...] 
gerando um sentimento de identidade e 
continuidade, contribuindo para promover o 
respeito à diversidade cultural e à 
criatividade humana. É apropriado por 
indivíduos e grupos sociais como 
importantes elementos de sua identidade.  

 
Rodrigues, (2002), afirma que o patrimônio intangível 

“permite a preservação da diversidade cultural. Esta, por 
sua vez, engloba as diferenças culturais que existem entre 
as pessoas, [...]”. 

Sendo assim, o estabelecimento de planos e 
programas de recuperação de conjuntos arquitetônicos 
baseados nos laços materiais e imateriais tende a 
favorecer o estreitamento de vínculos afetivos entre a 
população residente e o patrimônio; a partir da valorização 
da memória e da identidade local através do Turismo 
Cultural e ações socioeducativas de interpretação do 
patrimônio local para a comunidade e grupos de visitantes 
contribuindo para o fortalecimento da gestão patrimonial 
e o aproveitamento sustentável das produções culturais 
pela atividade turística. (CARVALHO, 2010).  
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2.4 IDENTIDADE E MEMÓRIA 
 
Memória e identidade estão diretamente ligadas. 

Elas dialogam entre si, se apoiam uma na outra para 
produzir uma trajetória de vida, uma história, um mito, 
uma narrativa. A memória ao mesmo tempo em que nos 
modela, é também por nós modelada. Existe um amplo 
campo de estudo relacionado com a área, que vai se 
modificando com o passar do tempo através dos avanços 
teóricos e mudanças no pensamento. 

Os testemunhos da memória e da identidade tornam-
se importantes atrativos turísticos, suscitando o 
deslocamento de visitantes do segmento turismo cultural, 
os quais buscam atividades vivenciais e de lazer capazes de 
produzir situações de aprendizado e educação. 

Para Le Goff (1996, p. 476) “a memória é um 
elemento essencial do que se costuma chamar identidade, 
individual ou coletiva, cuja busca é uma das atividades 
fundamentais dos indivíduos e das sociedades de hoje, na 
febre e na angústia”. A memória como suporte de 
informações e salvaguarda de determinadas lembranças, 
fatos e acontecimentos, permite aos sujeitos situarem-se 
em um dado contexto histórico e social, reelaborando-o 
num mecanismo incessante presidido pela dialética da 
lembrança e do esquecimento. (CARVALHO, 2010) 

A memória e a identidade também estão inter-
relacionadas, diante do fato que conferem aos grupos 
sociais o sentido de pertencimento a uma determinada 
cultura e sociedade, na relação entre o eu o outro. 

No dicionário de filosofia, Hilton Japiassú, afirma 
que: “A memória pode ser entendida como a capacidade 
de relacionar um evento atual com um evento passado do 
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mesmo tipo, portanto como uma capacidade de evocar o 
passado através do presente” (JAPIASSÚ, 1996, 178). O 
que mostra a capacidade que o indivíduo tem de 
armazenar um momento específico e trazê-lo à mente para 
a constituição da experiência e do conhecimento. Toda 
produção do conhecimento se dá a partir de memórias de 
um passado.  

Dessa forma, compreende-se a identidade como um 
processo cultural que se manifesta na relação entre 
membros de culturas diversas, sofrendo processos de 
enriquecimento a partir das múltiplas possibilidades de 
vinculação do indivíduo como agente integrante de um 
contexto social e cultural específico. O autor argumenta, 
ainda, que na pós-modernidade as identidades tornam-se 
móveis, fluidas, não apresentando contornos ou matizes 
definitivos: 
 

[...] As identidades não são nunca unificadas, 
que elas são na modernidade tardia, cada vez 
mais fragmentadas e fraturadas; que elas 
não são nunca, singulares, mas 
multiplamente construídas ao longo de 
discursos, práticas e posições que podem se 
cruzar ou ser antagônicas. (JAPIASSÚ, 1996) 

 
Para Karoliny Carvalho, 2010, a “globalização 

repercute nesse quadro de desintegração das identidades, 
como um fenômeno que consiste na conexão dos aspectos 
econômico, social, cultural e político entre diferentes 
países, resultado de evoluções ocorridas principalmente 
no incremento comercial mundial e de fatores 
tecnológicos, a globalização estimulou a diminuição das 
fronteiras mundiais, por meio da fusão entre culturas.”.  
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Outro importante ponto abordado por Carvalho é a 
apropriação dos locais simbolicamente pelos atores 
fazendo tornam-se significativos por cristalizarem fatos ou 
acontecimentos pessoais, podendo vincular-se à infância, 
às atividades corriqueiras, aos encontros sociais ou 
religiosos. A autora cita a visão de Gastal (2002, p. 77): 

 
[...] as diferentes memórias estão presentes 
no tecido urbano, transformando espaços 
em lugares únicos e com forte apelo afetivo 
para quem neles vive ou para quem os 
visitam. Lugares que não apenas têm 
memória, mas que para grupos significativos 
da sociedade, transformam-se em 
verdadeiros lugares de memória. 

 
Concluindo, o espaço geográfico como lugar de 

memória e identidade constrói-se a partir das experiências 
cognitivas, das significações, dos imaginários e das 
subjetividades dos diferentes grupos sociais. Trata-se de 
um espaço de interação, carregado por um forte 
sentimento de territorialidade, apropriado física e 
espiritualmente por um determinado grupo social. 
Lugares que enunciam manifestações da cultura material 
e simbólica definem-se como lugares impregnados de 
reminiscências, recriados pelos segmentos populares. 
(CARVALO, 2010). 
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3 CONTEXTUALIZAÇÃO DO OBJETO DE ESTUDO 
 
3.1 BELO HORIZONTE: A HISTÓRIA DA CAPITAL MINEIRA 
 

A capital do estado de Minas Gerais, Belo Horizonte, 
que compõe a Região Sudeste do Brasil, é caracterizada 
por ser uma metrópole rodeada der exuberantes 
paisagens, pelas montanhas da Serra do Curral e com um 
clima privilegiado. A cidade tem despertado a atenção 
pelo seu potencial. Em sua região metropolitana existem 
diversos roteiros diversificados e atrativos, além das 
peculiaridades que a cultura mineira oferece. BH é ponto 
de partida para passeios nas cidades históricas mineiras, 
onde se pode apreciar a riqueza da arquitetura e do 
barroco mineiro que traduzem a história de Minas, além do 
grande potencial ambiental.137 

Belo Horizonte foi inaugurada em 12 de dezembro de 
1897, e planejada para ser a capital de Minas Gerais. O 
projeto criado pela Comissão Construtora, finalizado em 
maio de 1895, foi inspirado no modelo das mais modernas 
cidades do mundo, como Paris e Washington, que 
rompesse radicalmente com o passado colonial.  

Desde sua inauguração, o processo de expansão da 
cidade ocorreu de maneira acelerada, ultrapassando 
rapidamente os limites determinados pelo projeto inicial. 
Nesse processo de crescimento, o espaço urbano foi sendo 
transformado, verticalizado, e, principalmente, passou a 

                                                 
137 Informações retiradas a partir de pesquisas no site institucional da 
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte; de promoção turística “Belo 
Horizonte Minas Gerais”; da Empresa Municipal de Turismo de Belo 
Horizonte – BELOTUR. 
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agregar novos conjuntos arquitetônicos, muitos desses, 
inclusive, resultado de obras de Oscar Niemeyer, Portinari, 
Roberto Burle Marx, entre outros.  
 

3.2 HISTÓRICO DO BAIRRO SANTA TEREZA 
 

O Bairro Santa Tereza, é localizado na região leste de 
Belo Horizonte, em uma área delimitada pela Avenida 
Silviano Brandão, Rua Salinas e Conselheiro Rocha e 
Avenida do Contorno, é um dos mais conhecidos da capital 
mineira e um dos poucos que mantém suas características 
originais (GOES, 2002). O Bairro possui um recorte espacial 
distinto no espaço urbano de Belo Horizonte, com um 
baixo grau de verticalização, tráfego local, arquitetura 
popular de feição antiga, com predominância de 
edificações dos anos 1930 a 1960. Do ponto de vista 
urbanístico, consegue manter as normas de edificação que 
lhe dão essas características, pela movimentação dos 
moradores durante a votação do plano diretor. (WESTIN, 
1998). 

Do ponto de vista geográfico o bairro “Santa Tereza 
situa-se na área suburbana do plano original da cidade, a 
uma distância relativamente pequena do centro de Belo 
Horizonte, mas não é área de passagem para outros 
bairros como o Floresta e o Santa Efigênia.” (WESTIN, 
1998). 

A Praça Duque de Caxias é um dos pontos de 
referência da região e local de encontro de pessoas de 
todas as idades. Nesse lugar percebes-se a semelhança do 
bairro com uma cidade do interior. Além do lado bucólico, 
desde 1930 o bairro possui uma intensa atividade cultural 
que se manifesta em festas populares, festivais de música, 
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saraus, projeções de cinema ao ar livre e a formação de 
times de futebol. A praça também foi palco, em 1944, da 
inauguração do Cine Santa Tereza que exibiu o filme “O 
Conde de Monte Cristo”.  

O bairro também é conhecido pela sua tradição 
boêmia, já que nele não faltam botequins, bares e 
restaurantes de todos os estilos. Além dos bares, o bairro 
preserva as antigas festas de rua, onde as pessoas se 
interagem. É famoso por seus carnavais, blocos 
carnavalescos (como a Banda Santa) e por sua grande 
contribuição ao cenário cultural de Belo Horizonte, uma 
vez que foi ali que despontaram para a música mineira 
talentos como Milton Nascimento, Lô Borges, Beto 
Guedes e Fernando Brant (com o Clube da Esquina) e 
bandas internacionais como Sepultura, Skank, dentre 
outras. (GOES, 2002) 

A beleza arquitetônica de suas casas, a variedade de 
opções de diversão, as atividades culturais diversificadas, 
como as casas de seresta, as feiras de artesanato e o 
famoso macarrão do fim de noite, atraem e turistas e 
pessoas de todas as partes da cidade. 

Santa Tereza é reconhecido como patrimônio 
histórico e cultural, o bairro é protegido pela Lei de Uso e 
Ocupação do Solo que mantém a área 
predominantemente residencial, garantindo aos 
moradores a preservação das principais características do 
bairro. A comunidade junto com a Prefeitura, e 1996, 
transformaram o bairro em Área de Diretriz Especial (ADE), 
o que só permite a construção de prédios até quatro 
andares na região. (Associação Comunitária do Bairro 
Santa Tereza (ACBST). 
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3.3 POTENCIAL HISTÓRICO-CULTURAL DO BAIRRO SANTA 
TEREZA138 

 

Considerado um bairro bucólico e boêmio por sua 
população e instituições públicas, o Santa Tereza contribui 
ao cenário cultural de Belo Horizonte, pelo seu amplo 
patrimônio cultural material e imaterial que carrega uma 
beleza arquitetônica, manifestações culturais, serestas, 
musicalidade, ampla lista de bares e uma expressiva 
participação da comunidade nas ações destinadas à 
proteção e desenvolvimento do bairro. Portanto, faz-se 
necessário apresentar o patrimônio e toda sua história 
particular. 

- Paróquia de Santa Tereza e Santa Terezinha: Foi 
criada no dia 25 de dezembro de 1930, por Ato de Dom 
Cabral, primeiro Arcebispo de Belo Horizonte. Foi 
nomeado padre José de Campos Taitson como pároco e 
ele tratou de instalar a Igreja, provisoriamente, com a 
presença de autoridades eclesiásticas, militares e 
população, na Rua Gabro, no dia 1º de janeiro de 1931. Em 
1935 a Igreja mudou-se para novo local e foram 30 anos 
até a conclusão final. 

- Cine Santa Tereza: Em 1944, no dia 20 de maio, foi 
inaugurado o “Cine Santa Tereza”, com projeto do 
arquiteto italiano Rafaello Berti, responsável por outros 
prédios importantes da cidade, como a prefeitura e o 
palácio Episcopal. O cinema foi fechado em 1980, e nos 
anos seguintes abrigou outro tipo de atividade para o lazer 
da população. O prédio foi comprado pela Prefeitura 

                                                 
138 A pesquisa para o levantamento do potencial histórico-cultural do 
Bairro Santa Tereza, foi realizada através de sites, revistas, livros e 
banco de matérias jornalísticas á respeito do local. 
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Municipal de Belo Horizonte para se transformar no 
Centro Cultural de Santa Tereza, e contemplado no 
Orçamento Participativo 2001/02, para obras de 
revitalização.   

- Praça Duque de Caxias: Inaugurada em 1937 com o 
nome de Praça de Santa Tereza, virou ponto de referência 
para a cidade, sendo palco de eventos culturais e de lazer. 
Em 1993, passou a se chamar Praça Duque de Caxias.  

- Mercado Distrital do Santa Tereza: Inaugurado em 
29 de junho de 1974, onde esteve instalado, por 55 anos, o 
Hospital de Isolamento. Foi construído para substituir a 
feira livre, que era realizada aos domingos, na Praça Santa 
Tereza e outras da região. Após o declínio na década de 90, 
a população do bairro Santa Tereza se mobilizou para dar 
outra ocupação ao mercado. Foram propostos alguns 
projetos de revitalização focados na criação de espaços de 
lazer destinados a apresentações artísticas e culturais. 
Enquanto o futuro da ocupação do Mercado Distrital 
segue em discussão, o Movimento Salve Santa Tereza criou 
o projeto “Mercado Vivo, Um Espaço de Todos” com a 
realização de atividades culturais, feiras, exposição de 
artesanato e intervenções artísticas. Com o objetivo de 
manter a função cultural do local e continuar participando 
ativamente das decisões com relação às possíveis 
intervenções realizadas no bairro 

- Carnaval: As primeiras manifestações carnavalescas 
foram com a realização da “Mi-carême”, promoção dos 
jornais da cidade no princípio dos anos de 1930. Grupos de 
moças, rapazes e famílias se encontravam no princípio da 
Rua Mármore e promoviam o entrudo que consistia em 
cantar modinhas de carnaval da época, jogar lança 
perfume, confete e serpentina nos participantes. Com o 
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tempo com a criação do Recreativo Teatral, Ideal Clube, 
Associação esportiva de Santa Tereza, Clube dos 
Cinquenta e, nos anos de 1960 o Oásis Clube, o carnaval 
passou a ser realizado nos salões. 
 

Musicalidade e boemia no Santa Tereza 
O Santa Tereza ganhou fama na cidade de Belo 

Horizonte por ser um dos mais tradicionais redutos 
boêmios, devido às casas de serestas e bares. O bairro 
possui uma variedade de bares, cada um com sua 
característica pessoal, cultivando a identidade e 
singularidade, que desde o seu surgimento atrai e 
concentra grande número de pessoas, sendo moradores 
ou turistas, e fazem parte da sua história e memória. Como 
por exemplo, o famoso Bar do Orlando, fundado em 1919.  

Várias pessoas ligadas à arte costumavam se 
encontrar para confraternizar, compor músicas, dançar e 
cantar durante as madrugadas. Foram desses encontros 
em meio à boemia que surgiram vários movimentos 
musicais. 

Para deixar bem explicita a musicalidade do bairro, é 
importante falar do surgimento de um dos maiores 
movimentos musicais de Minas Gerais, O Clube da Esquina. 
E durante os anos surgiram vários outros grupos, com sons 
ecléticos, que sofreram influência das formações musicais 
de clássicos da Música Popular Brasileira (MPB) e Bossa 
Nova. 
 

Clube da esquina 
O Clube da Esquina foi um movimento musical 

iniciado em Belo Horizonte, na década de 1960. Em 1972, 
o LP Clube da Esquina, foi lançado através da parceria de 
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diversos amigos e gravado por Milton Nascimento e Lô 
Borges. Este álbum marcou a consolidação de um novo 
som, que trazia traços de bossa nova, Beatles, toadas, 
congadas, choro, jazz, folias de reis e rock progressivo, 
tudo reunido numa música original, de apelo universal e 
grande força poética. 

Foi na esquina entre as ruas Divinópolis e Paraisópolis 
que os jovens mineiros se reuniam na década de 1960 para 
tocar, compor, cantar, trocar experiências musicais, 
conversar sobre política, artes, entre outros assuntos. 
Onde, atualmente, encontra-se o marco do Clube da 
Esquina conforme figura 13. Desses encontros surgiu o 
movimento musical tipicamente mineiro, o Clube da 
Esquina.  

Há aproximadamente 40 anos o Clube da Esquina é 
referência de qualidade na MPB. Sua influência foi 
disseminada aos diversos cantos do Brasil e do mundo. O 
nome do clube foi ideia de Márcio Borges que, sempre ao 
ouvir a mãe, Dona Maria, perguntar por onde andavam os 
meninos Borges, dizia: "Claro que lá na esquina, cantando 
e tocando violão". 
 
3.3.1 Tombamento do Bairro Santa Tereza 

 
O Plano Diretor de Belo Horizonte com o objetivo da 

preservação e valorização das áreas com características 
que mereçam cuidados especiais e referenciais para a 
população, criou a ADE – Área de Diretrizes Especiais 
(Lei7165/96) e a LPOUS – Lei de Parcelamento, Ocupação 
e Uso do Solo (Lei 7166/96, modificada pela 8137/2000). 
De acordo com as leis, as regras tem que ser seguidas 
dentro de um zoneamento delimitado pela ADE.  
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O Plano Diretor tem como um de seus principais 
objetivos ordenar o desenvolvimento do Município e 
gerenciar seu crescimento. Já a Lei de Uso e Ocupação do 
Solo estabelece parâmetros urbanísticos que indicam, por 
exemplo, o quanto é possível construir em cada região. 
Esta mesma Lei estabelece Áreas de Diretrizes Especiais – 
ADEs – com regras específicas (parâmetros de construção 
e funcionamento de atividades diferenciadas), para algu-
mas regiões da cidade. 

A questão do tombamento do Bairro Santa Tereza é 
um assunto que vem sendo discutido por alguns anos, 
devido a suas características histórico-culturais 
importantes para a cidade de Belo Horizonte e para 
preservar sua paisagem residencial.  

O tombamento do bairro ainda não tem a aprovação 
de todos os moradores, mas a maioria da comunidade 
apoia a decisão, de acordo com a Associação Comunitária. 
Principalmente aqueles que participam ativamente do 
Movimento Salve Santa Tereza. De acordo com a 
Associação Comunitária do Bairro Santa Tereza (ACBST), o 
maior receio dos moradores do bairro é que os imóveis 
percam valor de mercado. Essa resistência provém do 
desconhecimento da legislação que protege os 
proprietários desses imóveis. 

Conforme a presidente da seção mineira do Instituto 
dos Arquitetos do Brasil, o tombamento protege a 
qualidade de vida e qualifica o espaço. Não há prejuízos, na 
opinião do presidente da Fundação Municipal de Cultura. 
Os proprietários têm isenção do IPTU e, além disso, podem 
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pedir recursos para restaurações e vender o direito de 
construir em outro ponto da cidade.139 

 
4 METODOLOGIA 

 
O processo metodológico adotado a fim de se 

alcançar os objetivos propostos foi realizado tendo como 
ponto de partida uma revisão bibliográfica e documental 
dos conceitos norteadores do trabalho. E para uma análise 
aprofundada e detalhada do objeto de estudo, a pesquisa 
foi realizada através de abordagem qualitativa de caráter 
exploratório, com a realização de visitas in loco, vivências 
pessoais, entrevistas e aplicação de questionários junto 
aos atores locais, instituições públicas nos âmbitos 
municipal e estadual, organizações da sociedade civil e 
iniciativa privada. 
 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O presente artigo analisou o turismo como 
ferramenta indutora da (re) valorização do patrimônio 
histórico cultural, memória e identidade do bairro Santa 
Tereza em Belo Horizonte. A partir da visão das 
instituições públicas em âmbito municipal e estadual, e a 
associação comunitária do bairro. As instituições utilizadas 
como referência, foram especificamente a Associação 
Comunitária do Bairro Santa Tereza (ACBST); a Empresa 

                                                 
139 Matéria retirada do Jornal Estado de Minas, disponível em 
<http://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2014/04/17/interna_gera
is,519956/historia-do-bairro-santa-tereza-sera-preservada-com-
tombamento-de-120-imoveis.shtml> Acesso em: 30 de outubro de 
2014). 
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Municipal de Turismo de Belo Horizonte (BELOTUR); a 
Secretaria de Estado de Turismo e Esporte de Minas Gerais 
(SETES) e a Diretoria de Patrimônio Cultural da Fundação 
Municipal de Cultura (DIPC/FMC). Cuja finalidade tem 
relação direta ou indireta com o turismo na cidade de Belo 
Horizonte e às ações realizadas no bairro Santa Tereza, 
com o objetivo de conhecer as motivações de cada uma 
associada ao turismo cultural no bairro. 

Existe uma relação intrínseca entre turismo cultural, 
patrimônio cultural, memória e identidade ao 
apresentarem como importantes recursos ou atrativos, as 
relações identitárias, a vivência cotidiana e festiva dos 
grupos sociais, podendo ser transformados em produtos 
turísticos. O turismo também se identifica como um 
importante suscitador do sentimento de pertencimento 
da comunidade em relação ao seu patrimônio, 
estimulando a conservação da memória e da identidade 
cultural. 

O Turismo cultural além de estimular as ações de 
preservação patrimonial e experiências de valorização dos 
bens culturais, aproxima a comunidade dos seus lugares de 
memória e identidade através do intercâmbio social que 
enriquece a vida cotidiana produzindo laços de 
pertencimento cultural, e também contribui no 
desenvolvimento socioeconômico local. 

O bairro Santa Tereza aparece como um recorte 
espacial no espaço urbano de Belo Horizonte, que 
preserva suas construções e características marcantes 
desde o seu surgimento na construção da cidade. Guarda 
os traços de uma cidade do interior de Minas Gerais, além 
de guardar uma história que preserva sua identidade e 
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memória provocando um forte sentimento de 
pertencimento na comunidade. 

Por alguns anos o bairro passou por um período de 
despreocupação por parte tanto das instituições públicas, 
como pelos moradores. O que acabou gerando o 
fechamento de alguns locais importantes na história do 
local, e também de alguns eventos tradicionais que 
sempre aconteceram.  

Com a visibilidade que o bairro foi ganhando, várias 
ações começaram a ser realizadas para a recuperação do 
patrimônio e das tradições, memória e identidade, o que 
proporcionou a renovação de um sentimento na 
comunidade diante da importância cultural do Santa 
Tereza. É um grande exemplo de um local que atrai os 
olhares em diversos âmbitos para o seu potencial, e diante 
da necessidade da valorização do seu patrimônio, memória 
e identidade. A divulgação de sua imagem como ponto 
turístico da cidade de Belo Horizonte está cada vez mais 
efetiva, o que mostra a força que o turismo tem ganhado 
sobre o bairro. 

Sendo assim, os locais de valor histórico cultural em 
espaços urbanos devem ser vistas como locais a serem 
descobertos através do seu potencial, e devem ser 
compreendidas pelos turistas por meio de elementos 
interpretativos que possam valorizar a sua identidade, 
suas histórias, seus aspectos arquitetônicos, seus valores 
artísticos e tradicionais e sua importância cultural. 

É importante que a população local reconheça a 
importância e o significado que o patrimônio cultural tem 
para a preservação da memória e identidade social, para 
que a atividade se desenvolva diante dos princípios da 
sustentabilidade. 
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Por fim o envolvimento das instituições públicas com 
a comunidade, principalmente na criação de uma relação 
mais estreita para o estabelecimento de planos e 
programas e as tomadas de decisões, para as possíveis 
ações a serem realizadas, tendem a ser a chave para a 
valorização e recuperação do patrimônio material e 
imaterial, criando laços que irão favorecer o estreitamento 
dos vínculos entre instituições e a comunidade com o 
patrimônio cultural, além das ações de valorização da 
memória e da identidade local e de difusão das expressões 
populares, realização da interpretação do patrimônio 
contribuindo para o fortalecimento da gestão patrimonial 
e o aproveitamento sustentável das produções culturais 
pela atividade turística. 
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ENTRE VENEZA E PENEDO: A 

IMATERIALIDADE DO MATERIAL 

 

Mario Fundaro  

Rubens Alves Silva 
 

 
1 INTRODUÇÃO 

 
A história da arquitetura é feita de perdas. É um dado 

físico. É a natureza intrínseca dos materiais a determinar a 
caducidade de uma obra arquitetônica no tempo, uma 
ação lenta, mas inexorável. A história do restauro nos 
ensina, por outro lado, que nem sempre a natureza esteve 
sozinha nesta obra de demolição. 

A dialética entre os termos “memória” e “patrimônio 
cultural” configura a existência de uma consciência 
coletiva de apropriação e reconhecimento do passado 
pelo presente e necessariamente uma perspectiva de 
transmissão ao futuro de um valor, garantida pela ideia de 
preservação. Uma dialética entre restauradores, que 
muitas vezes reconhecemos antinômica, no que respeita 
os conceitos de memória, de patrimônio, do que conservar 
ou eliminar, do que salvaguardar ou recompor.  

A questão da preservação relaciona-se a um 
reconhecimento de valor, seja este estético, material, 
simbólico, cultural, ideológico ou histórico. Tal 
                                                 
 Artigo originalmente apresentado no formato de Comunicação no 
Congresso Ibero-Americano: Património, suas Matérias e Imatérias, 
realizado em Lisboa (Portugal), durante os dias 2 e 3 de novembro do 
ano 2016. 
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reconhecimento condiciona e legitima a ação de 
salvaguarda, ou não, de um objeto material140. Entre os 
objetos construídos selecionam-se aqueles percebidos 
como portadores de valor cultural ou simbólico, de 
significado artístico, histórico e documental para os quais, 
consequentemente, há interesse em manutenção e 
transmissão às próximas gerações. Isso enquanto 
representativos para a própria época. O que se transmite, 
do passado ao futuro, nesta obra de seleção é, portanto, 
essencialmente, a própria contemporaneidade.  

Alöis Riegl, há um século antecipava as mais atuais 
teorias sobre o patrimônio afirmando no seu célebre Der 
moderne Denkmalkultus que, além de um valor histórico ou 
de um valor artístico, os Monumentos - mas podemos ler 
qualquer obra arquitetônica - possuem outros valores 
muito mais complexos e em contínua renovação: 

 
É esse valor artístico um valor objetivamente 
dado no passado, como o valor histórico, de 
tal modo que constitui uma parte essencial 
do conceito de monumento, independente 
do histórico? Ou se trata de um valor 
subjetivo, inventado pelo sujeito moderno 
que o contempla, que o cria e o muda a seu 
prazer” (RIEGL, 2008, p. 26). 

 
Estava definido o conceito Kunstwollen, a "vontade 

da arte", que é continuamente recriada em cada época e, 
porque não, em cada comunidade. Portanto, um valor 
subjetivo e sempre moderno, contemporâneo: “Se não 
existe um valor artístico eterno, senão apenas um relativo, 
moderno, o valor artístico de um monumento não será um 

                                                 
140 De fato, isso vale também para objetos imateriais. 
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valor rememorativo, e sim um valor de 
contemporaneidade”. (RIEGL, 2008, p. 28). 

Enuncia-se, portanto, que os valores não são nos (ou 
dos) objetos, mas dependem dos significados que estes 
representam para os sujeitos/comunidade. 

Precisamos, neste ponto, tomar emprestado de 
Walter Benjamin, o conceito de Fantasmagoria, 
concentrando o nosso interesse em um espeto implícito 
neste último, isto é, na capacidade de objetos 
representarem algo além do que são materialmente. 
Fazendo assim um percurso inverso ao da reificação de 
Lukács, transformando realidades concretas, objetos, em 
conceitos abstratos. Roberto Vecchi, na sua conferência de 
encerramento do IV Colóquio Internacional Núcleo Walter 
Benjamin intitulado “Fantasmagoria e monumentos; 
fantasmas e fantasias imperiais” demonstrava a carga 
fantasmagórica dos monumentos na época do império 
português: “Um monumento que funciona como um 
significante flutuante”. (VECCHI, 2014, s.p.). 

Nesta visão da subjetivação dos valores dos 
monumentos, como “significantes flutuantes” se 
confirmam, segundo Alberto Grimoldi, a visão política e 
polêmica de Riegl, pois se os valores não dependem dos 
objetos, mas da comunidade que os criam e nele os 
projetam também a tutela dos mesmos não pode ser mais 
que o fruto da consciência da própria comunidade. 
Continuando na mesma lógica, isso significa por outro lado 
que uma determinada intervenção de restauro representa 
inexoravelmente o nível de civilidade e de cultura que uma 
determinada comunidade possui (GRIMOLDI, 2015). 
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2 ANTES DE TUDO: OS DEMOLIDORES 
 

Há mais de 150 anos na maioria dos países ocidentais 
coexistem, entre os profissionais do setor, duas posições 
de como salvaguardar o patrimônio141, antitéticas entre si. 
A primeira propõe uma intervenção onde a demolição é 
uma das ações ou instrumento a serem considerados e 
aplicados, para liberar um monumento - ou edifício ou 
bairro, ou cidade - das “impurezas” acumuladas ao longo 
do tempo, devolvendo à história uma obra estilisticamente 
e esteticamente “mais verdadeira”, “mais pura”. Uma 
posição essencialmente positivista, que acredita poder 
conhecer e por isso recriar, na base de um processo 
científico, a forma estética de uma arquitetura, podendo 
também melhorá-la do ponto de vista da pureza estilística. 
Esta posição é perfeitamente sintetizada nas palavras do 
crítico de arte Vittorio Sgarbi intervendo na polêmica da 
reconstrução pós-terremoto de 2012 na Itália: “Restaurar 
é sempre recompor, e é conceitualmente a salvaguarda da 
memória; os materiais em arquitetura são irrelevantes 
                                                 
141 Em meados do século XIX o arquiteto francês Viollet-le-Duc no seu 
Dictionnaire Raisonné de l´Architecture Française du XIe au XVIe Siécle, 
no verbete “Restauração”, afirma que “Restaurar um edifício não é 
mantê-lo, repará-lo ou refazê-lo, é restabelecê-lo em um estado 
completo que pode ter nunca existido” foi, portanto, o pai fundador 
do restauro estilístico, a ele coetâneo se contrapunha o crítico de arte 
inglês, John Ruskin que defende a intocabilidade do monumento 
degradado. Conservação preventiva em primeiro lugar, depois a 
consolidadora, utilizando materiais diferentes e, por último, a morte 
digna da edificação quando chegar o momento. “A restauração é a 
destruição do edifício, é como tentar ressuscitar os mortos. É melhor 
manter uma ruína do que restaurá-la.". Estas duas posições 
antinômicas ainda hoje se reproduzem, com diferentes modalidades e 
intensidades, mas com as mesmas consequências finais. 
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porque a arquitetura é desenho, ideia, não um fetiche. O 
original está no pensamento, não na execução. Por isso, 
pode-se reconstruir um edifício [...]” (SGARBI, 2012, s.p.)  

A Sgarbi podemos rebater que se pode reconstruir 
uma arquitetura, mas não “aquela” arquitetura, pois as 
cidades de Sgarbi, todas feitas de edifícios originais, 
conformes ao projeto e desenho no papel, não existem e 
nunca existiram. 

A segunda, inicialmente desenvolvida como reação à 
primeira, enxerga na matéria do construído o único 
documento histórico objetivamente conservável, sem 
procurar um elemento estético de referência a ser 
recuperado. O valor de uma arquitetura, seja qual for, é 
ligado ao tempo, também este, seja qual for, que marcou 
a matéria. Tempo e matéria são dados objetivos, o aspecto 
estético é subjetivo. O único documento histórico que 
temos são os edifícios que recebemos em mãos nas 
condições e no estado atual. Recriar uma arquitetura, na 
base de um modelo estético – segundo esta posição – não 
é nada. Nada do ponto de vista artístico, porque o ato 
reconstrutivo foi imitação e não é nada do ponto de vista 
histórico - porque a matéria do reconstruído é 
contemporânea. Sempre segundo esta visão, inclusive na 
dialética da memória e do simbólico, qualquer 
reconstrução de ambientação ou imitativa, também é 
falimentar porque estamos realizando memórias estilo 
“Disneylândia” (PUGLISI, 2012; DEZZI BARDESCHI, 2004; 
2012).  

Neste diálogo, muito teórico, entre conservadores e 
restauradores se inserem as exigências políticas, 
ideológicas e, sobretudo, econômicas da prática. A mão 
dos restauradores, suportada por esta tríade, e com o 
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beneplácito das convenções internacionais, foi uma das 
principais causas do desaparecimento de muitas 
arquiteturas da nossa história.  
 
3 A ORIGEM INTERNACIONAL DA AMBIGUIDADE: 
“MATERIAL IMATERIAL” 
 

Um dos eventos internacionais que marcou uma 
mudança de visão do conceito de patrimônio do século XIX 
e de boa parte do século XX - radicalizado unicamente nos 
objetos arquitetônicos - foi a Convenção pela proteção do 
patrimônio cultural e natural da UNESCO de 1972. Com 
esta Convenção, ampliava-se pela primeira vez, de maneira 
clara e unívoca, o conceito de patrimônio, incluindo 
lugares de valor cultural e natural. Este documento foi um 
dos mais bem-sucedidos em nível internacional142. Um 
sucesso que foi, todavia - como iremos demonstrar - cheio 
de equívocos de visão, configuração e metodologia, que 
irão embasar as sucessivas cartas e convenções 
internacionais e, igualmente, muitas normativas nacionais. 
Tornando-se, por conseguinte, elemento norteador dos 
órgãos de salvaguarda - pelo menos naqueles países que 
se consideram parte do “mundo ocidental”. 

Iremos, portanto, reconstruir rapidamente este 
processo de criação da dualidade do conceito de 
patrimônio cultural nas categorias de produto imaterial e 
produto material – já que a sua historicização nos 
proporciona o necessário distanciamento das discussões e 
polêmicas atuais – para fornecer uma ulterior reflexão 

                                                 
142 Perdendo somente, por número de subscrições, para a mais famosa 
e ratificada Convenção das Nações Unidas: a Convenção pelos direitos 
das crianças da UNICEF. 
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sobre a condição atual das políticas de tutela da cultura e 
estruturação das instituições que zelam pelo patrimônio. 

Nesta primeira fase, concentraremos brevemente a 
atenção nas Convenções UNESCO sobre o patrimônio, de 
1972, de 2003 e de 2005 no que respeita a diversidade das 
expressões culturais. Os textos são particularmente 
interessantes, pois não representam, a nosso ver, só uma 
fria lista de prescrições e indicações para normalizar um 
âmbito complexo e politicamente sensível, como o da 
memória e do patrimônio cultural. Sendo, pelo contrário, 
um espelho claro de exercício de regulamentação das 
visões diferentes dos conceitos hegemônicos de 
patrimônio e de cultura. Filtrando oportunamente os 
textos, poderemos enxergar com clareza os diferentes 
modus operandi que se contrapunham, mas que 
precisavam se dotar de instrumentos comuns e 
compartilhados - algo de aparentemente universalizado. 
Claramente, neste processo, as relações de forças 
definirão os resultados finais. Não sendo assim um texto 
universal, mundial, como o título pretendia levar a pensar, 
mas sim o resultado de compromissos e de relações de 
forças. Confirma-se, neste caso, a reflexão proposta por 
Landowski no que diz respeito aos tratados internacionais 
serem um ótimo plano de observação para entender a 
sociedade que os produziu. (LANDOWSKI, 1997) 

Na primeira página da Convenção, encontramos este 
primeiro parágrafo: 

 
Noting that the cultural heritage and the 
natural heritage are increasingly threatened 
with destruction not only by the traditional 
causes of decay, but also by changing social 
and economic conditions which aggravate 
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the situation with even more formidable 
phenomena of damage or destruction. 
(UNESCO, 1972, p. 1) 

 
Acompanhando a leitura através das lentes da 

semiótica, é aqui passada uma imagem do patrimônio 
cultural e natural em contínua transformação negativa, 
com degradação devida a causas tradicionais, mas 
acelerada pelas mudanças das condições sociais e 
econômicas. É claro que a Convenção quer criar a condição 
de “situação limite” e de “urgência”, por um lado, e 
correlacionar o conceito de “transformação e mudança” a 
um “conceito negativo”, por outro lado. (TRAMONTINA, 
2003) 

Quem paga por esta perda e degradação? 
“Considering that deterioration or disappearance of any 
item of the cultural or natural heritage constitutes a 
harmful impoverishment of the heritage of all the nations 
of the world.” (UNESCO, 1972, p. 1, grifo nosso) 

Quem é o culpado, enfim, por esta degradação? 
“Considering that protection of this heritage at the 
national level often remains incomplete because of the 
scale of the resources which it requires and of the 
insufficient economic, scientific, and technological 
resources of the country where the property to be 
protected is situated.” (UNESCO, 1972, p. 1, grifo nosso) 

A ênfase discursiva deste preâmbulo continua:  
 

Considering that the existing international 
conventions, recommendations and 
resolutions concerning cultural and natural 
property demonstrate the importance, for all 
the peoples of the world, of safeguarding 
this unique and irreplaceable property, to 
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whatever people it may belong, 
Considering that parts of the cultural or 
natural heritage are of outstanding interest 
and therefore need to be preserved as part 
of the world heritage of mankind as a 
whole, Considering that, in view of the 
magnitude and gravity of the new dangers 
threatening them, it is incumbent on the 
international community as a whole to 
participate in the protection of the cultural 
and natural heritage of outstanding 
universal value, by the granting of 
collective assistance which, although not 
taking the place of action by the State 
concerned, will serve as an efficient 
complement thereto, Considering that it is 
essential for this purpose to adopt new 
provisions in the form of a convention 
establishing an effective system of 
collective protection of the cultural and 
natural heritage of outstanding universal 
value, organized on a permanent basis and 
in accordance with modern scientific 
methods (UNESCO, 1972, p. 1, grifos nossos). 

 
Estes métodos “apropriados” são definidos pelas 

entidades de consultoria profissionais vinculadas a 
UNESCO, ICOMOS, IUCN e ICCROM143 que, 
substancialmente, são representações ocidentais. 
                                                 
143 ICOMOS - International Council on Monuments and Sites, 
organização não governamental criada em 1971, ligada à UNESCO, 
dedicada à conservação de monumentos e lugares em nível mundial e 
responsável por indicar os bens que recebem o título de Patrimônio 
Cultural da Humanidade. IUCN, International Union for Conservation of 
Nature, fundada nos anos 1948, é uma organização civil dedicada à 
conservação da natureza. Reúne mais de 1250 organizações, entre 
governamentais e não governamentais. ICCROM, International Centre 
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A conclusão, portanto, que podemos chegar a partir 
da leitura deste preâmbulo é: um bem valioso de um país 
é um bem de toda humanidade. Se pertencer, todavia, a 
um determinado país que não tem “modern scientific 
methods” - que “a comunidade mundial” definiu como os 
mais apropriados para preservá-lo, e que não está agindo 
segundo um “effective system of protection”, sempre 
definido pela mesma comunidade - a comunidade mundial 
terá direito de ativar-se e intervir sobre aquele 
determinado bem. O Objeto valioso, automaticamente, 
torna-se mais “propriedade” da comunidade mundial que 
do próprio país de origem, pelo fato deste último não 
responder as condições definidas por aquela.  

Nesta Convenção de 1972, como se evidencia no 
Artigo 1 e 2, não é considerado patrimônio cultural 
qualquer outro fenômeno que não seja arquitetura, 
escultura, pintura, ou grupos de construções, ou lugares, 
criados pelos homens. Sendo, porém, ainda mais 
importante que seja reconhecido com um valor universal. 
Isso significa que objeto/valores eventualmente locais ou 
“minoritários” não serão considerados. 

Estes valores de monumentalidade, de 
excepcionalidade, de universalidade seriam os critérios-
guia para a compilação da famosa “Lista dos bens 
patrimoniais”, prevista no Artigo 11. A definição dos 
critérios a serem inseridos nesta Lista se baseava 
substancialmente nas indicações da Conferência de 
Atenas, de 1931, da qual participaram cento e dezoito 

                                                 
for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property, 
criada nos anos 1956, é uma organização intergovernamental 
dedicada à preservação do patrimônio cultural na área da 
conservação-restauração. 
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profissionais - arqueólogos, arquitetos, críticos de arte, 
entre outros - dos quais cento e dezessete europeus e um 
estadunidense. Uma lista autorreferencial, excludente dos 
países restantes, que não podiam em sua maioria elencar 
produções do fazer humano com tais critérios.  

O reforço a esta hipótese é a própria ênfase das 
políticas de patrimonialização perpetuadas pelas 
legislações e pelas Instituições de salvaguarda dos países 
signatários da Convenção do 1972. Naquelas a concepção 
de patrimônio hegemônica remetia a bens imóveis, com 
destaque especial para edificações palacianas e 
monumentos. E para o caso das obras de arte, o interesse 
da proteção era voltado quase exclusivamente para as 
referências eurocêntricas (CHUVA, 2015; FIGUEIREDO, 
2015; CHOAY, 2011). Para exemplificar com o caso do 
Brasil, basta mencionar novamente o anteprojeto 
elaborado pelo poeta Mário de Andrade, referido 
anteriormente. Na época em que tal documento foi 
produzido, a parte que fazia referência aos bens culturais 
hoje identificados como “imaterial” foi relegada ao 
segundo plano e a política de patrimonialização que se 
seguiu concentrou esforços e atenção na proteção na 
chamada cultura material (obras de artes, monumentos, 
sítios arqueológicos etc.). (SILVA apud SANT’ANNA, 2009). 

Mas além desta problemática enunciada acima, há 
que se considerar ainda o questionamento que a própria 
noção de bem imaterial provocou no campo do 
patrimônio. Como observa a historiadora Márcia Chuva – 
“(...) a estruturação definitiva da área de patrimônio 
cultural colocou em evidência a crise epistemológica 
vivenciada no campo do patrimônio, tendo em vista que 
essa categoria-chave pode ainda ser desconsiderada por 
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agentes atuantes na esfera do patrimônio de natureza 
material”. (CHUVA, 2015, p. 28) 

Esta posição “monumentalista” levou a Bolívia, em 
1973 – um ano após a aprovação da Convenção – a 
requerer polemicamente, numa carta enviada pelo 
Ministro boliviano das Relações Exteriores e Culto ao 
Diretor da UNESCO, a revisão da Lista com a inserção de 
manifestações culturais excluídas: in primis a música, a 
dança e outras expressões das culturas tradicionais. Além 
do reconhecimento dos direitos autorais das 
performances folclóricas.  (UNESCO, 1973) 

Ao Ministro Boliviano, responderá, só trinta anos 
depois, Koichiro Matsuura, Diretor Geral da UNESCO, no 
seu discurso durante assinatura da Convention for the 
Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage de 2003, 
afirmando que “a Convenção do Patrimônio Mundial de 
1972 era incapaz de responder em maneira correta a 
expressões culturais do Sul”. (ICOM, 2004)  

O texto desta Convenção, elaborado em 2003, partia 
de uma sofrida reflexão crítica ao texto de 1972: o 
conceito de universalidade, em relação a quem define o 
valor universal no que respeita o local; o conceito de 
monumentalidade, com a introdução do conceito de 
patrimônio imaterial e da “paisagem cultural”; o conceito 
de originalidade/conservação, estimulado pelo pedido de 
inscrição na Lista, do Santuário Japonês de Ise, 
sistematicamente destruído e reconstruído ao longo dos 
séculos, mas considerado um dos mais importantes 
templos do país. Outro elemento de reflexão da 
Convenção de 2003 foi sobre quem decide os bens que 
entram na Lista. Na Convenção de 1972, eram 21 
delegados representando o mundo inteiro, e – como vimos 
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- entidades consultivas profissionais como ICOMOS, IUCN 
e ICCROM que legitimavam a UNESCO do ponto de vista 
técnico/científico. Em 2003, ficou claro que na Convenção 
de 1972 estava sendo excluído o restante do mundo, mas, 
ainda mais importante, estavam excluídas as pessoas que 
convivem com tal potencial patrimônio. Seria preciso, 
portanto, mudar o centro da atenção do “objeto de 
interesse” ao “agente de interesse”. São introduzidos os 
processos participativos da comunidade na preservação 
do Patrimônio. 

Infelizmente, também a Convenção de 2003 irá 
reproduzir em boa parte as fraquezas do texto de 1972: a 
Lista e um Comitê restrito examinador. Criando assim uma 
ulterior lista, em contraposição a outras listas, prontas a 
serem hierarquizadas com base as exigências do 
momento. Ademais, notamos que a lista em si, é já um 
processo de homogeneização, levando consigo evidentes 
pretensões globalizantes. Um pouco como na anedota do 
Pierre Auguste Renoir que indicava aos filhos “Isto é 
bonito; isto é feio”. 

A Convention on the Protection and Promotion of the 
Diversity of Cultural Expressions de 2005, (UNESCO, 2005) 
continua e aprofunda fortemente a reflexão sobre a 
diversidade cultural do patrimônio em contraposição aos 
processos de homogeneização e globalização em ato. 
Neste caso o emprego da terminologia 
heritage/patrimônio define um passo fundamental da 
UNESCO no seu processo de abstração do conceito de 
patrimônio, numa direção talvez iniciada em 1982 no 
World Conference on Cultural Policies na Cidade do México, 
continuada na Recommendations on the Safeguarding of 
Traditional Culture and Folklore do 1989, e na Universal 
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Declaration on Cultural Diversity do 2001 - onde o 
reconhecimento de valor das expressões culturais se soma 
ao conceito de intangibilidade e de transetorialidade. 
Perdendo, portanto, as referências ligadas a ideias de 
material e imaterial, de autenticidade, de historicidade e 
de valor temporal. Destarte, indo além do conceito de 
patrimônio cultural, uma vez que se aplicam a todos os 
processos de criação, de divulgação, de políticas e de 
fruição sem limites, chegando ao paradoxo pressentido 
pelo Jeudy, da crise do conceito de patrimônio: tudo é 
potencialmente patrimônio. (Jeudy, 2003) 

Finalmente desaparece o conceito de Lista, mas 
permanece no Artigo 8 a ambiguidade do conceito de 
reconhecimento de special value de uma determinada 
expressão cultural at risque of extinction, com ativação de 
eventual intervenção internacional. 
 
4 A QUESTÃO DO MATERIAL E IMATERIAL NO BRASIL 
E NO IPHAN 
 

O Brasil e, em geral, a América Latina, foi precursora 
na reflexão internacional sobre a ampliação do conceito de 
patrimônio, percebendo logo os limites da definição de 
1972, estreitamente ligada ao mundo da materialidade, ou 
seja, ao monumento ou ao conjunto arquitetônico 
ampliado ao contexto de cidade ou de centro histórico. 
Viu-se como as solicitações foram percebidas 
parcialmente– e erroneamente – trinta anos depois pela 
comunidade internacional. Pois a exigência da Bolívia, no 
ano de 1973, de incluir o patrimônio “imaterial”, não foi 
certamente em contraposição ao do “material”, nem foi 
como outra categoria, mas sim como parte integrante dos 
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bens do patrimônio. Não como “expressão cultural do Sul” 
em contraposição à do “Norte”, mas sim como parte 
integrante do patrimônio universal. 

No âmbito do Seminário Internacional Patrimônio 
Imaterial: estratégias e formas de proteção, e conseguinte 
Carta de Fortaleza (1997) foi, pela primeira vez, esboçada 
oficialmente a ideia no Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional (IPHAN), de um inventário dos bens 
imateriais, a ser integrado ao Sistema Nacional de 
Informações Culturais (SNIC) e, portanto, ser reconhecido 
oficialmente como patrimônio cultural brasileiro.  

A política de patrimonialização do “imaterial” 
corresponde a iniciativas e ações, implementadas pelos 
poderes públicos, voltadas para a identificação, o registro 
e a salvaguarda de bens referenciais de saberes-fazeres e 
práticas surgidas historicamente e que configuram a 
diversidade da paisagem cultural e a pluralidade étnico-
racial que constitui a humanidade.  

Conforme apontam diferentes autores, o campo do 
patrimônio cultural é um espaço configurado por “disputa 
de memórias” e atribuições de significados que tendem a 
implicar a construção de sentido e na dinâmica de 
continuidade das referências culturais contempladas pela 
política de patrimonialização. Considerando esse processo 
é que diferentes autores têm colocado em discussão de 
temas relacionados com a mercantilização das culturas; o 
impacto da globalização; a questão da ética profissional 
dos antropólogos que produzem os documentos que 
instrumentalizam a política (GONÇALVES, 2007, 2005; 
TAMASO, 2006). 

Ao discutir a noção de patrimônio o antropólogo José 
Reginaldo Gonçalves argumenta sobre o caráter ambíguo 
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desta categoria enfatizando que esse “aspecto [é] 
definidor [da] própria natureza [da noção de patrimônio], 
uma vez que liminarmente situada entre o passado e o 
presente, entre o cosmos e a sociedade, entre a cultura e 
os indivíduos, entre a história e a memória” (GONÇALVES, 
2007, p. 246). Esta interpretação é sugestiva do caráter 
mediador da categoria patrimônio no processo de 
apreensão e classificatório de objetos, artefatos, 
edificações, práticas culturais, saberes e conhecimentos, 
como referências culturais, “adquiridas” ou transmitidas 
como legado de geração a geração, e, enquanto tais, 
carregadas de significados e imbuídas de valor variável 
(afetivo, memorial, estético, econômico, etc.).  

Segundo Márcia Chuva a política de 
patrimonialização de referências da cultura “imaterial” 
teve como mote no Brasil o documento da UNESCO do ano 
1989, intitulado “Recomendação sobre a Salvaguarda da 
Cultura Tradicional e Popular” (CHUVA, 2015, p. 34). 
Dirigida aos Estados signatários esta carta recomendava a 
implementação de políticas públicas voltadas para 
valorização das culturas populares e tradicionais. Uma 
reivindicação que já estava em curso no Brasil desde o 
início dos anos 1980 por “a influência de movimentos 
sociais em luta pela redemocratização no Brasil”, 
consolidada na “Assembleia Nacional Constituinte, em 
1988, em que intelectuais de diferentes áreas apoiaram 
lobbies de movimentos sociais e setores da sociedade civil, 
na elaboração do capítulo da Cultura” (CHUVA, 2015, p. 31-
32; MOREIRA, 2015, p. 51). 

Porém, a idealização de uma política pública 
comprometida com a proteção das referências culturais 
daquela natureza, ou seja, do “bem imaterial” encontra 
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registro antigo na história do país. Remonta ao ano de 
1936 tendo como protagonista o intelectual, musicólogo e 
poeta do Movimento de Arte Moderna – Mário de 
Andrade. Em atendimento ao convite recebido na época 
do então ministro da Educação, Gustavo Capanema, Mário 
de Andrade esboçou o anteprojeto da criação do “Serviço 
do Patrimônio Artístico e Nacional [SPAN]”. Plano no qual 
incluiu na listagem das categorias de Bens culturais a 
serem consideradas no rol da política de tombamento as 
referências seguintes: “saberes e práticas culturais, música 
popular, contos, histórias, lendas, supertições, medicina 
indígena, receitas culinárias, provérbios, ditos populares e 
dansas dramáticas [sic].(apud Batista: 271 [folha 249).  

Contudo, este anteprojeto não foi aceito na época.e 
“nem chegou a ser codificado em termos legais” 
(SANT’ANNA, 2009, p. 54). Sem desconsiderar o mérito do 
trabalho o órgão responsável pela política cultural criado 
depois, em 1937, com a aprovação do Decreto-Lei 25, foi 
inaugurado com o nome de “Serviço de Patrimônio 
Histórico e Artístico”, sigla SPHAN, então vinculado ao 
Ministério da Educação e Saúde. Ao mencionar este 
histórico o que interessa destacar é que a política de 
patrimonialização não precisa, necessariamente, da camisa 
de força de uma divisão dicotômica de categorias 
classificatórias das referências culturais. O antropólogo 
José Reginaldo Gonçalves Fonseca critica esta oposição 
dicotômica enfatizando que todo patrimônio é material. 
Este intelectual chama atenção para o fato de toda 
referência cultural descrita como patrimônio “imaterial” 
só pode se torna acessível por meio de um suporte físico 
de inscrição e/ou expressão corpo, escrita, fotografia, 
áudio etc. Embora reconhecendo que as referências 
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descritas como patrimônio “material” só conquistam esta 
distinção a partir da atribuição de significado que lhe 
conferem um valor especial como referência memorial, 
afetiva e identitária para indivíduos e coletividades 
(GONÇALVES, 2005).  

É nesse sentido, portanto, que se pode compreender 
que a categoria patrimônio é indissociável das noções de 
memória e identidade, uma vez que remete à ideia de bens 
que são repassados ou transmitidos de geração a geração 
como um legado único. Isso, principalmente, pela 
importância das mesmas enquanto bem cultural que evoca 
uma memória coletiva, provocando o despertar de 
sentimentos identitários. O que explica porque a definição 
de “patrimônio” não pode ser concebida, simplesmente, a 
partir da ideia de “materialidade” das coisas (objetos, 
edificações ou inscrições em suportes físicos variados); 
mas deve levar em conta o significado profundo que 
confere às coisas um "valor" sui generis – não apenas 
individual, mas, sobretudo, coletivo. Esta noção de “valor” 
pode ser compreendida/apreendida como a dimensão 
intangível que orienta o sentido da preservação, do zelo, 
da contemplação e do orgulho pelo legado reconhecido 
como patrimônio. 

No Brasil, exemplo disso são as diversas referências 
culturais indígenas e afrodescendentes reconhecidas ou 
em processo de reconhecimento como patrimônio 
imaterial nacional atualmente: arte kusiwa do povo wajãpi, 
jongo, capoeira, reinado/congado, entre outras.  

Com efeito, esta ultima constatação em conjunto 
com o que foi exposto anteriormente, permite avaliar a 
complexidade que envolve a política de patrimonialização, 
bem como o “efeito de ruptura” provocado no campo do 
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patrimônio pela introdução da categoria “patrimônio 
imaterial” – e não somente no Brasil.  

O Ministro da Cultura brasileiro, Gilberto Gil, tinha 
percebido claramente o potencial “perigo” da “fórmula” 
UNESCO do ano de 2003 e sucessivamente de 2005, 
advertindo sobre o caminho a ser percorrido na construção 
da própria “herança cultural”, sobre a necessidade de 
percorrê-lo de “forma crítica, sem paternalismos criadores 
de confinamentos ou guetos”. (MinC-IPHAN, 2006, p. 8) 

Igualmente, Lucas Graeff afirma que o termo 
“Patrimônio Imaterial” tornou-se sinônimo de “minorias 
étnicas e econômicas” (GRAEFF, 2011, p. 172). Por outro 
lado, Dominique Poulot chama a atenção sobre o fato de o 
turismo fazer “da interpretação do patrimônio, e mesmo 
da sua simulação, um instrumento muitas vezes decisivo 
para o desenvolvimento local” (POULOT, 2008, p. 29). 
Tornando-se, portanto, uma potencial ferramenta a ser 
gerida pelos interesses turísticos que nem sempre são os 
mesmos da população local, e raramente se sobrepõem 
àqueles do próprio objeto de atenção.  

Com o Decreto nº. 3551/2000, ao reconhecer o 
“patrimônio imaterial” como “patrimônio cultural 
brasileiro”, o IPHAM, órgão instituído em 1937 que 
responde pela preservação do Patrimônio Cultural 
Brasileiro, dotou-se de mais um instrumento, o Registro de 
Bens Culturais de Natureza Imaterial - que foi 
automaticamente se contrapondo ao Livro de Registro dos 
Bens Materiais, dando continuidade à dicotomia 
imaterial/material. 

Perdeu na época (GONÇALVES, 2007) e nos 
documentos a seguir até os dias atuais uma grande 
oportunidade de o Brasil se tornar precursor de uma visão 
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inovadora de Patrimônio, indo além de uma simplificadora 
divisão semântica, já bem evidenciada por Márcia 
Sant´Anna144 

 
Não há um consenso, no plano internacional 
ou nacional, sobre que expressão melhor 
define o conjunto desses bens culturais. Este 
problema, de resto, já havia ficado bastante 
claro no seminário realizado em Fortaleza. 
Verifica-se que várias expressões, todas 
igualmente problemáticas e simplificadoras 
do ponto de vista conceitual, têm sido 
utilizadas, sendo as mais consagradas 
patrimônio intangível, patrimônio imaterial, 
cultura tradicional e popular e, mais 
recentemente, patrimônio oral. [...] Não há 
dúvida de que as expressões patrimônio 
imaterial e bem cultural de natureza material 
reformam uma falsa dicotomia entre esses 
bens culturais vivos e o chamado patrimônio 
material. (MinC-IPHAN, 2006, p. 21) 

 
5 A IMATERIALIDADE DO MATERIAL  
 

O erro está no fundo em não assumir a imaterialidade 
do material e a materialidade do imaterial em maneira 
sistêmica e paradigmática, e não somente técnica-
conceitual. 

É suficiente pensar em quantas cópias de obras de 
arte substituem os originais em museus e em praças 
públicas, sendo igualmente admiradas pelos turistas e 
mantendo-se portadora da identidade da comunidade. 

                                                 
144 Coordenadora do Grupo de Trabalho Patrimônio Imaterial do 
IPHAN e MinC 
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Assim como a maioria do patrimônio histórico europeu – e 
isto não é um segredo – foi reconstruído nos últimos 50 
anos, após as destruições da segunda guerra mundial, tais 
como os centros históricos das cidades de Praga, Bologna 
e Varsóvia, ou as pontes de Florença, ou ainda a mais 
recente intervenção na Dresden Frauenkirche. Temos, 
todavia, muito a agradecer aos “grandes destruidores” de 
Vitor Hugo: os restauradores. Quantos admiram a torre do 
campanário símbolo de Veneza, aparentemente do início 
do Século XVI, totalmente reconstruída em 1912 - após ter 
desmoronado devido a causas estruturais. Ou ainda o 
estilo românico da Igreja de São Marco em Milão, do século 
XIX, ou a assim chamada torre do Filarete construída em 
estilo gótico pelo Beltrami no início de 1900 ou o Paço 
Imperial do Rio de Janeiro, de estilo colonial, de 1980. 
Nada de material foi restaurado, mas sim a imagem 
simbólica, imaterial, que um determinado edifício 
projetava, ou melhor, que era objeto da projeção das 
exigências de determinadas entidades, sejam estas 
políticas, econômicas, profissionais ou sociocomunitárias. 
Fica claro que ainda hoje muito de uma determinada obra 
de arte “material” vive na imaterialidade. Não é por nada 
que os Conservadores integrais não têm vida fácil no 
mundo do restauro real, longe das teorias. (FUNDARÒ, 
2015). 
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Figura 1 - Torre do Filarete 1905; a Dresden Frauenkirche 
2010. 

   
Fonte: Dados da Pesquisa. 

Figura 2 - O Paço Imperial 1980. 

 
Fonte: Dados da Pesquisa.  
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Figura 3 - A Catedral de Noto, depois o desabamento de 1996 e 
do restauro de 2000-2007. 

 

 
Fonte: Dados da Pesquisa. 

 
Por outro lado, o chamado patrimônio imaterial tem 

um valor a ser salvaguardado, principalmente na própria 
materialidade, havendo pouco sentido, por exemplo, a 
reprodução de qualquer ritual ou forma de saber, sem a 
presença física e material dos atores daquele determinado 
ritual ou produção artística. O patrimônio imaterial parece 
perder valor ao ser reproduzido fora do seu contexto, 
físico e espiritual e, sobretudo, sem os seus autores. O 
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ritual, por exemplo, do Palio de Siena, reproduzido em 
outro lugar, sem a presença física dos senenses, numa 
outra praça, que sentido teria? Assim como um ritual de 
um congado reproduzido por atores num teatro? Seria a 
simples representação, não o congado. O patrimônio 
material tem demonstrado mais flexibilidade. As cidades 
do mundo todo expõem os próprios monumentos 
históricos sem se preocupar muito se forem reconstruções 
de objetos, realizados com outros materiais, outras 
técnicas construtivas, executados por trabalhadores e 
técnicos contemporâneos, na base de uma cópia de um 
projeto ou de uma memória de um objeto que 
desapareceu. A pergunta é: se fosse amplamente 
divulgada e informada, claramente explicitada a 
intervenção ou reconstrução contemporânea, com uma 
placa ou outro tipo de informação, estes objetos 
conseguiriam se carregar das mesmas projeções do 
imaginário identitário da comunidade? E responderiam às 
expectativas do turista visitante? Não estamos mentindo a 
nós mesmos quando olhamos e admiramos a cúpula da 
Catedral de Noto, ou o teatro La Fenice, ou a ponte em 
Santa Trinità? Não estamos comprando uma mentira da 
indústria do turismo ou, numa outra forma, uma mentira 
política sobre a nossa identidade de cidadão? 

Voltamos a Riegl e às reflexões de Grimoldi; “a 
intepretação (Deuntang, mas também o significado, 
Bedeutung) e a avaliação (Bewerung, mas também o valor, 
Werf) dos monumentos são filae temporis, relativas e 
sempre mudando, o que pode fornecer respostas a 
perguntas sempre novas da sociedade é a 
Denkmalsustanz, aqui Baussunstanz, a matéria, a 
consistência física dos edifícios”. (GRIMOLDI, 2015, p. 17) 
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Nada de mais pertinente, portanto, que conservar a 
matéria dos objetos assim como ela é hoje, conservar o 
patrimônio, sem cair na tentação de melhorá-lo, torná-lo 
antigo, historicizá-lo, reconstruí-lo, “como era, onde era”; 
para que esta se torne uma base mais sólida, onde as 
comunidades possam projetar a própria identidade e 
construir o próprio imaginário coletivo presente, num 
diálogo mais crítico com o passado e com o futuro.  
 
Figura 4 - O Congado 

 
Fonte: Dados da Pesquisa. 

 
5 ENTRE O MATERIAL E A IMATERIALIDADE EM 
VENEZA 

 
A nossa viagem a Veneza não foi a trabalho, mas 

apenas um curto passeio que não durou mais do que um 
dia. Chegamos lá como turistas, motivados pelo desejo e a 
curiosidade de conhecer aquela cidade mundialmente 
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famosa pela sua arquitetura, monumentos, personagens e 
longa história que remonta para a tempos remotos; aquele 
lugar da Itália que filmes, guia de viagem e pessoas 
viajadas ou pelo menos atentas a certos programas de 
televisão descrevem com fascínio como um “museu a céu 
aberto” (“que não pode deixar de ser visitado...”). E como 
fazem os turistas levamos máquina fotográfica (embora 
hoje este equipamento seja quase indispensável para 
quem tem em mãos um celular) e – pelo vício da profissão 
de antropólogo – uma caderneta de anotação. 

Assim, se em Penedo os dias da estadia foi ao 
trabalho intensivo de pesquisa de campo, dedicado a 
entrevistas e observações metódicas; em Veneza 
estávamos libertados desse compromisso e nossos 
registros e observações in locu foram um exercício 
espontâneo impulsionado pela fascinação do momento. 
Como fazem os turistas, deixamo-nos levar pela 
contemplação da paisagem cultural e natural (?) da cidade; 
imagens que queríamos ter guardada na memória e que, 
com o mesmo intuito e pelo risco do esquecimento que 
também faz parte da faculdade da memória, procuramos 
registrar tirando inúmeras fotos.  

Dispensa repetir: a cidade de Veneza é mesmo uma 
maravilha que encanta o visitante. E já estávamos 
convencidos disso pelas informações preliminares que já 
tínhamos na memória sobre cidade, pelo que havíamos 
ouvido em conversas com amigos que lá estiveram antes, 
imagens e descrições do lugar localizadas na internet, 
revista e guia de viagem. Assim, durante a viagem de trem, 
que saiu de Bologna (onde estávamos hospedados) já 
estávamos com o pensamento em Veneza: percorrendo 
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suas vielas e rios a bordo da Gôndola, apreciando prédios-
museus, casas antigas e monumentos históricos.  

Estação central Santa Lucia. Descemos do trem nesta 
estação e, desviando da multidão de transeuntes, saímos à 
procura de algum posto de informação turística municipal. 
Não bastava o guia de viagem e nem o pequeno manual de 
italiano que tínhamos levado. Queríamos também ter o 
mapa da cidade em mãos para orientar nossa visita pontual 
a lugares de memória espalhados pela cidade. Era preciso 
fazer escolhas limitadas para lidar com a frustração de uma 
aventura turística em tempo insuficiente. Encontramos o 
local que procurávamos, mas desistimos do mapa vendido 
a preço na medida para turistas. Consideramos então que 
estávamos bem acompanhados com o nosso guia de 
viagem.  

Seguindo orientação de pessoas com quem 
estivemos dias antes da viagem afastamos daquela 
estação em direção ao centro de Veneza. E já maravilhados 
com a vista panorâmica, atravessamos as vias fluviais que 
interligam as regiões da cidade, passando por duas pontes 
seguidas indicada e penetramos na primeira viela a frente. 
Caminhamos sem pressa, para apreciar o movimento da 
rua, as fachadas de prédios, os artigos em exposição nas 
vitrines das lojas para venda: copos, bijuterias, lápis, 
canetas, chaveiros e outros souvenires com imagens ou no 
formato em miniatura de monumentos, edificações, obras 
de artes ou figuras de personagens referenciais da 
memória e patrimônio cultural da cidade. 

De passagem em frente da “Scuola Grande di San 
Rocco”, nossa primeira parada foi para visita às exposições 
do Museu Leonardo da Vinci. Logo na entrada, deparamos 
com a réplica do quadro da Mona Lisa com o seu sorriso 
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enigmático. Depois de adentrar todas as salas daquele 
pequeno museu, seguimos rumo incerto pelas vielas, 
atravessando pequenas pontes sobre rios navegáveis que 
interligam as regiões da cidade, na tentativa de chegar à 
“Piazza San Marco”. Não é o caso de detalhar nossa 
visitação a esta parte principal de Veneza. Mas apenas 
chamar a atenção para ao “Campanile”. Esta imensa torre 
imponente que atrai o olhar admirado do turista. Deixando 
por conta apenas da apreciação de perto e sem mais 
informações a respeito (ao turista basta os catálogos de 
agencias de turismo ou guias de viajem), aquele 
monumento é o lugar de memória, o testemunho 
autêntico, edificado, de um passado que deve sempre ser 
lembrado no presente e no futuro pelas próximas 
gerações. Afinal, em seu conjunto arquitetônico, Veneza é 
reconhecida como patrimônio cultural da humanidade. 

O que o guia nos conta do Campanário:  
 

[...] A primeira torre, concluída em 1173, foi 
construída para ser um farol e ajudar os 
navegadores da laguna. Assumiu um papel 
bem diferente na Idade Média, quando 
infratores eram aprisionados [...] em gaiolas 
penduradas perto de seu topo. Com exceção 
de várias reformas no século XVI, a torre 
permaneceu inalterada até julho de 1902, 
quando desmoronou. As únicas perdas 
foram a loggetta, na base da torre, e o gato 
do zelador [sic]. A nova torre foi inaugurada 
em 25 de abril, dia da Festa de São Marcos, 
em 1912. Por causa de pequenas alterações 
estruturais as fundações foram reforçadas. 
(MESQUITA; KOMESU, 2014, p. 121, grifos 
nossos) 
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Figura 5 - foto do ano de 1902 mostrando a Praça com 
destroços do campanário. 

 
Fonte: Dados da Pesquisa. 
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Figura 6 - Imagem atual da torre em destroço acima 
reconstruída no ano 1920, ao estilo “como era, onde era” 
(?). 

 
Fonte: Dados da Pesquisa.  
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Interessante como esta descrição apresentada neste 
guia omite informações fundamentais, ao minimizar a 
destruição da torre ressaltando que “únicas perdas foram a 
loggetta, na base da torre, e o gato do zelador” e as obras 
de restauro “pequenas alterações”, numa descrição 
ambígua do evento deixando o turista (e porque não 
também o morador veneziano) numa ignorância absoluta 
que induz à construção de uma memória intacta de uma 
cidade histórica.perene, porém ilusória. Assim como o 
teatro La Fenice, igualmente destruído por um incêndio no 
ano 1996 e reconstruído, como se evidencia no embaraço 
no discurso do renomado arquiteto italiano Aldo Rossi 
quando foi convidado para projetar o novo Teatro, no 
estilo veneziano “como era dov´era”.145 

 
Mas se não tem mais nada para dizer, não 
tem mais nada para construir. Deste ponto 
de vista o “come era e dove era” tem ainda 
muitas justificações; mas se é possível 
construir “dove era” não acho possível 
construir “come era”. Apesar que este 
projeto segue fielmente o edital não pode 
recriar o retrato de família que só a 
arquitetura do tempo – e uma marca pessoal 
– podem dar. (ROSSI, 1997, s.p.) 

                                                 
145 Na base de um edital muito “fechado” da Municipalidade veneta 
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Figura 7 - Imagem do Teatro completamente destruído... 

  
Fonte: Dados da Pesquisa.  

 
Figura 8 -...e após restaurado. 

 
Fonte: Dados da Pesquisa.  
 

 

Ao refletir sobre nossa experiência de visita a Veneza 
e as nossas observações despretensiosas, sobretudo do 
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comportamento dos turistas que deparamos por lá, 
ficamos nos perguntando qual a principal motivação que 
leva as pessoas à aventura do turismo? Seriam as 
informações transformadas em lembranças, tendo como 
fontes guias turísticos, internet, catálogo de agências de 
turismo, conteúdos de livros didáticos? Ou ainda, 
pressupondo que o turista é motivado pela narrativa que 
circula sobre os lugares de memória, em que medida isso 
tende ou não a influenciar as políticas de 
patrimonialização? Considerando pois que a definição do 
que é patrimônio, do que vale a pena ser preservado ou 
não, depende de um processo de negociação política de 
significados, interesses e disputa de memórias. Atentando 
para o que esclareceu a historiadora: “A memória humana 
é sempre seletiva [...], ela não pode ser separada do 
pensamento [...] tanto a memória quanto a percepção 
conferem implicitamente, a cada elemento, um valor. 
Valor, diga-se, gravado segundo sua importância para o 
indivíduo que recebe a mensagem” (DEL PRIORE; HORTA, 
2005, p. 4).  
 
6 O PROCESSO PARTICIPATIVO EM PENEDO  
 

Em 2013 desenvolvi por conta do IPHAN, como 
consultor UNESCO, no âmbito do Programa Nacional 
denominado Monumenta, um trabalho na cidade de 
Penedo, em Alagoas. A cidade do século XVI, tombada pelo 
IPHAN em 1996, conserva um importante acervo histórico 
artístico construído, com um patrimônio artístico e cultural 
diversificado, tendo sido também palco de importantes 
acontecimentos do Brasil Colonial. Podemos enumerar 
entre os monumentos e espaços públicos tombados em 
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nível Federal: a Igreja Nossa Senhora da Corrente; o 
Mercado Público; o Pavilhão da Farinha; a Cadeia e Casa da 
Aposentadoria; o Paço imperial, a Igreja de São Gonçalo 
Garcia; a Praça Barão de Penedo; a Praça Padre Veríssimo; 
a Praça Rui Barbosa; a Rua Dâmaso do Monte; a Av. 
Floriano Peixoto; o Adro da Igreja 
Corrente/prolongamento da Rua 7 de Setembro; a Praça 
Costa e Silva; a Rua Dom Jonas Batinga; a Rua São Miguel 
e Orla de Penedo e o Convento e Igreja Santa Maria dos 
Anjos. 

 
Figura 9 - O Teatro Municipal. 

  
Fonte: Dados da Pesquisa.  
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Figura 10 - A Igreja de São Gonçalo Garcia e a Casa da 
Aposentadoria. 

 

Fonte: Dados da Pesquisa.  
 

Além de representar o IPHAN na cidade, produzir três 
projetos de restauro, certificar algumas obras em ato, 
tinha a difícil tarefa de repacificar a comunidade local com 
o IPHAN (e vice-versa), pois as relações tinham se 
deteriorado ao longo dos anos, chegando provavelmente 
ao limite naquela época. A comunidade local não aceitava 
as imposições das normas e regras do IPHAN ao ter que se 
realizar uma intervenção na própria propriedade edificada. 
Juntamente com a Secretária da Cultura e Turismo de 
Penedo, Eliana Cavalcante, decidiu-se, portanto, criar um 
programa participativo da comunidade, iniciando uma 
série de encontros públicos de reflexão como a 
comunidade desejava a própria cidade. Por iniciativa da 
Secretária, também interessada no fomento e 
fortalecimento do turismo na cidade, foi iniciado 
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contemporaneamente um estudo, casa a casa, intitulado 
“O que você mostraria a um visitante turista em Penedo?” 
Ao longo de quatro meses foram realizados 32 encontros 
públicos, envolvendo mais de 1200 participantes. 
Contemporaneamente foram elaborados mais de 5.000 
formulários. Os resultados foram bastante 
surpreendentes: em 63% dos formulários, à resposta à 
pergunta “O que você mostraria a um visitante turista em 
Penedo?”, não havia menção a nenhum edifício, rua 
edificada ou monumento, 15% mencionava um 
Monumento - na maioria dos casos uma Igreja - mas 
nenhum espaço público ou rua construído da cidade, 22% 
mencionava monumentos e espaços construídos como 
objetos relevantes e interessantes da própria cidade a 
serem mostrados a um turista enquanto, pode-se 
imaginar, portadores da identidade local. Em nenhum dos 
casos a resposta foi visitar a cidade em geral pelas ruas 
históricas.  
 

Figura 11 - Rua Damaso do Monte, Penedo 2013. 

 
Fonte: Dados da Pesquisa.  
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Os encontros – como não poderia deixar de ser – 
levavam a informações similares: a cidade histórica, aquela 
tombada pelo IPHAN, para muitos não era representativa 
da própria identidade. Alguns jovens questionaram o 
“porque conservar uma igreja ou um edifício colonial, 
argumentando que para eles representa unicamente a 
dominação estrangeira, podendo ser, portanto, demolida!”. 
Outros questionaram a insalubridade das casas antigas em 
adobe ou em taipa, “casas de pobres, mal feitas, porque não 
podemos ter casas bonitas?”. Se o Plano Diretor da cidade 
tivesse sido escrito naqueles meses - mediante o processo 
participativo – ter-se-ia talvez salvo algumas igrejas - não 
por serem monumentos, mas por serem templos religiosos 
-, e ter-se-iam destinado a demolição vários casarões e 
bairros inteiros, construindo novos edifícios no seu lugar. 
Claramente não poderia ser este o resultado, tendo-se 
iniciado, portanto, uma segunda fase baseada no fato de 
“a comunidade não ter conhecimentos suficientes para 
poder enxergar a própria cidade”. Junto ao Município e à 
Universidade Federal de Alagoas –UFAL foi realizado um 
percurso informativo e de sensibilização, com visitas nos 
espaços da cidade, explicações, programas de rádio, 
encontros nas escolas, etc.. Após um ano a visão dos 
penedenses mudou bastante, com valores 
substancialmente invertidos no que respeita o primeiro 
levantamento. O IPHAN ficou satisfeito, agora o processo 
participativo podia ser implementado, pois a comunidade 
finalmente “estava preparada”. O processo de plano 
participativo afinal, por vários motivos, não foi adiante, 
mas restou uma dúvida sobre o quanto uma comunidade 
pode ser influenciada. Com meios simples, mediante uma 
campanha mediática nada especial, foi possível mudar 
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completamente a visão quanto ao patrimônio cultural 
identitário de uma pequena cidade.  

O Brasil já vivenciou isso no século XX, (BAZIN, 1983; 
BICCA, 2006; CHUVA, 2003) quando o grupo de 
intelectuais modernistas, fundador e inspirador do SPHAN 
(depois IPHAN), iniciando a reflexão sobre o patrimônio 
nacional brasileiro, baniu as arquiteturas de estilo eclético 
das cidades históricas, sendo que o estilo nacional era o 
barroco e o colonial. E assim foi. A sociedade brasileira em 
geral considera o barroco colonial como estilo que 
representa a identidade nacional. (TELLE, 1984) 

A mesma coisa aconteceu na França, em meados do 
século XIX, entre a “Monarquia de Julho” e a “Segunda 
República”, com a ânsia de achar um estilo nacional dos 
franceses:  

 
O que nós queremos para todos, senhores, é 
o returno de uma arte nascida no nosso País 
[...] Nós temos em todas as nossas cidades 
uma arte, nascida na nossa terra, invejada por 
toda a Europa, uma arte que provoca em 
vocês intensas emoções (VIOLLET-LE-DUC, 
1846, s.p.).  

 

Não é surpreendente que, ainda hoje, muitos 
franceses se identifiquem com o estilo o gótico medieval. 
(FATIN-ROUGE, 2015). Igualmente na Itália, à procura de 
um estilo nacional pós-unitário, identificaram o românico 
lombardo, o estilo renascentista (além da arquitetura de 
época romana) como objetos do imaginário de 
italianidade, em contraposição ao tardo barroco ou 
rococó, considerado mais nórdico. E isso teve sucesso! A 
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ação mediática de alcance amplo conseguiu influenciar o 
imaginário coletivo dos italianos. 
 
7 CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 

A reação dos penendenses no processo de 
redescoberta da própria cidade, ou do turista admirando o 
“falso” (?) campanário de Veneza, nos leva aos conceitos 
iniciais da nossa reflexão: a imaterialidade do material  

Voltamos, portanto, a Walter Benjamin, a Alöis Riegl 
e a Listas das Convenções da UNESCO. Repercorrendo 
assim o conceito de fantasmagoria como se encontra no 
texto benjaminiano “Paris, Capital do Século XIX”, onde o 
autor faz uso do termino “fantasmagoria” como elemento 
de leitura da cidade moderna – e, portanto, podemos 
estendê-lo também a prática do restauro moderno – 
elemento fundamental desta cidade nova.  Abordagem, 
essa, que detecta no fetichismo – entendido aqui como 
fetiche de mercadoria já evidenciada por Marx – como 
elemento da construção da identidade da modernidade 
(BENJAMIN, 2009). O exercício dos novos flâneur 
baudelairiano, quando visitam cidades históricas, 
monumentos, conjuntos arquitetônicos e museus ou 
quando mesmo, tomado de surpresa os habitantes da 
cidade lançam um olhar diferenciado (admirado até) para 
ela, é substancialmente o de produzir imagens 
representativas do real, na base de uma informação 
recebida. Nesse processo, as imagens imateriais são 
assumidas não como fruto da própria 
“projeção/imaginação”, mas sim como uma imagem 
material representativa da identidade.  
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A ilusão como imagem mental que percebe o 
mundo, corresponde-se com ele e o 
caracteriza. Como fantasmagoria, torna 
inconsciente essa imagem mental ilusória em 
imagem independente e representante do 
real. (DAMIÃO, 2001, s.p., grifo nosso).  

 

Projetamos valores, identidades nos objetos. Valores 
que, na visão do Riegl, são sempre atuais, sendo 
exercitados pela contemporaneidade. O objeto 
arquitetônico assume uma atitude, podemos dizer passiva, 
recebendo valores estéticos, históricos e até de 
temporalidade constantemente reinterpretados pela 
sociedade. O ponto da questão é como e porque nascem 
estes valores da sociedade contemporânea. Interesses da 
indústria turística146, da especulação imobiliária, políticos, 
religiosos, comerciais, financeiros, mediáticos, entre 
outros, não são certamente isentos de envolvimento nesta 
construção de valores da sociedade. Assim como as 
exigências de listar o patrimônio em objetos de especial 
valor universal, nacional e local. Interessante notar, neste 
caso, que a UNESCO depois 15 anos ainda mantém na sua 
lista do patrimônio mundial as ruínas arqueológicas do 
Vale de Bamiyan, no Afeganistão, caracterizadas pela 
presencia das duas mais altas estatuas do mundo, datadas 
século III d.c destruídas pelos talibãs no ano 2001. 
Demonstrando, sabiamente, que não precisamos 

                                                 
146 A este propósito, interessante notar que a o restauro moderno e a 
industria do turismo nascem praticamente no mesmo período, no 
meado do século XIX. O primeiro no 1866, no item "Restauro" no 
Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVie siècle de 
Viollet-Le-Duc e o segundo com a iniciativa de organização de viagens 
de Thomas Cook, no 1841, na Inglaterra 



Patrimônio, informação e mediações culturais na contemporaneidade 
 

823 

reconstruir “onde era como era” um monumento, para 
recompor uma identidade local, mas em vez disso 
salvaguardar a materialidade do lugar para ser matéria 
original sobre qual poder projetar novamente os nossos 
valores e as nossas identidades. Neste sentido, as 
afirmações di Riegl nos instigam a refletir, juntamente a 
Grimoldi que, “não existe nada de mais objetivo- no 
sentido comum do termino- dos objetos em si mesmo”, e 
que é a própria materialidade deles, assim como nós 
recebemos, o único elemento que vale a pena de ser 
conservado e de ser objeto das nossas atenções.  

Destes processos de influência que sempre existiram 
e subsistem ainda hoje, influenciando os nossos gostos, 
desejos e – por que não dizer? as nossas identidades – é 
preciso estarmos cientes ao planejarmos as nossas 
cidades, as nossas políticas patrimoniais e, especialmente 
as políticas participativas com cunho deliberativos; pois 
nem sempre os modelos participativos surgem de políticas 
fundantes de inclusão social, de acesso a informação e de 
igual “força” de voto.  

Em suma, são estas as reflexões e questionamentos 
que nos mobiliza e queremos colocar no momento em 
discussão, de modo a contribuir para fruição de um diálogo 
sempre mais inclusivo, participativo, aberto, 
multidisciplinar, e que nunca subestime a realidade das 
forças e interesses econômicos e políticos que agem nas 
nossas cidades históricas ou não. 
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HISTÓRIAS ENCENADAS NO 
CORPOENCENA: MORTE E VIDA 

SEVERINA E TEATRO OPINIÃO NO 
PROCESSO DE COMPOSIÇÃO DO 

'CARCARÁ’ 

 

Michele Christine Borges 

Ismar da Silva Costa 

 
1 INTRODUÇÃO 
 

Na perspectiva de criar rupturas com os modelos 
tradicionais de ensino de história, utilizando temas 
transversais e multiculturais, buscando o potencial 
individual do sujeito, na experiência formativa em âmbito 
corporal, estético e imaginativo na sala de aula, através do 
ensino de história em uma perspectiva interdisciplinar, 
investigaremos a performance teatral “Carcará: não vai 
morrer de fome”, realizada pelo Grupo artístico 
Corpoencena da UFG/RC, como possibilidade de ensino de 
história. Para isso trataremos a performance teatral como 
fonte de inspiração, diálogo e construção principal para 
pensar e propor essa oficina no âmbito das metodologias 
inovadoras no ensino de história.  
 
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

O uso de novas fontes e linguagens no âmbito do 
ensino de história vem sendo discutindo e debatido na 
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perspectiva de inovar e também uma crítica ao uso 
exclusivo no livro didático tradicional. Desde os anos 1990 
Fonseca (1995) aborda a incorporação das diferentes 
linguagens e fontes no estudo das disciplinas de História e 
Geografia. Segundo a autora os últimos vintes anos vêm 
realizando debates acerca da temática, que faz parte de 
um processo de crítica ao uso exclusivo de livros didáticos 
tradicionais.  

 
[...] tornou-se prática comum o uso de 
imagens, obras de ficção, artigos de jornais, 
filmes e outros, no desenvolvimento de 
vários conteúdos escolares, sobretudo em 
História e Geografia, na escola fundamental 
e média. Esta opção metodológica amplia o 
campo de estudo, torna o processo de 
transmissão e produção de conhecimentos 
mais interessantes, dinâmico e prazeroso. 
(FONSECA, 1995, p.1) 

 

Neste Sentido, a autora esclarece que é preciso o 
debate sobre a temática, para que possamos reconhecer 
os limites e as possibilidades das diferentes linguagens. 
Por seguinte ela apresenta algumas reflexões, sobre uso 
da obra de ficção, da literatura e a fotografia. Discorrendo 
que é importante ter consciência que fontes como a 
literatura não concede foro de verdade, mas trás pistas do 
modo de viver, de valores e costumes, e trás detalhes dos 
lugares como a paisagem, em outro ponto, a fotografia 
permite registrar as condições objetivas do real, todavia 
carregada da subjetividade do fotografo. Portanto ter 
outras fontes de ensino é estimular a crítica, imaginação, 
criatividade e a liberdade em sala de aula, proporcionando 
um olhar atento, a curiosidade, a reflexão e a crítica. 



Patrimônio, informação e mediações culturais na contemporaneidade 
 

831 

Para alguns profissionais o livro didático é o principal 
propagador de conhecimento, e o produto de maior 
divulgação e acesso de conhecimento dos brasileiros. No 
entanto é importante fazermos algumas críticas sobre ele 
para compreendermos a importância de criar/propor 
rupturas aos modelos tradicionais de ensino de história 
buscando potencializar a experiência formativa em âmbito 
corporal, estético e imaginativo na sala de aula, junto com 
a crítica e reflexão.  

Nas últimas décadas do século XX ocorreram várias 
mudanças na produção de conhecimento. Essas, 
entrelaçadas ao universo da indústria cultural e os meios 
de comunicação de massa, por isso é importante sempre, 
quando formos refletir sobre conhecimento e livro 
didático, não devemos desconsiderar a influência da 
mídia/ indústria cultural/tecnologia aos modos propagar 
saberes atuais do século XXI. Por isso as mudanças 
segundo Fonseca (2003) estão concomitantemente 
ligadas ao universo cultural.  

Portanto, criar/propor rupturas aos modelos 
tradicionais do ensino, principalmente aos modelos de 
massificação, de ensino linear, e aqueles de perspectiva 
positivista, que ressalta e da prioridade para grandes 
feitos e heróis e não dá espaço para a crítica e a reflexão, 
compreendendo que o Homem e a Mulher e suas relações 
sociais tem efeitos de transformação e ação de ser e estar 
na sociedade.  

Ressaltando que não é desvalorizar o livro didático, 
mas é pensar apenas como esse não é a única fonte de 
ensino e pesquisa. É o professor se preocupar em 
estimular a pesquisa e a curiosidade. 
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O livro didático é uma fonte importante, mas 
não deve ser a única. A formação de sujeitos 
livres, cidadãos do mundo, requer uma 
atitude de respeito para com o mundo, para 
com o conhecimento produzido, mas 
também de crítica. O exercício da crítica é a 
nossa principal ferramenta nas lutas 
cotidianas pela (re)construção da história. 
(FONSECA, 2003, p.56). 

 

Todavia, no percurso de aprofundamento sobre as 
novas fontes e linguagens, a qual iremos aprofundar 
adiante sobre o ensino de História, vamos apresentar o 
Grupo Corpoencena, o qual foi anunciado no início desse 
texto. 

É um grupo artístico universitário inserido dentro do 
Programa de Extensão e Cultura “Corpoencena, Formação 
e Experiência Estética: Produção Artístico-Cultural e 
Pedagógica no Sudeste de Goiás”. As ações deste 
Programa/Grupo, segundo Ferreira (2015), estão 
relacionadas à produção artístico-cultural, experiências 
formativas, intervenção pedagógica e investigação 
científica com linguagens corporais imanentes: a Dança, 
Ginástica Geral, Artes Circenses, Lutas/Artes Marciais, 
Esportes na interface com o Teatro, a Música, o Cinema e 
a Literatura. Tais ações vem se realizando, em alguma 
medida, desde 2008 na Regional Catalão da Universidade 
Federal de Goiás (UFG – RC), a partir da elaboração, 
registro, experimentações e intervenções dos projetos de 
extensão e cultura intitulados: 1) A Experiência dos 
Núcleos de Formação e Produção do Corpoencena: 
processos conceituais e procedimentais de criação e 
encenação com linguagens corporais e artísticas; 2) 
Laboratórios/Oficinas formativas do Corpoencena: 
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formação do ator/atriz; Preparação vocal, coral e 
instrumentos; Ginástica Geral e cultura circense; Dança e 
manifestações culturais; Capoeira Angola; 3) 
Democratização e inclusão no âmbito da formação e 
produção cultural contemporânea: Oficinas/aulas/cursos 
do Corpoencena; 4) Cursos/Oficinas formativas e 
metodológicas junto às demandas do PIBID de Educação 
Física; 5) Corpo e diversidade cultural no Cinema na 
RC/UFG; 6) Formação tecnológica e Produção de conteúdo 
áudio visual no campo da Fotografia, TV e cinema; 7) 
Colóquio e Festival: Corpo, Formação e Experiência 
Estética. Ainda de acordo com Ferreira (2015), com essas 
ações extensionistas e artístico-culturais, procura elaborar 
práticas inovadoras a partir de demandas locais/regionais 
vinculadas à política nacional de extensão e de autonomia 
didático-pedagógica, científica e cultural da UFG/RC. 

E é importante destacar que a Coordenadora e 
Idealizadora do Grupo Corpoencena, Professora Doutora 
Andreia C. P. Ferreira é Professora do curso de Educação 
Física, da Disciplina de Metodologia de Ensino e Pesquisa 
em Ginástica Escolar I e II (MEPGE), do Estágio Curricular 
Supervisionado I e II, e do Coordenadora do PIBID no 
período de 2010 a 2018. 

Com base em preocupações com as de Fonseca 
(2003), percebemos que o modelo de ensino em História 
encontra-se em crise, e que autoras/es argumentam sobre 
o desejo e a necessidade de renovar o cotidiano do ensino 
de História, a partir de práticas dentro e fora da escola, 
estimulando o debate, a investigação e a criação. 
Preocupamos em questionar: Como possibilitar ensinar os 
conhecimentos históricos para irmos além do que 
podemos ver e renovar as práticas de ensino? 
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E mesmo quando há existência de apontamentos 
acerca de linguagens inovadoras no ensino de história, há 
dificuldades em serem metodologicamente utilizadas, e 
isso foi possível de se perceber em relatos de colegas que 
já atuam nas redes de ensino fundamental e médio, 
diagnosticando o tempo curto para disciplina, sendo em 
alguns casos, como em um Colégio Estadual “X”, na cidade 
de Catalão – Goiás, que tem disponível para a disciplina de 
História no ensino médio de duas (2) aulas por semana, 
sendo cada aula com o tempo estipulado de cinquenta (50) 
minutos, além de outros casos mencionando o 
desinteresse dos estudantes, que geram limites na 
utilização os novos materiais, recursos e linguagens. 

Para que superemos esses desafios, primeiramente 
devemos no processo formativo da pesquisa e ensino, na 
individualidade do pesquisador, se permitir a ver, ouvir, 
tatear, degustar e a cheirar. Se livrar de amarras, pré-
conceitos e vergonhas.  

Buscar o novo para solucionar problemas, sermos 
criativos aproximando de Geertz (1989) em “A 
interpretação das culturas” defende a importância do 
surgimento de novas ideias, ressalta a importância do 
novo, o modo de estabelecer o sentido do abrir uma nova 
porta e conseguir solucionar problemas, e por 
consequência esses sentidos que geram a angústias e 
perguntas que se modificam e também transformam o 
sujeito que a propõem. 

Sendo assim para conseguirmos superar os desafios 
e responder nossa questão nos inspiramos em Geertz 
(1989) e buscamos reduzir os conceitos para construir as 
respostas adequadas, a partir das perguntas feitas, 
construindo teias de significados e interpretações 
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necessárias dentro da pesquisa e da existência, como 
explica o autor: 

 
[...] homem é um animal amarrado a teias de 
significados que ele mesmo teceu, assumo a 
cultura como sendo essas teias e a sua 
análise; portanto, não como uma ciência 
experimental em busca de leis, mas como 
uma ciência interpretativa, à procura do 
significado (GEERTZ, 1989, p.15).  

 
Compreendendo que para entender ensino de 

História e educação nas interfaces com a arte e cultura, 
podemos construir teias de significados, ou seja, teremos 
variadas ramificações, a partir de um ponto de partida, e 
assim vamos perceber variados sentidos e significados, 
pois não são as técnicas e os processos determinados que 
a definem, é também o esforço intelectual que a 
representa. Para isso Geertz (1989) utiliza duas histórias 
diferentes, uma delas é sobre as “Piscadelas de piscadelas 
de piscadelas” e a outra um pequeno drama que ocorreu 
nas “montanhas do Marrocos em 1912” (p. 17), as quais 
buscam ressaltar as causas e consequências das 
interpretações e como ela pode ser feita de diversas 
maneiras, deste modo elas se modificam a partir do 
conhecimento que o sujeito que analisa a ação tem sobre 
o que ocorre sobre o objeto analisado.  

Nessas passagens também percebemos o papel do 
pesquisador para realizar uma escrita “densa” dos 
ocorridos. Assim, no decorrer de cada história colocada, 
nos ajuda a compreender sobre a função da observação 
para a interpretação, que devemos apreender e depois 
apresentar os fatos, para se colocar no lugar do outro e 
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entender os mínimos detalhes de cada momento 
específico, auxiliando nas interpretações e a descreve-las. 
Desse modo, a pesquisa tem o desafio de entender as 
semelhanças e as diferenças existentes entre o objeto 
pesquisado, e o pesquisador, por isso é importante 
ressaltar que ao realizar uma atividade no ensino de 
História, ela se aproxime da realidade, experiência e 
cultura do/a aluno/a, contribuindo e garantindo uma 
formação ampliada que constitui novos lugares de fala, de 
ser e estar, e mais do que isso permitindo novas (re) 
elaborações que são (des) construídas e interpretadas de 
acordo com a consciência histórica. Entendendo que:  

 
A experiência modifica, às vezes de maneira 
sutil e às vezes mais radicalmente, todo o 
processo educacional; influencia os métodos 
de ensino, a seleção e o aperfeiçoamento dos 
mestres e o currículo, podendo até mesmo 
revelar pontos fracos ou omissões nas 
disciplinas acadêmicas tradicionais e levar à 
elaboração de novas áreas de estudo 
(THOMPSON, 2002, p. 13). 

 

Permitindo o outro e a si mesmo através da literatura, 
da arte, da música e do corpo em estar e criar espaços de 
democracia, oportunidade e possibilidade para as 
diversidades.  

Realizando a experiência em criar e se permitir 
modificar para modificar o outro/a nas suas 
subjetividades, em ser e estar professor/a e ao mesmo 
tempo sensível para as artes e sua forma de comunicação 
idiossincrática que o/a transforma. 

Em “Costume em Comum” Thompson (1998) articula 
sobre como o Costume se transforma em cultura e isso se 
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torna um meio de justificar e conformar a sociedade sobre 
cada realidade individual, gerando o comodismo.  

Discorre sobre o interesse principal dos dominantes, 
de uma educação restrita, principalmente para os 
trabalhadores/as, como forma de controle. Entretanto não 
podemos fraquejar e desconsiderar as experiências do 
outro/a, fortalecendo ainda mais as trocas de 
experiências. Como importante para a construção de 
saberes coloca:  

 
Mas uma cultura é também um conjunto de 
diferentes recursos, em que há sempre uma 
troca entre o escrito e o oral, o dominante e 
o subordinado, a aldeia e a metrópole; é uma 
rede de elementos conflitivos, que somente 
sob uma pressão imperiosa – por exemplo, o 
nacionalismo, a consciência de classe ou a 
ortodoxia religiosa predominante – assume a 
forma de um “sistema”. E na verdade o 
próprio termo “cultura”, com sua invocação 
confortável de um consenso, pode distrair 
nossa atenção das contradições sociais e 
culturais, das fraturas e oposições existentes 

dentro do conjunto (Thompson, 1998, p. 17).  
 

Portanto a cultura está presente em nosso cotidiano, 
e o próprio termo nos auxilia para fuga e a luta de classes 
e podemos utilizar os instrumentos culturais distintos, 
para obter uma formação que abrace os sentidos e 
significados de conhecer a si mesmo e o outro passando 
pelo campo das experimentações e (re)elaborações do 
criar, imaginar, da escrita e do corpo.  
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3 METODOLOGIA 
 

A partir das discussões que apontam e ressaltam os 
limites e possibilidades de se realizar um ensino de história 
humano que trata da cultura e da sociedade, fazemos a 
seguinte pergunta: Como se dá a construção de 
experimentações metodológicas no ensino de História, 
que vão articular história, corpo, experiência estética e 
Arte, abordando temas históricos com diálogos da 
atualidade, construindo linguagens inovadoras dentro do 
ensino de história? 

Assim temos como objetivo compreender como o 
processo de inspiração e composição da experiência da 
performance teatral Carcará não vai morrer de fome do 
Grupo Artístico Corpoencena da UFG/RC, pode ser 
experimentado no âmbito da Disciplina curricular História, 
especialmente, do ensino médio. 

Para isso, tratamos teórico-metodologicamente a 
performance teatral como fonte de inspiração, diálogo e 
construção principal para pensar uma proposição 
metodológica no ensino de história. 

Nesta perspectiva, abordamos os seguintes objetivos 
específicos: a) descrever o que é o Corpoencena desde sua 
origem, identificando os processos de criação e 
inspirações teóricas e artísticas, com sistematização dos 
percursos e marcas que ocorrem na performance. b) 
compreender os elementos utilizados como fontes de 
inspiração e criação para a performance. c) articular e 
ampliar o diálogo corpo, formação, e ensino de história a 
partir das propostas apontadas pelos PCN’S, como 
possibilidades de inserção no ensino médio a partir de 
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autores do campo da História que garante a educação 
democrática, digna, crítica e curiosa.  

As fontes do objeto de estudo são compostas pela 
literatura, das artes visuais, da música em composição com 
as artes cênicas: Morte Vida Severina (e montagens 
cênicas); da pintura digital Di Cavalcanti - Os Retirantes de 
Cândido Portinari, da Música “Carcará” no contexto do 
Teatro Opinião e do Grupo Barbatuques. Além das 
anotações dos diários de campos e registros audiovisual 
(fotos e vídeos), artigos e trabalhos acadêmicos 
elaborados pelo grupo. 

Tais fontes são tratadas na Proposta de Oficina 
Formativa para Ensino de História, em diálogo frutífero 
com os referenciais do campo das Teorias Críticas, e 
Thompson da nova esquerda Inglesa. E partir da 
investigação e observação realizada dentro e fora do 
Grupo Corpoencena, vou mapeando fontes que vão 
compor a proposta metodológica em uma perspectiva de 
utilizar o método do oprimido com jogos de atores e não 
atores para auxiliar na criação, construção de diálogo, 
intervenção e processo de criação e composição da oficina 
para o ensino de História no ensino médio, que retraçam a 
história do teatro brasileiro, teatro universitário, 
movimentos sociais, artísticos, cultural e política nacional 
brasileira, no âmbito dos anos de 1960 do séc XX. 

 
4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

 

Segundo Ferreira e Borges (2018) a performance 
teatral Carcará: não vai morrer de fome nasce a partir do 
contexto do trabalho com a Disciplina Metodologia de 
Ensino e Pesquisa em Ginástica Escolar I e II (MEPGE) e da 
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gênese de criação do Projeto de Extensão Corpoencena 
realizada pela Professora Doutora Andreia C. P. Ferreira 
em 2008. 

Ela realizou uma atividade com o poema “Morte e 
Vida e Severina” – auto de natal Pernambucano - de João 
Cabral de Melo Neto, e convidou o Professor de Dança e 
Teatrólogo Antonio Marcos Ferreira Junior, já nos 
primeiros encontros do até o momento Projeto de 
Extensão Corpoencena, para dirigir e montar como 
parceiro. 

Buscando pensar um formato que se aproxime da 
dança teatro, e aproveitando o repertório de trabalho com 
o Grupo Barbartuques, delimitou-se a música “Carcará”, ao 
investigar o contexto da música no teatro opinião, 
identificou a força de expressão contextual para uma 
montagem inspirada na “Morte Vida Severina”, dessa 
música do João do Vale para retratar personagens e o 
contexto do sertão brasileiro. 

Levando para a cena e performance teatral a música 
“Carcará” de João do Vale, do Teatro Opinião, na voz da 
intérprete Maria Bethânia, gravada em 1965, além da com 
percussão corporal do Grupo Barbartuques gravada em 
2010, em uma perspectiva de dar voz, corpo, movimento, 
sentido e significado ao poema, através de expressões, 
gestos e linguagens corporais. 

Realizando assim uma integração de ensino, pesquisa 
e extensão, em um diálogo ampliado com a Disciplina de 
MEPGE, aproximando a linguagem da Ginástica para Todos 
(GG/GPT) e “uma crítica cultural e social, retratando 
episódios do cotidiano do brasileiro de luta pela dignidade 
do ser homem e mulher numa intenção de emancipação 
humana”, segundo Ferreira e Borges (2018, p. 01). 
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Além disso, para dar sustentabilidade, criatividade, 
corpo, imaginação e vida a proposta e aos processos de 
criação da performance teatral, utilizaram a tela “Os 
Retirantes”, de Cândido Portinari (1944).  

Atualmente em formato de Programa de Extensão e 
Cultura “Corpoencena, Formação e Experiência Estética: 
Produção Artístico-Cultural e Pedagógica no Sudeste de 
Goiás”, o Grupo Corpoencena, que nasce e se insere dentro 
do curso de Educação Física e é Coordenado pela 
Professora da disciplina de MEPGE, ou seja, as 
experimentações com a GG/GPT são desenvolvidas na 
integração ensino-pesquisa-extensão, em que busca se 
realizar laboratórios de criação, treino e ampliação do 
repertorio corporal, que é trabalhado de forma conceitual 
e procedimental em dialogo com as Artes Cênicas.   

Segundo Ferreira e Borges (2018) “vem realizando 
reelaborações e apresentações/demonstrações públicas 
do Carcará: não vai morrer, em diversos eventos científico 
e artístico-culturais em âmbito local, regional e nacional.”. 

Ferreira (2015) responsável pelo projeto destaca a 
busca nos processos de produção, preparação e 
intervenção com a montagem, elaboração de partituras 
corporais, críticas e reflexões retratando os processos 
históricos a partir de inspirações com literatura (universal, 
brasileira e regional), nos ritmos e motivações da cultura 
popular e erudita, e, especialmente, em temas 
relacionados à crítica cultural e social. 

Portanto retornando aos elementos/fontes de 
inspirações que perfazem os processos de formação, (re) 
construção, preparação e intervenção com a montagem. 

João Cabral de Melo Neto, poeta pernambucano, 
escreveu entre 1954 e 1955 “Morte e Vida Severina”, 
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classificada pelo autor como um auto de Natal 
pernambucano. Uma escrita do retrato brasileiro que 
projeta e reforça a experiência humana, provoca o 
sentimentalismo, instiga a imaginação provocando as 
identidades do homem brasileiro, que desde o seu 
nascimento luta com a morte, ou melhor, a Morte Severina: 
“que é a morte de que se morre/ de velhice antes dos 
trinta,/ de emboscadas antes do dos vinte,/ de fome um 
pouco por dia”. Mas principalmente mostra a esperança 
em meio a vida e morte Severina, a esperança na vida que 
inicia, nas crianças, no outro amigo e de saltar para uma 
vida desconhecida que joga e brinca, sempre se reinventa 
e te surpreende mesmo que seja uma Vida Severina. 

Assim o poema que está no contexto no Show 
Opinião, musicada por Chico Buarque de Holanda, o Teatro 
da Pontifica Universidade Católica de São Paulo (Tuca), 
explode em 1964 após o golpe civil militar, passa 
representar uma negação de tudo aquilo que as forças 
maiores da conjuntura brasileira esperavam naquele 
período. 

Portanto o poema que deu vida a peça, para Lima é 
um instrumento de formação que “Morte e vida... é uma 
peça sociológica: esse conjunto poético, dramático, 
musical, estudantil, de protesto, dá um globalismo, 
sobretudo de sentido brasileiro” (p.88). 

Reconhecemos a potência de Morte Vida Severina 
por conta de também ter sido realizada no Teatro 
Universitário, assim como é realizado pelo grupo 
Corpoencena, o qual constrói novos caminhos para nos 
estruturarmos dentro das conjunturas adversas, uni 
pessoas e suas diversidades, constroem espaços de 
formação, acolhimento, esperança, empatia, parceria, 
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responsabilidade, e mesmo dentro das dificuldades 
distintas existe a partilha para superar e revolucionar o 
coletivo e o individual. 

Já a canção “Carcará” composta por João do Vale (um 
compositor rural do Nordeste) em 1964, fez parte do Show 
Opinião e mais tarde se tornou bastante conhecida como 
uma das mais famosas canções de protesto. Essa canção 
também se torna símbolo da performance teatral 
“Carcará: não vai morrer de fome” e trilha sonora, 
inspirando até mesmo o nome oficial. Utiliza-se duas 
versões primeiro interpretada na voz de Maria Bethânia e 
segundo na versão com percussão corporal do Grupo 
Barbartuques. 

Vale aqui dizer que a música “Carcará” foi 
interpretada inicialmente no Show Opinião, por Nara Leão, 
posteriormente é substituída por Maria Bethânia, ocasião 
que segundo Veloso (2017) criava-se talvez a forma mais 
graciosa de canção de protesto. 

E fechando os processos de criação e inspiração, para 
dar sustentabilidade, criatividade, corpo, imaginação e 
vida a proposta e aos processos de criação da performance 
teatral, utiliza a tela “Os Retirantes” de Cândido Portinari 
(1944) junto as batidas da Banda Nação Zumbi, para a 
montagem de personagens. 

O quadro “Os Retirarntes” de Cândido Portinari 
(1944) representando uma família inspira para a 
construção de personagem e da vida para a criatividade e 
imaginação atravês da imagem de uma família de retirante 
composta por pai, mãe, crianças e idoso. 

Provoca o olhar do receptor do quadro quando 
atentamente vê os olhos arregalados e atentos de tristeza, 
cansaço e coragem para seguir em frente prontos para 
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enfrentar os desafios mesmo descalços, pois os pés se 
mantém firmes, aguentam pedras e ossos de animais 
mortos, animais esses que talvez não tenha sobrevivido a 
tanta escassez, resta somente os ossos, mas esse se 
mantém com a coragem, o corpo está marcado pela fibra 
do músculo, típico de quem já trabalhou muito.  

A Mãe carrega na cabeça uma trouxa/mala, que pode 
ser comida ou roupa e no outro braço uma criança de colo, 
que encara o que pode ser sua irmã mais velha ou tia, que 
ainda segura outra criança de colo, sendo símbolo de 
confiança e esperança para os pequenos. O Pai também 
segura uma trouxa/mala que pode ser mantimentos e 
segura bem firme na outra mão, mais uma criança.  

Todos se mantêm bem próximos, talvez seja medo 
das aves de rapina que estão de aglomerando aguardando 
algo para comer, voando ao alto, prontas para atacar, a 
quantidade de aves parece demonstrar que naquelas 
terras, naquele momento há somente eles e elas, e que 
talvez vá demorar chegar ao destino desejado, onde a 
escassez seja menos ou nem exista. Com isso o idoso está 
ali junto dizendo que se deve continuar, pois nunca 
saberemos onde podemos chegar e que a vida é 
movimento a todo instante deve se deslocar, mesmo que 
seja com auxílio de um cajado. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Na perspectiva de dialogar a performance teatral 
com o ensino de história no século XXI, e o desafio explicar 
para a juventude atual qual a função social da História. 
Oferecendo condições de compreender e refletir 
criticamente suas experiências pessoais e das gerações 
passadas, promovendo espaços que saiam da sua zona de 
conforto e dos padrões de comportamento do século XXI, 
que têm as tecnologias presentes em sala de aula, e a 
utilização de outras linguagens como possibilidade para o 
ensino e pesquisa dentro e fora de sala de aula. 

O Ensino de História é pensado por grande parte da 
sociedade tendo como uns dos seus modelos de ensino 
escolar a utilização de livros didáticos, os métodos de 
decoração e de exagero de conteúdo. Por exemplo: O 
Professor pede ao aluno para decorar o conteúdo, e 
escrever um resumo, que será apresentado para a classe. 
As atividades nesse formato destacam a técnica, a 
memorização e a informação. Nesse formato obsoleto de 
ensino se exclui a crítica, a reflexão, o lugar de fala e a 
consciência histórica.  

Para Fonseca (2003) seria importante também que 
além das variações biográficas são necessárias práticas 
pedagógicas que estimulem o debate, a investigação e a 
criação. 

Na perspectiva de criar rupturas com os modelos 
tradicionais de ensino de História, utilizando temas 
transversais e multiculturais, buscando o potencial 
individual do sujeito, na experiência formativa em âmbito 
corporal, estético e imaginativo na sala de aula, através do 
ensino de História em uma perspectiva interdisciplinar, 
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utilizamos a performance teatral “Carcará: não vai morrer 
de fome”, realizada pelo Grupo Corpoencena, como 
possibilidade de ensino de História. 

Buscamos articular os anseios da juventude e dos 
professores, quanto suas visões sobre para que serve 
História e o seu ensino, proporcionando ações educativas 
que ofereçam contrapontos que permitam ressignificar 
suas experiências contemporâneas junto a aquelas do 
passado, em situações que devem ser estudadas e 
pesquisadas. 

Segundo as “Orientações curriculares para o ensino 
médio” (BRASIL, 2006), a História tem o papel de 
contribuir, com seu potencial cognitivo e transformador 
do educando, pois faz parte do conjunto de peças 
inseparáveis, na perspectiva de composição do ensino 
médio. 

 
A nova identidade atribuída ao ensino médio 
define-o, portanto, como uma etapa 
conclusiva da educação básica para a 
população estudantil. O objetivo é o de 
preparar o educando para a vida, para o 
exercício da cidadania, para sua inserção 
qualificada no mundo do trabalho, e 
capacitá-lo para o aprendizado permanente e 
autônomo, não se restringindo a prepará-lo 
para outra etapa escolar ou para o exercício 
profissional. Dessa forma, o ensino de 
História, articulando-se com o das outras 
disciplinas, busca oferecer aos alunos 
possibilidades de desenvolver competências 
que os instrumentalizem a refletir sobre si 
mesmos, a se inserir e a participar ativa e 
criticamente no mundo social, cultural e do 
trabalho. (BRASIL, 2006, p. 67). 
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Portanto o ensino médio tem como objetivo 
proporcionar e possibilitar aos estudantes dele egresso a 
ter condições de escolher sua profissão e/ou continuar os 
estudos no ensino superior. Dessa forma, busca garantir o 
contexto de suas realidades sociais e culturais próximas. 

 
Apontam-se como princípios estruturadores 
do currículo a interdisciplinaridade, a 
contextualização, a definição de conceitos 
básicos da disciplina, a seleção dos 
conteúdos e sua organização, as estratégias 
didático-pedagógicas. Esse conjunto de 
preocupações consubstancia-se, ganha 
concretude e garantia de efetivação, a médio 
e a longo prazos, no projeto pedagógico da 
escola, elaborado com a participação efetiva 
da direção, dos professores, dos alunos e dos 
agentes da comunidade em que se situa a 
escola. (BRASIL, 2006, p. 67).  

 
Ainda sobre “Orientações Curriculares para o Ensino 

Médio” (BRASIL, 2006, p. 67) que aborda o trabalho que 
deve ser desenvolvido com o Ensino de História no Ensino 
Médio, é apontado que se realize atividades que de 
“desenvolvimento de competências cognitivas, 
socioafetivas, psicomotoras e das que incentivam uma 
intervenção consciente e ativa da realidade social em que 
vive o aluno”. Podemos perceber que a todo o momento 
as Orientações são de garantir o ensino e aprendizado a 
partir das idiossincrasias do estudante. “Cabe ao professor 
priorizar e selecionar as competências que são mais 
adequadas ao desenvolvimento de acordo com os 
contextos específicos da escola e dos alunos” (BRASIL, 
2006, p. 68). 
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Sobre as questões dos conteúdos no ensino de 
História, sabendo que seu objetivo são as ações humanas 
na dimensão do tempo, e tendo em vista que as 
possibilidades de abordagem se diferenciam por práticas e 
opções teórico-metodológica do professor. Assumiu-se e 
optou por sustentar conceitos básicos que podem articular 
as práticas dos professores. 

Os conceitos básicos foram constituídos ao logo do 
tempo, a partir dos conjuntos de procedimentos, 
conceitos e preocupações acumuladas pelos historiadores, 
e por mais diversas e diferentes que sejam entre si, é 
importante trabalhar com elas, pois o que irá influenciar 
nos resultados, será a maneira que esses conceitos e 
procedimentos serão interpretados pelos professores. 

Contudo é enfatizado nas “Orientações Curriculares” 
(BRASIL, 2006), que é necessário em primeiro lugar que os 
conceitos históricos sejam interpretados na sua 
historicidade, ou seja, alguns são criados para explicar 
certas realidades históricas, e não podem ser empregadas 
em qualquer situação. Portanto, eles são indicadores de 
expectativas analíticas, eles nos auxiliam nas indagações e 
compreensões. 

Já na Base Nacional Comum Curricular - BNCC (2017, 
p. 23) “está estruturada de modo a explicitar as 
competências que devem ser desenvolvidas ao longo de 
toda a Educação Básica e em cada etapa da escolaridade, 
como expressão dos direitos de aprendizagem e 
desenvolvimento de todos os estudantes.” 

As competências Gerais da Educação Básica são: 
Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio.  

Em Ensino Médio encontra-se: Áreas do 
conhecimento (organizada em quatro áreas sendo elas: 
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Linguagens e suas Tecnologias; Matemática e suas 
Tecnologias; Ciências da Natureza e suas Tecnologias; e 
Ciências Humanas e Sociais Aplicadas), Competências 
específicas da área (Língua Portuguesa e Matemática) e 
Habilidades.  

Devemos destacar que segundo a BNCC: 
 

Em função das determinações da Lei nº 
13.415/2017, são detalhadas as habilidades 
de Língua Portuguesa e Matemática, 
considerando que esses componentes 
curriculares devem ser oferecidos nos três 
anos do Ensino Médio. Ainda assim, para 
garantir aos sistemas de ensino e às escolas 
a construção de currículos e propostas 
pedagógicas flexíveis e adequados à sua 
realidade, essas habilidades são 
apresentadas sem indicação de seriação. 
(BRASIL, 2017, p. 32). 
 
As áreas de Ciências da Natureza e suas 
Tecnologias (Biologia, Física e Química), 
Ciências Humanas e Sociais Aplicadas 
(História, Geografia, Sociologia e Filosofia) e 
Matemática e suas Tecnologias (Matemática) 
seguem uma mesma estrutura: definição de 
competências específicas de área e 
habilidades que lhes correspondem. Na área 
de Linguagens e suas Tecnologias (Arte, 
Educação Física, Língua Inglesa e Língua 
Portuguesa), além da apresentação das 
competências específicas e suas habilidades, 
são definidas habilidades para Língua 
Portuguesa. (BRASIL, 2017, p. 33). 

 
Dessa forma a História, está dentro da área de Ciência 

Humanas e Sociais Aplicadas, a qual é integrada por 
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Filosofia, Geografia, História e Sociologia. Segundo a BNCC 
“Propõe a ampliação e o aprofundamento das 
aprendizagens essenciais desenvolvidas até o 9º ano do 
Ensino Fundamental, sempre orientada para uma 
educação ética”. (BRASIL, 2017, p. 547). Ou seja, no ensino 
médio irá ocorrer a ampliação e o aprofundamento dessas 
áreas, buscando analisar, relacionar, comparar e 
compreender contextos e identidades.  

As competências e habilidades de Ciências Humanas 
e Sociais Aplicadas de acordo com a BNCC (BRASIL, 2017) 
pretendem possibilitar o acesso a conceitos, dados e 
informações, estimular a construção de hipóteses, 
elaboração de argumentos, a prática da dúvida, o 
protagonismo juvenil, estabelecendo o diálogo entre 
distintos grupos sociais, a diversidade nacional e as 
culturas, proporcionando a formação autônoma.  

Temos como papel garantir o ensino de História com 
qualidade, para que essa disciplina não se perca nesse 
novo projeto, e não esquecermos que devemos lembrar-
nos do passado para viver o presente. E também a 
necessidade de aprofundar e criar novas possibilidades de 
ensino e pesquisa em dialogo interdisciplinar para se 
realizar a luta, a crítica, a participação, e o debate entre os 
professores/as. 

Proporcionar um ensino de História que provoque as 
experiências através do tempo que surgem e se 
desenvolve. Assim os processos de criação em uma 
performance teatral, em que os corpos são estimulados a 
imaginar, criar e compreender as marcas, maneiras do 
outro/a para se desprender de sua constituição cômoda, 
para reelaborar e retraçar marcas históricas de ser e estar.  
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Com isso são variadas as formas de desvendar e 
apreender sobre o corpo, e sobre a história do corpo, 
sendo: a saúde, a educação, o esporte, a culinária e entre 
outras. Desvendando momentos no passado e na 
atualidade. 

Dessa forma, a partir da articulação entre ensino de 
história, arte e performance teatral, e levando em 
consideração as propostas apontadas pelos PCN’S e no 
diálogo crítico com a BNCC. Assim visando garantir a 
autonomia, e capacidade crítica e reflexiva dos sujeitos, 
discutindo tempo, espaço, cultura e diversidade. 

Passaremos para o quarto Ato apresentando uma 
sistematização de uma oficina experimental, teórico - 
metodológica e formativa que pode ser utilizada no ensino 
de história, especificamente no ensino médio, tendo como 
objetivo abordar temas como o cotidiano brasileiro; 
história do teatro, em especial, o Teatro Universitário 
brasileiro; historicidade dos movimentos artístico - 
políticos e sociais no Brasil; luta de classes, emancipação 
humana e crítica cultural e social no período dos anos 1960 
do séc. XX, construindo possíveis diálogos com a 
atualidade. Isso, através do percurso traçado nos Atos 
anteriores, principalmente compondo uma organização 
metodológica do processo de criação, inspiração e 
encenação, da performance teatral “Carcará: não vai 
morrer de fome”. 
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ESTUDO DE CASO SOBRE A 
ARQUITETURA DO MUSEU E A 
COMPLEXIDADE ARTÍSTICA, 
TERRITORIAL E SIMBÓLICA 

 

Marília Andrade Pereira 

 

1 INTRODUÇÃO 
 

A partir da noção de mediação cultural, entende-se 
que o museu pode ser tanto campo em que ocorrem as 
mediações e elas são transmitidas, quanto produtor de 
ressignificações, por meio das representações e 
rememorações e das auto-observações. É importante 
lembrar que os museus podem apresentar-se como 
práticas de apropriação e recriação de imaginários sociais. 
Assim, a arquitetura, como mediador cultural também é 
uma forma de representação do imaginário social e do 
simbólico. 

Nesse sentido, este estudo tem como objetivo 
investigar a complexidade artística, territorial e simbólica 
da arquitetura, através dos conceitos desenvolvidos por 
Gombrich (2007), Malraux (2011) e da arquitetura na base 
existencial investigada por Carsalade (2014), a fim de 
compreender o estado da arte da arquitetura do Museu de 
Congonhas, inaugurado em dezembro de 2015, no sítio do 
Santuário de Bom Jesus de Matosinhos, localizado no 
município mineiro de Congonhas.  

A experiência do sujeito com a realidade que vivencia 
e constrói permeia o tema deste estudo, que é 
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configurado pelas reflexões museológicas que trabalham 
o conceito atual do museu e os seus diálogos com a cultura 
local. Explicou Huyssén (1995, p. 58): “Museu, pois, como 
sede e campo de provas de reflexões sobre a 
temporalidade, a identidade e a alteridade.  
 
2 CAMPO MUSEAL E SALVAGUARDA DO 
CONHECIMENTO 
 

O questionamento crítico e teórico do campo museal 
é a museologia, enquanto que o seu aspecto prático é 
designado como museografia. Para cada um desses termos 
não existe apenas uma, mas várias definições que se 
transformaram com o passar do tempo (DESVALLÈES, 
2013, p. 22).  

Na pesquisa realizada, a palavra museal, que mais 
está de acordo com este trabalho, apresenta atualmente 
duas acepções, segundo Desvallèes, em Conceitos-chave 
de museologia. Como adjetivo, a palavra “museal” qualifica 
tudo o que é relativo ao museu; e como substantivo, “[. . .] 
‘o museal’ designa o campo de referência no qual se 
desenvolvem não apenas a criação, a realização e o 
funcionamento da instituição “museu”, mas também a 
reflexão sobre seus fundamentos e questões.  

Esse campo de referência se caracteriza pela 
especificidade de sua abordagem e determina um ponto 
de vista sobre a realidade. Neste contexto, considerar algo 
sob o ângulo museal é, por exemplo, perguntar se é 
possível conservá-la para expô-la a um público. A 
museologia pode, assim, ser definida como “o conjunto de 
tentativas de teorização ou de reflexão crítica sobre o 
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campo museal, ou ainda como a ética ou a filosofia do 
museal” (DESVALLÈES, 2013, p. 54). 

No século XVIII, após a Revolução Francesa, formam-
se padrões de comportamentos culturais em torno das 
coleções, como as maneiras de exibição e de apresentação. 
O campo encontra-se preparado para que, no século XIX, 
ocorram a grande disseminação dos museus e o acesso 
público à coleção privada. Igualmente, houve 
experimentação de novas ideias, a partir da Revolução, 
como exercício de conhecimento rumo à 
institucionalização do “museu”.  

Para a fundamentação da construção da instituição-
museu e do seu conceito é importante destacar dois 
aspectos desse momento: a transmissão e a permissão de 
produção de conhecimento, e o papel dos museus como 
guardião da memória, que o assemelha muito às 
bibliotecas. 

De fato, há transformações variadas pelas quais 
passaram, e, ainda, passam tais instituições ao longo do 
século XX, além da multiplicidade e da abrangência 
diversificada dos objetos museais selecionados. O corpo 
teórico das reflexões museológicas até então existentes, 
se consolidou e configurou a museologia propriamente 
dita a partir da década de 1940, com a criação do The 
Internacional Council of Museums (ICOM) em 1948. 
Igualmente, a partir dos anos 1970, com a criação do 
Comitê Internacional para a Museologia (ICOFOM). 
Principalmente após a década de 1980, observam-se várias 
discussões e um esforço em tornar a museologia em 
ciência.  

A arquitetura da instituição museu, segundo Kiefer 
(2000), se inicia através de projetos como intensões 
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teóricas, em que o de Étienne-Louis Boullée (Paris, 1728-
1799) figura com propriedade. O projeto do arquiteto era 
pautado por escala gigantesca em que enfatizava a 
monumentalidade, porém, à época do projeto, em 1783, 
ainda não havia prática e corpus teórico suficientes para 
gerar conhecimento sobre as necessidades programáticas 
de um museu. Até a I Guerra Mundial (1914-1919), as 
discussões sobre a ideia de museu estavam presentes em 
publicações, porém, ainda não havia a formação de um 
campo museológico. 

Segundo Stransky (1980), pode-se dizer que a 
instituição museu tem história e significado social, e que a 
museologia é teoria que envolve o estudo focado no 
museu, que é conceituado pelo autor como fenômeno. 
Para ele, a museologia e a ciência são separadas dos 
trabalhos práticos, porém, as duas, em consonância, 
podem se aproximar desses trabalhos, na medida em que 
o campo empírico, a prático, alimenta o pensamento, a 
teoria e, ao interpretá-la, pode colocá-la em aplicação. É 
nesse sentido que a arquitetura de museus pode se 
constituir e atualizar. 

Cumpre ressaltar como referencial teórico as 
mediações culturais como dispositivos pelos quais se 
transmitem e ressignificam mensagens simbólicas e 
práticas discursivas e o estudo o das suas transmissões, 
das práticas de apropriação e da recriação dos imaginários 
sociais. E como pressuposto, a existência das coisas, não 
como objetos inanimados, mas como possibilidades de 
uma experiência existencial (CARSALADE, 2014, p. 57), que 
nos permite a consciência do mundo percebida, por meio 
do corpo como veículo do sujeito nesse mundo e 
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apreendida pela experiência instantânea do sujeito como 
um ser impessoal (PONTY, 2006, p. 122-123). 

A compreensão do fenômeno arquitetura diz 
respeito ao habitar humano, portanto, à maneira como o 
homem se relaciona com o mundo, articulando-o segundo 
sua necessidade e possibilidade. Em última instância, a 
arquitetura, entendida como coisa, diz respeito ao espaço 
preenchido e articulado, percebido como lugar. À luz da 
fenomenologia, este fenômeno total é constituído pela 
posição geográfica e pelas sensações e relações 
estabelecidas, construído, vivificado por meio de seus 
atributos formais e concretização da existencialidade. 
Portanto, a ideia deste espaço existencial se apresenta 
como um campo de possibilidades ao arquiteto/artista 
para dotá-lo de significado e concretizar as sensações e 
emoções por meio da arquitetura. (CARSALADE, 2014, p. 
59-61) 

Em complementariedade a esse ponto de vista da 
arquitetura, reconhecemos na obra Arte e ilusão 
(GOMBRICH, 2007) a tipologia voltada à estética analítica, 
prática filosófica que leva em conta o contexto simbólico 
da produção, como componente institucional da arte. A 
obra em questão discorre sobre arte primitiva, 
xilogravuras, idade média, renascimento, impressionismo, 
cubismo, e caricaturas sob o tópico das aparências, ou seja, 
o problema da representação. Para a pesquisa interessa a 
interpretação de Gombrich sobre os limites de 
semelhança, sobre o que é verdade ou não, sobre 
estereótipos e sobre o que o pintor ou o artista projetou 
em relação a um motivo e representou, segundo material 
disponível, e os limites a que a arte está imposta.  
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Segundo Theodor W. Adorno, em Teoria estética, de 
1968, o material é aquilo que os artistas dispõem, o que 
está à disposição deles, o que se apresenta a eles, cores, 
tons, palavras, sons, associações de todo tipo e 
procedimentos técnicos já desenvolvidos. De maneira que, 
dentre o arcabouço desse material, também se encontram 
as formas tratadas sob o foco da questão do esquema e 
correção. Arte e ilusão é um exemplo de integração entre 
historiografia e de componentes teóricos que analisam a 
relação da perceptividade visual e como ela é construída.  

Embora se refira prioritariamente às obras de arte, 
inferimos que o sentido manifesto em Arte e ilusão se 
estenda também à arquitetura, outros objetos e sobre a 
relação entre eles e o sujeito. A princípio, cumpre ressaltar 
que o mundo visível é passível de ilusão e de 
ambiguidades, pois não se apresenta neutro aos nossos 
olhos no processo da percepção visual.  

Pautado por atividade constante do observador, este 
processo de percepção se funda no mesmo ritmo que 
governa o da representação; qual seja, o esquema e a 
correção, tanto para o pintor ao executar uma obra, 
quanto para o observador ao vê-la. É aí que a Arte pode 
tomar uma situação, cuja validade será testada e 
experimentada. 

A análise de Gombrich (2007) guia-nos pelo caminho 
da semelhança que configura um estímulo ao observador 
ou receptor: sondar, antecipar e projetar suas expectativas 
visuais num processo de construção que implicará em um 
mundo imaginário da ilusão. O processo “esquema e 
correção”, tratado também por autores como Ponty (2006) 
e Carsalade (2014), através da constância, e Gestalt 
utilizados na análise e reflexões sobre a percepção visual 
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da arte, das formas, das cores e arquitetura. Vale lembrar 
que consideramos essa construção sob influência do 
registro visual, o qual parte do relativismo e de conceitos 
da realidade, portanto, é conjetura condicionada pelo 
hábito e tradição, articulados pelo mundo da nossa 
experiência.  

Esse registro visual é capaz de construir semelhanças 
com elementos arquitetônicos, por meio da projeção 
simbólica, ideia que se coaduna com o museu imaginário 
(MALRAUX, 2011), cujo registro visual pode ser o fio 
condutor da arte na construção de uma imagem do “real”, 
pela interação entre mundo material e virtual. A base 
existencialista de Malraux, assim, possibilita ao museu 
imaginário um descolamento das obras, elementos 
arquitetônicos, objetos, em relação ao tempo do processo 
ou registro de sua seleção virtual; constitui-se, portanto, 
em imaginário latente no indivíduo. 

 
3 METODOLOGIA 

 

O presente artigo é resultado de parte da pesquisa 
realizada para dissertação de mestrado concluído em 
2018, no Programa de Pós-graduação em Arquitetura e 
Urbanismo da Universidade Federal de Minas Gerais, da 
Escola de Arquitetura da UFMG. O trabalho partiu da 
indagação a respeito de como a arquitetura do Museu de 
Congonhas realiza a mediação cultural, como forma de 
representação do imaginário social e do simbólico. 

O trabalho desenvolvido investiga, portanto, as 
questões museais atuais, integradas à patrimonialidade no 
contexto das cidades mineiras de porte médio, como 
Congonhas. Haja vista que se as sociedades se fazem 
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representar através do museu, este constitui importante 
instrumento para o desenvolvimento de questões 
referentes às experiências do sujeito nessas cidades.  

Como forma de contextualizar e entender a 
importância da edificação em seu entorno, e como parte 
de um conjunto patrimonial em transformação, utilizou-se 
o enfoque dado por várias disciplinas do campo 
sociocultural, que adotam a noção da mediação cultural 
voltada aos processos de construção, representação, 
transmissão e recepção.  

A pesquisa apresenta como problemática o museu 
como campo onde ocorrem as mediações e suas 
transmissões, e como indutor de ressignificações que 
podem ocorrer através das representações, 
rememorações e das auto-observações. De tal modo, o 
campo visual criado nos museus seria capaz de situar 
determinada temporalidade da memória concomitante a 
uma espécie de sensação de presença.  

A fim de investigar a importância da edificação como 
parte do conjunto patrimonial no Sítio do Santuário do 
Bom Jesus de Matosinhos, faz-se necessário uma breve 
contextualização da constituição de Congonhas do Campo. 

 
4 SANTUÁRIO E O SITIO 

 

Denominada a partir de 1948 como Congonhas, sua 
formação urbana foi determinada pela localização das 
lavras, aos moldes da formação das vilas do ouro no 
período colonial. O assentamento se desenvolveu ao 
longo do vale onde corre o rio Maranhão, que deságua no 
rio Paraopeba, onde se encontrou ouro no final do século 
XVII.  
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O arraial Congonhas do Campo, como todo núcleo 
minerador da capitania de Minas Gerais, definiu feições 
tradicionais a partir da implantação dos templos religiosos, 
como o Santuário do Bom Jesus de Matosinhos, caminhos 
de ligação e casario. O distrito foi criado em 1746 e 
confirmado anos depois pela Lei nº02 de 14 de setembro 
de 1891, ligava Congonhas à Comarca de Ouro Preto 
(BOTELHO, 2015). 

Devoto de Senhor Bom Jesus de Matosinhos, o 
minerador Feliciano Mendes inicia a construção da Basílica 
no ano de 1757, para interseção na obtenção da cura de 
grave enfermidade que o acometia. O Santuário do Bom 
Jesus de Matosinhos configura-se, então, como um ex-
voto e sacromonte constituído por uma ladeira e seis 
capelas. Localizadas em direção à escadaria e ao adro, as 
capelas possuem esculturas de cedro que encenam os 
passos da Paixão de Cristo. 

   
Figura 1 – Alameda Cidade Matosinhos de Portugal 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 
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O conjunto de esculturas de madeira e de pedra 
sabão é autoria de Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho. 
No entorno da Basílica, localizam-se a sala ou casa dos 
milagres, a Romaria ao final da Alameda Cidade 
Matosinhos de Portugal, o Museu de Congonhas e o 
tradicional casario. 

O Santuário do Bom Jesus de Matosinhos foi 
instituído como patrimônio nacional em 1939 e 
reconhecido como Patrimônio Cultural da Humanidade 
pela UNESCO em 1985, o que o tornou apto a ser 
selecionado pelo Programa Monumenta de reabilitação de 
sítios históricos urbanos. Em 2003, iniciaram-se os esforços 
de interlocução e entendimento entre Prefeitura, 
Ministério da Cultura e Arquidiocese para a instalação do 
Museu de Congonhas. 

O museu, vinculado à Fundação Municipal de Cultura, 
Lazer e Turismo de Congonhas (FUMCULT), foi criado pela 
Lei Municipal nº 3.554, de 2015, e está em conformidade 
com a definição designada pelo Estatuto dos Museus - Lei 
Federal n°11.904/2009 -, que considera como museus  
 

[...] as instituições sem fins lucrativos que 
conservam, investigam, comunicam, 
interpretam e expõem, para fins de 
preservação, estudo, pesquisa, educação, 
contemplação e turismo, conjuntos e 
coleções de valor histórico, artístico, 
científico, técnico ou de qualquer outra 
natureza cultural, abertas ao público, a 
serviço da sociedade e de seu 
desenvolvimento (BRASIL, 2009, s.p.). 

 
O museu, situado na Alameda Cidade Matosinhos de 

Portugal (Figura 1), ocupa edificação de arquitetura 
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contemporânea e está inserido no Sítio do Santuário do 
Bom Jesus de Matosinhos. Segundo informações da 
FUMCULT, é o primeiro “museu de sítio” do Brasil e tem 
como objetivo principal a preservação e a ampliação da 
apropriação social do Santuário do Bom Jesus de 
Matosinhos. 

O processo de implantação do museu demonstrou 
capacidade de promoção e mediação da aproximação 
entre a comunidade e o patrimônio. Após a definição dos 
atores, potenciais, riscos e conflitos e a linha de atuação 
museológica, também se delinearam oportunidades de 
ações culturais, além do norteamento da concepção do 
projeto arquitetônico. Ou seja, o processo de percepção e 
entendimento do sítio, território e lugar pelos diversos 
atores, perpassa a concepção das ações administrativas, 
educacionais, museológicas e da arquitetura, a fim de 
propiciar um relacionamento profícuo com o patrimônio. 
Essa instituição tem como objetivo principal a preservação 
e a ampliação da apropriação social do Santuário. 

No caso do Museu de Congonhas, a arquitetura foi 
norteada pelo termo de referência e pelo programa de 
necessidades em consonância, com os principais eixos 
estruturadores de sua concepção museológica, cujos 
pressupostos são o conhecimento e a comunicação sobre 
o Sítio. 

O Sítio, assim, não é apenas o acervo a ser trabalhado 
pelo museu, mas é a razão de sua existência. O projeto 
arquitetônico do Museu de Congonhas é de autoria do 
escritório Gustavo Penna Arquiteto e Associados. O 
conceito formal da solução arquitetônica adotada é dado 
pelo arquiteto no relato sobre a experiência museológica 
que se encontra em Machado: 
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Ao explicitar as diretrizes que orientaram a 
solução formal do edifício, o arquiteto 
Gustavo Penna, autor do projeto, vincula o 
sentido da contemporaneidade a uma 
atitude atemporal de respeito, equilíbrio e 
harmonia, afirmando que o Museu se propõe 
a estabelecer um vínculo associativo com o 
território simbólico iniciado no século XVIII, 
bem como a resguardar as formas de 
afinidade entre o passado e o presente 
(MACHADO, 2017, p.63) 

  

A autora do relato também define um “vínculo 
associativo” revelado na intenção do projeto de 
arquitetura ancorado pela conceituação museológica: 
 

[...] a partir da solução volumétrica, da 
suavidade da implantação e do uso de 
materiais, que, juntos, resultam em um 
edifício que tem um claro lugar na paisagem, 
mas, ao mesmo tempo, associa-se a ela com a 
naturalidade de algo que parece ter estado 
sempre ali. A fluidez do diálogo entre 
arquitetura, museologia e operação do 
Museu confere materialidade ao que se 
pretendeu como museu de sítio, trazendo a 
paisagem urbana para dentro do edifício, 
seja pela vista da janela que percorre 
longitudinalmente a sala de exposição, pelos 
locais de encontro, aulas e oficinas, pelas 
soluções de acesso e de fluxo, permitindo 
uma constante interação dos mais diversos 
usuários com o edifício, nas mais diversas 
temporalidades. (MACHADO, 2017, p.63) 

 
O edifício foi realizado em estrutura de concreto e 

dispõe de 3.452,30 m² (Figura 2), destinados a 
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cafeteria/espaço gourmet, saguão principal/recepção, 
salas de exposição de longa duração (sala do acervo 
operacional do Sítio e sala Márcia de Moura Castro), sala 
de exposição temporária - no piso de acesso principal; 
biblioteca, espaço educativo, auditório/espaço de 
exposições temporárias contemporâneas, anfiteatro ao ar 
livre, áreas administrativas e reserva técnica - no piso 
inferior.  
 
Figura 2 – Fachada do Museu de Congonhas 

 
Fonte: Elaborada pela autora.  

 
Ao adentrar o espaço, atravessa-se um pórtico que 

delimita e acolhe o usuário que se depara com jardim e a 
cafeteria, dedicada ao atendimento público e apoio ao 
museu e Sítio, é o primeiro ambiente de acesso; integra-se 
com a paisagem natural, por meio por meio da 
permeabilidade visual da película de segurança em metal, 
e com a alameda, através do amplo vão de peitoril frontal.  

De fronte a esse acesso principal, encontra-se a 
entrada do saguão/recepção, onde se inicia o percurso 
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museográfico. Elevadores, escadas e textos bilíngues 
contemplam a acessibilidade do edifício. No aspecto 
volumétrico, a construção se acomoda na morfologia do 
terreno, mantendo-se, predominantemente, plana. O 
partido arquitetônico utiliza vãos amplos, ritmos, cheios e 
vazados, que integram edifício e paisagem/Sítio, 
reforçando, reciprocamente, a aproximação museu-
território e sua percepção, ao permitir a visão externa a 
partir do interior e, ao permitir que o objeto edifício se 
integre à paisagem imagética do Sítio. 

O conjunto do Santuário do Bom Jesus de 
Matosinhos constitui o acervo referencial deste museu de 
sítio, que apesar de não estar sob a tutela do museu, é 
utilizado como acervo operacional, a partir do qual são 
realizados projetos e ações para salvaguarda e 
comunicação desse patrimônio extramuros. O conjunto é 
composto pelo acervo da Igreja e da casa de milagres, além 
do próprio santuário: 

 
Construído na segunda metade do século 
XVIII, o Santuário configura-se como um 
sacromonte: uma ladeira margeada por seis 
capelas contendo cenas dos Passos da Paixão 
de Cristo conduz a uma escadaria 
monumental adornada por 12 profetas em 
pedra-sabão, que leva, no topo, à Basílica e a 
seu adro. Esse grandioso conjunto de 
esculturas – os 12 profetas e os 66 
personagens em madeira que compõem as 
cenas da Paixão – é de autoria de Aleijadinho 
que, com sua oficina de artífices, produziu a 
mais notável obra do rococó brasileiro. 
Na área de entorno do Sítio, encontra-se o 
edifício da Romaria, de planta elíptica, 
construído no início do século XX para 
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hospedagem dos romeiros que procuram a 
cidade no período do Jubileu, uma grande 
celebração popular em devoção ao Senhor 
Bom Jesus de Matosinhos, quando milhares 
de fiéis acorrem ao Santuário durante o mês 
de setembro de cada ano. Devido à grande 
dimensão alcançada pelo evento, a Romaria 
não mais comporta a hospedagem dos 
devotos e serve hoje a atividades culturais e 
administrativas do município. (MACHADO, 
2017, p.13-14). 

 
Localizada no lado esquerdo do adro do Santuário do 

Senhor Bom Jesus, encontra-se a casa ou sala dos milagres. 
Segundo Botelho (2013, p. 54), 

 
Em fins do século XIX, com a finalização da 
construção do Santuário de Congonhas, foi 
construído local para o depósito das 
manifestações de fé (Ex-votos) trazidas por 
peregrinos, romeiros e devotos. Este local é 
conhecido como “Sala dos Milagres”. A “Sala 
dos Milagres” está localizada no lado 
esquerdo do adro do Santuário do Senhor 
Bom Jesus. Nela estão depositadas 89 
pinturas votivas datadas entre o século XVIII 
e XX que representam as mais adversas 
situações de perigo e graça ao orago de 
devoção.  

 
O IPHAN tombou as “89 pinturas votivas datadas 

entre o século XVIII e XX que representam as mais 
adversas situações de perigo e graça ao orago de devoção” 
(BOTELHO, 2013, p.51-53). Essas pinturas em conjunto 
com “objetos de cera, fotografias, cartas, cruzes em 
madeira, maquetes, objetos de alvenaria (tijolos), fitas 
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diversas, dentre outros objetos e materiais”, constituem o 
acervo da Sala dos Milagres: 

 
[...] 49 ex-votos permaneceram sob a guarda 
e a responsabilidade da Basílica do Senhor 
Bom Jesus de Matosinhos - Sala dos Milagres 
até meados do século XX; e os demais 40 ex-
votos, foram adquiridos em 1979 pelo Banco 
do Brasil S.A, procedentes de diversos 
colecionadores.  
[. . .] Estas pequenas pinturas e/ou relicários 
possuem grande interesse artístico pela 
autenticidade, pela história iconográfica, 
pela simbologia da fé entre os devotos e 
romeiros, e pela força caracterizada nestas 
obras de feitura singela. Guardam também 
grande importância documental definida 
pelos registros da época em que foram 
produzidos, suas inscrições, datas, formas e 
legendas. (BOTELHO, 2013, p. 52-53). 

 
Além do sítio do santuário, o acervo do Museu de 

Congonhas é constituído pela coleção de Márcia de Moura 
Castro, adquirida pelo IPHAN, em 2011, e cedida ao Museu 
de Congonhas. O acervo encontra-se exposto na sala de 
mesmo nome da colecionista, que se dedicou a reunir 
objetos de arte sacra e da religiosidade popular por mais 
de meio século. Ao todo são 342 peças que compõem 
coleção dos séculos XVIII e XIX, composta por ex-votos (72 
tábuas pintadas, 36 esculturas e 26 medalhas votivas), 10 
oratórios e 198 imagens de pequeno porte 
tradicionalmente utilizadas no interior das residências. 

A coleção Fábio França, reunida por mais de quatro 
décadas pelo professor, também compõe o acervo do 
Museu de Congonhas. Localiza-se na biblioteca do museu 
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e disponibiliza ao público acervo composto por livros 
raros, publicações de interesse geral e acervo notável 
sobre a arte barroca, a cidade de Congonhas, o Santuário 
do Bom Jesus de Matosinhos, o barroco mineiro, a vida e 
obra de Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho. 
 

Figura 3 – Vista aérea do Museu de Congonhas e Santuário 

 
Fonte: Machado, 2017, p.64, adaptada pela autora. 

 

Na Figura 3, estão (a) Santuário de Bom Jesus do 
Matosinhos, (b) Museu de Congonhas, (c) Adro com os 12 
profetas em pedra sabão, (d) Capelas contendo cenas dos 
Passos da Paixão de Cristo, (e) Alameda Cidade 
Matosinhos de Portugal - em direção à Romaria. 
 
  

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

(e) 
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5 CAMPOS DE POSSIBILIDADES 
 

Segundo Lemos (2016), a arquitetura do Museu de 
Congonhas se abre pelo caminho do silêncio e se institui 
prospectivamente como um campo aberto para escrituras 
diversas no espaço tempo, ou seja, campo de 
possibilidades ao arquiteto/artista para dotá-lo de 
significado e concretizar as sensações e emoções por meio 
da arquitetura. Inicialmente, nota-se o principal propósito 
do projeto por meio da implantação pautada pela discrição 
e neutralidade do edifício.  

O acesso pela Alameda Bom Jesus do Matosinhos 
materializa ponto de silêncio no caminho entre o abrigo 
dos devotos e o lugar máximo do sagrado no topo do 
morro, constituído pelo sacromonte. Assim como a 
devoção e o jubileu, a arquitetura configura um ritual, o 
qual enuncia receptividade própria da “humilitas”, 
materializado na integração orgânica do artifício e a 
natureza (LEMOS, 2016).  

A edificação conjuga tecnologia construtiva 
contemporânea avançada aos materiais integrados aos 
valores e técnicas do patrimônio artístico e arquitetônico 
local, ou seja, aos materiais e a arte de fazer. De tal modo, 
a postura de finalizar a cobertura com jardim ratifica o uso 
da tecnologia e intensão de caráter orgânico com o 
terreno e paisagem evitando tensão com a sacralidade do 
entorno; os pisos das áreas internas em concrecor – manta 
de concreto monolítico, e os da área eterna em pedra de 
quartzito São Tomé, reafirmam a presença dialógica entre 
o contemporâneo e o tradicional. Isso também ocorre na 
apresentação do embasamento da edificação que concilia 
princípios técnicos atuais e tradicionais com a introdução 
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da pedra de arenito lavrada e emparelhada, com 
continuidade na parte posterior ao acesso principal e no 
muro do anfiteatro.  

Os vãos ritmados na lateral côncava também 
ratificam, valorizam a espessura, intensificam a disposição 
das pedras e remetem ao ritmo e forma dos vãos da 
arquitetura tradicional local. Os rufos confeccionados em 
pedra sabão apicoada além da função técnica pertinente 
coroam a edificação compondo o edifício, além disso, seus 
desenhos e detalhes técnicos foram referendados nos 
topos dos muros e da cidade e da Basílica em questão. 
(LEMOS, 2016) 

Na filosofia da representação, devemos considerar 
que, no campo do simbólico, as nossas mentes têm limites 
elásticos de definições. A razão se fixa na diferença, na 
classificação do que é real, que tem característica mais 
exígua, e o que é metafórico, mais amplo; a razão insiste 
na barreira entre imagem, cena do que está diante dos 
olhos, e realidade. Essa classificação utilizada por 
Gombrich é o processo da projeção na psicologia; quando 
tomamos consciência do processo da classificação 
interpretamos, quando não, apenas vemos. Este papel das 
projeções está na origem da arte, é uma ideia antiga, já 
mencionada no Tratado de Alberti, segundo o autor. 

Voltamos ao início de Arte e ilusão, em que Gombrich 
anuncia, através das palavras de John Constable, autor de 
Wivenhoe Park, ano 1816, “[. . .] A arte agrada por recordar 
e não enganar”. (GOMBRICH, 2007, p.33). E, então, através 
de uma transmissão sem código, segundo Winston 
Churchill, apud Gombrich, a Arte tem o papel de sugerir. As 
formas da arte da arquitetura do museu em questão, 
assim, não podem ser duplicatas do que o artista tem em 
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mente. São, antes, transcrições feitas com veículo 
adquirido pela tradição e habilidade do artista e do 
observador; espécie de relações básicas em que um 
simbolismo se fundamenta. Já que não há realidade sem 
interpretação, e não há olho inocente, compreende-se não 
o que é arte, mas que quando há arte, ela se comporta 
como espécie de chave à mente e ao mundo exterior. 

Nossa mente testa e experimenta a todo o tempo o 
que é realidade e o que é ilusão. A semelhança, mesmo 
quando perfeita, gera a ambiguidade, posto que a 
construção do olhar reconheça as partes e as formas do 
registro visual no mundo visível da arquitetura do espaço 
onde se insere. O estímulo gerado nos leva à sondagem, às 
antecipações e projeções, na tentativa de classificações 
entre real e ilusão que gerem expectativas visuais, num 
processo de formação e de reconhecimento. Na 
construção da imagem dessa arquitetura, tentamos 
articular interpretações, por meio do hábito e tradição no 
nosso mundo de experiências. 

A questão do esquema e da correção se torna o ritmo 
constante da atividade do observador. O prazer instigante 
que a construção do olhar dessas imagens nos oferece vem 
do ato de testar essas ilusões que foram estimuladas pelas 
imitações. Para isso, a conclusão da construção desse olhar 
tem de ser a de que ela não é reprodução perfeita, não é 
reconhecível ou não existe.  
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Figura 4 - Museu de Congonhas 

 
Fonte: Museu de Congonhas. 

 
De maneira que o Museu de Congonhas (Figura 4), 

pautado pela discrição, também tem uma certa dose de 
expectativa, na medida em que lança mão dos elementos 
de semelhança à arquitetura do lugar, quer sejam cores, 
materiais, elementos formais, linearidade e altimetria, 
representados na arquitetura contemporânea de Gustavo 
Penna e projetados, simbolicamente, no imaginário. 
 
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A semelhança do Museu à arquitetura do Sítio do 
Bom Jesus do Matosinhos gera expectativa e certo prazer, 
através da projeção, ilusão e reprodução do mundo visível 
ao redor, como reação do observador, calcada no retorno 
do registro visual, gravado na memória sobre este mundo 
visível, bem de acordo ao que Gombrich havia assinalado 
(2007). 

Concluímos que apreender como este lugar 
construído pelo homem se caracteriza através do modo 
como ele se articula, se organiza e como essas relações 
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propõem significados, nos possibilita conhecer a 
arquitetura do Museu de Congonhas. 

Vale ressaltar que, segundo Ponty (2006), o 
conhecimento equivale à capacidade de perceber o que 
nos rodeia, aliado ao processo de significância do 
apreendido pelos sentidos, cujas conexões constroem o 
que entendemos por objetos, imagens, espaço e tempo. 
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O DESPONTAR DAS OBSERVAÇÕES: 
LEMBRANÇAS DE VELHOS SOBRE 

VÍVIDOS LUGARES 

 

Luiz Divino Maia 

 
1 INTRODUÇÃO 
 

A grande dificuldade de qualquer pesquisa de 
“campo” é o “recorte”. Não entro no mérito da precisão de 
tornar preciso e delimitado um trabalho, de escolher um 
mote, concentrar-se nele e retirar dali todo o exagero que 
o atabalhoa e desfoca. Faz parte. Mas o “campo” abre 
tantas insignes possibilidades, de tantos lados, que acho 
um “desperdício” abdicar de todo o vasto lastro de 
minudências topadas no decorrer da empreitada. 

Assim, o escopo deste texto ficará preso à fase do 
“pré-recorte”, para mirar em todo o cabedal colhido na 
pesquisa em andamento de doutorado para o Programa de 
Pós-Graduação de Arquitetura e Urbanismo (NPGAU), da 
Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas 
Gerais (EA-UFMG) – que ainda está em sua trilha 
incompleta (qual não está?) e feita na etapa ainda (um 
pouco) descompromissada com o rigor e presa ao frescor 
das surpresas com o novo. Tudo é muito amplo para 
receber da mão um tanto “opressora” do pesquisador o 
afiado e mesurado recorte. 

A prédica a dispor todo o texto está em desvendar os 
territórios limítrofes e periféricos da “cidade grande”. 
Nisso, viso ir além das suas demarcações centrais e de seus 
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“marcos consagrados” (merecidos, diga-se), 
recorrentemente difundidos como tais, como a Praça da 
Liberdade, o Viaduto Santa Tereza, o Conjunto 
Arquitetônico da Pampulha, o Parque Municipal e o Parque 
das Mangabeiras, e outros. Nesse texto, os dignos de 
merecer atenção serão as referências arquitetônicas 
confundidas com os lugares corriqueiros e “banais” 
habitualmente vividos. Em suma, foco-me no que foi visto 
sob a insondabilidade das lembranças dos integrantes de 
três grupos de terceira idade, de três bairros distintos da 
região do Barreiro, em Belo Horizonte: “Recanto da 
Amizade” (bairro Lindeia), “Sempre Viva” (Independência) 
e “Resplendor” (Santa Margarida). 
 
1.1 DO APEGO ÀS CASAS AO MOVIMENTO PARTICIPATIVO 

NOS GRUPOS DE TERCEIRA IDADE 
 

Os “personagens” apresentados neste texto são 
moradores longevos desses três bairros (de 30, 40 e até 50 
anos), os seus “precursores”. A maioria, proveniente do 
interior do estado, chegou à cidade nos tempos idos da 
ditadura militar, vive até hoje no mesmo endereço. A 
conjuntura da mudança para a capital de Minas Gerais teve 
relação com a crise e com as tibiezas da existência no 
campo, com as asperezas da vida, no movimento 
denominado de “êxodo rural”, e no vislumbre de que, na 
“cidade grande”, o acesso ao emprego “fichado” seria 
(como foi) relativamente fácil147. 

                                                 
147 Diga-se que o Barreiro, desde a década de 1950, sedia a empresa 
Mannesmann S.A (atual Vallourec Soluções Tabulares do Brasil S.A.), 
empresa que emprega vasto número de trabalhadores da região. Na 
Cidade Industrial, bairro próximo, há também um elevado número de 
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Um dos temas de destaque foi a valorização que os 
integrantes dos grupos de terceira idade deram às suas 
moradias. O dito de que “morar na casa da gente é a 
melhor coisa que tem” foi efusivamente repetido. Há uma 
luminosa relação de afeto com a residência onde se mora, 
que simboliza inédita e proclamada “conquista”, de 
distintivo valor para cada um. Demais, o ato de comprar um 
lote148 e construir uma casa149 trouxe para quase todos 
uma espécie de “elevação” da sua condição social, pois a 
maioria foi morar em Belo Horizonte desprovida de 
quaisquer bens materiais, sem “nada nos bolos e nas 
mãos”. Outro ponto é que, as casas próprias (que foram 
construídas num regime de penúria, quando foi preciso 
contar com a ajuda de vizinhos e de amigos), simbolizam 
uma “vitória” contra os percalços da existência; elas 
resumem o sentimento de integração aos bairros e se 
caracterizam por um difundido sentimento de 

                                                 
indústrias, que, desde a década de 1960, emprega muitos que moram 
no Barreiro – a maioria, ao menos nos primeiros tempos, são provindos 
do interior do Estado. Deste bairro, destaca-se a Cia. Siderúrgica Belgo 
Mineira. Outra grande empresa empregadora de habitantes dos 
bairros da região, mas que se localiza um pouco distante, é a fábrica 
da Fiat Automóveis S.A, que fica no vizinho município de Betim (MG). 
148 Os lotes para construção das moradias dos moradores dos bairros 
foram adquiridos em longas prestações – de anos. Nesse processo, 
muitos tiveram de contar com auxílio comunitário, dos vizinhos ou de 
parentes, para o início e continuidade do processo construtivo. 
149 Não era incomum que a construção das casas próprias fosse 
realizada morando-se nelas, na irremediável condição de improviso. 
Ocupava-se um cômodo, normalmente o de mais urgente necessidade, 
como cozinha (que interinamente servia de acomodamento para todas 
– ou quase todas – as necessidades da família) e ia-se construindo os 
outros cômodos, como os quartos e as salas, para a futura 
acomodação. 
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reciprocidade e de camaradagem entre os primeiros 
moradores dos bairros. 

Inclusive, nas visitas aos grupos, não foi incomum 
encontrar declarações de que cada bairro é como uma 
“família” (pois os moradores têm predisposição à 
convivência unida e aberta e ao auxílio mútuo). Tal apreço 
recíproco é reforçado pela própria “natureza” dos 
encontros semanais dos grupos, manifestamente 
caracterizados pela interatividade e pela comunhão 
explícita entre os participantes. Isso, de algum modo, 
reforça a impressão geral de que, nos grupos, busca-se 
“reproduzir” um ideário social, característico de cada 
bairro, tido como lugares fraternamente comprometidos. 

Diante disso, os grupos de terceira idade também 
representaram tentativas de continuidade de ações sociais 
de outrora, de grande magnitude, como o distante e ativo 
“Grupo de Mães”, predominantemente assumido pelas 
mulheres do bairro - grupo que marcou época no Lindeia 
(nos anos 1980), em seu infatigável compromisso de ser 
um porto de reclamação de direitos das mães em relação 
aos seus filhos, principalmente no que tange à educação e 
à saúde pública. Contudo, o “Grupo de Mães” estendeu 
suas reivindicações junto aos poderes constituídos para 
outras formas de “luta” e ajudou a forjar o espírito ativo e 
combativo dos moradores do Lindeia. 

Nesse último tópico, percebi que o que sobressaiu 
nas lembranças foi a “alteridade biográfica”, quando cada 
um dos participantes dos grupos se serviu de sua “história 
de vida” para abeirar-se do entendimento dos lugares e 
dos espaços comunais. Com isso, creio ter alcançado a 
assunção do valor inextricável das ações conjuntas 
construtivas (de igrejas e de escolas, principalmente) em 



Patrimônio, informação e mediações culturais na contemporaneidade 
 

883 

cada bairro, que foi fruto dos que, abnegadamente, se 
dispuseram ao trabalho de pedreiro, de servente, de 
eletricista, de marceneiro, etc. (e os que – normalmente 
mulheres e crianças - se envolveram na feitura e na 
distribuição de lanches e de refeições para os 
trabalhadores envolvidos nessas empreitadas). Ações que, 
sem dúvida, assentaram, “cimentaram” e fortaleceram os 
laços sociais. 
 
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA - Um texto feito de 
motes 
 

Maurice Halbwachs, em A Memória Coletiva (2006), 
defende que é na cidade e na população atual, dos dias que 
correm, que um observador nota muitos fatos de outrora. 
Um dos motes, dos mais argutos, que, sem dúvida, foi 
essencial para elaboração deste texto, que, não custa 
repetir, pautou-se na audição de “atuais” lembranças 
ancoradas em lugares específicos – lembranças que 
levaram-me à observação dos “fatos de outrora” intricados 
no ambiente circundante de cada bairro. Mas no livro de 
Halbwachs há outros motes, igualmente argutos. 

Num deles, Halbwachs nomeia os fatos sociais como 
“indicadores da memória coletiva” de um determinado 
grupo. Para o autor, a memória é construída socialmente, 
por isso ela é influenciável - e é a partir do social que será 
determinado o que será lembrado e preservado. Nesse 
viés, toda memória deve estar inserida num contexto 
social, num decurso de transformação constante, que é 
ancorado de interferências difusas e diversas. Disse 
Halbwachs (2006, p. 41): “Talvez seja possível admitir que 
um número enorme de lembranças reapareça porque os 
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outros nos fazem recordá-las (...)”. Noutro trecho, há o 
seguinte destaque: “cada memória individual é um ponto 
de vista sobre a memória coletiva; este ponto de vista 
muda segundo o lugar que ali ocupo e este lugar muda 
segundo as relações que mantenho com os outros 
ambientes” (HALBWACHS, 2006, p. 69). Percebe-se, então, 
que o lugar interfere diretamente na construção da 
memória coletiva - lugar que tem por “natureza” a 
constituição conjuntiva, mutante e variável, e que está 
sempre em acordo à variedade dos que o ocupam. Assim, 
memória não se isola, não se torna imóvel, pois, conforme 
posto por Halbwachs (2006, p. 62), “qualquer recordação 
de uma série de lembranças que se refere ao mundo 
exterior é explicada pelas leis da percepção coletiva”.  

Mas existem recordações de outro tipo, muito 
“reais”, também tratadas pelo autor de A Memória Coletiva 
– as de uns que se fazem de outros. Explico: para 
Halbwachs, uma pessoa, de tanto ouvir uma versão, uma 
história lembrada, seja qual for, pode acabar “adotando-a” 
como se fosse “dela”, vivida por ela. Dito de outra forma: o 
que é ouvido pode se tornar um fato experimentado pelo 
ouvinte. Pois esse tipo de “recordação pública” foi 
devidamente considerado por mim, em razão de notar 
proximidade com a trajetória dos “atores” de minha 
pesquisa - pessoas com “histórias de vida” e visões de 
mundo bastante assemelhadas entre si. Nesse cenário, 
poderia haver confusões memorialísticas. Não sei se 
houve. 

Diante desse apanhado um tanto “abstrato” – e para 
chegar à compreensão de tão insignes conotações 
memorialísticas - tive de apear-me em outras 
predisposições e mirar-me de modo comprometido no 



Patrimônio, informação e mediações culturais na contemporaneidade 
 

885 

método da “história oral”, conforme está posto na parte 
referente à metodologia de pesquisa. Conquanto, não 
deixarei de mencionar o Manual de História Oral (2005), de 
Verena Alberti, um livro essencial à elaboração deste texto 
que, antes de tudo, eleva a “história oral” ao patamar de 
“método científico” e de instrumento de trabalho para 
compreensão do significado da ação humana. Então, em 
pesquisas de cunho social, não se pode deixar de 
privilegiar “a recuperação do vivido conforme concebido 
por quem viveu” (ALBERTI, 2005, p. 23). Não foi outra coisa 
que fiz, no meu apego aos mais longevos moradores de 
cada bairro.  

Outro ponto. Para Alberti, é na realização das 
entrevistas que se situa o fazer da “história oral” – e é 
nesse instante que se chega a um aprendizado recíproco. 
Demais, diz a autora que, para que se possa ouvir o relato 
do entrevistado, o roteiro deve ser aberto, franco e 
flexível, pois como a entrevista não é uma ciência exata, 
ela pode apontar caminhos novos e inimagináveis. Outro 
item enfatizado pela autora é que o entrevistador deve 
ficar atento aos “saltos de memória” do entrevistado – o 
que, no meu caso, que foco-me nos relatos de pessoas 
velhas, é um “conselho” dos mais salientes. Portanto, as 
entrevistas de “história oral”, mais que tudo, configuram-
se como instantes relacionais ímpares entre pessoas 
diferentes. Nelas, as duas partes se medem. 

Nessa avaliação recíproca, como enfatizado em 
Manual de História Oral – e que ocorreu em minha 
experiência –, é preciso levar em conta que na relação 
entrevistado/entrevistador “um deve conquistar o outro”. 
No meu caso, creio que alcancei a confiança dos 
participantes dos grupos, pois, aos poucos e às 
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apalpadelas, me dispus a ouvi-los com atenção e - sempre 
que requerido – me dispus a explicar-lhes os intentos da 
pesquisa em curso. Além disso, comprometi-me em 
entender as peculiaridades de cada um, o que fez com que, 
na prática, eu percebesse que deveria respeitar os 
“saberes” de cada um, indistintamente. Vi assim que não 
deveria me esforçar em mudar as posições dos 
entrevistados. Dessa forma, notei que, de fato, as 
perguntas que deveria fazer teriam de ser abertas e 
flexíveis, com a disposição de apresentar-lhes alternativas 
possíveis – e que não deveria diminuir ou travar as 
respostas dos entrevistados. Em suma, na pesquisa, nada 
mais fiz senão tentar seguir a receita elementar de todo 
entrevistador que se preze: ouvir com atenção.  

Assim, amparado por tão insignes “dicas”, penso que 
cheguei ao imperativo posto por Verena Alberti, que 
pretendo “obedecer” regiamente em trabalhos vindouros 
- aquele que exige do “pesquisador um elevado respeito 
pelo outro, por suas opiniões, atitudes e posições, por sua 
visão de mundo enfim” (ALBERTI, 2005, p. 24). 

Outra obra essencial para a pesquisa – e para 
elaboração do texto - foi o livro Festa no Pedaço – cultura 
popular e lazer na cidade (2003), de José Guilherme Cantor 
Magnani. Sua leitura instigou-me sobremaneira, pois o 
livro trouxe tópicos dos mais úteis. Um deles trata da 
premissa de que as ações dos sujeitos sociais da periferia 
somente podem ser percebidas por eles mesmos (sei que 
isso é óbvio, mas sei também que isso nem sempre foi 
considerado em pesquisas deste tipo, que, às vezes, um 
pouco petulantes, não coloca os “personagens” na 
condição de “protagonistas” de suas histórias). Outro 
tópico levantado por Magnani é que os percursos e as 
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trilhas cotidianas criam uma “mancha” relacionada aos 
lugares sociais, que, de tão solidamente percorrida, forma 
um todo reconhecível. A “mancha” que “encontrei” foi a 
que envolve o escopo das lembranças dos “protagonistas” 
de minha pesquisa.  

Outro mote “retirado” do livro de Magnani foi o 
conceito de “pedaço”, que para o autor se constitui como 
um “espaço intermediário entre o privado e o público”. 
Penso que essa proposição é muito próxima à experiência 
dos participantes dos grupos de terceira idade, pois eles 
são conhecidos e íntimos de longa data, vivem e 
compartilham trajetórias como se fossem da mesma 
“família”. Mas, ao mesmo tempo, admito que os grupos são 
espaços públicos constituídos de impessoalidade (e foi 
isso que, muitas vezes, instigou muitos à inserção neles). 
Assim, os membros dos grupos se reconhecem enquanto 
inseridos numa rede mais ampla que a fundada nos seus 
laços familiares. Em cada um há uma base territorial 
reconhecível que, caracteristicamente, induz ao 
cumprimento de determinadas regras de “lealdade”, mas 
não de obrigações férreas – ou de papéis postos e 
impostos, como de avós e avôs. Ou seja, o lugar onde se 
reúne cada grupo de terceira idade podem ser colocados 
na categoria de lugar focado a uma sociabilidade “mais 
densa e estável que as relações formais e individualizadas 
impostas pela sociedade” (MAGNANI, 2003, p. 116). 

Por fim, faço referência a uma obra seminal, sempre 
aludida por aqueles que se envolvem com a temática da 
“memória de velhos”, Memória e Sociedade – lembranças de 
velhos (1994)150, de Eclea Bosi. Nela, a autora, uma das 
                                                 
150 Memória e Sociedade concentra-se na cidade de São Paulo do século 
XX, que no livro é narrada pelos seus velhos moradores, desgostosos 
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primeiras a estudar a velhice como categoria social, 
relaciona as lembranças individuais dos velhos de São 
Paulo com o patrimônio cultural dessa cidade. Num dos 
trechos, Bosi argumenta que é na “arte da narração dos 
velhos”, assentados à margem do tempo – e já sem pressa 
-, que floresce os marcos históricos e as referências 
patrimoniais, que são tratadas como umbilicalmente 
ligadas aos marcos e aos fatos históricos. Portanto, 
Memória e Sociedade trata de uma experiência da memória 
como se fosse uma espécie de “baluarte de resistência” 
contra uma sociedade que desconsidera ou ignora os seus 
marcos constitutivos, os dedicadamente construídos pelos 
que nela vivem ou viveram. Por fim, afirmo que, no 
decorrer do livro há a apresentação de diversas referências 
culturais da grande cidade paulista, que, mais que tudo, 
preconiza a afetividade dos seus moradores pelo que não 
querem perder, ou seja, a Eclea Bosi faz alusão a uma 
experiência de afetividade pelos lugares que representam 
as “lutas” e as “conquistas” sociais mais distintas, dignas de 
retumbante valor – e em minha experiência, a questão de 
“afetividade pelos lugares” foi uma das mais prezadas. 
 
3 METODOLOGIA 
 

Pesquisei pelo que consegui captar das histórias 
alheias. Rabisquei os tópicos possíveis, para retomar 
adiante, pegar o lastro das palavras e aprumá-las. Creio ter 
pensado pela prédica de estabelecer conexões entre os 

                                                 
diante das transformações dos lugares que lhe são muitos caros. Para 
isso, eles fazem uma interpretação da vida na grande metrópole, onde 
expõem suas opiniões sobre fatos históricos importantes para a 
cidade e para o Brasil. 
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fenômenos. No foco, assentei-me na experiência de cada 
entrevistado. Mas, a todo instante, pensava que todo 
momento é provisório (das entrevistas, das reuniões dos 
grupos, etc.) e os “contadores de histórias” não são 
“confiáveis” (lembranças são terrenos férteis onde brotam 
confusões, recortes, descontextualizarão, etc.). Assim, a 
fórmula foi a de construção por disposição e reunião de 
“histórias de vida”, que, aos poucos, em avanços e recuos, 
por pontas minúsculas, formaram um todo. Não queria 
precisão de nenhuma jaez – o que escapa do forro das 
lembranças foi-me útil. O imediato, ou seja, o rascunho 
despido do controle, foi-me imprescindível. Assim, escrevi 
o que foi o possível. Não visei ir atrás do acontecido, mas 
dos resquícios, na simultaneidade do passado e do 
presente.  

De resto, o suporte metodológico baseou-se na 
premissa de que não se lembra de toda a trajetória da vida, 
mas de fragmentos dela. Daí se abstrai a lembrança, que é 
marcada pelo viço do momento do lembrar-se – do 
momento atual. Assim, a opção foi pela audição, um 
artifício caro à historiografia e ao método da “história 
oral”, que, conforme apregoa Verena Alberti, em seu 
clássico Manual da Historia Oral (2005), visa tecer 
conversas como forma de entrevistas - um método de 
reconstruir uma história através de suas várias versões. 
Então, baseado na percepção das “lutas” iniciais dos 
componentes dos grupos de terceira idade, no processo 
de incorporação deles aos bairros, do erguimento da 
arquitetura comunitária, que vi como afeita à vivência 
cotidiana – e na observação da relevância dos lugares 
como marcos identitários locais - coletei dados que 
considerei plausível para se chegar à “história de vida” de 
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cada entrevistado, com atenção ao vínculo deles com a 
memória social dos bairros. 

A proposta pautou-se numa abordagem baseada nas 
lembranças de “primeira mão”, quando, por opção, não dei 
aos entrevistados tempo de eles fazerem prévios 
preparos para descrição das casas, igrejas, ruas e de tantos 
pontos públicos intricados às suas vidas. Deixei assim para 
que houvesse o ressalte de uma arquitetura que fosse um 
elemento visível da memória social. Demais, como se sabe 
– e foi dito -, descrições memorialísticas, em instantes 
específicos, não são capazes de “dizer” tudo. Ninguém diz. 
Mas não avistei a “verdade” dos fatos. As falas, por si, 
formaram uma verdade e deram dimensão à experiência. 
A estruturação do texto pautou-se no fermento das 
lembranças trazidas pelo recorte de cada um151. Aliás, “a 
memória também é o terreno da identidade pessoal: 
somos o que lembramos” (PALLASMAA, 2018. p. 16).  

Nesse método, de entrevistas como diálogos, fiz 
roteiros semiestruturados e fundamentados nos 
resultados obtidos. Por isso, elas foram previamente 
preparadas, com base nas informações colhidas e em 
outras percebidas. Mas, por outro lado, diante dos avanços 
e recuos das conversas, fui “tecendo-as” e deixando-me 
guiar pela trilha invocada por cada entrevistado, quando 
me atentei à eclosão dos detalhes miúdos, às frases soltas 
e as evocações. Atentei-me também em não contrariar o 
ouvinte; aceitei os silêncios, as contradições, e adotei uma 

                                                 
151De modo geral, toda lembrança perpassa partes dos espaços e 
lugares percorridos na vida. Nesse sentido, a arquitetura atende à 
função de ser facilitadora da memória, pois lembrar é 
fundamentalmente lembrar dos lugares conectados espacial e 
situacionalmente. 
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postura de respeitosa atenção. O dístico foi nunca obstruir 
as repetições de apontamentos em relação aos trajetos 
mais marcantes de suas lembranças. Outro aspecto é que 
me dispus a nunca travar as contradições de cada 
depoimento em relação às construções mais excelsas da 
vida comunitária.  

O viés então foi pela “história de vida” posta pela 
oralidade – ou aquilo que dignifica a experiência de cada 
um – ou de todos – para chegar às “profundezas” dos 
relatos, com caráter confessional, quando preciso. Demais, 
o meu entendimento em relação à “memória dos lugares” 
é de que se deve valorizar “a essência holística e poética 
da arquitetura, mais do que os estudos empíricos que 
afirmam satisfazer os critérios da ciência” (PALLASMAAA, 
2018. p. 103). 

A ênfase privilegiou a ideia de que as percepções dos 
sentidos, ao interagirem com a memória, passam a se 
constituir como experiências integradas em distintas 
conexões e significados. Dessa forma, penso que alcancei 
ao epicentro deste texto, que foi o de traçar uma 
arquitetura “explicada” por parte dos moradores de cada 
bairro; uma arquitetura que não se habita somente no 
espaço, mas no continuun da cultura, do tempo e da 
memória – e o vigor de tantas junções cativa-se nas casas 
e nos seus arredores, nas igrejas, ruas, praças e pessoas. 

Por isso, o meu interesse em alcançar o modo como 
as pessoas pensavam e agiam (as construções 
arquitetônicas apontam para isso) se intensificou 
sobremaneira ao longo da experiência. O objetivo 
perseguido foi o de encontrar um determinado modo atual 
de ver a vida. Por isso, não busquei o assento cômodo nos 
grandes fatos e lugares (e desconsiderei avaliar as 
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descrições como pródigas de verdades absolutas), mas fiz 
questão de deixar eclodir o mote da emergência da 
emoção, dos pequenos gestos, com ênfase no significado 
dos lugares citados pelo “meu” público-alvo. 

Outro método de exame adotado, que não foi o 
principal, mas que não posso deixar de apresentar, foi 
minha dedicação à formação de pequenos grupos de 
discussão – fiz isso para que existisse uma espécie de 
compartilhamento de lembranças e de experiências 
individuais. Nestes instantes, foi imperativo que os fiapos 
de reminiscência de uns espalhassem-se e contagiassem os 
outros, para que houvesse (como houve) a tessitura de um 
apanhado de pontas que deveriam se encontrar para 
formar-se uma espécie de “retalho” constitutivo de 
lembranças. Com isso, o ajuntamento não gerou 
fragmentos soltos, alheios e isolados, mas um pano amplo 
de composição espacial, ou seja, um todo. 
 
4 RESULTADOS 
 

O despontar das observações. Dito assim, acurtado, 
digo pouco, pois o que quero é informar que os 
prodigiosos “resultados” em pesquisas deste tipo, de 
ciências sociais, aplicadas ou não, são as observações de 
todo tipo. Nesta, foram várias. Uma foi a da espalhada 
condição de aposentadoria dos participantes dos grupos 
de terceira idade. Outra, diretamente relacionada às 
entrevistas, foi a descrição do raiar de uma espécie de 
“choque” entre a “cidade imaginada” - ou a noção que se 
tinha antes de se aportar nela - e a realidade concreta e 
real encontrada. Mas, sobreposto, como um alívio, houve a 
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observação do inigualável efeito pessoal da casa própria 
adquirida. 

Outro resultado inescapável foi o sobressalto dos 
percursos dos participantes dos grupos de terceira idade 
aos pontos mais significativos de cada bairro, com 
destaque à trilha religiosa. Depois, o realce foi dado ao 
caminho rumo às atividades de ginástica e de lazer. Neste, 
a concentração fincou-se nas ruas que levam ao salão 
poliesportivo, à academia ao ar livre, à praça ou centro 
esportivo. Naquele, o traçado foi à igreja católica principal 
de cada bairro. Houve ainda ressalte ao caminho ao salão 
das ditas igrejas, onde reúnem os grupos de terceira idade. 

Ainda no campo dos périplos diários, outro resultado 
foi a observação do sobressalto que os participantes dos 
grupos dão às casas de cada bairro, vistas agora com 
vagar152, principalmente quando eles tomam rumo das 
atividades dantes postas, com destaque especial para as 
casas que se mantém nos mesmos – ou em muito 
aproximados - moldes arquitetônicos dos primeiros 
tempos. Das construções públicas, o realce foi dado às 
escolas, nevrálgicos pontos dos bairros, dignos de 
manifesto orgulho dos moradores. 

Um grifo merecedor de nota, posto pelas lembranças, 
foi direcionado às figuras imprescindíveis de cada bairro – 
excelsas figuras que incentivaram denodadamente as 
primeiras “conquistas” comunitárias e que foram 
essenciais para o empreendimento das suas edificações 
públicas. Nessa configuração, foram arrolados como 

                                                 
152Caminhar devagar pelas ruas dos bairros, atento ao circunscrito ao 
redor, às ruas e às casas, é outra atividade típica das pessoas que vivem 
os novos tempos da velhice. 
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digníssimos, sem igual, os padres Miguel e Caneda 
(Lindeia) e o padre Cláudio (Independência). 

A imbricação memorialística passou pelas 
modulações e transformações (das ruas, casas, praças e 
lugares públicos) e enviesou-se pelos lugares acentuados 
e talhados, dignos de apreço local. Nesse caso, cito uma 
estaçãozinha no bairro Santa Margarida, antiga “Estação 
Barreiro”, que servia como ponto de um convulso e poroso 
dinamismo social - e que hoje está abandonada, ao menos 
em relação à sua função primaz, a de ser porto de 
“encontros e despedidas” de passageiros.  

Outro mote de observação, recorrente nos relatos, 
foi a insistência de se fazer referência às construções que 
atravancam a circulação de pessoas e as “isolam” em 
relação às outras. No grupo do Santa Margarida, esse 
destaque “negativo” foi dado ao comprido muro que fica 
às margens da rua principal do bairro, rente à linha férrea. 
No grupo do Independência, esse ingrato “papel” coube ao 
trecho da linha férrea, que forma uma aparente ponte e 
que se localiza na “entrada” do bairro. 

Por outro lado, na sanha memorialística, observei o 
desabrochar da admiração incontida pela manutenção da 
“arquitetura da resistência”, ou seja, o indisfarçável apego 
às edificações que se mantém firmes e fortes e que 
apontam para um antigo “estilo de vida” em cada bairro. 
Houve menção às casas de pessoas ilustres e aos lugares 
“históricos” que (ainda) preservam o viço de outros 
tempos – lugares especialíssimos, que vinculam-se às 
experiência de “lutas”, de lazer, de identidade e de 
congraçamento interativo. No “Recanto da Amizade” 
(Lindeia), o realce foi dado à oficina “Tio Beijo”; a igreja 
Jesus Ressuscitado; a Casa dos Meninos; o Lar dos Idosos; 
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o centro de saúde; as escolas públicas; a praça Dona Maria 
Tertuliana (que homenageia uma afamada e querida 
benzedeira da região). No “Resplendor” (Santa Margarida), 
a ênfase foi dada à igreja Comunidade Nossa Senhora da 
Conceição; a antiga estação ferroviária (“estaçãozinha”); 
os pontos comerciais, como uma loja de tecidos e um 
antigo armazém; as passarelas; etc. No “Sempre Viva” 
(Independência), a predominância evocativa focou-se nas 
igrejas de dupla homenagem (“Santa Clara e São 
Francisco” e “São João Batista e Nossa Senhora das 
Graças”); na paisagem da serra Rola Moça; no passadiço 
que corta a Escola Municipal Cônego Sequeira; etc. 

Nesse apanhado, de despontar infrene de múltiplas 
observações, dou destaque final às ruas e a disposição de 
seus nomes. Nesse viés, conforme trazido à baila pelos 
participantes do grupo “Recanto da Amizade”, o Lindeia é 
um caso peculiaríssimo, de singular valor, pois há nele ruas 
com nomes de flores, predicados que honram os 
moradores pela sua singularidade e insinua-lhes uma 
vivência incomum (ao menos no campo imaginário). 
Contudo, nota-se que tem havido um movimento de 
alteração – sutil e contínuo - desses nomes de ruas. Uma 
situação lamentável. Ou não. 

 
5 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 

Nas ciências sociais, aplicadas ou não, “resultados” 
precisam de análises. Assim, como primeiro mote, o 
dístico da prevalência da condição de aposentadoria entre 
os participantes dos grupos de terceira idade, pelo 
adiantar dos anos de todos eles, parece óbvio. Mas, o que 
não é patente, foi a visível indisposição ao “aposento” (à 
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TV e à consequente imobilidade) manifestada por todos. 
Na ênfase dos ditos, notei que, nesta etapa da vida, o 
aproveito é pelo tempo (ainda) “disponível” para o 
exercício de uma sociabilidade contínua e produtiva. 
Nisso, há disponibilidade para o que lhes foi relegado ao 
longo dos anos – mesmo para as coisas mais comezinhas. 
Como exemplo, cito o caso de uma participante do grupo 
“Sempre Viva”, do bairro Independência, que fez menção 
à “grande” novidade de sua vida - a de ter encontrado 
tempo de apreciar a paisagem da vizinha serra do Rola 
Moça. A mulher confessou que, na condição atual, ela tem 
se sentido estimulada em olhar o entorno, que é agora é 
visto por ela como vislumbrável e de rara beleza. Uma 
experiência singela, mas impressionante, pois como disse 
Simmel (2009, p. 11), “quando realmente vemos uma 
paisagem, e já não uma soma de objetos naturais, temos 
uma obra de arte in statu nascendi”. Assim, não há período 
melhor do que o da velhice, ao menos no que tange ao 
alargamento de possibilidades, para a superação de 
limites e constituição de uma paisagem. Demais, é nesse 
novo tempo que é possível e plausível reunir-se para ficar 
à toa, contemplar o mundo, conversar com vagar sobre as 
histórias de cada um e apear-se das refregas e obrigações 
diárias, como ocorre nas reuniões dos grupos de terceira 
idade. 

Dito isso, chego às “histórias de vida” que se fizeram 
ouvidas nos encontros semanais dos grupos, quando 
também tive “tempo e disponibilidade” para audição de 
narrativas contemplativas da vida - um processo 
eminentemente afeito às lembranças. Narrativas que 
sempre se achegam ao princípio de ocupação das regiões 
onde vivem os participantes dos grupos de terceira idade 
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- e que foram transformadas em bairros. Para a maioria, 
quando se aportou na “cidade grande”, houve o retumbar 
de um conflito de grandes dimensões, inesperado. Mas 
isso é justificável, pois o âmago interiorano (a maioria 
provém do interior do estado) ainda se fazia 
aconchegante, munido do reconforto das amizades 
constituídas e dos enraizados laços familiares. Nada 
indicava rompimento. Então, quando este veio, trouxe 
uma eclosão de retumbantes sentimentos em relação ao 
novo lugar, ao novo tempo. 

Demais, apruma-se que a chegada aos bairros não foi 
obra do acaso – ela obedeceu ao rigor concentrado de dois 
tipos de matizes. O principal foi pela possibilidade dos 
maridos - e dos próprios participantes, os homens - 
conseguirem uma “entrada mais fácil” no “mundo do 
trabalho”, pois havia – e há – um grande número de 
indústrias nas redondezas, no Barreiro e na Cidade 
Industrial. Além disso, as atividades do campo não tinham 
o prestígio e o status de trabalho (no campo, as tarefas 
diárias não se constituíam em “trabalho” e não traziam em 
si lastros que as separavam da vida ordinária), muito 
menos de “trabalho assalariado”. O que os novos 
moradores dos bairros visavam, quando chegaram à 
“cidade grande”, ainda que talvez inadvertidamente, era 
alcançar uma espécie de “individualização”, um fenômeno 
que, segundo Giddens (2002), foi gerado na modernidade 
pelo processo de “diferenciação na divisão do trabalho”. 
O segundo elemento instigador da decisão de se fixar 
moradia em Belo Horizonte foi o incentivo dos parentes e 
dos conterrâneos que moravam nos nesses três bairros da 
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cidade153. Contudo, o que saltou aos olhos dos primeiros 
moradores de cada bairro, foi a penúria, nítida e 
inclemente. A impressão geral foi que os locais, quase 
inabitados, eram desprovidos das provisões mais 
elementares. O reino era da carência. Então, a assertiva de 
que não havia “nada” nesses tempos primaveris é 
corriqueira – e o “nada” refere-se ao ambiente, às 
construções e as estruturas urbanas, como asfalto, 
eletricidade, água encanada, etc., que não existiam. Mas a 
impressão foi reforçada pela ação impositiva do 
contraponto em relação ao previamente imaginado. 
Assim, o “nada” não existe - existe sempre algo, mesmo 
que seja o vácuo, a falta, o baldio. Com eles – ou por causa 
deles – há o primado da necessidade de ocupação dos 
espaços. Mas, para isso ocorrer, foram vitais o incentivo e 
o comprometimento conjunto e conjugado. Dessa 
maneira, ao longo do tempo, de modo tenaz e esparzido, 
as edificações “brotaram” em cada bairro, na ânsia 
desmedida dos novos moradores de se fixarem na terra. 

Outro aspecto é que, como houve a necessidade do 
rompimento com o seio familiar (muitos casaram-se e 
tiveram de deixar os laços aconchegados dos pais), os 
novos moradores foram forçados a ocupar-se de novos 
ares e de novas disposições na vida, que exigia árduos e 
inéditos compromissos. Portanto, a “cidade imaginada”, 
vista ao longe e que estava envolta num contexto 
específico, de um distante achego, de um desfrute 

                                                 
153 Um detalhe digno de nota é que a mudança para a “cidade grande” 
teve o suporte dos familiares, pois, além de serem uma referência 
pessoal, pelo vínculo existente, esses familiares, muitas vezes, foram 
“fontes” de indicação de empregos nas indústrias e nas empresas da 
região metropolitana de Belo Horizonte, onde muitos trabalhavam. 
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“imaginativo” e de descompromisso, ao fazer-se 
conhecida e “real”, próxima demais, mostrou-se 
inesperadamente difícil, não tão bela. Aliado a isso, o 
tempo da chegada aos bairros, quase sempre, coincidiu 
com o de uma urbanidade ainda desestruturada, na 
indistinta situação de desconforto e de insegurança 
urbana, que foram as marcas dos bairros da periferia de 
Belo Horizonte das décadas de 1960 e 1970. Portanto, não 
podia haver outra coisa senão o aflorar de um “choque”. 

Mas na vida tudo passa; tudo ruma, altera e alterna. 
Na mudança para a “cidade grande” houve também o 
incomensurável “sabor” de se sentir dono de um terreno, 
de uma moradia, na vênia estruturante de se constituir um 
lar, um seio familiar, que desse ao novo morador a chance 
de ter um lugar para chamar de seu. Alcançada tão 
inestimável façanha, houve o desabrochar de um 
deslumbre. Isso fez com que as dores do encontro 
estrepitoso com a nova cidade esmorecessem; isso fez 
desenfastiar e estugar os ânimos arredios para a 
construção das novidades porvir e fez revigorar as almas 
para as labutas e lutas que se apresentaram como 
certeiras – como de fato foram. 

A permanência configurada e indene da conotação 
positiva que se tem em relação a cada bairro ampara-se 
em uma espécie de “gratidão” eterna, pois foi onde se 
conquistou a terra, se comprou lote e se construiu uma 
moradia – e se constituiu uma família. O discurso 
recorrente aproxima-se de uma “saga” - da chegada aos 
bairros “sem nada” e neles se alcançar o que nunca se 
sonhou conquistar. Ou antes disso, quanto muitos tiveram 
de sair do interior - conforme descreveram - e foram 
morar em “ocupações”, em outros locais da cidade, em 
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favelas e ocupações, mas sem que se sentissem donos da 
moradia, pois não tinham “casa própria”. A conquista de 
fato de tão insigne condição – de ser proprietário de uma 
casa – somente ocorreu nos bairros propriamente ditos, 
no Lindeia, no Independência e na Santa Margarida. 

Paralelo à aquisição da casa, de tanta significância 
pessoal e social, observei o aprumar da necessidade de 
dedicar-se às construções públicas. De imediato, as que 
angariaram prestígio junto a incipiente população foram 
duas, de ordens distintas – uma “antiga”, tradicionalmente 
vinculada à experiência no meio rural, foi a igreja. Para 
constituir-se como “comunidade” fazia-se imprescindível 
a existência de um monumento religioso. A outra, de 
feições atuais, muito recentes, foi o lugar de se fazer 
ginástica (que antes da chegada aos bairros, na refrega da 
ruralidade, em suas andanças, longas e diárias - e na 
condição ainda “jovial” de cada um -, parecia não ser 
necessário). Desses pontos, outro resultado alcançado na 
avaliação sistematicamente realizada foi o sobrepujar dos 
percursos rumo à eles. A trilha à construção religiosa (que 
a bem dizer não é somente isso, pois os salões da igreja de 
cada bairro são os locais onde reúnem-se cada grupo de 
terceira idade) é instigada pelo frenesi de se chegar à um 
local de “conquista”, que traz o ânimo dos encontros 
porvir, para usufruto e compartilhamento mais 
abrangentes do que o realizado no espaço familiar. 
Quando a trilha é de retorno à casa, ela é impulsionada 
pela experiência recentemente vivenciada de 
congraçamento e – por que não – pelo desejo de voltar ao 
lar, agora ajuntado à satisfação de um “ritual” 
devidamente cumprido. Depois, o realce foi dado ao 
caminho rumo às atividades de ginástica e de lazer. Neste, 
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vi que a concentração de todos fincou-se nas ruas que 
levam ao salão poliesportivo, à academia ao ar livre, à 
praça ou centro esportivo. O caminho, em si, já é uma 
experiência “preparatória” para o porvir – e o retorno, 
ainda que com certa fatiga, mostra-se compensador, pois 
sempre traz o elemento da aproximada satisfação “sem 
culpa”, depois de uma singular experiência corporal. 

Como dito, o processo de erguer escolas aponta e 
indica o desejo de se fixar em uma determinada 
localidade. Nesse viés, adentra também a igreja e seu 
consequente compromisso construtivo. Mas, nos 
primeiros tempos, de escassez arquitetural, escolas e 
igrejas tiveram suas funções “alargadas”. As igrejas foram 
e são palco e abrigo de vários grupos e de encontros das 
pessoas e grupos da comunidade. Todos se reúnem nelas. 
As escolas, além de sua ocupação “original” (lugar de 
aprendizado), serviram às primeiras exéquias religiosas 
(quando não haviam igrejas) e ocupavam-se (e ocupam-se) 
como porto de lazer e de recreação, de festividades, 
dentre outras. 

Observei a descrição do prazer das pessoas em ver 
distintas casas ao longo do caminho. Casas que reforçam 
a sensação da permanência do sentimento de 
sociabilidade horizontal de vizinhança, situação que 
contrasta com as atuais, com seus muros altos e 
herméticos. A distinção preservativa mantém a atenção 
do transeunte. Das casas, o ímpeto dos primeiros tempos 
concentrou-se nas escolas, pontos nevrálgicos dos bairros 
- orgulho inenarrável dos moradores. A construção das 
escolas evidencia que a têmpera geral em cada bairro foi 
a de estabelecer-se morosamente neles, pois as escolas 
relacionam-se ao produto bruto, estrepitoso e renovado, 
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longo e amiudado, acanhoado, feito e efeito de contatos 
prolongados e sucessivos – como é assim, bem visto, o 
processo de aprendizado. 

Um ressalte digno de nota, posto pelas lembranças, 
foi direcionado aos padres jesuítas, figuras 
imprescindíveis para as primeiras conquistas comunitárias 
e para o erguimento das edificações ocupacionais de cada 
bairro. Ativos, luzidios e incisivos, eles se tornaram os 
baluartes da memória coletiva das gentes comuns. No 
processo de rememoração, eles foram evocados com 
briosos e infatigáveis elogios, como seres desabridos de 
inteligência, corajosos, impetuosos e responsáveis pelo 
revigoramento social de cada bairro. Sem eles, é unânime, 
não haveria “nada” nos bairros. Os padres são tidos como 
seres aptos e encorajadores do construto do engajamento 
nas ações políticas de cada localidade. Eles incentivaram a 
construção das igrejas dos bairros Lindeia, Santa 
Margarida e Independência, igrejas que sempre 
funcionavam em atendimento para além das exéquias 
religiosas. Nelas, foi (e ainda é) comum o esforço de se 
fazer reuniões comunitárias para atividades várias no que 
tange ao melhoramento dos bairros; no que diz respeito à 
luta contra o sofrimento e a opressão vivida pelos 
primeiros moradores. No salão da igreja Jesus 
Ressuscitado (Lindeia), funcionaram diversos cursos 
formativos de pedreiro e de ferramenteiro, dentre outros, 
que, em tempos idos, serviram para a construção e 
ampliação do seu espaço, pois os “formandos” dos cursos 
dispuseram-se em oferecer seus aprendizados a essa 
“missão” social. Na igreja São João Batista e Nossa 
Senhora das Graças (Independência), por muitos anos, 
funcionou uma escola, ainda que incipiente (mas a 
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primeira a existir no bairro), mas que, honestamente, 
atendeu a crescente demanda para esse fim. Essas igrejas, 
em seus salões, como na Nossa Senhora da Conceição 
(Santa Margarida), abrigaram grupos comunitários 
distintos, que se instituíram na prédica da conveniência 
regular e persistente para a melhoria dos bairros. 

Das igrejas, alcança-se aos trens – não há como 
desviar-se deles. No Santa Margarida, conforme dito pelos 
membros do grupo “Resplendor”, houve o sobrepujar 
evocativo da antiga “Estação Barreiro”, que servia de 
ponto dinâmico de passageiros – e que hoje está sem 
funcionamento, ao menos nessa sua função “original”. 
Nesse cenário, o valor foi dado aos abarrotados e antigos 
trens de passageiros (“subúrbio”, “misto” e “Vera Cruz”), 
que serviam de referência e de estábulo de observação - 
serviam também para outros fins, pois eles instigavam o 
desabrochar da imaginação dos moradores em relação a 
existência de outras paragens, distantes e distintas. Além 
disso, os trens faziam fluir em cada bairro um ambiente de 
novidade às pessoas que desciam (o que não há mais, pois 
restam apenas os de carga, brutos e desumanizados).  

Dos trens, o mote de observação concentrou-se no 
disseminado aborrecimento pelas construções que 
atravancam a circulação – de pessoas e de ônibus - e 
“isolam” os moradores de uma parte do bairro em relação 
às outras – construções umbilicalmente ligadas à linha 
férrea, diga-se. Nesse quesito, os participantes do grupo 
do Santa Margarida, insistentemente, fizeram menção ao 
comprido muro que fica às margens da rua principal do 
bairro, que, rente à linha férrea, impede a visão da 
“paisagem” que fica ao redor do bairro e aparta-os da 
vizinhança. Os do grupo do Independência concentraram-
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se num trecho da linha férrea, que faz o “papel” de uma 
aparente ponte que, encravada no alto de uma 
movimentada esquina, costuma atravancar a passagem de 
ônibus e de caminhões. Com isso, não é incomum que o 
trecho ganhe ares de impeditivo. Para eles, a “ponte” 
enjaula o bairro.  

Assim, observei que, nos enfoques, no rumor das 
lembranças, o destacável ficou por conta do pouco apreço 
e do desconforto trazidos pelos muros – os maiores 
“vilões” dos bairros. Muros que quase não existiam nos 
tempos antigos, mas que, nos dias que correm, com a 
alegação de que eles criariam um ambiente de segurança 
frente à escalada despropositada (ou a impressão disso) da 
violência vigente, tiveram de ser construídos por cada 
morador. Todavia, os muros, no intento de “preservar” os 
“patrimônios” do bairro, têm travado o movimento de 
aproximação interpessoal, têm ensimesmado as pessoas e 
recrudescido o escopo visual de todos, o que, em última 
instância, é um acinte diante do atual cenário de 
“conquista” do direito de observação do mundo ao redor. 
Quanto à ponte do bairro Independência, fruto de um 
“acaso” arquitetônico, ainda que ela formule 
estranhamento visual – e ao mesmo tempo instigue certa 
singularidade de uma paisagem cultural – sua simples 
presença indispõe visitantes ao bairro e aborrece os 
moradores locais, pois entrava locomoções de maior vulto. 
Isso, sem dúvida, aflige os moradores pela insistência e 
pela impressão de ser uma situação irresolvível. 

Na observação da inopinada admiração pela 
manutenção da “arquitetura da resistência”, que aponta 
para um antigo “estilo de vida”, pude observar que o que 
fica envolto, sem neblinar, nas menções dos participantes 
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dos grupos de terceira idade (notórios “fundadores” dos 
bairros), é o apego às suas histórias. Histórias 
originalmente salutares, sem igual. Nisso, saltou-me aos 
olhos o sentimento de orgulho de todos pelo 
envolvimento inopinado com o labor construtivo nos seus 
distintos espaços. Assim, ao se mencionar as casas de 
pessoas ilustres e os lugares que (ainda) preservam o viço 
de outros tempos, o que se quer evidente é a força 
translúcida das experiências sociais dos moradores, que, 
acima de tudo, são de envolvimento em “lutas” sociais. 
Assim, todas as histórias são relacionadas aos lugares 
citados, em especial os nomeados acima, como os mais 
dignos de cada bairro, que se fazem vistos e apreciáveis 
por aquilo que representam, ou seja, pelo vínculo 
inextricável com a experiência de cada um. Dito de outra 
forma – e melhor - cada um desses lugares funciona como 
“espaço existencial [que] possui uma característica única 
interpretada por meio da memória e da experiência do 
sujeito” (PALLASMAA, 2018. p. 23). 

Por fim, para dar um apanhado de perenidade ao 
texto, como se o ponto final não fosse como tal, mas um 
caminho “em aberto” e a percorrer - ou então como se o 
propósito fosse o de apontar caminhos - dou destaque às 
ruas. Especificamente, as do Lindeia, como apresentadas 
pelos participantes do grupo “Recanto da Amizade”. Ruas 
que nivelam, agremiam e propugnam o amor por elas – 
ruas de todo jeito, que marcam e dão contornos ao bairro; 
ruas de passagens e de configuração de “histórias de 
vida”, como veias a sustentar o “sangue” da população 
local. Ruas que têm nomes de flores (rua das Perpétuas, 
rua dos Juncos, rua Malmequer, rua Lírio, rua dos Jardins, 
rua Flor de Seda, rua das Petúnias, rua dos Cactos, rua 
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Amor do Campo, rua Girassol, e tantas outras). Um júbilo 
para os moradores, pela singularidade e beleza “poética” 
intrínseca a esses nomes floridos; pelo diferencial em 
relação aos outros lugares da cidade; pela curiosidade e 
outros “tons” que instigam (há, inclusive, um dado dos 
mais salientes: a experiência de se viver em ruas com 
nomes de flores, proporciona uma azeitada sabedoria 
local, sobretudo dos mais velhos, que não se cansam de 
buscar aprendizado em relação às funções das flores, suas 
curas, modos de plantar e outros). Entretanto, todos 
percebem um movimento em curso de alteração de 
nomes das ruas, que faz brotar um lamento e uma 
indisfarçável reação contrária ao movimento. 

Mas há, para destoar do cômputo apontado pelo 
texto e para deixar nacos de ambivalência a circulá-lo, 
vozes em seu favor (ou então não totalmente contrárias) 
provindas de pessoas que não se revoltam contra o 
movimento. Para essas, os novos nomes a retumbar pelo 
bairro são bem-vindos e justos, pois prestam-se a honrar 
os mortos ilustres locais. Então, de algum modo, para elas, 
as flores são deixadas pelo caminho, não os mortos - esses 
não poderiam ficar ao relento. Então, nesse decurso, os 
mortos passam à condição de novas “flores” a ocupar as 
ruas; “flores” que ornamentam o bairro e deixam 
impregnada a lembrança da louvável experiência de 
prestimoso auxílio e de dedicação às construções do 
bairro. Então, as alterações de nomes é mais que justa, 
justíssima. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Toda pesquisa é fruto de escolhas. No caso desta, a 

opção foi a de aproximar-me dos distintos integrantes 
dos grupos de terceira idade. Uma decisão que, creio, veio 
a calhar, pois não há dúvida de que as pessoas que estão 
em estágios etários avançados detêm uma privilegiada 
visão “panorâmica” da vida, uma visão que lhes 
proporciona uma acurada percepção da amplitude do 
cotidiano, vivido nas mais diversificadas e disparatadas 
situações. Nessa etapa há também mais abrangência da 
configuração construtiva e de inserções nela. Em minha 
experiência, que não é tão vasta, observei ainda que os 
velhos e velhas estão conjugados aos primeiros tempos 
dos bairros – eles fazem parte da última geração dos seus 
precursores. Nos grupos, então, há o encontro do avoengo 
com a memória viva, lúcida, que perfila e ombreia os 
construtores dos bairros. 

Isso solidifica e amplia o desígnio do trabalho em 
andamento (que deu condições de se formatar esse 
texto), que não teve outro fito senão alcançar a história 
dos lugares, via de regra baseada pelas “verdades” 
cronológicas ou factuais dos seus solertes protagonistas. 
Como a ênfase e interesse foi pela história “possível” de 
ser contada, o que importou não foi como ela foi descrita, 
mas como ela se constituiu e se formalizou nas 
lembranças compartilhadas – e no traçado posto aos 
dados coletados. 

De resto, não foram outros os instrumentos 
perfilados pelos protagonistas deste texto. Para eles, a 
existência individual funcionou como “marco” a serviço da 
história das construções. As cronologias, nesse caso, 
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foram aferidas a partir de eventos e de acentuados fatos 
da trajetória de cada um - familiares, predominantemente 
- como os nascimentos e as idades dos filhos, os batismos, 
o ingresso na escola, o casamento, a inserção profissional, 
e outros. Outra estratégia comumente usada ao longo 
das entrevistas e das conversas foi a de assimilar a 
demarcação de tempo pelos períodos da história (seja do 
país, da cidade ou dos bairros) e pela “superestrutura”, 
com recorrente menção ao “tempo da fome”, ao “tempo 
do desemprego”, etc. Ou seja, ao universo da carestia. Um 
dos exemplos mais eloquentes, nesse contexto, está 
concentrado no bairro Lindeia, onde os participantes do 
grupo “Recanto da Amizade” sistematicamente fizeram 
menção ao “sopão comunitário”, uma atividade de 
distribuição de sopa organizada pelos mais insignes 
membros da comunidade, que, envoltos nessa 
empreitada, tinham como esforçada meta amparar e 
socorrer a população demasiadamente carente do bairro. 

Assim, chego ao dístico derradeiro deste texto, que 
é a arquitetura real e simbólica de cada bairro. O texto, 
que almejou conhecer os lugares pelas “histórias de vida” 
dos seus notórios moradores, visou também traçar toda a 
configuração dada por eles – a de olhar para os bairros e 
perceber suas alterações arquiteturais. O intento foi a 
percepção de que toda a empreitada foi fruto de uma 
trajetória real e conspícua, a de que o que se faz na vida 
está ligado à experiência social com o espaço construído. 

Nisso, creio ter alcançado a força de alguns lugares 
de cada bairro, que, por sua vez, estão arraigados e 
retumbantemente vinculados à vivência das pessoas. 
Assim, findo o texto, sem titubeio, com uma assertiva que 
se fez presente, o tempo todo, nas evocações, nas 
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conversas miúdas e repetidas, sem nenhum tipo de 
contenção – a de que, para quase todos, é impossível 
imaginar a vivência em outro lugar. Para eles, o lugar 
onde residem é especial e inseparável das suas trajetórias 
sociais. Não há melhor local para se viver. Então, de fato, 
não dá para imaginar moradia alhures. 
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‘’OS SABERES E FUNDAMENTOS DA 
CAPOEIRA TRADICIONAL, CULTURA 

POPULAR BRASILEIRA, COMO 
ALTERNATIVA NOS PROCESSOS DE 
FORMAÇÃO CIDADÃ E EDUCAÇÃO 

SOCIAL DE COLONIAL, 
FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E DO 

PROTAGONISMO, EM MEIO AOS 
DESAFIOS DA CONTEMPORANEIDADE” 

 

Luís Carlos Quintino Cabral Flecha 

 
1 INTRODUÇÃO 

 
A questão é; como o saber da luta da capoeira 

tradicional, ancestral, expresso a partir das performances 
e mediações do Mestre de Capoeira, no exercício de seu 
ofício, contribui para o enfrentamento das questões 
sociais? 

Para iniciar nossa exposição, descrição, explicação e 
por fim interpretação/conclusão, é necessário 
esclarecermos dois conceitos chave, desigualdades sociais 
e questões sociais. Conceitos os quais propomos aqui 
como parte do diálogo entre as áreas do serviço social e 
dos estudos de performance e mediações culturais dentro 
da escola da Ciência da Informação, local que abriga o 
trabalho do Núcleo de Estudos Sobre Performance e 
Mediações Culturais - UFMG.  



Rubens Alves da Silva, Franciéle Carneiro Garcês da Silva,  
Frederico Luiz Moreira, Samanta Coan. (Org.). 

 

912 

Referente ao entendimento do que é a questão social 
e desigualdades sociais buscamos na obra intitulada, 
Serviço Social em Tempo de Capital e Fetiche, Capital 
financeiro, trabalho e questão social, da autora, Marilda 
Villela Iamamoto. Nesta obra, no capítulo 2 intitulado “A 
questão social no Brasil”, a autora apresenta a seguinte 
explanação sobre a questão social a partir das 
desigualdades: 

 
As desigualdades que presidem o processo 
de desenvolvimento do País têm sido uma de 
suas particularidades. O “ moderno” se 
constrói por meio do “arcaico”, recriando 
elementos de nossa herança histórica 
colonial e patrimonialista, ao atualizar 
marcas persistentes e, ao mesmo tempo, 
transformá-las, no contexto de 
mundialização do capital sob a hegemonia 
financeira. As marcas históricas persistentes, 
ao serem atualizadas, repõem-se, 
modificadas, ante as inéditas condições 
históricas presentes, ao mesmo tempo em 
que imprimem uma dinâmica própria aos 
processos contemporâneos.  O novo surge 
pela mediação do passado, transformado e 
recriado em novas formas nos processos 
sociais do presente. A atual inserção do país 
na divisão mundial do trabalho, como um país 
de economia dita “emergente” em um 
mercado mundializado, carrega a história de 
sua formação social, imprimindo um caráter 
peculiar à organização da produção, ás 
relações entre Estado e a sociedade, 
atingindo a formação do universo político-
cultural das classes, grupos e indivíduos 
sociais. (IAMAMOTO, 2008, p. 128). 
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O modelo político econômico e social que alicerçou 
as bases de nossa sociedade a partir de 1500 foi o modelo 
colonial de exploração, escravagista-racista, de 
concentração da terra e do poder econômico, 
patrimonialista, eurocêntrico, ou seja, pautado em 
desigualdades e em injustiças. Neste contexto, durante 
350 anos mais de 4 milhões de seres humanos, de diversas 
etnias e de complexos culturais de África, vieram 
forçadamente para o Brasil, como mão-de-obra barata, 
para trabalharem sob condições desumanas em lavouras, 
minas, construção civil, produção de açúcar, extração de 
madeira etc. Vieram para trabalhar em terras distribuídas 
inicialmente para 14 famílias, europeias, sendo 12 delas 
representantes diretas do Rei de Portugal Dom João III154.  

Ou seja, para os Portugueses europeus, foram eles 
quem descobriram o Brasil, foram eles quem primeiro 
chegaram a estas terras. Versão ainda encontrada em 
alguns livros de história na área da educação, nos ciclos 
básicos e fundamentais na contemporaneidade. Um 
absurdo. Nesta versão os Africanos foram retratados 
como, o negro sem cultura, sem direitos, sem identidade, 
sem civilização, com hábitos depressivos, ou seja, seres 
animalizados, não civilizados. Uma visão etnocêntrica e 
racista que negava, e ainda nega em grande parte, a 
história das grandes civilizações e impérios africanos, seus 
saberes científicos sobre engenharia, agricultura, 
construção, medicina etc. Fato era que os Portugueses 
precisavam de mão de obra em grande escala, com 

                                                 
154 Ver as informações sobre em: 
ttp://www.multirio.rj.gov.br/historia/modulo01/cap_hereditarias.htm
l 
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conhecimento e experiência, para os trabalhos que seriam 
necessários no novo mundo.  

Um grande negócio nascia. E não poderíamos deixar 
de pontuar que todas as atrocidades e injustiças realizadas 
em prol deste sistema ao qual falamos foram apoiadas 
pela Santa Igreja Católica da época, através de bulas papais 
e outros atos de ordem, com as justificativas de converter 
‘’bárbaros” para o catolicismo e conquistar novas terras 
para a prosperidade do reino, neste caso, de Portugal. 

A escravidão negra para as Américas foi um dos 
maiores genocídios da humanidade e, não foi descrito e 
explicado nos livros de história de maneira a conscientizar 
a população que permaneceu refém da versão histórica do 
colonizador.   

Ao colonizado, o povo oprimido, os fundadores de 
nossa sociedade, não foi dado o direito do registro da 
história em livros e ou em outros documentos, em 
suportes de informação que pudessem ser reconhecidos 
como arquivos de memórias fundamentais.  Ao contrário, 
suas identidades, memórias, escritas, línguas, histórias, 
foram perseguidas e desvalorizadas. Percebe-se tal 
afirmação analisando a ausência até 1988 de políticas 
públicas efetivas que pudessem garantir direitos e 
proteção a toda população, por parte do Estado, de forma 
a buscar efetivar equidade e reduzir as desigualdades.  

Em 1890, 2 anos após a abolição da escravidão, com 
mais de 15 % da população de ex-escravizados, sem casa, 
sem trabalho e sem condições básicas para sobrevivência 
nos centros urbanos e em áreas rurais, o país não havia 
feito qualquer ação via Estado Novo, que se formava, para 
a atenção a “nova população”. A consequência estendida 
deste processo é hoje a ausência, em nossa sociedade, por 
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uma visão crítica do passado que possibilite uma mudança 
coletiva social nas relações impondo um fim ao racismo e 
das desigualdades sociais. Ao contrário, hoje ainda 
vivemos situações como violência, pobreza, fome, 
ausência de direitos sustentadas pelo modelo desigual e 
racista que instituiu nossa sociedade desde 1500. 

As relações de exploração e desigualdade, 
sustentadas, ou justificadas a partir do discurso do racismo 
(ideia de cultura superior e inferior, de raça superior e 
inferior a partir da cor da pele), se mantém presentes até 
os dias de hoje com novos formatos como bem colocou 
Iamamoto (2008) “a modernidade das forças produtivas do 
trabalho social convive com padrões retrógados nas 
relações no trabalho, radicalizando a questão social”. 

Ou seja, a questão social é o conjunto das 
desigualdades políticas, econômicas, sociais e culturais de 
nossa história mantidas pelo poder hegemônico dos donos 
do capital e do poder, a partir do interesse em também 
manter a exploração da mão-de-obra.  

Neste sentido, os índices de pobreza, miséria, 
aumento de regiões e centros de risco social, violência, são 
frutos do passado colonial e do alvorecer da república 
velha que no falso discurso populista de governos que não 
implementaram políticas públicas nos primeiros 40 anos 
após o fim da escravidão, mantiveram a ideologia racista 
implantando ações repressoras aos costumes e hábitos da 
população que no início dos 1900, como já citamos, era 
majoritariamente constituída pelos povos tradicionais do 
Brasil e por africanos originários de África, na condição de 
ex-escravizados, e filhos de africanos nascidos no Brasil. 

 
Em 1872, os escravos representavam 15,24% 
da população brasileira. Os estrangeiros 
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somavam 3,8%, a maioria deles portugueses, 
alemães, africanos livres e franceses. Os 
números são de um censo, a única contagem 
da população durante o período imperial 
feita em todo o território brasileiro. Os 
dados foram disponibilizados pela Fundação 
de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas 
Gerais (BRASIL, 1872, s.p.)155 

 
Esclarecido nossa compreensão a respeito das 

desigualdades sociais e questão social, vamos para a 
próxima etapa. 
 
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

Neste trabalho, consideramos a obra de Dayana 
Taylor, seu livro, O arquivo e o repertório: Performance e 
memória cultural nas Américas, para discutir as estruturas 
da capoeira tradicional e sua organização como prática 
ontológica de grupos africanos formadores de nossa 
sociedade, como forma de resistência cultural contra o 
sistema opressor quando preserva pelo corpo e oralidade 
(as performances), os saberes, os conhecimentos, os 
valores, a memória dos povos antigos vindos de África.  

Referente ao livro de Iamamoto, utilizamos o 
conceito de desigualdade social no Brasil, que a autora 
apresenta, para construirmos a linha histórica da questão 
social e pensar como o mestre de capoeira em seu ofício, 
na transmissão dos sabres e fundamentos da capoeira 
tradicional, ancestral, pode vir a contribuir no 

                                                 
155 Retirado de: www.brasil.gov.br/governo/2013/01/censo-de-1872-
e-disponibilizado-ao-publico 
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enfrentamento das desigualdades sociais e questões 
sociais. 

E por fim, para pensarmos a construção e registro da 
imagem social do africano no Brasil, carregada de 
estigmas, utilizamos parte da palestra proferida pelo Prof. 
Dr Bernd Frohmann, na abertura do evento ENANCIB 7, em 
Marília intitulada O caráter social, material e político da 
informação. Neste ponto utilizamos da palestra para 
analisar, por um ângulo crítico, como é delicado a 
negligência da história registrada nos processos de 
oralidade e expressões corporais dos povos fundadores de 
nossa sociedade em detrimento valorização da escrita do 
colonizador, dos registros de informações em documentos 
que ficavam a cargo do Estado opressor e das instituições 
de poder que impuseram sua visão sobre a realidade. 

 
2.1 A CAPOEIRA TRADICIONAL, RESISTÊNCIA E LUTA 

 
Não há dúvidas que os povos africanos que vieram 

para o Brasil também trouxeram suas formas de pensar e 
de relacionar em coletivo, de visão de mundo, de valores, 
suas culturas, hábitos, formas de expressão, formas de 
lidar com problemas, ritos de passagens, corpo, música, 
guerra, totalmente diversas, e, totalmente contrárias as 
dos europeus.  

Vieram para o Brasil complexos culturais de África, 
das regiões do território congo-angola, os povos Bantu 
(Ex: Angolas e Jagas), das regiões ao norte, do império dos 
Malês, Gana e Songahi, os povos Nagós (Ex: os Mandingas, 
Jejês, Bambaras, etc.). Africanos que falavam várias 
línguas e com concepções religiosas (Islã, Candomblé, 
Voduns) e cosmos visão de mundo diversas.  
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Estes povos e culturas foram reprimidos e 
criminalizados conforme a maioria das fontes de 
documentos oficiais que registram parte de nossa história, 
memória. Um exemplo desta realidade é quando 
analisamos uma das obras de Antonio Liberac Cardoso 
Simoes Pires (2004)156, intitulada A Capoeira na Bahia de 
Todos os Santos: um estudo sobre cultura e classes 
trabalhadoras 1890 a 1937. A Fundação Federal do 
Tocantins, NEAB, 2004. O autor informa quais foram suas 
fontes de pesquisa, e, sem surpresa, a maioria das 
informações (informação aqui entendidas como dado) 
foram encontradas em arquivos policiais, na Bahia.  

Sabemos que a maioria da documentação sobre a 
escravidão no Brasil foi incinerada a mando de Rui Barbosa 
no final do período colonial e início da primeira república. 
As fontes possíveis de muitas pesquisas sobre, neste caso 
a capoeira, no período ao qual estamos tratando, 1890 a 
1920, estão nos arquivos da polícia da época, que ficava 
encarregada de executar as orientações condidas no 
código penal de 1890157: 

Tais informações sempre mencionam os populares 
como marginais, vagabundos e vadios e criminalizavam 
hábitos e costumes dos povos descendentes de africanos, 
impondo uma visão higienista e eugênica.  

                                                 
156 PIRES, Antonio Liberac Cardoso Simoes. A Capoeira na Bahia de 
Todos os Santos: um estudo sobre cultura e classes trabalhadoras 
1890 a 1937. Porto Nacional [Brazil]: Fundac ̧a ̃o Federal do Tocantins, 
NEAB; Goia ̂nia: Grafset, 2004. 
157 Retirado de: https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-
1899/decreto-847-11-outubro-1890-503086-publicacaooriginal-1-
pe.html 
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Mas se a construção da história, na visão ocidental 
(colonizada) passa por quem tem o poder da escrita, do 
registro e da administração dos locais que guardam 
informações dos fatos históricos, quem contou nossa 
história, ou escreveu? Certamente nos meios ‘’ oficiais’’ 
não foram os africanos que aqui viveram como 
escravizados. 

Aproveitamos para dizer o que compreendemos 
sobre a importância de documentos. Chamamos a atenção 
referente ao poder da escrita, do registro da história em 
documentos, livros, anúncios e textos. A história é contada 
por quem primeiro a registra, e está no poder, em nosso 
caso foram por agencias sociais repressoras, herdeiras do 
colonialismo, donas do capital latifundiário e 
posteriormente industrial, que alimentaram a ideia do 
racismo, que alimentaram a ideia da subcultura, venderam 
(e vendem) a ideia da meritocracia mantendo as heranças 
do colonialismo vivas e a divisão de classes. 

Sobre a importância dos documentos citamos parte 
da palestra proferida pelo Prof. Dr Bernd Frohmann, na 
abertura do evento 7º ENANCIB, em Marília, em outubro 
de 2006, sobre O caráter social, material e político da 
informação. Nesta palestra, o Professor Frohmann pontua 
a importância dos documentos, sua materialidade e cita 
Foucault, e infere que:  

 
A importância dos documentos é confirmada 
pelo próprio Foucault em Vigiar e Punir onde 
ele explicitamente insiste no papel da 
documentação para o exame das pessoas nos 
“mecanismos da disciplina:  
O exame que coloca os indivíduos num 
campo de vigilância situa-os igualmente 
numa rede de anotações escritas; 
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compromete-os em toda uma quantidade de 
documentos que os captam [capturam] e os 
fixam. Os procedimentos de exame são 
acompanhados imediatamente 
[concomitantemente]7 de um sistema de 
registro intenso e de acumulação 
documentária. Um “poder de escrita” é 
constituído como uma peça essencial nas 
engrenagens da disciplina. 

 
Na mesma palestra, na parte em que ele aborda a 

ideia da invenção de pessoas pelo registro de informações 
em documentos, o Professor Frohmann pontua: 

 
A materialidade da informação pode também 
ser estudada através da investigação do 
papel da documentação na criação de tipos 
ou categorias. Em termos gerais, não pode 
haver informação sobre algo de um tipo X se 
este tipo não existir. E se um tipo não existe 
sem documento, então a documentação é 
necessária sobre ele. 

 
O registro de nossa história em documentos, em sua 

maioria, sempre ficou a cargo do estrangeiro – europeu 
(1500 a 1888) e do poder político nacional, que na maior 
parte de nossa história social sempre representou os 
interesses hegemónicos do capital, dos grandes 
latifundiários, industriais e empresários. 

Neste trabalho fazemos uma crítica da 
supervalorização social dos documentos, que guardam 
parte de nossa memória social, contra os registros da 
história, memória, costumes, hábitos, valores, crenças por 
parte dos povos oprimidos na oralidade, no corpo desta 
oralidade, nos rituais para a manifestação das expressões 
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identitárias, em nosso caso a capoeira. Ou seja, a parte que 
o opressor não podia modificar ou dar um outro sentido, 
por não conseguir o poder de dominar, os que resistiram e 
resistem.   

Considerando valorizar, e dar voz a capoeira 
tradicional, ancestral, e ao mestre de capoeira, indo de 
contramão aos processos opressores de registro desta 
memória de nossa sociedade, vamos apresenta-la em uma 
linha temporal em duas partes a partir da narrativa de um 
dos mestres de capoeira com mais de 40 anos de ações 
pela capoeira, que vive em Belo Horizonte, e que vivenciou 
parte de sua formação com mestres do recôncavo baiano.  

Antes de iniciarmos a linha temporal apresentamos o 
conceito que compreendemos desta capoeira tradicional, 
ancestral: 

A capoeira tradicional, ou ancestral, é aquela 
criada e desenvolvida por africanos no Brasil, 
entre 1500 a 1888, fruto dos sincretismos 
culturais em solo brasileiro, sincretismos de 
saberes de guerra, das lutas africanas, e, 
posteriormente pós escravidão, entre 1890 a 
1920, estes saberes organizados por 
herdeiros diretos destes africanos no Brasil, 
que inseriram a mediação da luta pela 
música, pelo berimbau e pelos cantos 
festivos antigos, mantendo seu caráter de 
luta, resistência cultural e identidade 
africana no Brasil. 

 
A capoeira tradicional, ancestral possui 2 grandes 

momentos distintos em sua história, em sua constituição/ 
desenvolvimento, que acompanharam as mudanças 
políticas e de poder em nossa sociedade nos períodos 
citados.  
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No primeiro momento, no período da escravidão no 
Brasil, 1500 a 1888, temos a repressão, ao negro. Neste 
momento a luta africana do corpo (depois denominada de 
capoeira) eclode, nasce fruto de saberes de guerra, vindos 
de África, saberes de africanos escravizados.  

 
A luta nasce, nos primeiros 300 anos da 
escravidão no Brasil, com o objetivo de 
enfrentar o opressor na luta pela liberdade, 
um dos princípios fundamentais para a vida 
em sociedade. Não foi criação de uma só 
pessoa e sim uma construção coletiva via 
situações e necessidades. Uma construção 
nova a partir das memórias corporais de 
guerra vindas de África. Era um corpo 
objetivo, com propósito inicial de sobreviver, 
onde cada golpe e ação deveria ser direta, 
eliminando o capataz do senhor do engenho. 
A luta era travada no chão e em pé, em todas 
as situações necessárias. O gasto de energia 
era o suficiente devido aos desafios da luta. 
Enquanto o capataz usava a arma de fogo, o 
negro africano usava o corpo e seus saberes 
de guerra como arma. Não havia roda de 
capoeira, toques de berimbaus e ou cantos 
para jogos de capoeira, havia a guerra. (In: 
Oralidade: Fala de Mestre Beto Onça em 
aula- vivência sobre os fundamentos da 
capoeira tradicional. Março de 2017)  

 
No segundo momento desta construção, entre 1890 

a 1920, temos o período denominado de criminalização e 
manutenção da opressão, onde a luta africana (capoeira) e 
outras expressões culturais de origem africanas são 
incluídas no código penal de 1890. O artigo 402 refere-se 
a capoeira. Mesmo após a abolição, nosso ancestrais ainda 
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permaneciam em condições desumanas, foram 
criminalizados, oprimidos e violentados158. 

Aqui abrimos um parêntese para registrar que até 
neste período, 1890 a 1920 não existia a palavra mestre de 
capoeira como difundida hoje, mas a função de detentor 
do saber dos conhecimentos antigos, ancestrais, vindos de 
África, sim, a função existia assim como sempre existiu na 
história dos povos africanos antigos em África. No 
contexto da escravidão, repressão e opressão no Brasil, a 
responsabilidade por zelar pela memória social (pelos 
arquivos), ritos e rituais (os repertórios) de guerra, 
religiosos e festivos (através das performances destes 
eventos), eram dos mais velhos, das e dos mais antigos, 
dos e das anciões e as lideranças de cada etnia, ou seja dos 
mediadores. A oralidade, o corpo oralidade, as expressões 
corporais ritualizadas eram um conjunto, um grande 
sistema para a transmissão da cultura que o opressor, 
mesmo combatendo, não apagou. A capoeira (luta africana 
no Brasil) foi sendo repassada de gerações a gerações por 
estes sistemas. Aqui utilizamos a ideia de arquivo, 
repertório, mediação e performance de Diana Taylor em 
sua obra, O arquivo e o repertório: Performance e memória 
cultural nas Américas, página 26, para compreender a 
organização de transmissão da memória social dos povos 
antigos vindos de África: 
 

As performances funcionam como atos de 
transferência vitais transmitindo o 
conhecimento, a memória e um sentido de 
identidade social por meio do que Richard 

                                                 
158 Retirado de: https://www.youtube.com/watch?v=fGUFwFYx46s 
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Scherchner denomina ’’comportamento 
reiterado. (TAYLOR, 2013, p. 26).  

 
Muitos outros tipos de conhecimento que 
não envolvem nenhum componente escrito 
também eram passados a diante por meio da 
cultura expressiva – danças, rituais, funerais, 
huehuehtlahtolli (‘’Palavra antiga “, 
sabedoria transmitida através da fala) 
(TAYLOR, 2013, p. 47)’ 

 
As performances também replicam a si 
mesmas por meio de suas próprias estruturas 
e códigos. Isso significa que o repertório, 
como o arquivo, é mediado. O processo de 
seleção, memorização ou internalização e, 
finalmente, de transmissão acontece no 
interior de sistemas específicos de 
reapresentação (e, por sua vez, auxilia a 
construí-los). Formas múltiplas de atos 
incorporados estão sempre presentes, 
embora em estado constante de histórias e 
valores comuns de um grupo/geração para 
outro. Os atos incorporados e 
performatizados geram, gravam e 
transmitem conhecimento. (TAYLOR, 2013, 
p. 51). 

 
Devido à criminalização, opressão e perseguição os 

detentores do saber mantiveram a transmissão dos 
saberes, neste caso, a capoeira - luta africana em solo 
brasileiro, em espaços restritos, em áreas rurais, barracos 
de madeira fechados, em mata, sempre entre os grupos 
comunitários, familiares, que se reorganizavam no novo 
Brasil da época. Nos processos de transmissão da capoeira 
não só eram passados os golpes de ataque e defesa da 
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luta, mas também, os valores, os propósitos de defesa da 
comunidade e para luta contra a opressão. A capoeira, a 
luta africana, era muito mais que uma simples atividade de 
corpo -luta, ela era que defendia a comunidade para a 
preservação da manutenção dos hábitos culturais contra a 
opressão do Estado repressor.  

Neste segundo momento, o corpo da guerra foi 
sendo educado pela mediação do berimbau, como forma 
de exercitar a capoeira em coletivos maiores, em espaços 
de festas populares. Os toques de berimbau ganham 
significados, o berimbau ganha função, os toques são 
codificados, os cantos de outras expressões como o samba 
de roda, entram nesta organização da capoeira na função 
de narrar a relação dos capoeiras em uma roda, no treino 
da luta, na vadiação, na performance para o 
enfrentamento ao sistema opressor. O berimbau além de 
um instrumento era arma de defesa contra a opressão 
física do Estado.  

Registramos que este contexto ocorria em especial 
na região do Recôncavo baiano, em Salvador e distritos. 
Surgem as rodas de capoeira com propósitos de 
manifestação contra o sistema e as rodas de vadiação, 
festa e diversão, sem perder o caráter da luta. Os toques 
do berimbau se organizam nas memórias, são lembranças, 
dos ritmos de África. 

 
Os toques recebem função de educar o corpo 
para a luta, sendo cada tipo de toque uma 
exigência de postura corporal, na luta 
(objetividade, atenção, calma, agressividade, 
estratégia). Foi um desenvolvimento coletivo 
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marcante na região do recôncavo baiano159. 
(MESTRE BETO ONÇA, 2017).  

 
Entre 1900 a 1920 grandes personagens da 

resistência da capoeira contra as desigualdades sociais 
expressas nas ações do poder público opressor, racista, 
dos donos de fabricas, surgiram. Um destes personagens 
até hoje lembrado foi Besouro Mangangá, que aprendeu 
os saberes de guerra da capoeira, e uso de faca e facão, 
com um africano, que veio da região do norte da África, do 
eixo dos Nagôs, dos sudaneses, da região do antigo 
império dos Mandingas, Tio Alípio. Este africano chega no 
Brasil ficando escravo no engenho de pantaleão em 
Pernambuco, lutando por sua liberdade desce para o sul 
chegando no recôncavo baiano, onde se instalou, e 
continuou lutando.  

Neste segundo momento da capoeira tradicional, 
ancestral, os rituais da luta foram reorganizados 
mantendo os sabres dos africanos vivos e codificados. Os 
bambas de 1920, como narra Daniel Coutinho (Mestre 
Noronha) em seu livro o ABC da Capoeira Angola, os 
mesmos bambas que organizavam a roda do gengibirra 
(região de salvador onde ocorria grandes rodas de 
capoeira), foram homens que viveram as lutas urbanas 
contra o Estado opressor, e mesmo assim mantiveram 
vivos os ensinamentos recebidos de africanos. Nesta 
época aprendia-se a capoeira para defesa (e não arruaça e 
ataque). A roda da capoeira ia se tornando um espaço para 
vadiação. Em cada performance destes personagens e 

                                                 
159 Retirado de: In Oralidade: vivência sobre estudos da capoeira 
tradicional (mar. 2017). 
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tantos outros o respeito coletivo e a ideia de comunidade 
existiam. 

A transmissão da capoeira tradicional, ancestral, 
estava intimamente ligada a resistência identitária e 
cultural expressa no corpo luta, nos cantos, na música, no 
som, no ritmo, na oralidade, no corpo-oralidade. 

Voltando na questão central como o saber da luta da 
capoeira tradicional, expresso a partir das performances e 
mediações do Mestre de Capoeira, no exercício de seu 
ofício, contribui para o enfrentamento das questões 
sociais? 

Atualmente a capoeira encontra-se espalhada em 
mais de 150 países no mundo, com uma estimativa de 30 
milhões de praticantes (estimativa em 2004). Se os 
mestres da capoeira na atualidade, na execução de seus 
ofícios, na mediação das performances da capoeira, dos 
arquivos e repertórios, mantiverem viva a memória social 
africana no Brasil, as lutas contra opressão, associando 
história ao corpo, como singelamente apresentamos, 
mantendo os princípios e fundamentos ancestrais, os 
mesmos contribuirão em larga escala para uma 
compreensão profunda das desigualdades sociais e 
questões sociais do Brasil, para uma maior conscientização 
por parte dos praticantes da capoeira, crianças, jovens e 
adultos, da importância da manutenção na atualidade da 
resistência contra o sistema que ainda é opressor( com 
novas formas de opressão mas sustentado pelo antigo 
racismos estrutural e pela lógica da exploração econômica 
herança colonial). Este movimento tende a apresentar 
para a sociedade, via educação informal, social, a riqueza 
da cultura (de África) de formação da capoeira, de nossa 
sociedade, e, a valorização do povo negro e sua história no 
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mundo, combatendo as ideologias racistas que alimentam 
ainda as desigualdades e questões sociais. Apresentando a 
história por outro ângulo, a partir do povo oprimido que 
não se entregou. 

Neste processo de conscientização as identidades 
negras são valorizadas, jovens se empoderam, mulheres e 
homens negros se fortalecem contra o sistema, cria-se 
uma rede fortalecida entre os capoeiras do mundo, e de 
pessoas de outras manifestações de raiz africana. Cria-se 
uma rede que fortalece vínculos comunitários e familiares. 
A preservação do patrimônio vivo, da memória social é 
fundamental para lembrar de onde viemos como 
sociedade e quem somos 
 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Este trabalho buscou construir um diálogo entre as 
áreas do Serviço Social, da Ciência da Informação, dos 
Estudos de Performances e de Memória Social, via textos, 
livros e registros de palestras, com objetivo refletir na 
potência dos saberes da capoeira tradicional, ancestral, 
para o enfrentamento das questões sociais e sua 
relevância na história de formação social de nossa 
sociedade na medida em que a mesma foi defesa cultural 
contra o Estado opressor. 

Esperamos ter contribuído na visibilidade no meio 
acadêmico para esta capoeira, tradicional, ancestral, 
pouco falada e estudada, desenvolvida por vários 
coletivos, rica, onde o pensar de África ainda se faz 
presente codificado nos toques de berimbau, nos cantos 
narrativos antigos, nos rituais de luta, no corpo-oralidade, 
e, onde coletivos de pessoas defendiam a cultura e as 
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comunidades, onde ainda existia a figura do ancião, do 
detentor do saber, onde não haviam grupos de capoeira e 
o mestre contemporâneo lutando no mercado por alunos 
e clientes.   

E mais que isso, este trabalho é uma forma de 
registro de caminhos para aqueles que buscam pistas dos 
antigos sabres da capoeira vindos de África. Por fim, 
consideramos sinalizar que a capoeira tradicional, 
ancestral, é a capoeira que precisa ser salvaguardada pelas 
agências de memória de nossa sociedade. Finalizamos este 
trabalho agradecendo e deixando com registro alguns 
trechos de cantos narrativos, codificados nas funções de 
condução do berimbau, para o diálogo entre cabeceiro e 
tabarel na roda tradicional: 

 
‘’Mininú que vende ai, meu bem, é 

arroz de maranhão, meu sinhô mandô 
vende na cova de Salomão.” 

 
‘’ Dei meu nome agora eu vou, meu 

bem, no sorteio militar, meu Brasil já 
vai para guerra meu desejo é ir lutar’’. 

 
‘’ A marinha é de guerra, o exército é 
de campanha, os bombeiros apagam 

fogo, oi meu bem, os estrangeiros que 
apanham’’ 

Salve os antigos! 
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A CAPOEIRA COMO POSSIBILIDADE DE 
MEDIAÇÃO CULTURAL DA IDENTIDADE 

 

Leandro Ribeiro Palhares 

 
1 INTRODUÇÃO 
 

O Núcleo de Estudos sobre Performance, Patrimônio 
e Mediações Culturais, da Escola de Ciência da Informação, 
da Universidade Federal de Minas Gerais 
(NEPPAMCs/ECI/UFMG), realizou no ano 2018 seu 
primeiro seminário, com a temática do patrimônio e 
mediações culturais. 

A partir do tema estabelecido pela organização do 
evento, minha ideia inicial para a apresentação de um 
trabalho foi estabelecer conexões entre mediação 
cultural, Capoeira e identidade. Daí surgiu o tema da 
Capoeira enquanto prática coletiva no processo de 
constituição identitária de seus praticantes, buscando 
refletir sobre a noção de patrimônio imaterial e suas 
relações com as comunidades tradicionais versus a 
mundialização/globalização das culturas. 

A escrita do texto foi balizada pelo conceito de 
identidades, a partir da sua constituição histórico-cultural. 
E, a partir delas, como a Capoeira foi se (re)configurando 
frente ao sistema mercantilista, bem como os capoeiristas 
passaram a se relacionar com os fundamentos ancestrais 
da matriz africana. 

A Capoeira, como processo de mediação cultural da 
sabedoria popular, contribui para a constituição identitária 
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de seus atores sociais, especialmente as populações das 
comunidades tradicionais. A Capoeira – especificamente 
aquela praticada entre meados do Século XIX e a década 
de 1930, predominantemente na região do Recôncavo 
Baiano (para posteriormente em Salvador) – pode ser 
considerada um processo de mediação cultural da 
sabedoria popular. 

Um forte indicativo desta premissa foi a inserção do 
berimbau na capoeiragem neste período: um instrumento 
musical de ancestralidade milenar (SHAFFER, 1977) que foi 
utilizado para codificar as normas de conduta ética e 
funcionalidades dos capoeiristas na roda; assim como, ser 
utilizado como arma em confrontos contra o sistema social 
e econômico, opressor, da época. 

Ao mesmo tempo, todo este processo que surgiu e se 
desenvolveu nos terreiros, becos e largos das 
comunidades tradicionais, conformando as identidades 
culturais, sociais e étnicas da maioria de nosso povo, se 
contrapõe à globalização das culturas – que inventa 
tradições, transforma processos em produtos, minimiza os 
saberes ancestrais e vende para o mundo um estereótipo 
da Capoeira. E é na contramão deste sistema hegemônico 
atual que procuro me expressar neste texto. 
 
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

A história da Capoeira, desde sua gênese (passando 
por seu desenvolvimento, sobrevivência, adaptações, 
consolidação e expansão) até os dias atuais, se apresenta 
disrruptiva, de resistência e coletiva; por conta da 
organização de seus praticantes em agrupamentos 
segundo propósitos sociais e políticos, também descritos 
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como referencial cultural: conjunto de valores, crenças, 
costumes, rituais, tradições e formas de aprendizagem, 
que passa a constituir uma identidade cultural, individual e 
coletiva e, consequentemente, a identidade pessoal 
(CORDEIRO, 2007). 

Essa relação dialética, conflitiva e complexa entre as 
premissas pessoal e coletiva também constitui nossas 
identidades, enquanto humanos: caracterizadas pelo 
sentimento de pertença (alusivo ao coletivo) e pela 
capacidade de diferenciação (própria ao sujeito); 
possibilitando a cada um se tornar único em determinados 
espaços sociais (REY, 2003; VIGOTSKI, 1993, 1996; 
MATURANA, 2014; MORIN, 2014). Para Morin (2000, p. 38), 
complexo “[...] significa o que foi tecido junto”, ou seja, 
quando as relações entre um todo e suas partes 
constituintes seja indissociável. 

Com isso, se tem uma relação estreita entre o 
agrupamento de pessoas por um mesmo propósito e 
identidades: o pertencimento a determinado grupo social 
permite a constituição identitária, individual e coletiva, de 
cada sujeito. Esta relação foi conceituada por Rey (2003) 
como subjetividade social, no qual os coletivos aos quais 
fazemos partes não podem ser entendidos como fatores 
externos, mas como algo que constitui e é constituído 
pelos sujeitos.  

Nesse sentido, a trajetória histórica da Capoeira, ao 
longo de quase cinco séculos no Brasil, reflete uma 
organização complexa dos processos de pertencimento e 
diferenciação, e da constituição de identidades sociais e 
individuais, através do envolvimento em organizações 
coletivas. Estas subjetividades sociais podem ser 
constatadas através da compreensão sobre as distintas 
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etnias africanas que foram usurpadas (fisicamente, 
culturalmente, territorialmente, mentalmente) e 
escravizadas nos territórios da colonização brasileira. 

A subjetividade social permeia a subjetividade 
individual através de um processo de ativação dinâmica e 
sistêmica produzido pelas experiências vividas e 
atravessado pelas emoções. Essa integração do social em 
uma qualidade especificamente humana conduz à ideia de 
sentido subjetivo (REY, 2005). Segundo Rey (2003, p.214-
215), “[...] para que uma relação [social] atue como fonte 
de desenvolvimento [do humano], há de implicar 
emocionalmente aos sujeitos que participam”. 

Este fenômeno apresenta uma forte relação com a 
educação, pois a Capoeira pode ser compreendida como 
uma pedagogia de matriz afro-brasileira: “tradição, 
ancestralidade, ritual, memória coletiva, solidariedade e 
num profundo respeito à sabedoria do mais velho” (ABIB, 
2006, p. 87), além da oralidade e confiança, compõem a 
Pedagogia do Segredo (SODRÉ, 2005). Esse modo de 
educar decolonizador, por uma nova episteme – um pensar 
Nagô (SODRÉ, 2017), principia por dois aspectos: 1) 
aprender com o mais velho – quem guarda os saberes 
tradicionais e os fundamentos ancestrais e organiza a 
memória coletiva (toques de berimbau e suas codificações, 
cantos narrativos e corpo-oralidade); 2) aprender com o 
invisível: a mandinga de perceber os fundamentos 
ancestrais codificados (muitas vezes ocultos), como o 
diálogo educativo entre os berimbaus e os corpos nas 
rodas de Capoeira. 

Porém, esta educação decolonial, por meio da práxis 
da pedagogia da Capoeira, não se enquadra nos padrões 
acadêmicos monoepistêmicos; seus princípios de matriz 
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africana (falo de valores ancestrais) não coadunam com o 
sistema vigente: capitalista; colonial (eurocêntrico e/ou 
estadunidense); empresarial/mercadológico; segregador; 
excludente; machista; racista; tecnicista. Portanto, temos 
de ter consciência de qual Capoeira estamos nos 
referindo... 

Não me refiro aqui à Capoeira 
Esportiva/Esportivizada – iniciada, individual ou 
coletivamente, em diferentes localidades no Brasil, a 
partir das décadas de 1950 a 1970 – em que técnicas, 
capacidades físicas e métodos de treino vem sendo cada 
vez mais valorizados na busca de maior espetacularização 
(corporal e midiática). Também não me refiro às Capoeiras 
Regional e Angola – criações dos Mestres Bimba e 
Pastinha, respectivamente nas décadas de 1920/30 e 
1940: reconfigurações  (necessárias ao período histórico, 
porém limitantes) dos fundamentos ancestrais visando a 
aceitação pela sociedade burguesa à época. Estas três 
Capoeiras podem ser consideradas contemporâneas e 
procuram atender, em maior ou menor grau, aos 
interesses do mercado/sistema capitalista (obtenção de 
metas financeiras por meio da satisfação de egos). Além 
disso, se sustentam no enaltecimento dos grupos 
(empresas) e seus Mestres (gestores/empresários), com a 
finalidade de ascensão profissional e econômica, deixando 
de lado os fundamentos de seus ancestrais. 

Escrevo sobre a Capoeira que emergiu160 em meados 
do Século XIX e início do XX (1850 a 1930) – aquela que 

                                                 
160 Emergir no sentido histórico-cultural de se constituir por meio de 
uma organização não linear, complexa, dialética, disrruptiva e baseada 
em relações, vínculos e propósitos (MORIN, 2011; MATURANA, 2014; 
REY, 2004; VIGOTSKI, 1996). 
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herdou dos ancestrais africanos: 1) a corporalidade para a 
luta; 2) a musicalidade; 3) os métodos e códigos para criar 
e sistematizar, de modo inteligente e intelectualizado, os 
fundamentos estratégicos de organização coletiva contra 
um sistema opressor. Um exemplo disso foi a inserção do 
berimbau na Capoeira, neste período, para codificar os 
fundamentos ancestrais e educar a corporalidade dos seus 
praticantes, mediando a luta em jogo estratégico – se 
tornando, assim, o primitivo e verdadeiro Mestre da 
Capoeira. 

Esta Capoeira Ancestral161 é território decolonial, 
com propósito do bem comum, da 
preservação/salvaguarda de um patrimônio cultural 
imaterial e do resgate dos saberes ancestrais. Ela foi 
consolidada em pequenas comunidades do Recôncavo da 
Bahia (para depois chegar à capital soteropolitana e sofrer 
um forte silenciamento de seus fundamentos por conta da 
indústria turística), de transmissão corpo-oral e 
respeitando os mais velhos como verdadeiras ‘sábiotecas 
ou práxiotecas’ pluriepistêmicas (ABREU, 2005, 2014; 
BULE-BULE, 2010; JOGO DE CORPO, 2013; MEMÓRIAS DO 
RECÔNCAVO, 2008). Suas referências históricas são 
Mestres que se situam fora dos ‘holofotes midiáticos’ das 
Capoeiras contemporâneas – sujeitos que tiveram suas 
histórias muitas vezes desqualificadas e/ou invisibilizadas 
pelo sistema vigente, a exemplo daqueles homens que 
ensinaram Bimba e Pastinha. Podemos também incluir 
Besouro, Cobrinha Verde, Maria Doze Homem, Noronha, 
Totonho de Maré, Salomé, Zacarias, Curió Velho, Traíra, 
Cattú, Espinho Remoso, Chicão, Surrão, Virgílio, Dois de 

                                                 
161 No sentido de um processo coletivo, diaspórico e transgeracional. 
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Ouro e Nagé (ABIB, 2009; SANTOS, 1991; COUTINHO, 
1993; ABREU, 2003, 2017). 

A Capoeira Ancestral, em consonância com sua 
origem afrodescendente, procura interligar o ser humano, 
a natureza e a espiritualidade. Dito de outro modo, “o 
outro é o mundo! Esse é o fundamento ontológico de uma 
epistemologia antirracista que tem na ancestralidade 
africana sua forma cultural privilegiada” (OLIVEIRA, 2012, 
p. 45). No entanto, dentro do contexto capitalista, esse 
tipo de perspectiva ecológica enfrenta diversos 
confrontos diante da ânsia do consumismo e do 
produtivismo, geradores de lucratividade para os donos 
dos meios de produção. 
 
3 FUNDAMENTAÇÃO METODOLÓGICA 
 

Opto por iniciar este breve tópico desse capítulo com 
uma citação retirada de um livro que trata sobre o 
estudar/investigar/pesquisar, academicamente, a 
Capoeira, a partir de um referencial teórico e, 
especialmente, metodológico consonante às 
características deste fenômeno (PALHARES, 2018, p. 295): 

 
A complexidade vai nos possibilitar visualizar 
a Capoeira como atividade complexa, 
multidimensional, principalmente pela sua 
matriz africana e o mosaico intercultural da 
sua constituição como ocorreu no Brasil. Pelo 
pensamento moderno colonial (dicotômico e 
hierárquico) não é possível compreender 
(perceber) a complexidade da Capoeira. Essa 
prática cultural produz processos distintos 
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de aprendizagem em relação ao paradigma 
linear da ciência moderna (Mestre Boca162). 

 

A elaboração deste trabalho foi permeada pela 
perspectiva decolonial, construtiva e interpretativa (REY, 
2005), no sentido de compreender a Capoeira pelos seus 
princípios de matriz africana, fora dos padrões acadêmicos 
eurocêntricos (SODRÉ, 2017). Para tanto, a epistemologia 
qualitativa promove e incentiva a criatividade, a 
descoberta e a inovação durante o processo de 
investigação científica (REY, 2003), fato que pode ser 
justificado pelos seus princípios constitutivos: o caráter 
construtivo-interpretativo do processo de construção do 
conhecimento; o singular como instância de produção do 
conhecimento científico; a pesquisa como um processo 
dialógico. E a fundamentação dessas premissas se 
encontra na definição ontológica da subjetividade, que 
pressupõe o conhecimento sobre o ser humano sem 
perder o foco nas complexas relações entre o que o cerca, 
suas formas de expressão e sua individualidade. 
 
4 ANÁLISE E DISCUSSÃO 
 

Partindo da premissa até aqui estabelecida que a 
constituição identitária ocorra por meio do envolvimento 
coletivo, torna-se possível analisar e discutir a relação 

                                                 
162 Boca é Mestre da velha guarda da capoeiragem de rua de Belo 
Horizonte/MG. Também conhecido como Walter Ude, Psicólogo de 
formação que construiu carreira acadêmica como Professor Doutor da 
Faculdade de Educação da UFMG. Foi orientador da tese de doutorado 
que originou o livro Berimbau Ensina (de onde foi retirada a citação). 
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entre identidades e Capoeiras, especialmente suas raízes 
ancestrais. 

A história milenar do África se deu pela dinâmica de 
seus povos (ex: Sudaneses; Banto; Magreb; Haussa; Niger; 
Chade; Fons; Iorubas; Berbere), civilizações (ex: Axum) e 
impérios/reinos (ex: Kush; Mali; Songhai; Congo; Shilluk) – 
todos marcadamente por características identitárias 
comuns a cada um desses territórios, ao longo dos séculos 
(KI-ZERBO, 2010; MOKHTAR, 2010; EL FASI, HRBEK, 2010; 
NIANE, 2010; OGOT, 2010): 
 

[...] o período 1500-1800 foi crucial para as 
formações sociopolíticas do continente. É 
nesses três séculos que a maior parte dos 
habitantes das diferentes regiões da África 
se reagrupou para formar os conjuntos 
sociais, econômicos, religiosos, culturais e 
políticos que constituem os povos africanos 
de hoje. Enquanto as sociedades africanas 
davam origem a grupos étnicos distintos, às 
características linguísticas e culturais 
próprias, grande parte da África se 
transformava em consequência da evolução 
das relações exteriores do continente” 
(OGOT, 2010, p. 1058). 

 

E foram justamente estes povos, em processos de 
transição cultural e social, que vieram habitar as terras 
brasileiras, especialmente dos anos 1500 a 1800, período 
marcado pelo fluxo diaspórico de africanos escravizados 
no Brasil: humanos de diferentes povos, civilizações e 
reinos do África se organizaram nas senzalas, nos 
quilombos, nos guetos e becos, em maltas e, 
posteriormente, em casas e barracões, por uma questão 
de sobrevivência física, espiritual, psíquica e cultural. 
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Advém daí o entendimento do que sejam as 
linhagens, na Capoeira Ancestral – ideia de linha 
condutória baseada na coletividade; no agrupamento por 
congruência de valores e propósitos; na transmissão 
geracional de saberes; na paternagem; e na relação de 
confiança entre um detentor do saber (Griot/Mestre) e um 
discípulo. Ou seja, uma relação complexa e dinâmica entre 
as subjetividades individual e social, de modo que as 
experiências em coletivo, na/da/pela comunidade 
carregam sentidos subjetivos tão marcantes que passam a 
configurar a identidade dos sujeitos. 

E a Capoeira Ancestral nos apresenta uma série de 
exemplificações, tais como: Waldemar DA LIBERDADE, 
Tiburcinho DE JAGUARIPE, Totonho DE MARÉ, Felipe DE 
SANTO AMARO, Zeca DO URUGUAI, NAGÉ. E ainda, as 
famosas rodas da GENGIBIRRA, do CORTA-BRAÇO, do CAIS 
DO PORTO, da RIBEIRA, da FEIRA DE ÁGUA DE MENINOS. 
Todas estas denominações descrevendo uma localidade 
(cidade/distrito, bairro, reduto de ocupação profissional) 
que expressa uma identificação social, cultural e étnica das 
pessoas com aqueles locais. Um respeito em comunidade 
em detrimento à valorização de egos e vaidades 
individuais (de sujeitos e/ou suas empresas), como se tem 
nas demais Capoeiras. 

Os sujeitos que eram referências à época não eram 
Mestres (este rótulo, inclusive, nem sequer apresenta sua 
origem dentro da Capoeira), mas detentores dos saberes – 
dos fundamentos codificados nos toques de berimbau e 
nos cantos narrativos – e, em grande parte, também eram 
líderes comunitários! (Figura 1). Tinham o respeito e a 
admiração dos demais capoeiristas, de 
artistas/intelectuais e algumas autoridades à época, bem 
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como da comunidade a qual pertenciam (ARAUJO, 2018; 
CATUNDA, 1952). 
 
Figura 1 - Waldemar da Liberdade (1916-1990), capoeirista e 
líder comunitário do Corta-Braço, bairro da Liberdade, Salvador. 
Foto de Alice Brill, 1953, pertencente ao acervo Instituto 
Moreira Salles. 

 
Fonte: http://velhosmestres.com/br/waldemar-1953-1. 

 
A ideia de linhagens teve origem no África – nos 

modos de pensar e conduzir a vida (SODRÉ, 2017): por uma 
afroepisteme que se materializou por cada detentor do 
saber, considerando as diferentes características regionais 
– sem promover um ‘engessamento’ do tocar, do cantar e 
da corporalidade, mas principalmente, respeitando os 
fundamentos ancestrais da capoeiragem. 

A Capoeira Ancestral nos apresenta várias 
referências de localidades/comunidades que expressaram, 

http://velhosmestres.com/br/waldemar-1953-1
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em seu tempo, as diferenças de linhagens. E a existência 
de tais diferenças nos permite compreender as diferentes 
constituições de baterias, as pequenas variações nas letras 
de um canto narrativo, as formas distintas de executar um 
mesmo toque de berimbau e as variações no aprendizado 
dos fundamentos de um local para outro (e até no mesmo 
local ao longo do tempo). 

As reconfigurações identitárias das “[...] 
características linguísticas e culturais próprias[...]” (OGOT, 
2010, p. 1058) que ocorreram no África no período 
escravagista, continuaram a ocorrer por aqui. E suas 
influências culturais, de organização social, metodológicas 
e intelectuais foram determinantes na organização da 
Capoeira Ancestral na segunda metade do Século XIX. E 
cabe relembrar que foram estes africanos que 
transmitiram seus saberes e a organização dos 
fundamentos da Capoeira (funcionalidade dos toques de 
berimbau; codificação dos diferentes toques de Capoeira 
– as formações de bateria: cada berimbau com um toque e 
os capoeiristas conseguindo fazer a ‘leitura’ do significado 
daquele conjunto para poder lutar com propósito; e os 
cantos narrativos) para as primeiras gerações de 
brasileiros que acessaram esta Capoeira Ancestral, nas 
primeiras décadas do Século XX, a exemplo de Totonho de 
Maré, Tiburcinho de Jaguaripe, Besouro, Noronha, Maria 
Doze Homem, Noca de Jacó e Cobrinha Verde. E 
posteriormente Bimba, Gigante Bigodinho, Pastinha, 
Waldemar, dentre outros. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A construção do trabalho foi permeada pela 
perspectiva decolonial e a circularidade da pedagogia 
africana – uma Pedagogia dos Segredos – representa um 
exercício importante para esse diálogo. Reitero o caráter 
de mediação cultural da Capoeira Ancestral frente à 
formação identitária de seus praticantes. Sua principal 
característica foi o respeito às diferenças (pessoais – de 
quem conduzia os processos; locais/regionais; 
linguísticas...), o que permitiu que esta afroepisteme 
chegasse aos dias de hoje possibilitando uma educação 
decolonial, plural, cônscia, disrruptiva, não 
capitalista/dogmática. 

Os capoeiristas necessitam refletir, praticar, estudar, 
aprender e ensinar Capoeira de um modo afrobrasileiro: 
em (e pela) comunidade; valorizando a oralidade e os 
fundamentos ‘dos antigus’; refletindo sobre os códigos e 
os rituais; compreendendo as hierarquias e 
funcionalidades; respeitando e cultuando a ancestralidade 
e os segredos; resgatando os fundamentos visando sua 
salvaguarda (e não sua comercialização), e os 
disseminando com ética e responsabilidade. 
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CONGADO: IDENTIDADE E 
PERFORMANCE NAS TRAMAS DO 

PATRIMÔNIO IMATERIAL 

 

Kelly Rabello 

 

1 INTRODUÇÃO 
 
A inserção das políticas de preservação ao 

patrimônio imaterial no Brasil ocorreu a passos lentos e 
sua visibilidade, por um longo tempo, caminhou oculta por 
trás das ações de preservação ao patrimônio material. A 
conservação de monumentos históricos utilizada como 
estratégia para a construção de uma imagem idealizada 
aos modelos políticos nacionais de determinados 
contextos, ganhou assim, maiores prestígios no início da 
trajetória dos institutos de patrimônio cultural brasileiros. 
Logo, as expressões populares que tanto contam sobre a 
diversidade do país, estiveram distantes do 
reconhecimento estatal. Este cenário foi se alterando, 
inicialmente pelos esforços de folcloristas ou estudiosos 
de temas culturais, até que adentrou aos institutos de 
preservação e ganhou legislações específicas.  

O presente trabalho debate os conceitos 
Performance, Identidade e Patrimônio Imaterial, 
entendendo-os como fundamentais para se pensar as 
políticas de preservação das tradições afro-brasileiras. 
Tendo como cerne da discussão o Congado, o objetivo é 
refletir sobre a sua importância na esfera do patrimônio 
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cultural, a partir da compreensão deste como um bem que 
resgata e valoriza a história do negro e que nos conta 
sobre a história do Brasil de uma forma dinâmica. Para 
tanto, será utilizado como referência o caso do Congado 
de Bela Vista de Minas/ MG, registrado como Patrimônio 
Imaterial Municipal.   

Vale mencionar que o presente estudo é fruto da 
minha atuação como historiadora no processo de 
elaboração do Dossiê de Registro, em 2011, bem como de 
seus relatórios de acompanhamento elaborados entre os 
anos de 2012 a 2014. Além disso, meu olhar sobre o campo 
manteve-se como pesquisadora autônoma em 2015 e em 
2016 como mestranda do programa de Ciência da Religião 
da Universidade Federal de Juiz de Fora. Sendo assim, a 
metodologia de trabalho consiste na análise do material 
de campo coletado neste período, bem como no diálogo 
deste conteúdo com fontes bibliográficas que embasam o 
tema a ser discutido.  
 
2 O REGISTRO E O CONGADO EM FOCO 
 

O Registro do bem imaterial visa à preservação das 
tradições culturais, respeitando as especificidades deste 
tipo de patrimônio a partir de sua intangibilidade. Neste 
sentido, o Registro assemelha-se ao Tombamento de bens 
materiais quanto à sua eficácia, no entanto, suas diretrizes 
são pensadas em formatos diferenciados. “Em síntese: 
tombam-se objetos, edificações e sítios físicos; registram-
se saberes e celebrações, rituais, formas de expressão e os 
espaços onde essas práticas se desenvolvem” (IPHAN, 
2006, p.21). Desta forma, o que se busca com o 
Tombamento está mais voltado para medidas de 
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conservação – ou seja, a sua integridade ou a permanência 
de suas características físicas ao longo dos tempos; 
enquanto o Registro intenciona mais especificamente o 
zelo pelo reconhecimento, valorização, acompanhamento 
e documentação dos bens.   

O critério de seleção dos bens a serem legitimados 
como patrimônio imaterial que são submetidos ao 
Registro está relacionado à “sua relevância para a 
memória, a identidade e a formação da sociedade 
brasileira” (CAVALCANTI, 2008, p.120). Sendo assim, “a 
continuidade histórica de um dado bem cultural, sua 
ligação com um passado e sua reiteração, transformação e 
atualização permanentes tornam esses bens referências 
culturais para comunidades que os mantêm e os 
vivenciam” (CAVALCANTI, 2008, p.120). 

Além de valorizar os bens imateriais, o Registro 
colabora para estabelecer uma parceria entre o Estado e 
as práticas culturais, de forma que este deve se 
comprometer a apoiar na sua manutenção. Segundo o 
IPHAN: 

 
O Registro corresponde então à 
identificação e à produção de conhecimento 
sobre o bem cultural. O que significa 
documentar, pelos meios técnicos mais 
adequados, o passado e o presente da 
manifestação e suas diferentes versões, 
tornando essas informações acessíveis ao 
público – mediante a utilização dos recursos 
proporcionados pelas novas tecnologias de 
informação (IPHAN, 2006, p. 22). 

No estado de Minas Gerais, os primeiros Registros 
elaborados com a temática do Congado foram 
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desenvolvidos no ano de 2009, a partir das políticas do 
ICMS Patrimônio Cultural (BRETTAS; FROTA, 2010, s.p). “O 
ICMS Patrimônio Cultural é um programa de incentivo à 
preservação do patrimônio cultural do Estado, por meio de 
repasse de recursos para os municípios que preservam seu 
patrimônio e suas referências culturais através de políticas 
públicas relevantes”. O IEPHA- Instituto Estadual do 
Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, explica 
que “o programa estimula as ações de salvaguarda dos 
bens protegidos pelos municípios por meio do 
fortalecimento dos setores responsáveis pelo patrimônio 
das cidades e de seus respectivos conselhos em uma ação 
conjunta com as comunidades locais” (IEPHA, 2018). 

O Congado é uma rica manifestação da cultura negra, 
além de um importante elemento da cultura popular 
brasileira. Realizado em distintas localidades do país, esta 
tradição permite a leitura de diversos significados 
culturais que incluem aspectos sociais e religiosos das 
localidades onde ocorrem, sendo possível o acesso a 
narrativas que caracterizaram diferentes momentos 
históricos. “Assim, é crucial que ele seja registrado e 
preservado, ação essa que deve ser realizada por 
instituições ligadas ao Poder Público e representantes da 
sociedade civil” (BRETTAS; FROTA, 2010, s/p).  

Os festejos do Congado acontecem, geralmente, 
entre os meses de agosto a outubro. As programações 
podem acontecer durante um ou mais dias, sendo 
tradicionalmente compostas pelas seguintes atividades: 
preparação, organização do espaço, novenas, subida da 
bandeira de aviso, levantamento de mastros, alvorada, 
tirada dos reis, almoço, procissão, missa conga, danças de 
combate, descida de mastros, podendo ter variações de 
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acordo com a tradição dos grupos (GIOVANNINI JUNIOR, 
2005 apud NORONHA, 2014, p.120). 

Os ritos são executados pelos Ternos ou Guardas, 
sendo estas as categorias empregadas para diferenciar os 
grupos rituais por suas funções e características, são eles: 
Congo, Moçambique, Catopê, Marujo, Caboclinho, 
Cavaleiro de São Jorge e Vilão. Além destas variações, 
cada grupo apresenta suas divisões internas em torno de 
uma hierarquia, sendo a autoridade maior concentrada na 
figura do Capitão regente.  

Exige-se deste que seja alguém conhecedor dos 
saberes mágico-religiosos do Congado e capaz de 
administrar e manter a disciplina do grupo. Assim, no 
“comando” do Terno, o Capitão acumula as funções de 
administrador, mestre e, sobretudo, sacerdote”.  

O Capitão conta com auxiliares ou substitutos, que 
podem ser suplentes ou contramestres, e com o Fiscal, 
responsável por manter a ordem. A base do grupo é 
formada pelos Dançantes, que atuam como músicos, 
cantadores e coreógrafos.  

 
O Dançante não possui, a rigor, nenhum 
poder de decisão ou controle dentro do 
Terno. A sua função é limitada, quase 
exclusivamente, a prestar homenagens 
rituais, através das danças e cânticos. (SILVA, 
2010, p. 17). 

 
Para além do “corpo” das Guardas e Ternos, há 

destaque para o Reinado, onde o maior prestígio é 
conferido aos Reis e Rainhas Congo e Reis e Rainhas 
Festeiros. Geralmente, os primeiros possuem cargos 
vitalícios, enquanto os segundos são nomeados 
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anualmente e, juntos, possuem a atribuição de organizar a 
festa, recolher os donativos e responder pelas principais 
decisões do evento.  

Em conjunto, o “corpo” das Guardas e o Reinado sai 
às ruas entoando seus cânticos de devoção, bailando em 
passos ritmados e batucando seus instrumentos 
percussivos, desenhando, assim, a performance em 
homenagens aos seus santos padroeiros. Esta estrutura 
ritual pode ser comparada ao que o filósofo congolês Kia 
Fu-Kiau definiu como o trio “batucar-cantar-dançar”. Zeca 
Ligiéro (2011, p. 131) indica que, para este autor, as 
performances negras na África são inexistentes sem a 
combinação deste trio e afirma que “o mesmo é aplicável 
em relação às performances afro-brasileiras”:  

 
Fu-Kiau afirma que, quando alguém está 
tocando um atabaque ou qualquer outro 
instrumento, uma linguagem espiritual está 
sendo articulada. O canto é percebido como 
a interpretação dessas linguagens para a 
comunidade presente no aqui e agora. 
Dançar seria a “aceitação das mensagens 
espirituais propagadas” através de nosso 
próprio corpo, bem como o encontro dos 
membros da comunidade nas celebrações 
conjuntas, sob o perfeito equilíbrio (Kinenga) 
da vida (LIGIÉRO, 2011, p. 135, grifo meu). 

Nos rituais congadeiros, “batucar-cantar-dançar” é 
um movimento que invoca as forças dos ancestrais, 
chamando-os para conectar o passado ao tempo presente, 
reverberando força e fé no momento ritual.  Ramos (2017, 
p.304) indica que o principal elemento que congrega os 
grupos congadeiros é o ritual, sendo a sua principal 
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característica a performatividade. Para o autor (2017, 
p.307), “as performances rituais no Congado possuem a 
capacidade de revelar a cosmovisão do grupo. O principal 
objetivo da performance congadeira é a atualização da 
memória coletiva que acontece a partir das 
performatizações/dramatizações”.  

Debatendo sobre o conceito de performance, 
Schechner (2006, p.29) diz que “performances marcam 
identidades, dobram o tempo, remodulam e adornam o 
corpo, e contam estórias”. Para o autor, qualquer atividade 
realizada pelos seres humanos pode ser entendida 
enquanto performance, uma vez que cada uma de suas 
ações é realizada a partir de comportamentos duas vezes 
experenciados. Estes “comportamentos restaurados” 
estão presentes em toda a rotina, seja nos hábitos, nos 
rituais ou nas atividades comuns do cotidiano.  

No que tange às performances afro-brasileiras, cabe 
refletir que após a diáspora dos escravizados a 
reconstrução de rituais celebrativos e religiosos se 
inclinavam em “recuperar um comportamento” outrora 
praticado em sua terra de origem, criando uma conexão 
com a memória da África e criando também laços 
emocionais e espirituais entre os seus praticantes. Assim, 
vale destacar que estas práticas passaram por uma 
trajetória de repressão e permissão, variando de acordo 
com os interesses da ordem política e religiosa vigente no 
contexto brasileiro.  

Esta negociação resultou na criação de diferentes 
performances, que apresentam características variadas 
devido à diversidade de etnias africanas, assim como 
decorrentes da própria realidade local em que foram 
moldadas no novo mundo. Segundo Ligiéro (2011, p.136), 
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“no afã de recuperar rituais e celebrações antigas são 
criadas novas e vigorosas tradições, genuinamente 
africanas, mas miscigenadas dentro do próprio processo 
formador do país”. 

No caso do Congado, de modo geral, as festividades 
realizam a coroação de seus próprios reis em referência 
aos reis que exerciam importantes papeis de poder na 
estrutura social do antigo Reino do Congo, situado na 
região central do continente africano. A partir da recriação 
das tradições de coroação dos seus próprios reis no Brasil 
Colonial, o Congado criou a possibilidade de se reconstruir 
uma África simbólica, oportunizando aos escravizados a 
manutenção de parte de seus costumes, dando prestígio 
aos seus povos de origem. Além disso, dentro da tradição 
congadeira, esta coroação também pode fazer referência 
ao culto da Virgem Maria, coroando seus Reis como se 
coroassem a Nossa Senhora do Rosário. Neste ato, venera-
se a patrona, ao mesmo tempo em que se reconstrói o mito 
de fundação do Congado, onde são invertidos os papeis 
sociais dos repressores e reprimidos.   

Seja reconstruindo as antigas coroações dos seus 
próprios reis, ou reconstruindo o mito fundador do 
Congado, estes ritos congadeiros desdobram-se na criação 
de novas identidades, baseadas na história de um suposto 
passado comum. Pautando-se pelo conceito de identidade 
cultural de Stuart Hall (1990), Woodward propõe que “ao 
afirmar uma determinada identidade, podemos buscar 
legitimá-la por preferência a um suposto e autêntico 
passado - possivelmente um passado glorioso, mas, de 
qualquer forma, um passado que parece “real” – que 
poderia validar a identidade que reivindicamos” 
(WOODWARD, 2000, p. 27). Sendo assim, ao serem 
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executados ainda nos dias atuais, os rituais do Congado 
exteriorizam a afirmação de identidades negras voltadas 
para a resistência cultural e religiosa.  

Além disso, os rituais festivos do Congado permitem 
o deslocamento dos sujeitos, de modo que as suas 
identidades cotidianas são suprimidas pelas novas 
identidades que são desencadeadas nos atos rituais. Nesse 
processo as performances dos integrantes desempenham 
um papel fundamental. Schechner (2012, p. 50) define que 
as performances são ferramentas eficazes para o 
acionamento da memória das pessoas, auxiliando-as em 
questões que extrapolam as normas da vida diária e 
transportando-as a uma segunda realidade. “Esta 
realidade é onde elas podem se tornar outros que não seus 
eus diários. Quando temporariamente se transformam ou 
expressam um outro, elas performam ações diferentes do 
que fazem na vida diária”. Vê-se, deste modo, que no 
Congado Reis e Rainhas ganham os prestígios que aquele 
cargo simbólico lhe oferece, sendo tratados com o máximo 
de respeito pelos demais agentes. Alguns congadeiros 
chegam a afirmar que se sentem dotados de uma força 
divina enquanto executam suas atividades performativas. 

O Congado pode assim, portanto, ser interpretado 
como um campo fértil para a produção de novas 
identidades, podendo estas serem moldadas pelos 
fundamentos religiosos ou pelas questões de 
sociabilidade. Através de suas performances, os 
congadeiros dançam, tocam e cantam sobre uma história 
de fé, força e resistência. 

Retomando ao tema do patrimônio cultural, em meio 
às características próprias sobre a razão de existência do 
Congado e as motivações dos participantes para a sua 
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manutenção, é possível indagar: “pode a performance, 
normalmente pensada como ‘intangível’ e ‘efêmera’ ser 
protegida e resguardada? O que isso acarretaria?”. Estas 
perguntas foram levantadas por Diana Taylor quando, em 
seu artigo, questionou a falta de debates acerca do papel 
da performance nos contornos do patrimônio cultural. 
Contudo, a própria autora reconheceu que estas são 
questões “extremamente complicadas, talvez, até sem 
solução” (TAYLOR, 2008, p. 92).  

Apesar das limitações que as ferramentas de 
proteção ao patrimônio imaterial apresentam, entende-se, 
assim como apontado por Teixeira e Vianna (2008, p.5), 
que “é relevante uma incorporação do conceito de 
performance na orientação das políticas de patrimônio 
imaterial” com vistas à “valorização e garantia objetiva das 
condições concretas para a realização dos processos de 
produção” e “na garantia das condições e motivações de 
performar”. E ainda, conforme afirmado por Brettas e 
Frota (2010, s/p), “a análise da performance pode nos 
auxiliar a decifrar a ação dos praticantes dos congados – 
sem apagar qualquer traço – e aprimorar formas de 
registro e transmissão que permitam aos leitores (ou 
espectadores) conhecer a celebração e sensibilizar-se com 
a sua história”.  

Teixeira e Vianna (2008, p.9) conceituam 
performance “como acontecimento, ato deliberativo de 
vivenciar e comunicar, o aqui e agora das ações humanas, 
com toda a sua carga expressiva e singular”. Os autores 
(2008, p.8) indicam que a autenticidade das performances 
não está baseada em uma “origem bem localizada ou 
apenas conjetural”, mas em recriações que são singulares 
e expressivas, o que demanda das políticas de salvaguarda 
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do patrimônio imaterial um espaço que garanta, ao mesmo 
tempo, a liberdade e as condições necessárias para que 
sejam realizas.  

Para Castriota (2009, p.221) “é importante perceber 
também que ao mesmo tempo em que este instrumento 
[o Registro] dá legitimidade e promoção ao bem como 
sendo integrante do patrimônio cultural do Brasil, atribui 
ao Governo uma responsabilidade (...) com sua proteção”. 
Teixeira e Vianna (2008, p.10) destacam ainda que os 
beneficiários destas políticas devem ser “os agentes-
produtores diretos do bem cultural, os performers. E não 
os produtores culturais – mediadores entre os primeiros e 
o mercado ou o Estado”, e que “o que se deve preservar 
são as condições para a performance, e não tanto os 
produtos da performance”. 

O Registro do Congado de Bela Vista de Minas, que 
será apresentado adiante, foi elaborado à luz destas 
reflexões. O caminho percorrido para a salvaguarda deste 
bem não foi no sentido de se tentar engessar a tradição 
em contornos pré-delimitados – o que não iria de acordo 
com os princípios das políticas de preservação dos bens 
imateriais e tampouco seria possível, mas sim visando 
propiciar condições para a preservação do grupo em meio 
à sociedade em que está inserido, respeitando a sua 
dinâmica no tempo. Sendo assim, os resultados foram 
exitosos.   
 
3 O REGISTRO DO CONGADO DE BELA VISTA DE MINAS  
 

Em 2011, pouco tempo após a abertura dos primeiros 
Registros que envolviam a temática congadeira em Minas 
Gerais, o município de Bela Vista de Minas apresentou ao 



Rubens Alves da Silva, Franciéle Carneiro Garcês da Silva,  
Frederico Luiz Moreira, Samanta Coan. (Org.). 

 

960 

IEPHA a proposta de Registro do Congado atuante na 
localidade, tendo posteriormente sua aprovação. Bela 
Vista de Minas é uma cidade pacata, com cerca de dez mil 
habitantes, onde a realização das celebrações congadeiras 
trazem novas formas ao cotidiano local, ganhando 
movimentação e expressividade. 

As motivações para se registrar este grupo foram 
apresentadas na comunidade devido ao seu tempo de 
existência e pela repercussão de sua atuação na cidade 
através da Festa de Nossa Senhora do Rosário. De acordo 
com a oralidade, supõe-se que esta tradição ganhou os 
seus primeiros contornos na década de 1950, através da 
iniciativa de um senhor que foi motivado por festividades 
nos municípios do entorno. Entretanto, somente na 
década de 1980 foi formado um corpo congadeiro bem 
consolidado, com a criação de um estatuto e do CNPJ da 
associação. Desde então a Festa de Nossa Senhora do 
Rosário passou a ser realizada pelos congadeiros 
anualmente, em devoção a sua padroeira.  

Segundo o Decreto nº 3.551, de 04 de agosto de 
2000, que institui o Registro de Bens Culturais de Natureza 
Imaterial que constituem o patrimônio cultural brasileiro, 
os bens imateriais são inscritos nos seguintes livros: 
1)Livro de registro dos saberes (registro de 
conhecimentos e modos de fazer); 2) Livro das celebrações 
(festas, rituais e folguedos), 3) Livro das Formas de 
Expressão (manifestações literárias, musicais, plásticas, 
cênicas e lúdicas), 4) Livro dos Lugares (espaços onde se 
concentram e reproduzem práticas culturais coletivas). 
Diante destas possibilidades, um dos desafios enfrentados 
para se iniciar o processo de Registro em questão foi a 
definição entre a categoria Celebrações, tendo em vista a 
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significância da Festa de Nossa Senhora do Rosário, ou 
Formas de Expressão. Optou-se por esta última ao se 
registrar o Congado de Bela Vista de Minas, abarcando 
assim tanto as festividades como a representatividade das 
ações que se estendem para além do momento 
celebrativo.  

A metodologia utilizada na pesquisa perpassou por 
diversas etapas, sendo elas: acompanhamento dos 
preparativos e da execução da festa, com anotações de 
campo, fotografias e filmagens; visitas ao município em 
períodos externos ao da festa; levantamento de 
entrevistas; consultas a fontes primárias: estatutos, 
documentação jurídica e livros de atas e consultas a 
bibliografias. Dentre estes, foi de grande valia o 
levantamento de dados diretamente com os 
interlocutores, onde se fez possível não apenas identificar 
os dados históricos sobre o bem, como sensibilizar o olhar 
da pesquisa para os elementos sutis que sustentam o valor 
daquela expressão como um patrimônio cultural imaterial 
significante para o município. 

Comumente, a Festa de Nossa Senhora do Rosário de 
Bela Vista de Minas se realiza no mês de setembro, onde 
se reúnem cerca de dez grupos originários de cidades da 
região do Médio Rio Piracicaba, que participam através de 
convites trocados entre si para que um abrilhante a festa 
do outro. Estes concentram suas apresentações no 
domingo, caracterizado como o ápice do evento, mas as 
atividades são antecedidas por uma novena em que 
participa apenas o grupo anfitrião.  No sábado há o 
levantamento de um mastro e o encerramento da novena. 
No domingo acontece a alvorada festiva, o cortejo pelas 
ruas locais, o almoço de confraternização, a procissão de 



Rubens Alves da Silva, Franciéle Carneiro Garcês da Silva,  
Frederico Luiz Moreira, Samanta Coan. (Org.). 

 

962 

Nossa Senhora do Rosário e a Missa Conga. Esta última 
torna-se o momento mais esperado pelos participantes, 
onde são eleitos e coroados os novos Reis Festeiros, que 
se responsabilizarão pela montagem da festa do ano 
seguinte.  

O Congado de Bela Vista de Minas conta com uma 
série de cargos e funções que seguem uma rígida 
hierarquia. Há aqueles que representam o Reinado: Rei e 
Rainha Congo, Vice-Rei Congo, Guarda de Rei, Rainha de 
Santa Efigênia, Vice-Rainha de Santa Efigênia, Rei de São 
Benedito e Reis Festeiros; e o corpo da Guarda: Guarda 
Bandeira, Fiscal da Bandeira, Capitães (Regente e 
Mestres), Marechal Local, Marechal Regional, Tocador de 
Violão, Tocador de Sanfona, Pandeiristas/Dançantes, 
Tocador de Afoxé, Guardas de Trânsito, Fiscais e 
Bombeiros. Totalizando uma média de cinquenta 
integrantes, a maioria é composta por negros e negras. A 
motivação para a inserção da maior parte dos 
participantes passa pela devoção a Nossa Senhora do 
Rosário e por pedidos de intercessão feitos via promessas 
que apresentam como contrapartida a participação anual 
na festividade em sua homenagem. Além disso, há uma 
identificação entre os indivíduos e aquela manifestação 
cultural, representativa de suas formas de experienciar o 
sagrado.  

Quanto a busca dos integrantes pela tradição 
congadeira, é válido refletir que, na modernidade, as 
identidades, outrora configuradas em estruturas 
centradas e organizadas, tornaram-se fragmentadas e 
pluralizadas. Deste modo, a adesão a um sistema religioso 
neste contexto pode ser acionada como um recurso para 
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uma reconstrução de si, conforme indicado por Hervieu-
Léger: 

 
Precisamente porque elas foram 
transformadas, dentro da cultura moderna 
do indivíduo, em um reservatório de sinais e 
valores que não estão mais presentes em 
uma pertença definida nem em 
comportamentos regulados pelas 
instituições, as religiões tendem a 
apresentar-se como uma matéria-prima 
simbólica, eminentemente maleável, que 
pode servir para diversos desdobramentos, 
de acordo com o interesse dos grupos que 
delas se nutrem (HERVIEU-LÉGER, 2008, p. 
55). 

No caso do Congado de Bela Vista de Minas, é 
possível perceber a construção de uma identidade coletiva 
que destaca o sentimento de pertença e de igualdade 
entre os associados e também a preservação de uma 
identidade religiosa voltada para o catolicismo negro 
característico das tradições congadeiras de Minas Gerais. 
Além disto, as identidades pessoais dos participantes 
sofrem um deslocamento de seu lugar comum para um 
espaço-tempo em que há uma verdadeira imersão nos 
personagens que estão representando, o que traz maior 
entrega dos indivíduos para os momentos performativos. 
Diante destes aspectos, torna-se possível a leitura de 
alguns pontos de relevância desta manifestação para a 
cultura belavistana e da importância do apoio à sua 
manutenção. 

Quando se discute as questões relacionadas à 
coletividade no Congado belavistano, podem ser 
considerados como relevantes para os seus contornos 
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desde os aspectos mais internos ao grupo como as 
dimensões mais abrangentes. Em termos regionais 
pontua-se que a associação é filiada a um “subdiretório” no 
qual estão inscritos dezoito Guardas da região do Médio 
Rio Piracicaba. Estas se encontram anualmente em uma 
grande “assembleia”, além de se organizarem para 
participar nas festividades uns dos outros. Deste modo são 
estabelecidos não apenas laços afetivos, como também 
um espaço de troca e aprendizado mútuo entre os 
associados, além do fortalecimento da cultura congadeira. 

Quanto às características locais, no que tange aos 
aspectos religiosos, destaca-se a aproximação, 
conquistada paulatinamente, entre o Congado de Bela 
Vista de Minas e a Igreja Católica da cidade, aliando assim 
símbolos de uma religiosidade afro-brasileira às tradições 
cristãs católicas, em meio ao fervor de um catolicismo 
negro. No que se refere às questões sociais, identificam-se 
os elos estabelecidos entre a comunidade local, 
principalmente dos residentes no Bairro Lages e o Distrito 
Sede. Divididos pela BR 381 e distantes por cerca de 6 km, 
os moradores destas localidades, por mais de trinta anos, 
revezaram o local de realização da Festa de Nossa Senhora 
do Rosário como uma estratégia estabelecida pelos 
congadeiros a fim de possibilitar maior acessibilidade e, 
assim, integrar as comunidades.  

No que diz respeito aos congadeiros de Bela Vista de 
Minas, em particular, há uma parceria entre os integrantes 
que se apoiam de forma efetiva tanto nos momentos 
práticos de organização da festa de sua padroeira, como 
nas necessidades de apoio espiritual.  

Percebe-se, portanto, que o sentimento de 
irmandade é compartilhado pela comunidade que, direta 
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ou indiretamente, participa das atividades festivas do 
Congado de Bela Vista de Minas, seja vivenciando os seus 
rituais, ajudando nos preparativos ou prestigiando como 
expectadora. Estas participações colaboram para a 
consolidação de uma identidade coletiva que se apoia nos 
aspectos sociais e religiosos envolvidos com a tradição 
congadeira. Todos estes aspectos foram levados em 
consideração no processo de elaboração do dossiê de 
registro e das propostas de salvaguarda. 

Para a elaboração das ações de salvaguarda, a equipe 
técnica se empenhou em dialogar com a comunidade 
congadeira a fim de identificar com detalhes quais eram as 
maiores demandas do grupo.  Entre elas, estavam a 
dificuldade de financiamento de suas atividades e a 
necessidade latente de um espaço próprio para o 
Congado, já que este, até então, usava apenas espaços 
cedidos pela igreja católica local e ficava a mercê do 
envolvimento, ou não, do padre responsável em cada 
época. 

Segundo os participantes, a falta de um espaço 
específico para o Congado também ocasionava o 
afastamento de alguns integrantes, que se sentiam 
desanimados diante das situações de trocas constantes de 
locais de encontro. As reuniões e os ensaios do grupo, por 
exemplo, já ocorreram nas casas de festeiros, em uma 
escola pública, no centro catequético e no salão paroquial 
da Igreja Matriz.  

Identificou-se, ainda, que não havia nenhum material 
de referência sobre a história do grupo e que seus arquivos 
se encontravam completamente dispersos, cada um sob 
cuidado de um integrante. Sendo assim, a necessidade de 
um registro documental e a criação de um arquivo também 
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foram pontuadas como importantes meios de preservação 
da memória local.  

Diante deste levantamento, e de outras questões 
mais pontuais que foram apresentadas durante o trabalho 
de campo, foram elaboradas as ações de preservação 
deste bem. Entre estas, foram sugeridas atividades que 
davam destaque à temática do Congado nos trabalhos de 
Educação Patrimonial implantadas pelo município em suas 
escolas públicas, reuniões para um diálogo constante 
entre a municipalidade e o grupo cultural e, em maior 
destaque, a construção da Sede do Congado. Para esta 
última proposta, levou-se em consideração que o grupo já 
apresentava um loteamento em sua posse, mas não tinha 
verbas suficientes para planejar uma obra.  

O conjunto deste trabalho, no qual se somou o 
histórico do município de Bela Vista de Minas, o histórico 
do bem cultural, a descrição detalhada de suas etapas, um 
acervo fotográfico e audiovisual, as ações de salvaguarda, 
dentre outros, foram então finalizados ainda em 2011 e 
enviados para a análise do IEPHA, divulgada em 2012. 
Todavia, os detalhes técnicos do trabalho precisaram ser 
lapidados para então se conseguir alcançar a aprovação do 
instituto, em 2013, o que não reduziu a eficácia de suas 
ações. 

Vale mencionar que a metodologia de preservação 
do patrimônio imaterial em Minas Gerais é alvo de algumas 
críticas. Campos, por exemplo, debate sobre a chegada 
tardia das medidas efetivas de proteção ao patrimônio 
imaterial, que somente foram incluídas na Lei Robin Hood 
em 2009. Segundo o autor “a lentidão em incorporar a 
salvaguarda do patrimônio imaterial como atributo para 
pontuação na legislação estadual que trata do repasse do 
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ICMS para os municípios (Lei Robin Hood) aponta para a 
concepção de patrimônio que os agentes atuantes no 
estado de Minas Gerais tinham em mente e como 
trabalhavam” (CAMPOS, 2011, p.99-100). Além disto, como 
apontado por Andrade Júnior e Faria, outro ponto 
indicado como problemático é o fomento de práticas que, 
no lugar de ações eficazes de manutenção dos bens 
culturais, privilegiam um retorno financeiro: 

 
Em Minas Gerais, as ações de proteção do 
patrimônio desenvolvidas pelos municípios 
são, em muitos casos, norteadas pela 
possibilidade de ganho financeiro pautada 
pela política estadual de repasse do Imposto 
sobre Circulação de Mercadorias e Serviços 
(ICMS), ganho esse condicionado, entre 
outros fatores, pela adoção, por parte do 
município, de determinadas posturas 
relativas ao seu patrimônio cultural. 
(ANDRADE JÚNIOR; FARIA, 2014, p. 48).  

 
Os problemas enfrentados na esfera da preservação 

do patrimônio mineiro se desdobram ainda sobre outras 
questões. Entretanto, há também muitos ganhos, cabendo 
assim a ponderação feita por Pinto (2012, p.2) que, apesar 
de também indicar em seu texto uma série de 
problematizações, considera que “como toda política 
pública, o ICMS Cultural tem vantagens e desvantagens”. 
Para a autora, através desta política: 

 
Os gestores públicos passam a se preocupar 
com o patrimônio cultural que adquire 
visibilidade financeira com a reversão do 
imposto, social com o ranking dos 
municípios, turística e estética com a 
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preservação dos casarões em estilo colonial, 
eclético e art-decò. A população começa a 
valorizar a arquitetura antiga e a memória 
coletiva. As festas tradicionais, antes 
suspensas ou desanimadas, voltam a ser 
realizadas e muitas retomam sua força e seu 
público. As crianças e jovens tomam 
conhecimento da história local e se 
identificam com o patrimônio cultural. Enfim, 
essa política pública sinaliza uma formação 
cidadã e auxilia na construção de um 
sentimento de pertencimento para as 
comunidades onde ela atua. (PINTO, 2012, p. 
2). 

No caso de Bela Vista de Minas, o processo de 
Registro do seu Congado foi aprovado pelo IEPHA em 
2013 e, desde então, as atividades propostas na 
salvaguarda foram sendo solidificadas, aos poucos, 
podendo também ser identificados alguns desafios entre 
os benefícios adquiridos. Sobre esta questão, recai a 
problemática de se desenvolver esforços para a efetivação 
de ações mais voltadas para contornos práticos, enquanto 
há um retorno menos efetivo em atividades focadas na 
conscientização do Congado como representativo de uma 
cultura local. Entretanto, há de se considerar que os 
próprios resultados práticos trazem consigo reflexos que 
colaboram para o fortalecimento de uma identidade 
comum e de valorização desta tradição cultural. 

Neste sentido, percebe-se que as ações de educação 
patrimonial que objetivavam palestras e eventos em 
escolas, assim como a difusão do dossiê de registro no 
objetivo de se atingir um público de leitores não foram 
propostas efetivadas na proporção desejada. Todavia, 
entre os resultados alcançados com êxito, concluiu-se a 
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tão sonhada Sede, inaugurada em 2015, após uma série de 
trâmites burocráticos. Com a realização desta ação, não 
apenas os ensaios e reuniões, mas também as atividades 
festivas como a novena e o almoço, passaram a ser 
executadas neste espaço. Além disso, um de seus cômodos 
foi reservado à finalidade de arquivo, onde passaram a 
ficar abrigados os documentos jurídicos do grupo, bem 
como diversos instrumentos de execução da festividade, 
entre eles espadas, coroas, bandeiras e indumentárias.  

Outra ação relevante foi o apoio da municipalidade 
com o repasse de verbas para o Congado realizar a 
aquisição dos elementos importantes para a sua atuação 
nas festividades, a exemplo das indumentárias e 
instrumentos musicais. Ademais, a produção do próprio 
dossiê de Registro e a disponibilização de seu exemplar 
entre os dirigentes do grupo pode ser considerado como 
um dos resultados importantes, uma vez que atua como 
método de conservação da história do grupo. 

Desta forma, entende-se que o Registro do Congado 
de Bela Vista de Minas trouxe ganhos significativos para o 
grupo. A construção da Sede e o repasse de verbas, por 
exemplo, são ações que, para além dos seus produtos 
materiais, possibilitaram o fortalecimento da identidade 
deste Congado, colaboraram para o sentimento de 
pertença, e se constituiu em um espaço de sociabilidade e 
comunhão. Ademais, colaborou para a valorização dos 
indivíduos enquanto pertencentes a um grupo 
mantenedor de uma tradição relevante a nível social.  

Outros elementos subjetivos da importância da 
manutenção do grupo são refletidos nos festejos em que 
ele participa, seja como anfitrião ou como convidado. Há aí 
elementos evidentemente ativos para a sustentação das 
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atividades que justificam a existência do grupo, podendo 
ser percebidos pela emoção transbordada pelos 
congadeiros nos seus rituais performativos. De acordo 
com um dos próprios integrantes do Congado de Bela 
Vista de Minas, após a instituição do processo de Registro: 
“sentimos mais confiança e mais clareza e mais firmeza 
para estar trabalhando. (...). Nós estamos muito felizes, 
mesmo!”163. 
 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

As políticas de preservação do patrimônio imaterial 
brasileiro foram fomentadas paulatinamente e a 
consolidação de ferramentas específicas para a sua 
proteção chegaram tardiamente no Brasil, principalmente 
se comparadas às destinadas ao patrimônio material. Não 
diferentemente, vemos no país que a incorporação de uma 
valorização da cultura negra foi, e ainda é, um processo 
lento, especialmente quando o assunto toca as questões 
religiosas. 

No cenário atual ainda encontramos uma frequente 
perseguição às religiosidades de matriz africana, ou 
àquelas manifestações que apresentem uma referência 
específica à cultura negra. A tradição congadeira, embora 
sob os contornos de um catolicismo popular brasileiro, 
apresenta elementos sincréticos que exaltam referências 
a uma origem africana. Deste modo, ao longo da história 
do país, essas referências sofreram repressões e ainda 

                                                 
163 Entrevista concedida à Kelly Rabello em visita técnica à Bela Vista 
de Minas em 2012. Para a finalidade de publicação, opta-se pelo 
anonimato neste trabalho.  
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hoje, mesmo que de modo mais sutil, torna-se alvo de 
preconceito social.  

Por outro lado, o Congado é uma manifestação 
cultural e religiosa rica para a manutenção de uma 
memória afro-brasileira. Os rituais festivos rememoram o 
período da escravidão, expressam a fé e a devoção de seus 
adeptos e nos remetem à história e às raízes do povo 
brasileiro. Além disso, não apenas expressam uma 
memória de sofrimento, como também de perseverança e 
resistência negra, o que traz tons específicos ao 
estabelecimento das identidades congadeiras. Neste 
sentido, a inclusão do Congado e de suas festividades em 
meio às pautas do patrimônio imaterial brasileiro são 
necessárias e significantes. 

O Registro de tradições performáticas exige técnicas 
específicas que por vezes tornam-se limitadas dada a 
dinâmica do bem em questão. Entretanto, neste artigo 
apresentei o caso do Congado de Bela Vista de Minas 
buscando apontar como as ações de preservação podem 
também se tornar eficazes e suas implementações podem 
trazer importantes êxitos quanto à valorização da 
identidade cultural. Por fim, busquei contextualizar a 
temática do Congado em meio às políticas de preservação 
do patrimônio cultural brasileiro, dando destaque à 
necessidade de se atentar o olhar para a cultura afro-
brasileira. 
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TRADIÇÃO QUE NÃO SE PERDE: A 
PLAUSIBILIDADE MÍTICA DAS 

MUDANÇAS 

 

Andiara Barbosa Neder 
 

 
1 INTRODUÇÃO 
 

O objetivo desse estudo é compreender como se 
delineou e se mantêm o processo de inserção feminina no 
contexto falocrático da Folia de Reis, em Leopoldina, 
pequeno município da Zona da Mata mineira.  Importa 
compreender como os mitos e seus desdobramentos 
produzidos pela sabedoria popular e já cristalizados na 
memória coletiva, definem, autorizam e justificam 
alterações realizadas na dinâmica da festa sem perder sua 
tradicionalidade. Utilizando a observação participante e 
fontes orais como base da metodologia de pesquisa, as 
memórias e sabedorias de foliões, folionas e devotas, 
oferecem as informações necessárias à reflexão acerca das 
mudanças aceitas e justificadas miticamente pela tradição. 

É relevante nessa discussão explanar a centralidade 
das mulheres na promoção da festa. Pois, apesar de 
geralmente atuarem nos bastidores em funções 
invisibilizadas, sem a sua participação não seria possível a 
organização do giro164. Não só a organização caracteriza a 

                                                 
164 Giro é o tempo de atuação da Folia de Reis e também o nome que 
se dá para a jornada em si. Geralmente o giro começa dia 24 de 
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centralidade da figura feminina na folia, mas a própria 
manifestação depende da devoção das mulheres que, na 
maioria das vezes, realizam as promessas para os santos e 
retribuem a graça alcançada oferecendo os jantares para 
os grupos. Além de mostrar o protagonismo dessas figuras 
que ficam nos bastidores, também é preciso citar as que 
saíram dos bastidores para protagonizarem a cena ritual 
como donas de folias. Sem esquecer que essas mulheres 
chegaram ao topo da hierarquia de grupos 
tradicionalmente masculinos pela abertura proposta por 
outras que as antecederam, que detinham o poder por 
meio do saber. Como é o caso de Belmira, que será 
estudado neste capítulo. Contudo, nenhuma alteração na 
folia pode ocorrer sem que seja oficialmente justificada e 
autorizada. Essa oficialidade vem da esfera mítica, que 
oferece a plausibilidade das mudanças. 

Para discutir o tema inserção da mulher no contexto 
da Folia de Reis optei por traçar um breve panorama a 
partir de uma experiência de observação participante nos 
rituais e apresentações de um grupo de Folia de Reis da 
cidade de Leopoldina, onde a manifestação é bastante 
popular e expressiva. A Folia dos Colodinos. 

 
2 PROTAGONISMO DOS BASTIDORES 
 

Dizer inserção da mulher neste universo, apesar de a 
primeira vista parecer um apontamento pouco 
problemático, já que as folias não são compostas 
“naturalmente” por mulheres, se torna inverossímil na 
medida em que se compreende melhor a dinâmica das 
                                                 
dezembro e termina dia 6 de janeiro, podendo também se estender 
até o dia 20 de janeiro em Leopoldina. 
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engrenagens que possibilitam os giros. Desde os primeiros 
grupos que se formaram em Leopoldina, para ser mais 
precisa, desde o surgimento da Folia da Serra (Folia dos 
Medeiros), a mais antiga que se tem notícia, datando seu 
surgimento de 1816, a mulher sempre esteve inserida 
neste universo. Mais que inserida, ela era quem promovia 
os giros.  

Sabe-se que as mulheres são mais assíduas nos 
ambientes e nos trabalhos religiosos que os homens. 
Birman (1996, p. 207) assevera que há uma predominância 
nítida de mulheres nos assuntos religiosos. Observa que 
em função de “uma clássica divisão de trabalho entre os 
sexos, caberia, pois, às mulheres as lides religiosas e o 
trabalho doméstico bem como o cuidado das relações 
familiares” (BIRMAN, 1996, p. 207). Dessa forma, como 
poderia ela estar alijada do contexto da Folia de Reis, já 
que ele inclui as lides religiosas, enquanto manifestação 
devocional, o trabalho doméstico, no preparo da comida 
servida aos foliões, além do cuidado das relações 
familiares, sendo os grupos compostos majoritariamente 
por integrantes aparentados? É comum as mulheres 
fazerem promessas para os Santos Reis e pagar 
oferecendo o almoço. Quando chega a visita da folia de 
surpresa, ainda é ela quem faz uma broa e passa o café. A 
comida, que tem centralidade na manifestação, na maioria 
das vezes, fica a cargo da mulher. Quando um grupo vai 
cantar na Igreja, é ela quem decora e prepara o ambiente 
para receber os foliões. Além do trabalho de costura dos 
uniformes e bandeira, ornamentos dos instrumentos e dos 
chapéus, que se transfiguram em coroas depois de 
montados pelas mãos femininas, na maioria das vezes. 
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Diante disso, é possível pensar no protagonismo de 
quem fica nos bastidores a fim de entender a centralidade 
da mulher nessa manifestação desde seu surgimento. Por 
isso dizer que hoje a mulher se insere nesse universo não 
é uma afirmativa verdadeira, pois ela sempre esteve 
envolvida, mas importa dizer que atualmente ela ocupa 
lugares a ela sempre negados. Agora ela não só 
protagoniza nos bastidores, mas também entra em cena 
como dona da folia, como foliona e como bandeireira. E 
quem sabe, num futuro próximo, não a veremos como 
palhaça, contramestra e mestra? 

Partindo do giro de 2017, relatarei a minha 
reinserção nesse universo, seguindo a Folia dos Colodinos. 
Esse grupo foi criado pelo Juca Colodino, patriarca da 
família que reuniu filhos, compadres, parentes, vizinhos e 
amigos, para formar uma folia. Optei pelos Colodinos por 
saber que quem sustentava toda a cena era uma mulher, 
que estava nos bastidores, mãe e madrasta dos atuais 
foliões que hoje põem o grupo em giro. 
 
2.1 O CARÁTER COLETIVO DE TODA MEMÓRIA NA FOLIA 
 

No dia 4 de Janeiro de 2017 minha tia foi abastecer o 
carro em um posto da cidade quando ouviu um frentista 
conversar com outro dizendo que teria um encontro de 
folias naquele dia na Boa Sorte (bairro rural de 
Leopoldina). Minha tia logo me disse, sabendo de meu 
interesse pelo assunto. Liguei para o posto e o frentista 
me informou que seria na casa da Matilda165, dona do bar 
situado em frente ao campo de futebol da Boa Sorte, à 
                                                 
165 Todos os nomes utilizados nesta pesquisa são fictícios, para 
preservar a identidades dos colaboradores. 
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noite166. Chegando lá, pude perceber que não era bem um 
encontro, tinha apenas uma folia se apresentando, mas já 
na varanda pude reconhecer alguns rostos e uniformes 
familiares. Sem saber previamente, fui assistir a Folia dos 
Colodinos em um dia que nem tinha marcado pesquisa de 
campo, era somente por diversão mesmo. Ao entrar no 
ambiente festivo fui calorosamente recebida pelo Sr. 
Jerônimo e pelo Sr. Didi, que são foliões antigos dos 
Colodinos e por quem tenho muito carinho. Eles me 
apresentaram à Matilda, dona da casa, que também me 
recebeu muito bem, como prega a hospitalidade mineira.  

Nesse dia o palhaço Robinho fez uma brincadeira 
muito divertida. Tive até a oportunidade de dançar com 
ele. Porém, a brincadeira do palhaço não é composta só 
pilhérias, há também o caráter devocional, que evoca 
seriedade e postura de respeito. Um primo de Matilda, ex-
palhaço e conhecedor dos fundamentos da folia, fez no 
chão um cruzeiro de moedas e notas. Quem tem 
experiência nesse universo compreende que isso é um 
desafio para saber se o palhaço tem o conhecimento 
necessário para assumir a sua função. Robinho, de acordo 
com seus conhecimentos, pede aos músicos para cessar a 
chula e tocar o Estribilho de Reis, uma música 
característica para este momento em que ele recita versos 
específicos até chegar diante do cruzeiro de moedas. 
Recitou durante muito tempo até se ajoelhar diante do 
cruzeiro. Segundo alguns foliões dos Colodinos, ao 

                                                 
166 Interessante notar como em Leopoldina as situações permanecem 
pautadas em uma relação de confiança, como no passado. Telefonei 
para o posto de gasolina e o rapaz que atendeu não me conhecia, e 
mesmo assim, me passou todas as informações sobre a casa da pessoa 
que receberia as folias, sem qualquer questionamento. 
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mascarado não é permitido que pegue esse dinheiro, pois 
as moedas em formato de cruz fazem referência à morte 
de Jesus, que foi para cruz por ter sido traído por dinheiro. 
Dessa forma, ele deve pedir a quem fez o cruzeiro que 
coloque as moedas em seu embornal, assim ele fez. 
Mesmo tendo feito esse procedimento característico, 
Matilda cita em entrevista que seu primo comentou que 
Robinho não citou todos os versos necessários. Afirmando 
a partir daí que os palhaços mais antigos eram diferentes 
dos atuais. Eles pulavam mais, brincavam mais e tinham 
mais graça, deixando entender por outro lado, que embora 
fossem mais engraçados, no momento sério tinham mais 
conhecimento que os de hoje. 
 
Figura 1 - Cruzeiro feito de moedas e notas na casa de Matilda 
e oferecidas ao palhaço Robinho. Dia 4 de janeiro de 2017.  
Fonte: acervo pessoal 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Na verdade, afirmar que tudo que é antigo é melhor 
faz parte de uma construção do imaginário coletivo, que é 
em grande parte constituído pela memória coletiva. Para 
traçar essa discussão busco aporte em autores inseridos 
no campo da psicologia social, que contribuem de maneira 
mais precisa sobre esse assunto. Schmidt e Mahfoud 
(1993) que discutem o pensamento de Halbwachs acerca 
do conceito de memória coletiva, asseveram a natureza 
coletiva de toda memória. Pois as lembranças individuais 
são sempre, construídas através de relação de pertença do 
sujeito a um grupo, o seu grupo de referência. Esse 
indivíduo não precisa estar inserido fisicamente nesse 
grupo no momento atual para que ele seja o seu grupo de 
referência. Ele precisa compartilhar com o grupo 
pensamentos e visões de mundo. De acordo com Schmidt 
e Mahfoud (1993, p.288) “O grupo está presente para o 
indivíduo não necessariamente, ou mesmo 
fundamentalmente, pela sua presença física, mas pela 
possibilidade que o indivíduo tem de retomar os modos de 
pensamento e a experiência comum próprios do grupo”. 
Intimamente ligada à ideia de grupo de referência, situa-
se o conceito de memória coletiva: 

 
a memória coletiva, propriamente dita, é o 
trabalho que um determinado grupo social 
realiza, articulando e localizando as 
lembranças em quadros sociais comuns. O 
resultado deste trabalho é uma espécie de 
acervo de lembranças compartilhadas que 
são o conteúdo da memória coletiva 
(SCHMIDT; MAHFOUD, 1993, p.291). 

 
A retomada de experiências desse acervo, comuns 

aos indivíduos de determinado grupo de referência, revela 
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um apego afetivo a esse grupo, o que dá consistência às 
lembranças dos sujeitos pertencentes a esse coletivo, pois 
o apego remete diretamente à lembrança, enquanto seu 
oposto, o desapego, está ligado ao esquecimento 
(SCHMIDT & MAHFOUD, 1993, p. 288). Esse apego afetivo 
pode ser também um dos motivos pelos quais as imagens 
do passado sejam tão “melhores” que as atuais.  

Mas a memória coletiva depende necessariamente de 
algum esforço individual dos integrantes do grupo de 
referência. A memória se depreende de um trabalho 
individual de reconhecimento e reconstrução. Schmidt e 
Mahfoud (1993, p.289) explicam que o reconhecimento se 
dá por ser um sentimento do já visto, e a reconstrução por 
não ser uma repetição linear dos fatos. São resgates 
entrecortados por uma série de preocupações atuais. 
Além disso, é reconstrução também por ser um 
acontecimento diferenciado, evocável e localizado num 
tempo e num espaço específico em meio ao conjunto de 
relações sociais.  

 
Tanto o reconhecimento quanto a 
reconstrução dependem da existência de um 
grupo de referência, tendo em vista que as 
lembranças retomam relações sociais, e não 
simplesmente idéias ou sentimentos 
isolados, e que são construídas a partir de um 
fundamento comum de dados e noções 
compartilhadas (SCHMIDT; MAHFOUD, 1993, 
p. 289).  

 
Nesse processo, as lembranças das folias antigas, 

para as minhas entrevistadas, podem lhes parecer mais 
interessantes e até mais fiéis ao mito fundante por estar 
temporalmente mais perto do original. Mesmo que em 
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uma escala temporal de mais de dois milênios algumas 
décadas não faça diferença, para quem vivencia a 
manifestação, somente as antigas faziam o “certo”, eram 
mais sérias e mais comprometidas com a “verdade” do 
mito original. Isso porque as antigas folias estavam 
inseridas no seu grupo de referência, com o qual ela 
mantém uma relação de identificação, reconhecimento, e 
por isso faz a reconstrução das vivências que são 
evocáveis, por serem a seu ver, respeitáveis. Por isso as 
folias de antigamente fazem parte de um passado ideal, 
onde a ortodoxia da Folia de Reis impera e as práticas 
rituais, conceituais e performáticas não foram deturpadas. 
 
2.2 A PLAUSIBILIDADE MÍTICA DE TODA MUDANÇA NA 
FOLIA  
 

Ainda na casa de Matilda, conversei um pouco com o 
folião Aurélio, filho caçula de Juca Colodino. Contei a ele 
sobre meu interesse a respeito da Folia de Reis e sua 
relação com as mulheres. O folião me respaldou 
miticamente sobre a plausibilidade da presença feminina 
nas Folias de Reis, dizendo que isso tem um fundamento 
baseado na viagem dos Reis do Oriente ao encontro do 
menino Jesus. Segundo sua versão, quando os Reis Magos 
estavam em viagem encontraram em uma encruzilhada as 
três Marias. Elas indagaram aos Reis onde eles estavam 
indo, esses por sua vez lhes contaram que estavam indo 
adorar o Salvador. As três Marias disseram que gostariam 
de adorá-lo também, mas não tinham o poder de adoração 
e pediram para acompanhá-los e eles aceitaram a 
companhia. Daí se explica a presença feminina como 
aceitável nas folias. Porém essa passagem não se encontra 
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na Bíblia. Aurélio acrescenta que o fundamento da folia 
não está só na Bíblia, mas também, e talvez mais relevante, 
no conhecimento popular. Daí pode-se notar o predomínio 
da tradição oral nesse contexto, que se mostra mais eficaz 
que a escrita.  

Vale ressaltar que a tradição oral se mostra como via 
legítima de continuidade da tradição das Folias de Reis. O 
ritual passado de geração para geração, de pai para filho, 
e também de mãe para filha, num processo hereditário, 
mantém seus traços fundamentais através da oralidade. 
Há uma ritualística experienciada desde a mais tenra idade 
por foliões, folionas e assistência, que interiorizam, a partir 
do vivido, a prática ritual. Pode-se aferir que a força da 
oralidade em Leopoldina se deva em parte à significativa 
presença de africanos e descendentes no município, que 
será discutida mais adiante. Mas importa salientar agora, 
que a preeminência da oralidade é um traço característico 
das sociedades africanas (MONTEIRO, 2005). Alguns 
elementos reconhecidamente aceitos enquanto 
caraterísticas da cultura nacional são advindos das culturas 
africanas e absorvidos por meio da oralidade pela cultura 
brasileira, se tornando parte constituinte do modo de ser 
brasileiro. Monteiro (2010, p. 21) salienta a dificuldade de 
“lidar com padrões culturais africanos transmitidos 
oralmente, os quais, assimilados através de gerações, já 
são reconhecidos ‘oficialmente’, mas preferencialmente 
incluídos na noção genérica de ‘cultura nacional’, aceita 
enquanto resultado híbrido.” A oralidade é tão eficiente na 
propagação de saberes e produção de sentido na vida das 
pessoas que as contribuições socioculturais dos africanos 
e de seus descendentes foram absorvidas num híbrido tão 
homogêneo que suas raízes puderam ser esquecidas ou 
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apagadas. A oralidade mesmo, enquanto um traço 
africano, foi assim absorvida. 

O processo de fusão de culturas que se encontram é 
natural, mas o esquecimento de sua origem talvez não o 
seja. Muitas vezes a origem das contribuições culturais 
europeias é enfatizada, enquanto as africanas 
simplesmente são absorvidas e compreendidas 
genericamente enquanto cultura nacional. Isso se deve ao 
fato de a história ter sido contada pela ótica do dominador 
e nunca sob a perspectiva do dominado, até porque este 
não detinha o domínio da escrita para registrar suas 
crenças, rituais e demais aspectos culturais. Porém, 
“experiência é memória, enquanto capacidade de recordar 
e de evocar, que constitui um enriquecimento de saberes; 
é ainda, presença ativa do passado em nós, como 
dinamismo e princípio de ação” (SCHMIDT; MAHFOUD, 
1993, p. 295). Dessa forma, a memória coletiva registrou 
tais práticas de experiências coletivas de um modo 
eficiente na vivência, que sintetizou e amalgamou os 
aspectos fundamentais das influências africanas sem 
propagar sua origem. Para os africanos, que num primeiro 
momento mantinham seus costumes e naturalmente 
disseminavam suas práticas culturais, não seria 
interessante afirmar a origem de tais práticas, uma vez que 
muitos traços e manifestações culturais africanas eram 
condenadas pelos homens poderosos da época e, 
portanto, passíveis de retaliações, sendo melhor mesmo 
escamotear sua origem.  A não ser que os elementos 
africanos estivessem combinados com manifestações de 
origem europeia, e no caso das manifestações religiosas, o 
traço europeu seria a tradição católica. Conforme Souza 
(2002, p.131) assevera “havia uma tolerância com relação 
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a manifestações de origem africana quando estas se 
aproximavam ou se combinavam com elementos da 
comunidade senhorial, de origem lusitana.” Desta forma, a 
origem europeia era evocada enquanto a africana deveria 
ser atenuada. Por isso a dificuldade em estudar e 
identificar as influências africanas nesse híbrido cultural 
coletivamente compartilhado e ricamente composto. Mas 
importa salientar a oralidade enquanto um traço africano 
difundido e explorado de maneira efetiva na propagação 
das tradições culturais brasileiras. 

Tomando por base a diversidade de histórias 
contadas oralmente e que são derivadas de um mito 
fundante, pode-se dizer que elas surgem a partir da 
dinâmica da criatividade popular e que essa dinâmica é 
movida por demandas.  No caso da Folia de Reis a 
criatividade popular preenche as lacunas deixadas por essa 
passagem bíblica que é tão breve e ao mesmo tempo tão 
importante para os foliões. A história acima apresentada, 
que versa sobre o encontro das Três Marias com os Magos, 
surge a partir de uma necessidade de se explicar, 
conforme a tradição, a presença de mulheres no cortejo da 
folia. Importa salientar que a tradição se pauta nessas 
histórias que se disseminam oralmente e que percorrem 
grupo a grupo. A narrativa das Três Marias, que 
despretensiosamente acaba se mostrando como um 
combate ao machismo167, é uma forma de provar como a 

                                                 
167 Vale ressaltar que o combate ao machismo se delineou como um 
efeito secundário da narrativa, pois inicialmente ela surge para 
justificar a participação das mulheres que tinham algo importante a 
contribuir com a Folia de Reis. Mas não milita nessa direção. Pelo 
contrário, se resguarda de dar plenos poderes às mulheres no grupo, 
enfatizando que as Três Marias não tinham o poder de adoração, 
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tradição é fluida e se adapta às circunstâncias que lhe são 
colocadas. É assim que ela permanece, se modelando e não 
se tornando uma barreira intransponível. Quando a mulher 
começa a ter autonomia, a ganhar espaço na sociedade e 
visibilidade na esfera pública, alçando voos para além da 
esfera privada, ela passa a ser aceita em grupos antes 
inacessíveis à sua condição feminina. Neles, muitas vezes, 
elas realizam atividades que contribuem de maneira 
efetiva para o desenvolvimento do grupo e, portanto 
sendo elemento importante e bem quisto. Se ela traz 
benefícios, ela deve permanecer, se ela deve permanecer 
ela tem que ser respaldada não só pelos foliões, mas 
também pela tradição.  É dessa maneira que surgem essas 
narrativas, como uma necessidade de preencher uma 
lacuna de forma permanente e sem oferecer margem para 
contestações. 

Steil (2001, p. 30) aponta que essas narrativas, longe 
de serem entendidas como mentira, são produtoras de 
verdades e por meio delas a memória de determinado 
grupo social é guardada e seus comportamentos e valores 
prescritos. Além disso, a partir da repetição dessas 
histórias, ou seja, através da oralidade, as novas gerações 
são inseridas no contexto desse grupo. Aprendem os 
costumes, dominam seus códigos e são paulatinamente 
cultivados para a sensibilidade dominante. Esta prevê, no 
contexto da Folia de Reis, que toda e qualquer alteração 
deva necessariamente ser confirmada miticamente para se 

                                                 
pertencente somente aos Reis Magos, cujos representantes legítimos 
são os foliões. Este assunto será discutido mais adiante, mas vale 
ressaltar de antemão para que o leitor não idealize um cenário 
acolhedor para as mulheres no seio dessa manifestação 
tradicionalmente androcêntrica.  
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tornar oficial e ter credibilidade. Somente uma narrativa 
baseada no mito fundante pode produzir uma verdade que 
faça sentido para esse grupo social, que tenha aderência 
nesse contexto social e se insira na sensibilidade 
dominante de forma fluida e decisiva. 

Outro exemplo muito ilustrativo dessa produção de 
verdade por meio de uma narrativa criada a partir do mito 
fundante, é a inserção de pessoas negras em grupos de 
folias de famílias brancas. Há não muitas décadas, 
Leopoldina era uma cidade declaradamente racista. Para 
refletir a partir de exemplos, na esfera do lazer, existia o 
Clube frequentado pela elite branca (Clube Leopoldina), 
fundado em 1926, e o Clube frequentado pelos negros 
(Cutubas), fundado em 1925. Segundo Franklim (2014, 
p.10)  
 

No Clube Leopoldina os pretos não 
entravam, salvo fossem trabalhadores da 
limpeza ou músicos para animar os bailes e 
apenas pela porta dos fundos.  
Do outro lado da rua, quase em frente, fica o 
prédio modesto do Clube dos Cutubas, 
espaço de sociabilidade para as pessoas de 
cor, como se dizia à época de sua fundação. 

 
No Jardim (praça principal da cidade) os brancos 

andavam, socializavam, conversavam, namoravam, no 
centro da praça e aos negros eram oferecidas as margens 
ou a Praça Gama Cerqueira, mais conhecida como Praça do 
Urubu. Ganhou essa alcunha por ser frequentada pelos 
negros e também por se localizar próximo ao Clube dos 
Cutubas e às ruas que acessam os morros onde morava a 
maioria negra (FRANKLIM, 2014, p. 25). Isso escancara a 
fragilidade do conceito de democracia racial difundido 
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largamente desde o início dos anos de 1930, como forma 
de demonstrar a construção de uma identidade nacional e 
coletiva, que propunha a ideia de nação como um todo 
harmonioso e sem conflitos.  
 

O racismo explícito na associação de urubus-
pretos, comum no rol das ofensas que 
sempre serviram para humilhar o povo negro, 
a desmentir nossa falsa democracia racial, 
perde efeito diante do orgulho que os negros 
da Praça do Urubu sentem de seu chão. O que 
deveria ser um escárnio se transforma em 
orgulho do espaço ocupado e incorporado ao 
mapa simbólico de Leopoldina, a cidade de 
maioria negra e mando branco (FRANKLIM, 
2014, p. 25). 

 
Isso expressa a herança de um passado marcado pelo 

forte sistema escravocrata operante na cidade até fins do 
século XIX, que deu origem a esse processo discriminatório 
do negro na região. A união dos negros em um espaço de 
sociabilidade tentou driblar o sistema racista com uma luta 
em prol inserção social do ex-escravo. A inserção plena, até 
o dado momento, não foi possível e ainda hoje o 
preconceito deixa suas marcas, de maneira menos 
declarada, mas não menos preocupante, em todas as 
esferas da vida dos afrodescendentes. É possível explicar 
a amplitude dessa herança com base no censo 
demográfico de 1872: “em Leopoldina, numa população 
total de 41.886 indivíduos, 15.253 eram escravos, ou seja, 
36 % da população. Certamente, esse número dobrava 
quando incluídos os libertos e mulatos. Ali, como no resto 
do país, os negros eram a grande maioria” (FRANKLIM, 
2014, p. 22). No século XVIII nas Minas Gerais os 
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escravizados compunham o grupo mais numeroso, seguido 
pelos libertos e seus descendentes, tanto que entre 
meados do século XVIII e início do século XIX, a 
participação demográfica de negros e mulatos, girava em 
torno de 75% da população (OLIVEIRA, 2017, p. 30). 
Franklim (2014, p. 22) assevera que antes da Abolição 
Leopoldina competia com Juiz de Fora o título de 
município com maior número de cativos do estado de 
Minas Gerais. Além desse vultoso número de escravizados 
na cidade até fins do século XIX, a política de imigração de 
europeus não foi largamente difundida na região da Zona 
da Mata mineira, como uma medida de “branqueamento” 
da população. Franklim (2014, p. 23-24) aponta que a 
abundância de mão de obra negra, a contenção da 
fronteira agrícola cafeeira, o desinteresse dos fazendeiros 
da região pela imigração, e a desorganização do trabalho 
após a abolição, fizeram com que a massa de ex-escravos e 
libertos se tornasse a principal origem dos trabalhadores 
livres da região. 

Desta forma, a religião tem que lidar com as mazelas 
do passado e os impactos no presente. De acordo com o 
contexto explanado, não chocaria dizer que folias de 
famílias brancas ofereciam certa resistência em aceitar 
foliões negros. Até que a sabedoria popular resolveu o 
impasse com uma de suas histórias criadas a partir do mito 
fundante. Sr. Didi, folião experiente da Folia dos 
Colodinos, conta que quando os Reis Magos saíram do 
Oriente para conhecer o Menino Jesus, cada um 
peregrinou sozinho até a metade do caminho. Em um dado 
momento os três se encontraram e prosseguiram juntos. 
Ao parar para descansar durante a noite, os dois Reis 
brancos, Gaspar e Melchior, às escondidas, planejaram que 
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acordariam mais cedo e partiriam sem a presença do Rei 
Negro, Baltazar. Sr. Didi complementa que os Reis brancos 
não queriam andar na companhia de um negro, pois não 
seriam bem vistos. Antes então que Baltazar pudesse 
notar a ausência deles, já estariam diante do Menino. 
Conforme o combinado, partiram sem Baltazar. No 
entanto, quando ele acordou e se viu sozinho para 
prosseguir a jornada, a estrela apareceu em sua frente e o 
levou tão rapidamente ao encontro de Jesus que chegou 
antes de Melchior e Gaspar. Quando estes chegaram, 
ficaram surpresos ao se depararem com o negro 
entregando o presente ao Menino. Por isso, no imaginário 
popular leopoldinense o Rei Negro foi o primeiro a 
reverenciar o Menino Jesus. Por esse motivo também, é 
comum se observar nos presépios das famílias visitadas 
pelas folias de Leopoldina, o Rei negro mais próximo da 
criança.  
 

Figura 2 - Presépio montado na Igreja da Serra, para receber a 
visita da Folia da Serra no dia de Reis. A seta vermelha aponta 
para Baltazar de pé mais próximo da manjedoura e a seta azul 
mostra um Rei Branco de joelhos ofertando seu presente. 
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Fonte: Acervo pessoal, 2014. 

Através de uma observação atenta sobre o 
posicionamento dos personagens do presépio, pode-se 
concluir que geralmente não é o Rei negro que está de 
joelhos e, portanto, quem logicamente estaria mais perto 
de Jesus. Normalmente um Rei branco está de joelhos e 
olhando para baixo, como quem oferta um presente ao 
recém-nascido na manjedoura. Enquanto o outro branco e 
o negro estão de pé. No momento da montagem do 
presépio, o próprio posicionamento das peças já levaria a 
colocar o rei que está de joelhos mais perto do Menino, 
mas a sabedoria popular manda colocar Baltazar como o 
primeiro da fila. Porém, observando vários presépios de 
casas visitadas, tive a oportunidade de conhecer um em 
que Baltazar se encontra de joelhos, adorando o Menino, 
como o primeiro Rei a chegar ao encontro Dele. 
 
Figura 3 - Presépio fotografado na casa de devoto que recebe a 
Folia da Maú. Neste presépio pode-se notar Baltazar, enfatizado 
pela seta vermelha, de joelhos diante do Menino. 

 
Fonte: Acervo pessoal, 2013. 

 
Essa não é uma história conhecida a nível global, pois 

surge a partir de demandas específicas de determinado 
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contexto. Contudo, é uma narrativa corrente entre as 
folias de Leopoldina e região, que ensina que não se deve 
excluir ninguém por conta de sua cor, como fizeram 
Melchior e Gaspar que acabaram saindo em desvantagem.  

Da mesma forma que essa narrativa justificava a 
inserção do negro em qualquer folia e autorizava 
miticamente e, portanto, oficialmente, que ele 
contribuísse com o grupo a partir de suas habilidades 
pessoais e sabedorias, a narrativa das Três Marias justifica 
a inserção da mulher não só na folia, mas também nos 
rituais e cortejos, e autoriza sua respectiva contribuição. 
Porém, ainda que autorize e justifique a inserção da 
mulher, na história contada ainda há traços da cultura 
androcêntrica na qual nos inserimos. Quando Aurélio 
afirma que as Três Marias não tinham o poder de adoração, 
quis dizer que elas não seguiram os Magos por não 
saberem o caminho, mas por dependerem deles para 
adorar o Menino. O que sugere uma relação de 
dependência da mulher em relação ao homem.  

Não se pode negar que o fato de a autorização ter 
sido dada e justificada já é um sinal dos tempos, já pode ser 
analisada como uma mudança. O que deve ser 
compreendido é que as mudanças na sociedade 
acontecem de forma gradual e no contexto religioso, pelo 
menos no católico, isso se dá de maneira mais lenta. 
Seguindo a linha de análise proposta por Cruz (2013), 
pode-se pensar que a Igreja Católica vive hoje uma 
contradição insolúvel por enquanto. Pois mesmo que a 
Igreja incentive a inserção das mulheres nos espaços 
públicos e a conquista gradual de sua e autonomia, 
dignidade, empoderamento e o consequente fim de sua 
posição de inferioridade e subserviência em relação aos 
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homens, por outro lado ela não coloca em prática o que 
suscita, mesmo dentro da sua própria estrutura. Segundo 
Cruz (2013, p. 101), 

 
surge a contradição de, por um lado, 
incentivar e despertar a atuação das 
mulheres nos espaços públicos, mas por 
outro lado, não lhes dar suporte, além de não 
propiciar mudanças mais significativas 
dentro da sua estrutura hierárquica. Faz 
poucas alterações no sentido de as incluir nas 
esferas do poder eclesial. 

 
Assim, parece que a Igreja incentiva as mulheres da 

seguinte forma: empoderem-se, mas não aqui! O que pode 
soar de forma desmotivante aos ouvidos femininos ou até 
mesmo envolvido por uma falsidade perversa. Pois no 
momento de agir como no discurso propagado, de dar 
meios às mulheres para a conquista da igualdade de 
gênero almejada pelo menos no seio da Igreja, ela continua 
cerceando o poder delas no interior da hierarquia e 
delegando a elas apenas atividade de menor importância, 
que não envolvam o exercício pleno do poder. Por isso 
Cruz (2013, p.20) assevera: “Considero que a desigualdade 
de gênero persiste, que a Igreja continua determinando 
tarefas subalternas à mulher e que o exercício do poder 
pelas mulheres é diferente do exercício pelos homens.” 
Além de delegar à mulher apenas atividades menos 
relevantes, a Igreja justifica seu empenho insuficiente na 
atuação de retirar a mulher de situações de opressão e 
dominação em interpretações e citações de narrativas 
bíblicas. Cruz (2013, p. 65) contribui afirmando que 
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O fato de constantemente reafirmar que o 
homem nasceu primeiro e a mulher foi tirada 
da costela de Adão, que foi ela quem levou o 
homem a pecar e que Jesus só escolheu 
homens para seus discípulos, pode sugerir 
que essas passagens bíblicas, sem levar em 
conta o contexto e as simbologias, mantêm a 
mulher submissa, subserviente e dominada. 

 
Dessa maneira, admite-se como natural a posição de 

inferioridade ocupada pela mulher na sociedade, na Igreja 
e em todos os setores em que ela atua, seja na esfera 
pública ou privada.  

Portanto, observar no cenário leopoldinense 
(considerando ser uma cidade pequena no interior de 
Minas Gerais) a dinâmica da inserção da mulher em 
posições nunca antes por elas ocupadas, não parece algo 
de pouca importância dada a morosidade com que as 
mudanças ocorrem numa cidade predominantemente 
católica e marcada por um forte passado escravocrata. A 
partir daí, é possível pensar que as primeiras alterações, 
por menores e mais sutis que sejam, não são tão recentes 
quanto seus resultados aparentes.  
 
2.3 O PODER DE TODO SABER NA FOLIA 
 

No passado já existiam mulheres dedicadas à folia, 
não só no setor de serviços (como preparar a comida no 
qual a mulher sempre teve centralidade), mas também no 
campo das sabedorias, o que gera poder. Um exemplo foi 
Belmira, esposa de Juca Colodino, mãe de seus filhos mais 
novos e filha de um estimado mestre e dono de folia da 
região, o conhecido e temido Sebastião Maceno. 



Rubens Alves da Silva, Franciéle Carneiro Garcês da Silva,  
Frederico Luiz Moreira, Samanta Coan. (Org.). 

 

998 

Na noite de 5 de janeiro de 2017 fui acompanhar o 
giro da Folia dos Colodinos. A folia demorou um pouco 
para começar a tocar na primeira casa visitada, esperando 
todos os foliões chegarem. Um folião, neto do Sr. Dimas, 
trabalhou o dia todo em Juiz de Fora e viajou para 
Leopoldina só para sair com o grupo. Então, enquanto 
esperávamos, conversei muito com os foliões e com as 
esposas deles. Nessas conversas fiquei sabendo mais 
detalhes sobre Dona Belmira.  

Dona Ceição, esposa de Sr. Dimas, comentou comigo 
que Dona Belmira, como ela se refere à sogra, sabia muito 
dos fundamentos da Folia de Reis e botava qualquer folião 
“no bolso”. Quando alguma folia visitava a casa de Belmira, 
Dona Ceição diz que os foliões “passavam aperto”, 
principalmente o mestre, porque se ele cantasse alguma 
profecia errada, ela parava na hora e corrigia. Não devia ser 
uma situação confortável para um metre folião, ocupando 
o topo da hierarquia de uma folia, ser corrigido por uma 
mulher, em uma época em que a mulher não deveria ter 
voz nem vez. O que empoderava Belmira era o seu 
conhecimento acerca da Folia de Reis. 

Isso a insere num quadro bastante interessante de 
autonomia e poder dentro do seu contexto, e era 
respeitada por isso. Dona Ceição acrescenta que era a 
Dona Belmira que ensinava aos filhos tudo sobre Folia de 
Reis: versos, procedimentos rituais, postura, etc. Toda essa 
desenvoltura no universo da manifestação se explica pelo 
fato de ela já ter nascido inserida em uma família de foliões 
e ter vivenciado desde criança tudo que se relacionava com 
a festa e a devoção. Seu pai, Sr. Maceno, era um grande 
mestre folião. Seus netos e bisnetos, que hoje dão 
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continuidade à tradição com a Folia dos Colodinos, gostam 
de repetir seu nome e frisam que ele era o rei dos foliões. 

Segundo os integrantes da Folia dos Colodinos, o pai 
de Belmira era temido na cidade por conta de suas 
habilidades com as forças sobrenaturais. Afirmam que ele 
desafinava instrumentos só de olhar, “rouquejava” foliões 
em Encontros de Folias168 e se ele não quisesse ser visto, 
as pessoas simplesmente passavam por ele sem notar sua 
presença. Percebe-se que por conta de sua desenvoltura 
com o sobrenatural ele era temido e respeitado e essas 
habilidades são atribuições que um mestre de folia deve 
apresentar para exercer sua função plenamente. Por isso 
eles dizem que o avô era o “rei dos foliões”. 

Sr. Maceno era um homem analfabeto e, segundo os 
foliões, tinha em mente mais de três mil versos decorados. 
Belmira, que só tinha a segunda série primária, mas ótima 
caligrafia, era quem organizava de maneira escrita os 
versos novos a fim de ajudar o pai na tarefa de decorar. Ela 
escrevia para não esquecer e depois repetia para que ele 
pudesse guardar em sua memória. O esforço individual do 
mestre é evidente, porém não é solitário. Sr Maceno 
guardava o saber apenas na memória e seu aprendizado se 
dava a partir da oralidade. Método este em que “a métrica 
das palavras, seu caráter versejado, parece ser elemento 

                                                 
168 Encontros de Folias era o nome dado ao duelo que os grupos 
travavam quando se encontravam acidentalmente em algum ponto da 
estrada. Entre as folias sempre existiu muita rivalidade, porém no 
passado essa rivalidade incitava duelos, primeiramente, no campo das 
sabedorias, com versos baseados nos fundamentos da Folia de Reis. O 
mestre mais experiente e sábio, detentor de maior número de versos 
na memória, ganhava o duelo e tomava a bandeira e os instrumentos 
do outro grupo. Isso significava uma desmoralização e poderia até 
mesmo partir para a violência física.  
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importante para entendermos a memorização de grande 
quantidade de informação” (CHAVES, 2003, p. 67). E foi 
assim que Belmira se interessou por folia, e aprendeu 
tantos versos e tudo que os foliões dos Colodinos sabem. 
Segundo seu neto, filho de Aurélio, o Juca era um bom 
administrador da folia, mas ela sabia muito mais que ele. 

No passado existiam muitos Encontros de Folia e 
Belmira prevenia seus filhos a respeito disso. Matilda fala 
em entrevista sobre um Encontro de Folia que presenciou 
quando era criança, que vale a pena explanar aqui para 
compreender o nível de responsabilidade e de 
conhecimento que as folias tinham que ter para sair em 
giro no passado:  

 
Matilda: Aquilo eu não fiquei sabendo até 
hoje: se é porque eles quis encontrá ou se 
encontrô sem sabê... aí eles ficaro mais de 4 
ou 5 horas debatendo um cum outro pra vê 
quem era o melhó. Aí aquele qui num subé 
mais respondê, aí perde.  
ABN169: Perderam a bandeira, né 
Matilda: Perdero a bandeira. Aí eu num sei 
falá quem era, sabe? Qual fulia, de quem que 
era o dono das fulia... 
ABN: E tinha briga mesmo, ou era só de 
palavras mesmo? 
Matilda: não. Só de palavra. 
ABN: É né... não saía... 
Matilda: O paiaço tamém 
ABN: O palhaço também? Um palhaço com o 
outro? Da folia... 

                                                 
169 Como eu estava fazendo a entrevista, coloco as iniciais do meu 
nome (ABN) para identificar  a  minha fala durante a conversa. 
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Matilde: Isso aí nóis via o dia interim, dia 
interim.170 

 
De acordo com o relato de Matilda, esses encontros 

às vezes inesperados, e por muitas folias também temidos, 
eram comuns e muitas vezes desgastantes. Enquanto 
houvesse sabedoria das profecias171 do mestre e dos 
palhaços o duelo continuava. Ninguém desistia do debate 
por preguiça, versavam até esgotarem seus 
conhecimentos. Representava uma vergonha perder a 
bandeira e os instrumentos por falta de conhecimento das 
profecias. O grupo que desistisse primeiro seria encarado 
como inferior, perdedor e voltava para casa 
desmoralizado, sem bandeira e instrumentos e sem 
condições de terminar o giro daquele ano. O que era pior, 
pois assim se tem uma dívida com os Santos e com os 
devotos. Com os Santos por não se concluir o giro, sem a 
Entrega da Bandeira172 não há conclusão. E com os 
devotos, por terem confiado o seu pedido à bandeira 
daquela determinada folia, que foi confiscada pelo grupo 
opositor. Encerrar um giro sem a Entrega da Bandeira é 
como não cumprir uma missão da folia, e não é 
aconselhável deixar missão inacabada. Matilda conta que 
seu primo, quem fez o cruzeiro para Robinho salvar, era 

                                                 
170 Entrevista com Matilda em sua residência, dia 13 de abril de 2017. 
171 Profecias são os versos sagrados da folia, que contam a história dos 
Três Reis em sua jornada do Oriente até o encontro com o Menino 
Jesus. 
172 Entrega da Bandeira é o evento de encerramento do período de 
giro de cada ano. Geralmente, com as espórtulas colhidas nas casas 
visitada, se faz a festa de encerramento, com um belo e longo ritual 
dividido em partes bem definidas, e concluído com um jantar farto, 
que serve foliões e assistência. 



Rubens Alves da Silva, Franciéle Carneiro Garcês da Silva,  
Frederico Luiz Moreira, Samanta Coan. (Org.). 

 

1002 

palhaço de folia e não cumpriu os 7 giros nessa função, que 
todo palhaço tem que cumprir. Ele sofreu um acidente e 
ficou manco de uma perna. Matilde deixa claro que não 
sabe se é por conta disso, mas insinua que desconfia que 
seu acidente seja um reflexo da não conclusão de sua 
missão, pois ele sofreu o acidente em um 24 de dezembro, 
justamente em dia de início de giro. Em entrevista ela 
conta: 

 
Matilda: Porque ele já foi paiaço e ele não 
terminô, não terminô. 
ABN: os versos todos que tinha que falar? 
Matilda: Não. São sete ano. Que se ocê entrá 
pruma fulia, pra acompanhá, é sete ano. Você 
não pode saí.  
ABN: Ah tá. É missão 
Matilda: E ele não cumpriu os sete ano 
ABN: o seu primo?! Mas ele já sabia falar 
aqueles versos todos do cruzeiro? 
Matilda: Não, ele sabe tudo, ué, ele sabe 
tudo! Só num continuô! Ele parô porque, um 
ano ele não foi num sei por que. Porque tava 
trabaiano lá prus lado do Espírito Santo. No 
otro ano ele num foi. No otro ele num foi. No 
outro ele caiu de cima da lage e anda hoje 
manquetano... [começa a falar mais baixo] 
pode ser até porque... né 
ABN: ahhh... porque ele não cumpriu ... 
Matilda: com a promessa dele. Então hoje ele 
é assim: ele ajuda, ele quis que fizesse a janta, 
a gente faz, sabe!? 
ABN: Mas ele acha que pode ter sido por isso? 
Por ele não ter cumprido os sete anos? 
Matilda: Não... a gente num tá falano que é... 
mas... 
ABN: Né?! Porque se não cumpriu né... 
Matilda: E ocê sabe que dia que ele caiu? 
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ABN: Han? 
Matilda: Véspera de Natal 
ABN: Ah!!! [espanto] Parece uma coisa né?! 
Matilda: Parece...173 

 
A ideia que ela transmite é que não se pode afirmar 

que a queda teve um motivo ligado a questões religiosas, 
mas também não se pode duvidar. Esse relato não revela 
apenas uma opinião pessoal de Matilda, mas na voz dela se 
expressa uma ideia construída coletivamente. Dessa 
forma, Schmidt e Mahfoud (1993, p. 295) sinalizam que  
 

A observação do caráter plural da narrativa 
abre a possibilidade de escutar um 
depoimento pessoal como a orquestração de 
vozes coletivas, posta em cena pelo narrador. 
Isto é importante não tanto porque se 
apreendem as relações sociais através da fala 
do indivíduo, mas, principalmente, porque se 
apreende o modo como a experiência do 
indivíduo é modulada, matizada, dentro 
daquele quadro social.  

 
A perda da Bandeira em giro é um fato tão vexatório 

e perigoso aos olhos dos foliões, porque o quadro social e 
o grupo de referência em que elas se inserem afirmam isso. 
Não se trata de uma opinião pessoal de Belmira, mas um 
perigo expresso, elucidado em acidentes como esse 
explanado por Matilda e em tantos outros que se 
delineiam como situações exemplares na interpretação 
dessas pessoas. Pelo temor de se deixar de cumprir uma 
missão da folia e passar por situações como essa 
vivenciada pelo primo da entrevistada, e pela vergonha de 

                                                 
173 Entrevista com Matilde em sua residência, dia 13 de abril de 2017. 
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se perder a bandeira, os Encontros de Folia eram tão 
temidos. 

Diante do perigo que os encontros representavam, 
alguns foliões dos Colodinos afirmaram que Belmira lhes 
dizia que deveriam evitar os encontros, mas se não fosse 
possível, deveriam mandar chamá-la. Isso porque ela 
detinha o conhecimento das profecias ditas por seu pai e 
dessa maneira, com ela do lado seria difícil perder um 
duelo. O que mostra a sua eminência nos saberes 
tradicionais referentes à Folia de Reis.  

Apesar do papel fundamental dessa mulher no 
aprimoramento do conhecimento das profecias de Sr. 
Maceno, e sua centralidade na formação dos novos foliões 
do grupo de seu marido Juca, o nome dela parecia não 
merecer destaque na fala dos foliões. Só citaram seu nome 
quando eu perguntei. A ela também não é feita nenhuma 
referência em relação ao nome do grupo.  Afinal, Colodino 
não é o sobrenome da família, deriva do nome do sogro de 
Belmira, gerando um apelido que o acompanhou pela vida 
toda.  Apelido que por sua vez foi herdado por Sr. Juca, que 
se tornou o Juca Colodino. Seu Jerônimo em entrevista 
diz: “Meu vô chamava José Craudino174. [...]e nóis num tem 
nada de Colodino, meu nome é [...] Morais do Vale, então, 
mas vem da família do pai, né? Então é Folia dos Colodino.” 
Os foliões decidiram manter o apelido do pai, que herdou 
do avó, para se identificarem enquanto coletividade em 
torno de sua memória. Tenho contato com a Folia dos 
Colodinos desde 2010. Fiz entrevistas com seus foliões e 

                                                 
174 Para ser mais fiel ao relato do folião, transcrevi conforme sua fala, 
mas o nome do avô era José Claudino, o que gerou o nome Colodino. 
Por conta da fidelidade também e para fazer sentido seu relato, não 
foi adotado um nome fictício para o avô.  
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ouvi muito em conversas informais, nas quais também 
colhia informações valiosas, e em apenas uma conversa 
ouvi os foliões falarem da matriarca, mas sem dar nome ou 
ênfase à sua figura. Apenas neste ano, quando precisei 
investigar o papel da mulher nas folias, me foi revelado seu 
nome e mais informações a seu respeito. Dessa forma, é 
possível pensar que apesar de toda sua sabedoria, sua 
centralidade na formação do grupo, seu mérito não é 
afirmado com facilidade, por ser mulher em uma época em 
que a elas não era dado o direito de participar da esfera do 
saber que gera poder.  

Destarte, Belmira é uma figura interessante, pois ela 
não se enquadra em um recorte temporal coerente com 
suas atitudes autônomas nesse cenário conservador no 
qual viveu e atuou.  Não se define em um continuum 
metodológico no qual pesquisadores possuem o mau 
hábito de adequar seus objetos de investigação. As 
atitudes de Belmira transcendem a noção de quanto mais 
antigo o tempo mais invisibilizada era a mulher e sua 
atuação. Assim como seus saberes, que deveriam ser 
negligenciados diante do saber masculino, sobretudo no 
contexto da Folia de Reis, onde os homens dominam por 
tradição. No seu tempo, o padrão de mulheres seria o de 
seres dóceis, passivos, calados, submissos a uma ordem 
androcêntrica maior. E por mais que soubessem sobre 
temas socialmente referentes ao universo masculino, o 
que não era comum, jamais lhe seria permitido falar ou 
corrigir um homem em público sobre aquele assunto que 
lhe é de “direito” manifestar. Um direito atribuído pela 
tradição e por ela mesma questionado, ou melhor, 
ampliado à participação feminina na atualidade. 
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3 OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE OU PARTICIPAÇÃO 
OBSERVANTE? 

 
O método utilizado nesta pesquisa está balizado pela 

observação participante.  Através dela o pesquisador 
experimenta pessoalmente o fenômeno que se propõe a 
estudar e o contexto no qual ele está inserido. Submerso 
nas teias de relações que cercam o seu objeto de estudo, 
fica mais fácil dominar os códigos e linguagens específicos 
do universo simbólico que determina e define o fenômeno 
a ser analisado, assim como também é afetado por ele.  
Destarte, a observação participante se mostra eficiente na 
tarefa de interpretar e compreender o fenômeno de 
acordo com o mundo simbólico no qual se insere. 

O conceito semiótico de cultura apresentado por 
Geetz (2008) como “sistemas entrelaçados de signos 
interpretáveis” (GEERTZ, 2008, p.10) é o conceito que 
baliza esta pesquisa. Diante disso, o pesquisador deve 
estar atento a essa teia de significações e suas possíveis 
análises. Ciente de que a fonte do conhecimento 
antropológico é a realidade social e o trabalho do 
etnógrafo é realizar uma descrição densa, não deve 
somente descrever o vivenciado, mas sim interpretar a 
realidade e compreender o material simbólico que ela 
sustenta em busca de seus significados (GEERTZ, 2008, 
p.12). A partir da observação participante se tem a 
possibilidade de “dominar, pela vivência, a linguagem e os 
códigos que orientam o comportamento coletivo e 
atribuem sentido e plausibilidade às experiências que lá 
são observadas” (PROENÇA, 2008, p.31).  

Nas pesquisas que tratam do tema religião, 
compreender a lógica da crença e a dinâmica que move os 



Patrimônio, informação e mediações culturais na contemporaneidade 
 

1007 

fiéis, é de extrema relevância para o desenvolvimento da 
análise teórica. Por isso, a imersão no campo se torna a 
estratégia mais adequada para apreender os significados 
que são intrínsecos àquela realidade social e seus códigos 
que permeiam a religião. Proença (2008), ao revelar os 
benefícios que o método traz à pesquisa no campo da 
religião, ressalta que a observação participante é 

 
um caminho metodológico fértil ao 
pesquisador de segmentos religiosos no 
Brasil contemporâneo, por permitir maior 
inserção no imaginário da crença, revelando 
mais profundamente os mecanismos e as 
lógicas que regem seu funcionamento, 
atenuando desta forma a margem de 
interpretações precipitadas ou superficiais 
no trabalho investigativo (PROENÇA, 2008, 
p.15). 

 
É a partir desse método e com base em fonte oral, 

que estudo e analiso o contexto da Folia de Reis. 
Fundamentada por essa observação e vivência e pelas 
conversas e entrevistas, posso aferir que a mulher não se 
insere atualmente no contexto da folia e tampouco se 
inseriu no passado, na verdade ela sempre esteve 
intrinsecamente absorvida por ele, porém invisibilizada. 

Contudo, o método da observação participante que 
me propus a seguir para a realização desta pesquisa, no 
qual a observação se mostra de suma importância, por 
vezes se tornou menos significativa que minha 
participação plena nos eventos solenes e visitas da folia. 
Muitas vezes, me vi participando intensamente dos rituais, 
enquanto assistência, e do setor dos serviços. Já dancei 
com o palhaço e ri de seus versos, mas também já cortei 
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azeitonas para a farofa do jantar dos Santos Reis durante 
conversas valiosas, lavei pratos durante a festa para ajudar 
as mulheres do setor dos serviços e já ditei a rota do ritual 
para quem não conhecia. Durante as conversas já me 
emocionei e me espantei com as histórias, já me indignei 
com a exclusão, já me animei com cada pequena vitória 
feminina. As entrevistas foram sempre conversas, e as 
conversas, entrevistas. Isso tudo faz pensar que a 
observação participante se tornou uma participação 
observante, já que no decorrer da pesquisa, o campo me 
envolveu e me absorveu de tal forma, de um jeito tão 
carinhoso, com sorrisos e abraços, que me rendi aos seus 
encantos. A diversão e o afeto guiaram a pesquisa, mas 
nem por isso o caderno de campo deixou de estar repleto 
a cada final de giro. Participei de tudo que pude, vivenciei 
muito, perguntei o que podia e observei o que não cabia 
perguntar. Percebi que não foi a observação que guiou a 
participação, mas o contrário, minha participação guiou a 
observação. Só consegui treinar o olhar para observar e 
analisar os elementos realmente importantes depois de 
experienciá-los. Finalmente compreendi que não é a 
observação que guia a pesquisa, mas a vivência que guia o 
olhar, e o olhar guia a análise. 

 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Neste capítulo tive a oportunidade de mostrar o quão 

generoso é o campo de pesquisa para o estudioso das 
manifestações populares religiosas e quão eficientes são 
suas ferramentas metodológicas. Através da observação 
participante, além de compreender os códigos e toda a 
estrutura ritual da festa, foi possível criar laços de 
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afetividade, que abriram portas para alcançar fontes 
valiosas, que gentil e generosamente compartilharam seus 
conhecimentos, por meio de entrevistas, relatos, histórias, 
casos, e toda contribuição oral concedida. As entrevistas e 
conversas informais fornecem um rico material de análise, 
que revelam não a opinião de uma pessoa, mas a voz da 
coletividade, permeada por questões e conceitos 
construídos com base em fundamentos do seu contexto 
social. Dessa forma, refletem diretamente sua lógica e 
dinâmica. 

Com base nos relatos de foliões e devotas pude 
traçar uma breve discussão sobre a inserção (ainda em 
curso) gradativa da mulher em um contexto androcêntrico 
e hierárquico como o da Folia de Reis. Esta por sua vez, 
inserida em um contexto católico, pouco receptivo às 
rupturas e mudanças, sobretudo com relação à 
participação efetiva das mulheres na esfera religiosa.  

A possibilidade de qualquer alteração no universo da 
Folia de Reis se dá pela via mítica, se justificando com base 
no mito fundante e suas variações. As narrativas que 
outorgam as mudanças dentro desse cenário são 
engendradas pela criatividade popular, que é movida por 
demandas sociais. A mobilidade dessa engrenagem 
interdependente se define na flexibilidade da tradição, 
que não se perde por se transformar, se ressignifica, e se 
fortalece por se adaptar às novas circunstâncias que o 
contexto lhe apresenta, sem perder a sua essência, que se 
encontra na fé de mulheres e homens, autorrenovada a 
cada giro da folia. 
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O SABER-FAZER DO TECER DE 
MULHERES ARTESÃS NA 
CONTEMPORANEIDADE: 

EMPODERAMENTO FEMININO E 
ARTESANATO POR UM OLHAR 

HISTÓRICO E ANTROPOLÓGICO 

 

Bianca Xavier Lemes 

Andréa Franco Pereira 
 

1 INTRODUÇÃO 
 

O presente artigo apresenta um projeto de pesquisa 
de doutorado em andamento abordando o saber-fazer do 
ofício do tecer manual como possível fator de 
empoderamento de mulheres artesãs. Pelo viés do 
patrimônio imaterial, pretende-se enfocar o saber-fazer 
dos diversos tipos têxteis encontrados no Brasil, como o 
crochê, o bordado, o tricô, o tear mineiro e demais tipos de 
tecelagens manuais, e em países da América Latina, como 
o tear Wayuu (colombiano-venezuelano), tear de cintura 
(peruano, boliviano, mexicano), tear Mapuche (chileno). 
Nesse contexto, muitos de nossos países vizinhos sul-
americanos, possuem o artesanato têxtil com grande 
relevância cultural, recebendo o título de Patrimônio 
Têxtil, como ocorre no México, Perú, Colômbia e Chile.  

O saber-fazer é um termo de origem francesa savoir-
faire, usado para aquele que possui habilidade, jeito ou 
perícia específicos para executar uma tarefa ou atividade. 
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Esta investigação possui antecedentes em pesquisa 
de mestrado intitulada “O saber-fazer do crochê: valores 
do artífice e do patrimônio imaterial” (LEMES, 2017), em 
que se discutiu como o saber-fazer tradicional é capaz de 
valorizar um grupo de artífices do crochê, afirmando e 
reconhecendo a construção das identidades individuais e 
coletivas, por intermédio do artesanato que produzem. Ao 
valorizar o artífice, valoriza-se também o produto advindo 
de seu saber-fazer, com desdobramentos positivos para o 
desenvolvimento da economia local e para os demais 
aspectos intrínsecos ao saber-fazer. A pesquisa mostrou 
que, no fazer do crochê, o encontro entre mulheres de 
maneira presencial e virtual (crescente a cada dia, por meio 
das mídias como internet e aplicativos), favorece o 
fortalecimento e a difusão da tradição do crochê, assim 
como a troca de experiências entre as artesãs, o aumento 
da autoestima, e o pertencimento social, afirmando a 
identidade do grupo. Outro aspecto destacado diz 
respeito à figura feminina ligada aos trabalhos manuais 
sendo transmitido pela tradição familiar. A produção 
artesanal foi apresentada como geradora de renda pela 
venda das peças de crochê produzidas, trazendo também 
à tona relações mais complexas, intrínsecas ao fazer, indo 
para além do fator mercadológico, destacando as relações 
sociais e culturais ligadas ao artesanato. Todos esses 
fatores encontrados no saber-fazer do crochê revelaram 
que o mesmo é capaz de trazer empoderamento, no 
exemplo do grupo de artesãs do Sul de Minas, em diversos 
aspectos: sociais, econômicos e culturais. A atividade 
fomenta a autoestima e traz a sensação de pertencimento 
social, fazendo com que estas mulheres tenham o 
artesanato como forma de independência, e até mesmo de 



Patrimônio, informação e mediações culturais na contemporaneidade 
 

1015 

resistência, tornando-se a voz de como essas mulheres se 
expressam e estão no mundo. 
 

Figura 1 - Grupo de mulheres crocheteiras do Sul de Minas 
Gerais – Brasil 

 
Fonte: LEMES, 2017. 
 

Figura 2 - Quadradinhos tecidos em crochê 

 
Fonte: LEMES, 2017. 
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O fazer artesanal do tecer, que vem sendo passado 
por meio da tradição familiar, se mantém vivo e 
sustentado, até o presente, por meio do ofício que, por sua 
vez, relaciona-se diretamente a técnicas associadas ao 
saber-fazer, que trazem consigo processos artesanais 
milenares e que estão associados culturalmente à figura 
feminina. Nesse contexto, reside também a identidade 
local, viabilizando a formação de um produto com vistas à 
geração de renda, favorecendo o desenvolvimento 
econômico, cultural e social da comunidade, fortalecendo 
valores do patrimônio material (o artesanato) e do 
patrimônio imaterial (o próprio saber-fazer). Por outro 
lado, contrapõem-se a isso a desvalorização sofrida pelo 
artesanato frente ao modo de produção capitalista 
presente na contemporaneidade e a posição subjugada da 
artesã, como mulher sujeita e apta ao trabalho manual e 
doméstico. 
 
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  
 

O termo patrimônio vem contemplando uma grande 
abrangência de conhecimentos nas mais diversas áreas e, 
consequentemente, ampliando o quadro de novos 
agentes e mecanismos de conhecimento para sua análise. 
Pensar sobre o patrimônio de uma comunidade significa 
levar também em consideração aspectos culturais, sociais, 
econômicos, além de seus benefícios e impactos 
ambientais. Com a ampliação do termo, volta-se o olhar 
para o patrimônio imaterial ligado aos saberes, aos modos 
de fazer, às habilidades, crenças, práticas e aos modos de 
ser das pessoas. Nesse sentido, Castriota (2009) aponta 
que deve-se olhar para os “valores” incorporados aos bens 
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culturais, e não apenas para seus aspectos monumentais 
ou estéticos. O autor afirma que, para se decidir, portanto, 
o que é patrimônio e os valores nele incorporados, é 
necessário examinar sempre porque e como o patrimônio 
é valorizado, e por quem.  

Assim, esta  pesquisa, parte da perspectiva de que o 
saber-fazer dos ofícios poderia trazer uma discussão que 
ultrapassa a técnica e o produto feito pelas artesãs e 
focaliza as relações sociais, econômicas e antropológicas 
do processo artesanal, trazendo à luz questões ligadas à 
identidade, às referências culturais, à autoestima, 
favorecendo, assim, o empoderamento de grupo de 
artesãs.  

O termo empoderamento, segundo Magdalena León 
(2001), surge, em nível internacional, no âmbito do 
Movimento Social de Mulheres, na década de 1960, que 
contestava os modelos de desenvolvimento vigentes, 
colocando a necessidades de se olhar para a mulher e dar 
visibilidade a seus interesses dentro da sociedade.   

A palavra ofício deriva do latim, opficium, e significa 
realizar um trabalho aplicando técnicas e habilidades 
específicas. Os ofícios estão ligados às habilidades 
artesanais, à figura do artífice ou artesão, no regime de 
trabalho denominado artesanato, que segundo Sennett 
(2015), em uma expansão do termo, é possível aprender 
sobre si mesmo pelo ato de fazer algo manualmente.  

De acordo com, Keller (2014), o trabalho artesanal 
tem uma dupla dimensão: cultural e econômica. Integra 
arte, técnica, materialidade e imaterialidade enquanto 
trabalho humano (BOURDIEU, 2004 apud KELLER, 2014). O 
artesanato é concebido como “um fenômeno 
heterogêneo, complexo e diversificado como forma de 
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expressão cultural entre a tradição e a 
contemporaneidade” e que por isso, envolto em diversas 
dimensões sociais: “cultural, econômica e institucional”, 
sendo importante por “promover a inclusão social por 
meio da “geração de renda e de resgates de valores 
culturais e regionais” (KELLER, 2014, p. 324). Canclini 
(1989, p. 77) afirma que “devemos estudar o artesanato 
como processo e não apenas como objetos em si mesmos, 
envolvendo, no processo, as relações sociais”. Neto (2001) 
coloca ainda que o artesanato deve ser valorizado pelo 
fato de nele estarem contidos traços culturais da região de 
sua origem. Também por sua função social, que empresta 
dignidade a quem o produz. Além de ser fonte de sustento 
para quem o executa, traz sentimento de auto estima, e de 
orgulho de si mesmo, que se transforma em mola 
propulsora para a construção da cidadania.  

Olhar para a cultura têxtil de uma comunidade, parte 
integrante da cultura material, é interessar-se não apenas 
pelos aspectos técnicos de sua produção, mas, também, 
pela “vida social” intrínseca a ela. No que se diz respeito à 
produção dos têxteis no Brasil, observa-se que a mesma foi 
pouco valorizada ao longo dos tempos como patrimônio 
por dois motivos: a) o artesanato têxtil, como artefato, não 
possuía grande valor econômico e b) o fato de a produção 
artesanal têxtil ser associada ao universo feminino. Essa 
desvalorização ocorreu em países europeus e norte-
americanos que, no entanto, reconheceram, tardiamente, 
a patrimonialização dos têxteis.  

Com a ampliação do termo patrimônio, a partir da 
década de 1980, os artefatos do artesanato passam a 
ganhar sentido atribuído pela sociedade. Nesse sentido, os 
artefatos têxteis, serão também associados às identidades 
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individuais ou coletivas dos sujeitos, assim como de sua 
trajetória histórica, artística e etnográfica, sendo possíveis 
de serem apreciados em termos patrimoniais. “Além dos 
museus de têxteis, especificamente, outros museus (ou 
arquivos) de moda, artes aplicadas, crafts, indústria, 
mobiliário e mesmo etnográficos também tomam os 
têxteis como patrimônio cultural” (NEIRA, 2015, p. 5-8).  

A série de eventos denominada Revolução Industrial, 
sem dúvida, transformou completamente a relação da 
sociedade com o consumo de tecidos e, mais tarde, 
também abalou o conceito de patrimônio cultural têxtil, 
vindo transformar, sobretudo, o valor simbólico da 
produção têxtil artesanal anterior. “O têxtil está entre o 
indivíduo e as pessoas ou eventos; entre técnicas ou 
autoria ou, por fim, entre símbolos pertencentes aos 
agrupamentos sociais” (NEIRA, 2015, p. 15-19).  

A produção manual exige um tempo de execução 
diferenciado da produção industrial. É feita sem larga 
escala e, portanto, os produtos manuais têm sua 
particularidade estética e de valores sociais e culturais. 
Essa lógica da produção artesanal vai contra o processo 
atual da industrialização, gerando, sobretudo, impactos 
sociais. “A sociedade industrial moderna, com sua lógica da 
obsolescência programada, destrói sistematicamente 
qualquer quadro estável de referências, num processo de 
renovação incessante de usos e costumes, imagens e 
valores” (CASTRIOTA, 2009, p. 81). 

Desse modo, valorizar o saber-fazer das artesãs no 
ofício do tecer (em um tempo no qual, na produção, 
prevalece o imediatismo das máquinas e, nos valores, a 
efemeridade) possibilitará o fortalecimento, a 
manutenção da tradição, da identidade local e do sujeito, 
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bem como poderá trazer o empoderamento para as 
artesãs. Além disto, valorizar a identidade que é 
construída a partir das relações em diferentes contextos e 
situações, e formada com base na história de cada pessoa, 
da família em que foi criada, do lugar onde vive, suas falas, 
expressões, e suas referências. A identidade social é capaz 
de nos projetar, nós próprios, em outras identidades, ao 
mesmo tempo em que nos leva a internalizar nossos 
valores e significados, tornando-os parte de nós mesmos. 
Dessa maneira, conseguimos nos colocar no mundo social 
e cultural que ocupamos. A identidade, então, costura o 
sujeito à estrutura (HALL, 2005, p. 12).  

O saber-fazer do ofício de tecer aponta para um 
hábito vindo, desde os tempos remotos, ligado à tradição 
e, quase sempre, associado à figura feminina: a mulher 
com habilidades manuais, desenvolvendo no âmbito 
doméstico um fazer manual – o artesanato. A palavra 
tradição, segundo Martins (1986, p. 27), vem do latim 
tradere que significa transferência, passagem. Desse 
modo, a etimologia da palavra refere-se à transmissão e 
está associada à noção de difusão. No entanto, o autor 
ressalta que a diferença entre difusão e tradição é que, a 
primeira, refere-se “à transmissão da carga cultural de uma 
população” e a segunda, “opera no tempo”, referindo-se “à 
transmissão da herança cultural de uma geração a outra da 
mesma população”.  
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Figura 3 - “The Knitting lesson” (Charles Moreau – 1830-1891) 

 
Fonte: http://www.artnet.com/artists/charles-moreau-2 

 
Sob a ótica do sociólogo americano Edward Shils, 

Castriota (2014, p. 6, 7) aponta que a tradição é qualquer 
coisa que é transmitida do passado para o presente e, em 
uma ampla abordagem, inclui nela sua substância, o 
processo (praticada por pelo menos três gerações), e o 
valor - atribuído pela sociedade. A substância, segundo o 
autor, seria “todos os padrões consolidados da mente 
humana, de crença ou modo de pensar, das relações 
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sociais, práticas, técnicas, artefatos físicos ou objetos 
naturais [que] são suscetíveis a se tornarem objetos de 
transmissão” e ainda se tornado parte da memória.  

 
2.1 EMPODERAMENTO FEMININO E ARTESANATO – POR 
UM OLHAR HISTÓRICO E ANTROPOLÓGICO.  

 
Busca-se discutir como o saber-fazer tradicional do 

ofício do tecer pode ser um fator capaz de trazer 
empoderamento para mulheres artesãs no mundo atual, 
fazendo um contraponto com a desvalorização do 
artesanato frente à contemporaneidade e ao modo de 
produção capitalista. Assim, cabe a discussão de que ao 
mesmo tempo que o saber-fazer do ofício e os demais 
aspectos intrínsecos ao fazer podem empoderar grupos de 
artesãs trazendo independência financeira, auto estima e 
reconhecimento, o contexto do artesanato, no qual se 
encontram os ofícios tradicionais, sobretudo os têxteis, no 
século XXI, ainda  desvalorizam o saber-fazer, sob uma 
ótica capitalista e patriarcal que impera na nossa 
sociedade e na própria história do trabalho da mulher, uma 
vez que o artesanato têxtil é, em grande parte, executado 
por mulheres. No Brasil, Segundo Barbosa (2014, p. 14, 15), 
o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) 
mostra a prevalência feminina no artesanato. Seus dados 
indicam a existência de mais de 8,5 milhões de artesãos. 
Dentre esse número, 87% são mulheres. 

O uso do termo empoderamento vem crescendo, 
sobretudo, com o fator da inclusão da mulher na 
sociedade. Segundo Leon (2001), seu uso deve sempre 
estar ligado a fatores de ordem não apenas individual, mas 
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coletiva, uma vez que se conecta em um contexto de 
processo político e social.  

 
El empoderamiento incluye tanto el cambio 
individual como la acción colectiva. El 
empoderamiento como auto confianza y 
auto estima debe integrarse en un sentido de 
proceso con la comunidad, la cooperación y 
la solidaridad. Al tener en cuenta el proceso 
histórico que crea la carencia de poder, se 
hace evidente la necesidad de alterar las 
estructuras sociales vigentes; es decir, de 
reconocer el imperativo del cambio (LEÓN, 
2001, p. 97). 

 
O uso do termo nesse contexto, refere-se às 

mulheres artesãs que se reconhecem enquanto sujeito 
social por meio do saber-fazer do ofício de tecer, passado 
por gerações, saber que é capaz de gerar-lhes 
empoderamento e reconhecimento.  

Busca-se enfocar a produção têxtil artesanal feita por 
pequenos grupos de artesãs de comunidades locais, 
geralmente, elaborada nos lares ou em espaços sociais da 
comunidade. Esse tipo de produção local vem trazendo 
para grupos de mulheres artesãs geração de renda, 
reconhecimento pessoal, pertencimento, autoestima, 
identidade social, vínculos e relações comunitárias, por 
meio do artesanato. Busca-se abranger países da América 
Latina, em razão da constatação de que os têxteis, em 
praticamente todos os países da América Latina, têm forte 
influência na memória, na cultura e do dia a dia da 
comunidade. Contato já foram estabelecidos com algumas 
mulheres em países como Chile, Colômbia,  Bolívia, 
México, Peru e Argentina. Nesses grupos, é possível 
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observar semelhanças em relação às crocheteiras do Sul de 
Minas, onde as mulheres têm, no saber-fazer, um elo de 
encontro social (e encontro virtual), trazendo identidade, 
pertencimento, ganho econômico, autoestima e afeto 
entre as artesãs, fatores que culminam no 
empoderamento dessas mulheres. Pelo viés do 
empoderamento, o ofício do tecer pode vir a ser 
instrumento de independência, voz, e pertencimento 
social de mulheres por meio das vendas das peças e pelos 
demais fatores individuais e coletivos implícitos ao fazer 
artesanal. Assim, empoderar é dar voz ao grupo, 
detectando também, os problemas enfrentados como 
artesãs.  

Algumas questões são norteadoras para o 
desenvolvimento desta pesquisa: Em que contexto social, 
econômico e cultural encontram-se as artesãs em sua 
comunidade local? Qual o papel da mulher na 
transferência do ofício e sua relação com o trabalho 
manual nos dias atuais? Quais as concepções sociais e 
culturais presentes no ofício do tecer no mundo 
contemporâneo e quais as relações dos meios de produção 
artesanal com o capitalismo? Qual o legado, na visão de 
patrimônio, esse saber poderia deixar para a comunidade? 
Quais as relações e diferenças sociais, econômicas e 
culturais entre os têxteis nos países da América Latina e 
quais as políticas vêm sendo praticadas que fazem com 
que os artefatos artesanais têxteis sejam considerados 
Patrimônio? E sob estes aspectos, de que maneira o saber-
fazer do tecer é capaz de empoderar grupos de artesãs 
locais nestes países?  

De acordo com a história da mulher no Brasil, desde 
o século XVII, observa-se que não lhes couberam mais que 
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“papéis secundários, invisibilidade ou figurações literárias 
que reforçam os valores femininos da subordinação social, 
afetividade e fragilidade”. Dentre os ofícios, a mulher 
aparecia “ocupada na panificação, na tecelagem e 
alfaiataria, dividindo com os homens essas funções, 
cabendo-lhes alguma exclusividade quando eram 
costureiras, doceiras, fiandeiras e rendeiras ou ainda como 
cozinheiras, lavadeiras ou criadas, papéis que 
tradicionalmente lhes cabiam” (FIGUEIREDO, 1997, p. 142). 
D’Incao (1997) coloca que a sociedade brasileira sofre 
várias transformações com a consolidação do capitalismo, 
a chegada da industrialização, fazendo surgir uma nova 
mentalidade – burguesa – influenciando as vivências 
familiares e domésticas, sobretudo, das atividades 
femininas. Assim, o trabalho fora de casa hostilizava a 
figura das mulheres. Progressivamente, preservava-se o 
espaço masculino na esfera pública e direcionava-se a 
mulher à vida privada. “As prendas domésticas eram 
consideradas imprescindíveis no currículo de qualquer 
moça que desejasse se casar, e o casamento era tido como 
“o objetivo” de vida de todas as jovens solteiras” (RAGO 
1997, p. 610). Considerado como um “trabalho feminino”, 
as tais prendas domésticas faziam parte da “preparação” 
da mulher “ideal” para o lar. A figura a seguir ilustra o 
interior de uma casa da nova família burguesa do século 
XIX. 
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Figura 4 - Cena de família de Adolfo Augusto Pinto, 1891. 

 
Fonte: D’INCAO (1997). 

 
Na década de 1980 ocorre uma “revisão da imagem 

social da feminilidade” com a união de grupos de mulheres 
trabalhadoras, grupos feministas e organizações sindicais, 
a fim de se repensar a divisão sexual do trabalho. Esse 
movimento traz à tona histórias de discriminação e 
segregação sexual, tornando-se fontes de denúncia e de 
demandas de novos direitos. Entretanto, sabe-se que este 
tem sido ainda um cenário de muitos debates, análises e 
de busca de futuras conquistas, já que ainda vivemos, em 
pleno século XXI, sob atitudes repletas de machismo e 
discriminação frente à figura feminina (GIULANI, 1997, p. 
645 - 649). 
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Em um viés antropológico, Ortner (1979), aponta que 
o status secundário feminino na sociedade é uma das 
verdades universais, um fato pan-cultural. 

 
A universalidade da subordinação feminina, o 
fato de existir em todo tipo de classificação 
social e econômica e em sociedades de todo 
grau  de complexidade, indica que estamos 
frente a algo muito profundo e inflexível e 
que não podemos desenraizar simplesmente 
reclassificando algumas tarefas e papéis no 
sistema social, ou mesmo reordenando toda 
a estrutura econômica (ORTNER,1979, p. 95, 
96).  

 
A mesma autora afirma que, em todo lugar, a mulher 

é considerada inferior ao homem de alguma maneira. Fato 
que, segundo ela, deve-se às avaliações feitas em cada 
cultura. A autora aponta três dados que revelariam a 
inferioridade feminina em uma dada cultura: 1) o elemento 
de ideologia cultural e as colocações informativas que 
explicitamente desvalorizam as mulheres e com elas, seus 
papéis, suas tarefas, seu produtos e seus meios sociais com 
menos prestígio do que os relacionados aos homens e às 
funções masculinas correlatas; 2) esquemas simbólicos 
(como a exclusão em rituais sagrados) e 3) as classificações 
sócio-estruturais que excluem as mulheres da participação 
onde reside o maior poder na sociedade. Outro fator que 
explicaria a desvalorização universal da mulher, poderia se 
basear no determinismo biológico, o qual aponta a mulher 
satisfeita apenas com seu papel materno, o que a colocaria 
ligada à natureza e assim, o homem se ligaria à cultura. Em 
um domínio do pensamento cultural aponta a cultura não 
somente distinta da natureza, mas sendo superior a ela. 
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Essa comparação da mulher com a natureza, nos faz olhar 
para as próprias características do corpo feminino e suas 
funções, em contraste com a fisiologia masculina, e será 
este mesmo corpo que colocará a mulher em papéis sociais 
desiguais e irá apontar ainda uma estrutura psíquica 
diferente. Entretanto, a mulher, mesmo parecendo mais à 
mercê da natureza “mas tendo consciência, ela pensa e 
fala; ela gera, comunica e manipula símbolos, categorias e 
valores” (OTNER, 1979, p. 105). Otner (1979) aponta ainda 
outro papel da mulher, também no âmbito doméstico - a 
culinária. Uma vez estando no lar para cuidar dos filhos, é 
conveniente desempenhar aquele ou outro trabalho 
doméstico. Entretanto, esse fato, será apontado por Lévis- 
Strauss (1969), como uma transição para a cultura, uma vez 
que a mulher transforma o cru em cozido. Assim,  
 

ao mesmo tempo, suas incumbências de 
socializar e cozinhar dentro do contexto 
doméstico a apresentam como um agente 
poderoso dentro do processo cultural, 
constantemente transformando recursos 
naturais em estado bruto em produtos 
culturais. Pertencendo a cultura, e no 
entanto mostrando ter uma ligação mais 
sólida e mais direta com a natureza, ela é 
mais uma vez vista como situada entre os 
dois domínios (OTNER, 1979, p. 110).   

 

Sob essa mesma ótica, colocada por Lévis-Strauss 
(1969), o âmbito doméstico, pode apresentar-se também 
como espaço de conhecimento, como agente do processo 
cultural (LEMES, 2017). A produção artesanal, feita dentro 
dos lares, pode trazer autoestima e autonomia, 
culminando no empoderamento das mulheres artesãs. 
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Silva e Eggert (2011) afirmam que destacar as atividades 
exercidas pelas mulheres, referentes ao trabalho feito em 
casa, é admitir que elas têm uma história, participando, 
assim, de forma ativa na construção do todo social, 
tirando-as do “anonimato”. Como exemplo para tal 
afirmativa, constata-se a importância do trabalho manual 
no âmbito doméstico para grupos de artesãs do crochê do 
Sul de Minas.  
 

Para elas, o trabalho no espaço da casa é um 
privilégio, além de ser cômodo e prazeroso, 
visto que podem tecer quando querem, 
organizando e tendo domínio da própria 
produção. Ganhar o próprio dinheiro com o 
ofício que exercem dá ao grupo 
empoderamento frente à sociedade e à sua 
família, fazendo que as mulheres sejam, 
assim, reconhecidas e valorizadas. (LEMES, 
2017, p. 96). 

 
Sennett (2015) aponta que as habilidades práticas, 

ainda na Grécia, já não tinham mais reconhecimento. O que 
poderia ter colaborado para isso seria o desenvolvimento 
da ciência clássica que “contrastava a destreza manual do 
homem com a força dos órgãos internos da mulher 
gestante; (...) partia do pressuposto de que o cérebro dos 
homens era mais ‘muscular’ que o das mulheres” 
(SENNETT, 2015, p. 33). Tal fato contribuiu para a 
diferenciação das habilidades por critérios de gênero, 
levando à aplicação exclusiva da palavra artesão aos 
homens, termo ainda presente na sociedade atual que foi 
fruto da sociedade patriarcal da época. A “moralidade 
cristã” também foi a principal influência na formação da 
figura do homem artífice da época, “a doutrina da Igreja 
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geralmente considerava o tempo livre como uma tentação, 
o lazer, como um convite à indolência. Esse temor aplicava-
se particularmente às mulheres. Eva encarnava a tentação, 
distraindo o homem de seu trabalho” (SENNETT, 2015, p. 
71). Esta moralidade surgiu com pensamento dos 
patriarcas da Igreja e, segundo seus preceitos, as mulheres 
deveriam manter as mãos ocupadas por meio de um 
artesanato, sendo o bordado ou a tecelagem as principais 
atividades manuais (SENNETT, 2015, p. 72). Esses fatos 
apontam como a sociedade da época, baseava-se em 
princípios patriarcais, colocando a atividade do artesanato 
aquém das atividades clássicas como a arquitetura e a 
engenharia. Ademais, aponta como era menor o trabalho 
da mulher perante os ofícios e a própria sociedade. 

Na discussão sobre sexo e gênero, na vida social, o 
termo “natural” é problemático, segundo Moore (1997).  
Ele aparece no debate a respeito das origens das 
diferenças sexuais e das relações entre mulheres e 
homens. Diferenças estas que para Ortner (1979), são 
descritas como se tivessem origem biológica. E foi 
exatamente por esse motivo, que segundo a autora, 
antropólogas feministas da década de 1970 salientaram a 
importância de distinguir sexo (biológico) e gênero 
(culturalmente construído). “As categorias “mulher” e 
“homem”, em diferentes contextos culturais, demonstram 
claramente que as diferenças biológicas entre os sexos 
não podem constituir uma base universal para definições 
sociais” (MOORE, 1988, p. 7). Assim, a autora aponta que 
os significados simbólicos associados a essas categorias 
são construídos socialmente e não podem ser 
considerados naturais, fixos ou predeterminados. De 
Lauretis (1994), ao enfatizar o sexual, coloca que a 
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“diferença sexual” é, antes de tudo, a diferença entre a 
mulher e o homem, o feminino e o masculino. Pelo viés do 
pensamento patriarcal, essa diferença acaba sendo 
instituída na análise da diferença da mulher em relação ao 
homem. Segundo a autora, o termo “gênero” é, na 
verdade, a representação de uma relação social de um 
indivíduo e não é sexo. O gênero representa não um 
indivíduo e sim uma relação social.   

Dessa forma, falar sobre o lugar da mulher artesã na 
divisão do trabalho, pelo olhar do gênero, é deslocá-la do 
papel biológico (posição de gerar filhos) e colocá-la como 
sujeito atuante na sociedade, construtora de relações 
sociais e culturais, mesmo que no ambiente da casa, 
fazendo produtos, transmitidos por uma tradição familiar. 
Portanto, permitindo se reconhecer, atuar e se 
empoderar. 
 
3 METODOLOGIA 
 

A metodologia adotada nesta pesquisa baseia-se em 
abordagem qualitativa, pertinente ao se trabalhar com 
grupos locais de mulheres artesãs, buscando compreender 
o saber-fazer como possibilidade de empoderamento, por 
meio dos artesanatos têxteis produzidos. Saber-fazer que 
vai para além da técnica e do produto, envolvendo 
relações sociais, econômicas e antropológicas inerentes ao 
ofício, como a identidade, as referências culturais e a 
autoestima.  

Segundo Denzin e Lincoln (1998), a pesquisa 
qualitativa é usada principalmente nos campos da 
Antropologia e da Sociologia e em muitas outras áreas das 
Ciências Sociais e comportamentais como a educação, 



Rubens Alves da Silva, Franciéle Carneiro Garcês da Silva,  
Frederico Luiz Moreira, Samanta Coan. (Org.). 

 

1032 

história, ciência política, medicina, enfermagem e 
comunicação, como o intuito de evidenciar a importância 
do estudo da vida de grupos humanos. A pesquisa 
qualitativa é um terreno de múltiplas práticas 
interpretativas e não possui uma teoria ou paradigma 
único ou próprio. 
 

A pesquisa qualitativa é uma atividade 
situada que localiza o observador no mundo. 
Consiste em um conjunto de práticas 
materiais e interpretativas que dão 
visibilidade ao mundo. Essas práticas 
transformam o mundo em uma série de 
representações, incluindo as notas de 
campo, as entrevistas, as conversas, as 
fotografias, as gravações e os lembretes. 
Nesse nível, a pesquisa qualitativa envolve 
uma abordagem naturalista, interpretativa, 
para mundo, o que significa que seus 
pesquisadores estudam as coisas em seus 
cenários naturais, tentando entender, ou 
interpretar, os fenômenos em termos dos 
significados que as pessoas a eles conferem. 
(...) envolve o estudo do uso e a coleta de 
uma variedade de materiais empíricos — 
estudo de caso; experiência pessoal; 
introspecção; história de vida; entrevista; 
artefatos; textos e produções culturais; 
textos observacionais, históricos, interativos 
e visuais — que descrevem momentos e 
significados rotineiros e problemáticos na 
vida dos indivíduos. Portanto, os 
pesquisadores dessa área utilizam uma 
ampla variedade de práticas interpretativas 
interligadas, na esperança de sempre 
conseguirem compreender melhor o assunto 
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que está ao seu alcance (DENZIN; LINCOLN, 
1998, p. 17). 

 
A pesquisa qualitativa, segundo Denzin (2014), possui 

uma natureza aberta, sem impor um paradigma único ao 
projeto que se está desenvolvendo com o intuito de 
melhor compreender a vida cotidiana a partir da segunda 
década do século XX. Os estudiosos do campo da pesquisa 
qualitativa atuam dentro de uma perspectiva crítica e com 
a intersecção de diversas áreas, olhando para questões 
como justiça social, direitos humanos, igualdade e ativismo 
político dentro da lógica realista e híbrida, e assim, 
ampliando o olhar para questões tais como raça, etnia, 
nacionalidade, gênero, classe e idade, possibilitando, 
sobretudo, maior interação com os sujeitos. A pesquisa 
qualitativa é sempre “global e sempre local”, e está 
sempre em movimento, envolvendo conexões cruzadas 
entre nações, estados, fronteiras e identidades. Essa visão 
flexível de métodos e paradigmas, segundo os autores, se 
justifica perante à constante e acelerada mudança social, 
fazendo com que os pesquisadores se adaptem a esses 
novos contextos e perspectivas sociais “sempre em busca 
de melhores formas de tornar mais compreensível os 
mundos da experiência que estudam” (DENZIN; LINCOLN, 
1998, p. 33). 

Sendo assim, uma primeira etapa é dedicada à 
compreensão sobre os temas do empoderamento, 
trabalho feminino e trabalho manual, bem como aos tipos 
de ofícios têxteis no Brasil e na América do Sul, exercidos 
por grupos de mulheres artesãs, como fontes de pesquisa 
para uma análise sobre o ofício do tecer. Em seguida, um 
recorte permite o estudo documental dos tipos têxteis 
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exercidos por grupos de mulheres, com base em trabalho 
de campo, fazendo o uso de técnicas de coleta de dados 
tais como entrevistas semiestruturadas, história de vida e 
oral e de observação participante.  

O uso de técnicas diversificadas servirá para a 
obtenção de resultados, levando em conta a memória, a 
tradição, a história de vida das artesãs, o contexto social e 
histórico em que elas se encontram, com a intenção de 
estabelecer vínculos, ouvir, ajudar a dar voz a essas 
mulheres, fomentando a valorização do ofício de artesã, 
gerando não apenas renda, mas autoestima, 
pertencimento social e empoderamento, por meio do 
saber fazer do ofício.  

 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Com ampliação do termo patrimônio, a partir da 

década de 1980, voltou-se o olhar para outros valores, 
como o saber-fazer dos ofícios. Nesse sentido, os artefatos 
artesanais têxteis, produzidos pelo ofício de tecer, 
também passam a ganhar maior sentido na vida social. 
Valores que, segundo Neira (2015), serão atribuídos pelos 
indivíduos da sociedade e associados às identidades 
individuais ou coletivas dos sujeitos, assim como de sua 
trajetória histórica, artística e etnográfica. 

Ao olhar para o saber-fazer do ofício de tecer, coloca-
se em questão um hábito ligado à tradição e, quase 
sempre, associado à figura feminina, assim como, olhar 
para os valores implícitos ao saber-fazer. Dessa forma, 
busca-se enfocar a produção têxtil manual de grupos de 
mulheres artesãs da América Latina, geralmente 
elaborada nos lares ou em espaços sociais da comunidade 
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sob a perspectiva de que o saber-fazer dos ofícios poderá 
trazer uma discussão para além do produto e da técnica, 
evidenciando, sobretudo, questões ligadas à identidade, 
às referências culturais, sendo capaz de favorecer o 
empoderamento de grupo de artesãs, refletido como fator 
de independência financeira, autoestima e 
reconhecimento social.  
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NOS CAMINHOS DA FESTA: NOTAS 
SOBRE UM CORPUS CHRISTI MINEIRO 

 

Frederico Luiz Moreira 
 

1 INTRODUÇÃO 

 
A festa resiste. Busca, por diversas narrativas, outras 

substâncias, novos caminhos e signos para suas 
[re]produções. Não como um produto da vida social 
(PEREZ, 2012), mas como apreensão do sentido de uma 
representação, de seu uso e de sua função em um drama 
específico. De uma perspectiva que ganha aderência no 
desafio, no exagero, na relação, na inversão e na 
transgressão da vida ordinária, revela por tempos e 
espaços que “o homem muda a si mesmo porque ele se 
inventa” (DUVIGNAUD, 1994, p. 117).  

Há uma série de mudanças que podem ser notadas 
nas particularidades de uma festa, não apenas porque nos 
inventamos, parafraseando Duvignaud, mas também 
porque elas são produzidas pela cidade que as sedia, por 
meio da leitura do processo de sua construção histórica e 
social.  

Realizo, assim, um exercício de reflexão para 
brevemente recompor o local no qual a festa, presente 
nesta escrita, será observada e vivenciada. Ao recuarmos 
no tempo, por intercessão desta discussão, vamos nos 
transportar para uma cidade mineira antes de sua 
formação, uma instalação de arraiais durante o período 
colonial que cresceram com a mineração do ouro e 
originaram a Vila Real de Nossa Senhora da Conceição do 
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Sabará, mais especificamente, em 17 de julho de 1711. 
Faço esse recuo para entendermos sobre a festa do Corpus 
Christi, na cidade mineira de Sabará, que, como as das 
demais cidades de formação colonial no Brasil, foi trazida 
no século XVIII pelos colonizadores portugueses, tendo 
seus aspectos e suas minúcias recriadas pelos próprios 
colonos. Naquele momento, “as festividades religiosas 
procuraram teatralizar o processo de conquista da 
América, transfigurando simbolicamente a violência dos 
contatos em processo de tradução e interação cultural 
entre o Velho e o Novo Mundo” (JANCSÓ; KANTOR, 2001, 
p. 10); sobretudo com a descoberta do ouro em Minas que 

 
[...] representou um novo momento do 
processo colonizador, correspondendo à 
plenitude do regime de festividades barrocas 
nos principais centros urbanos de então. Da 
teatralização da Conquista passava-se à 
exaltação da Vitória, tão bem expressas nas 
alegorias dos Triunfos Cristãos 
comemorados nas festas de Corpus Christi 
em todo o império português (JANCSÓ; 
KANTOR, 2001, p. 11). 

 
Com o tempo, a festa do Corpus Christi refugiou-se 

como uma tradição cultural religiosa e com suas 
singularidades leigas foi perpetuada no tempo até os dias 
de hoje, num jogo (CAILLOIS, 1989) de permanências e 
mudanças. Na ocasião, moradores e visitantes 
ornamentam, com coloridos tapetes de serragens, as ruas 
da cidade. Desenham com capricho o caminho, para 
demarcar por onde seguirá a procissão e homenageiam a 
presença simbólica do sagrado com velas, orações e 
cantorias por um percurso em que o corpo clerical conduz 
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os fiéis em uma longa caminhada durante horas, o que 
constitui a alegórica relação entre as dádivas e os 
sacrifícios (MAUSS, 2003).  

A presença material e simbólica dos tapetes com suas 
cores, seus signos e sua teatralidade presente em sua 
feitura apresenta a sociedade sabarense numa 
efervescência coletiva. É, assim, um momento em que 
diferentes representações enunciam a reinvenção do 
cotidiano ordinário (CERTEAU, 2005) e enfraquecem as 
fronteiras entre as relações canônicas e as manifestações 
leigas. Com suas narrativas, essa festa apresenta-se 
mediante a manifestação das coletividades por meio de 
uma leitura, não somente antropológica, sociológica ou 
religiosa, mas histórica e cultural, “uma história sobre eles 
que eles contam a si mesmos” (GEERTZ, 1989, p. 316).  

À vista disso, a festa, também, sugere outros olhares. 
Corta uma sequência e, como salienta Jean Duvignaud 
(1983, p. 25), “[...] quebra o encadeamento dos 
acontecimentos que a ideologia histórica europeia nos 
apresenta como lógico e insuperável”. No entanto, 

 
[...] na prática antropológica ou sociológica, 
comprovamos que a vida coletiva é realizada 
com o imprevisível e o inelutável e que a 
experiência comum faz romper em 
fragmentos, no tempo e no espaço, as belas 
construções unitárias, estruturais ou 
funcionais. [...] A festa, o jogo, o sagrado, o 
imaginário, a nossa vida psíquica em sua 
totalidade que nenhuma ideologia pode 
ocultar (DUVIGNAUD, 1983, p. 25). 

 
Nesse cenário festivo, tenho observado, há quase 

uma década, que a dimensão material e simbólica, 
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presente nessa tradição religiosa e cultural, reconstrói-se 
em ciclos anuais, ao apresentar diferentes demonstrações 
de pertencimento e, a cada ano, inovações estéticas. Os 
tapetes, nessa festa, ganham múltiplos materiais e suas 
feituras são dinamizadas pelas novas gerações que 
participam, lado a lado, com os antigos tapeceiros (foi 
como os chamei em outras pesquisas). Esse é o pano de 
fundo desta escrita e investigação, parte da minha 
pesquisa de mestrado175, desenvolvida na perspectiva de 
discorrer sobre as possibilidades de educar por intermédio 
das relações intergeracionais, a partir de saberes, fazeres 
e dos diferentes desenhos, práticas e ornamentos que 
ilustram a perpetuação e a dinâmica dessa tradição. É, 
também, recorte do meu doutoramento que aborda a 
mútua influência entre corpo – cidade – festa, na procura 
de refletir sobre a relação entre o simbolismo corporal, a 
ação simbólica e as modificações dos espaços, pela fé, por 
meio da experiência humana em coletividade. Nesse 
sentido, busca conjeturar sobre os discursos e as 
representações em torno do corpo devoto “que é 
construído no próprio ato de crer” (PIMENTA, 2013, p.118) 
e estabelecer análises das produções e vivências 
apreendidas nas celebrações do Corpus Christi, em suas 
performances rituais e em seus silenciamentos. 

Na tradição, o tapete, por ser de serragem, efêmero, 
não pode ser montado com antecedência. Por essa razão, 
é construído na madrugada, partilhando um aspecto 
instigante ligado à sociabilidade, à própria festa. A 

                                                 
175 O recorte aqui apresentado resulta da dissertação de mestrado 
Festa, Patrimônio e Educação: uma etnografia dos tapeceiros do Corpus 
Christi, defendida no Programa de Pós-graduação em Educação 
PPGE/UEMG, em 18 de maio de 2017. 
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dimensão dessa sociabilidade, no momento da construção 
dos tapetes, pôde ser percebida anualmente nos períodos 
festivos do Corpus Christi (tanto quanto nos ciclos festivos 
da Semana Santa, em outas diversas cidades). Quando a 
noite cai, algumas mulheres moradoras do trajeto onde 
são montados os tapetes prepararam quitutes que são 
compartilhados entre os demais membros da comunidade 
e pessoas envolvidas na montagem, pela madrugada 
afora.  

De maneira fortuita, a etnografia foi empregada em 
todas essas investigações, utilizando-se da aproximação, 
assim como do distanciamento, de um grupo social e/ou 
étnico, para observar e analisar a complexidade de 
comportamentos, gestualidades, sistemas simbólicos, 
políticos, econômicos, culturais; estudando a alteridade 
por uma dialética que, de fato, avalia fenômenos sociais 
comumente descritos de forma narrativa. Da mesma 
forma, foram, ainda, utilizadas entrevistas 
semiestruturadas, capturas fotográficas e anotações em 
diários de campo, a fim de apreender as relações entre a 
dimensão material dos tapetes, com a sua construção, e 
subsequente com a destruição e a dimensão imaterial da 
sociabilidade, das técnicas e dos conhecimentos que 
engendram o rito e a celebração.  

Para desenvolver este capítulo, pretendo abordar, a 
partir desse panorama, as relações da festa em analogia 
aos tapetes de serragens, em seu lócus176 e contexto, 
assim como em seus processos de feitura e posterior 

                                                 
176 Como recorte na extensão dos tapetes, apenas dois trechos 
compreendidos pela Rua Dom Pedro II (antiga Rua Direita), tombada 
pelo IPHAN, em janeiro de 1965 (processo, nº 485), e parte da Rua 
Comendador Viana (Rua do Fogo) foram selecionados para a pesquisa. 
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destruição, na procissão. Nesse recorte, a festa será 
esclarecida em seu sentido socioantropológico, em 
seguida, contextualizada em afinidade ao tapete e seu uso 
na celebração. Ademais, serão retratadas a análise e 
descrição de parte do processo etnográfico estabelecido 
momentos antes da procissão do Corpus Christi de 2015, 
concluída por descrições de percepções e de experiências 
em campo, durante a procissão e a destruição dos tapetes 
que ornamentaram a festa. 
 
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 
Desde as pesquisas folclóricas à “renovação 

antropológica” sobre os estudos de manifestações 
populares no Brasil, e suas mútuas influências, a produção 
etnográfica sobre as festas tem tomado cada vez mais 
espaço no meio acadêmico. Para as ciências sociais, mais 
especificamente para a Antropologia, o conceito de festa 
subentende-se enquanto fenômeno social complexo, 
segundo autores como Amaral (1998-2012); Bataille 
(1993); Caillois (1989); Da Matta (1997); Durkheim (1996); 
Duvignaud (1983-1997); Mauss (1974-1999-2003); Sanchis 
(1992); Perez (2002-2011-2012); Van Gennep (1978); Vânia 
Alves (2009); Jadir Pessoa (2005-2007). Para eles, a festa é 
como algo partilhado entre sujeitos ou coletividades para 
abalizar acontecimentos em forma de celebração, ritual, 
louvor, cerimônia, rememoração (coletiva, ou não, de 
alguém ou de algo), exaltação, aclamação, cumprimento, 
entretenimento.  

A festa é ordem, ou transgressão; forma sagrada, ou 
profana a fim de recriar e resgatar o tempo, o espaço e as 
relações sociais (DA MATTA, 1997). Seus objetivos e 
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intenções delineiam-se em meio às demarcações do que se 
é necessário estabelecer para conhecer a origem, a 
história e o contexto que a esbocem e a diferenciem, em 
meio às: festas, festivais, festejos e festividades (AMARAL, 
2012).  

Conforme Rita Amaral (2012, p. 72), os vários autores 
que assinalaram todo tipo de festa, seguindo os preceitos 
de Durkheim (1996), encontraram pontos em comum, 
como “1) a superação de distâncias entre os indivíduos; 2) 
a produção de um estado de ‘efervescência coletiva’ e 3) a 
transgressão das normas coletivas”. A definição de festa 
também pôde ser encontrada entre a restauração dos 
valores sociais, ou a propriedade humana de libertar de si 
mesmo num universo sem leis, como a autora ilustra, ao 
conversar com Jean Duvignaud (1983).  

A festa “[...] nega, afirma e medeia as múltiplas 
dimensões da cultura e da vida social” (AMARAL, 2012, p. 
73).  Em sua brasilidade, ela é “comunicação intersubjetiva 
de conteúdos culturais, sociais, políticos e econômicos” 
(idem, p. 73), que busca 

 
[...] recuperar a imanência entre criador e 
criaturas, natureza e cultura, tempo e 
eternidade, vida e morte, ser e não ser. A 
presença da música, da alimentação, da 
dança, dos mitos, das máscaras, atesta com 
veemência esta proposição. A festa é 
mediação; diálogo da cultura com ela mesma 
(AMARAL, 2012, p. 74). 

  

Além disso, Amaral (2012) sugere que a categoria do 
evento segue duas dimensões que se completam. A 
diacrônica, que apresenta o desenvolvimento da festa no 
tempo, e a sincrônica, que a situa num dado momento 
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histórico e com ele se relaciona. Assim, a autora estabelece 
que esses dois pontos possibilitem as referências 
necessárias à compreensão dos sentidos e simbologias 
que as festas carregam, fazendo com que os códigos e as 
verdadeiras intenções influenciadas pelo acúmulo da 
história sejam compreendidos.  

Nessa demanda, Amaral (2012) constitui divisões na 
tentativa de classificar as festas, sendo elas: 1) sacro-
profana, festas que interconectam bases místico-religiosas 
a festejos profanos, como Natal, São João, Saint Patrick, 
Halloween, entre outras; 2) sagradas, festas de base 
místico-religiosa, como poucos elementos profanos, como 
Corpus Christi, Reis Magos, Divino Espírito Santo, as de 
santos padroeiros, candomblé, entre outras; 3) profanas, 
festas populares sem base religiosa, como Carnaval, 
Oktobertfest (Blumenau/SC), Festa do Peão Boiadeiro, 
festas cívicas, Réveillon, festas étnicas, entre outras. 

A contribuição teórica da autora admite o Corpus 
Christi como uma festa de caráter sagrado. Dentre outros 
exemplos, Rita Amaral (2012, p. 76-77) também situa a 
classificação de festivais e festividades, categorizando-os 
da seguinte forma: 

 
Festivais: eventos envolvendo a exposição 
e/ou venda de produtos e bens culturais 
muitas vezes associados ao domínio técnico 
de sua produção por um determinado grupo, 
étnico ou não, que elege uma representante 
anual (rainha, rei e/ou princesas) para 
divulgar o produto e o evento, como 
acontece, por exemplo, na Festa Pomerana 
[...] Festa da Imigração Alemã; [...] Festa 
Nacional da Uva; [...] Festa das Flores; [...] etc. 
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Festividades: atividades de cunho festivo, 
lúdico, festejos sem o sentido mítico-
religioso e/ou histórico-social das festas e 
cuja fruição independe do domínio de 
códigos, de pertencimento ou do 
conhecimento da história local. Em geral, são 
elementos constitutivos das festas (bailes, 
desfiles, cantorias, almoços, jantares, jogos, 
uso de fantasias e máscaras, 
distribuição/venda de comida típica), que 
aparecem isoladamente como forma de 
comemoração ou diversão (e não raro como 
modo de angariar recursos para festas 
maiores); micaretas [...]; comemorações de 
rua [...]; etc. 

 
3 ANÁLISES E DISCUSSÕES 
 

Uma das primeiras questões que deve ser levantada 
é a efemeridade dos tapetes. Essa característica é um 
ponto chave para poder tratar das especificidades dos 
processos culturais envolvidos e as referências no 
emprego das serragens como material utilizado nos 
ornamentos do Corpus Christi sabarense. 

Em metáfora, o tapete e a festa são matérias 
efêmeras alusivas à Eucaristia Cristã, que anunciam as 
pertinências da comunhão, atribuindo-lhes significados 
como o encontro e a epifania. Assim, “a festa é vivida por 
aqueles que dela participam como explosão da vida. Festa 
é a presentificação das tradições enquanto experiência 
que ‘epifaniza’ a existência.” (PEREZ, 2011, p. 110). 
Mediante a isso, percebe-se que o tapete remete à própria 
criação da festa – a criação da vida coletiva–, pois ambas se 
encontram, e, nesse encontro, definem-se. Uma vez que 
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“Festa, cerimônia/ritual e divertimento não são redutíveis 
uns aos outros” (PEREZ, 2002, p. 4). 

O contexto evidenciado, na festa pela ritualística 
católica do “Corpo de Cristo” (SANTOS, 2005), assim como 
sua efetivação (o caminhar da procissão pelo/no tapete), é 
posto como prova maior do sacrifício, elucidando assim o 
tema ritual, a composição dessa festa, ou, a “efemeridade 
estética”. A festa se inicia desde o arrecadar da primeira 
saca da serragem, ao comprimento do tapete como 
“sacrifício inútil” (DUVIGNAUD, 1997).  

É possível entender que, quando o tapete se inicia, a 
festa se inicia, o rito se inicia. Assim, ambos se tornam um 
e, em seguida, cumpridos seus papéis, perecem. Tal como 
o fato social total177 (MAUSS, 2003), o tapete possui em si 
a totalidade dos sujeitos (da tradição), cultura e religião 
(entre outros), que o constituem e por ele são 
constituídos. 

Para lançar um olhar sobre a festa e o uso do tapete, 
espero pontuar, entre outras, a presente alegoria barroca 
nessa prática e cultura, já que o tapete pode envolver por 

                                                 
177 Marcel Mauss, por meio de seus estudos, compreendeu que a 
sociedade é constituída por relações simbólicas. Grande parte desse 
simbolismo estaria correlacionado às relações de troca: como a dádiva, 
a retribuição, ou, o sacrifício. A totalidade desse fato se dá por meio 
das inter-relações entre os signos/ símbolos e a forma de intercâmbio 
em que os sujeitos os utilizam. Dessa forma, o autor aponta sobre o 
que se coloca como vínculo entre os sujeitos em suas interações: seus 
bens simbólicos, materiais e imateriais. Esses bens definem as práticas 
desses sujeitos: suas trocas, comércios, lugares, cidades, atuações e 
relações etc. Enfim, Mauss elucida que é no processo de interação que 
se totalizam e menciona que o valor das coisas não pode ser maior do 
que a da relação, fundamentando, portanto, a potência dos valores 
simbólicos sobre os sociais. 
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meio do coletivo, dramas sociais, performances, partes da 
vida em sociedade. Uma vez que, “[...] a existência coletiva 
pode manifestar-se por uma teatralização que põe em 
cena a ação de um drama, onde estão propostos os 
principais papéis sociais de um grupo, tradicional ou não, 
constituído e encarnado às suas funções fundamentais” 
(FONTENELLE, 1983, p. 8). 

Não tenho a intenção de compor 
epistemologicamente a festa, ou delongar-me em definir 
seus conceitos, mas utilizo-os para aprimorar 
considerações sobre essa celebração canônica. Sobretudo, 
nos saberes e fazeres, nos simbolismos estabelecidos por 
meio dos tapetes na rua.  

O tapete ilustra a liturgia em seu principal contexto – 
morte/renascimento. Sob esse ponto de vista, corpo e 
alma, matéria e espírito, efêmero e indelével aproximam-
se e se complementam. Mediante isso, percebe-se que o 
tapete remete à própria criação da festa – a criação da vida 
coletiva, pois ambas se encontram, e, nesse encontro, 
definem-se. Dessa forma, esse objeto gerado pela fé e pela 
festa, configura-se como uma forma de programação. Não 
apenas é produto da festa, mas evidencia por si, que “a 
festa, coisa pública e domínio da rua, favorece a 
hibridização de códigos” (PEREZ, 2011, p. 150). Esse objeto 
(tapete) informa especificidades próprias da sociedade 
que o construiu. Prepara o caminho para o sagrado, 
contudo, numa via constituída por um meio fugaz. Ele 
retrata de maneira primorosa o entendimento da 
comunidade sobre o rito, e por sua vez, à festa. 

A composição que ornamenta a rua expressa o 
cuidado com o transitório, com o local que será “acessado 
pelo divino” (por intermédio da hóstia que é levada pelo 
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sacerdote, num ostensório), localidade que metaforiza o 
corpo, logo a própria vida. Nessa metáfora, início e fim 
podem, assim, se encontrar, da mesma forma que o 
antagonismo barroco se constitui. Se a vida contesta a 
morte, ambos enfatizam o tempo, o momento, um 
instante. Nessa singularidade, o tapete caracteriza aquilo 
que é efêmero e perecível, a própria festa. 

As criações dos tapetes de serragens se referem à 
festa – ao efêmero – como possível apropriação de algo 
criado pelo momento e para o momento. Denota em sua 
composição parte de uma cultura, uma expressão popular 
e leiga. De tal modo, PEREZ (2002, p. 19) ilustra que a festa 
pode ser entendida “como extraordinária, extratemporal e 
extralógica numa significação de instância aquém, 
instaurada por exaltações e consagrada a algo, ou 
alguém”. Ademais,  
 

[...] a festa instaura e constitui um outro 
mundo, uma outra forma de experiência da 
vida social, marcada pelo lúdico, pela 
exaltação dos sentidos e das emoções[...]. É 
pela con-junção dessas três características 
constitutivas da festa que podemos defini-la 
como paroxismo, dado que ela é 
fundamentalmente transgressora e 
instauradora de uma forma de sociação, na 
qual o acento é dado pelo estar-junto, pelo 
fato mesmo da relação (PEREZ, 2002, p. 19).  

 

3.1 FESTA E SACRIFÍCIO 
 

As referências em Jean Duvignaud (1983-1997) 
particularmente vêm acenar um lado controverso a que 
essas pesquisas abordaram. Duvignaud nega, sobre a 
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premissa de uma anárquica subversão de valores, um 
movimento libertador na festa, pois  
 

[...] toda festa, mesmo quando puramente 
laica em suas origens, tem certas 
características de cerimônia religiosa, pois, 
em todos os casos ela tem por efeito 
aproximar os indivíduos, colocar em 
movimento as massas e suscitar assim um 
estado de efervescência, às vezes, mesmo de 
delírio, que não é desprovido de parentesco 
com o estado religioso (DURKHEIM, 1996, p. 
547-8). 

 

Vânia Alves (2009) relata que, para Duvignaud, existe 
um sentido construído para além da festa, já que   
 

A festa representa, assim, o paroxismo da 
sociedade, pois, ao romper de modo violento 
com as preocupações da vida cotidiana, 
surge para o indivíduo como um outro 
mundo, onde ele se sente amparado e 
transformado por forças que o ultrapassam 
(ALVES, 2009, p. 24). 

 
Volto de tal modo, à reflexão e controvérsia na 

ligação entre a festa e a diversão, como bem embasa Léa 
Freitas Perez (2002). O Corpus Christi, assim como outras 
festas católicas, representa (não somente) momentos de 
comedimento, que ponderam sobre questões sacrificais, 
em que os sentidos divertido e dançante da festa, 
possivelmente não caberiam. Dessa forma, Alves (2009), 
ao partilhar reflexões sobre a festa em Duvignaud, pontua 
que ele, tanto quanto Perez, diante de uma antropologia 
contemporânea, acena por “uma desconstrução deste 
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fenômeno, afirmando que é necessário tentar outra 
alternativa que não seja algo que tenha substância, 
essência ou função, tratar a festa como um ato sem 
finalidade, da ordem do gratuito” (ALVES, 2009, p. 24-25).  

Por sua vez, Alves recorre aos estudos de Perez para 
elucidar que a festa de hoje não se compara à de ontem, 
num sentido de mudança, para melhor ou para pior. A 
autora observa que o passado um dia foi o presente, mas 
que festa é tradição, “aquilo que o grupo faz e que passa 
de geração em geração, perpetuado no calendário, numa 
periodicidade cíclica”. (ALVES, 2009, p. 24-25). Na festa, 
preconizam-se mudanças, a 

 
[...] criação de uma outra tradição, [...] o 
movimento de transmissão que quase 
sempre se dá pela oralidade. Contar as 
histórias é lembrar da ancestralidade, dos 
mais velhos, de outro tempo. A festa é o que 
permite a suspensão do tempo, o 
esquecimento (ALVES, 2009, p. 25). 

 
Alves esclarece que Duvignaud tem na festa a 

inversão da ordem social, na medida em que estabelece 
que a festa rompa com a ordem estabelecida. Duvignaud 
(1983) compreende a festa como pertencente ao campo 
do imaginário do simbólico, logo, em constante devir e 
aberta às experiências. Dessa maneira, 
 

Para ele, não seria preciso explicar o que é a 
festa nem o tipo de vínculo que ela constrói, 
mas o que acontece quando os homens se 
reagrupam nestes momentos privilegiados. 
A festa é ausência de significado, portanto 
potencialidade de gerar significantes 
(ALVES, 2009, p. 25). 
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Nessa conduta indômita, a festa constitui um outro 
mundo e relaciona-se por meio do simbólico, aos sentidos 
e sensibilidades. Remete ao lúdico, à performance 
maussiana (1981) e a exaltação epifânica que se encontra 
para além do cotidiano. No mundo grego, essas fruições, 
excessos, libertações extáticas que se enfatizam na festa 
eram representadas na figura de “Dionísio [ou Dioniso, 
Baco, Iaco, Bromio, Zagreu]” (PEREZ, 2011, p. 95), o deus 
da festa. Senhor do vinho, dos jogos e delírios que “[...] 
abre a via do estranhamento, possibilitando assim que o eu 
[mesmo] experimente, a partir da própria vida, ser outro 
que si mesmo, ser o outro que lhe habita, o eu que se torna 
outro”. Assim, “fazer a experiência da alteridade é ser 
outro para sentir-se mais a si mesmo” (PEREZ, 2011, p. 99).  

Além desses pontos, também é possível entender a 
estética dessa festa como uma metáfora ao sacrifício, 
pelas palavras de Duvignaud (1997), um “sacrifício inútil”. 
Todavia, igualmente a observo em seu esforço como 
representação, fenomenologia da fé, da dádiva, ou da 
troca, porque: 

 
[...] Em todo sacrifício há um ato de 
abnegação, pois quem se sacrifica se priva e 
se dá. Essa abnegação lhe é mesmo 
frequentemente imposta como um dever. 
[...] Mas essa abnegação e essa submissão 
não deixam de ter um lado egoísta. Se o que 
sacrifica dá alguma coisa de si, ele então se 
dá; ele se reserva prudentemente. É que se 
ele dá, é em parte para receber. O sacrifício 
se apresenta, então, sob um duplo aspecto. É 
um ato útil e uma obrigação. O desinteresse 
se mescla ao interesse. Por isso ele foi 
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frequentemente concebido sob a forma de 
um contrato (HUBERT; MAUSS, 1999, p. 88). 

 

Diante disso, poderia dizer que a aquisição das 
serragens para a realização dos ornamentos, por exemplo, 
não possua um valor material, mas um valor simbólico, 
estabelecido pelas complexas relações sociais em um ato 
voluntário e, por que não, sacrificial? E ainda “[...] sacrificar 
é, ao mesmo tempo, dom e abandono, que se traduzem na 
festa, em primeiro lugar, pela partilha da paixão comum, 
criadora de uma comunhão que é vivida através de atos e 
gestos excessivos [...]” (PEREZ, 2002, p. 5). 

 
3.2 ETNOGRAFIA E IMATERIALIDADES 

 
Andei observando as representações alegóricas que 

se estendiam como um manto, no chão das ruas de Sabará. 
A procissão ainda não havia se iniciado, e nesse “trafegar” 
adentrei na Rua do Fogo (Comendador Viana), vizinha à 
Rua Dom Pedro II. Após alguns passos, avistei, mais acima, 
uma velha senhora debruçada sobre rendas brancas em 
sua longa janela azul. Com os olhos brilhantes e de blusa 
de lã, ela sorriu e me disse: “Bonito, né?!”. Eu lhe dei bom 
dia e lhe respondi com um leve sorriso nos lábios um 
emocionado sim. 

Percebi, ao caminhar por entre serragens coloridas, 
em meio aos muros e calçadas do patrimônio 
arquitetônico sabarense, que foi possível apreender essa 
cidade em meio a fenômenos sociais. Como Marcel Mauss 
(2003) sugere sobre o fato social total, pude conceber a 
cidade e seus sujeitos por meio de aprendizagens e 
experiências que me apresentaram como constituintes 
deles mesmos, que os representavam em sua totalidade. 
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Suas memórias, oralidades e a transmissão de uma 
tradição pela observação da experiência dos mais velhos, 
ao realizar as ornamentações, compuseram a ressonância 
de uma cultura religiosa e sobre olhares jovens, como, em 
metáfora sobre a cidade, “um palimpsesto de histórias 
contadas sobre si mesma, que revelam algo sobre o tempo 
de sua construção e quais as razões e as sensibilidades que 
mobilizaram a construção daquela narrativa” 
(PESAVENTO, 2005, p. 17).  
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Figura 1 - Rendas na janela 

 
Fonte: autoral (2015). Toalhas de mesa e panos rendados são colocadas 
nas janelas de algumas casas, como costume de enfeitá-las para a 
passagem do sagrado. 
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Ao recriar os passos de onde sairia dentre poucas 
horas a caminhada ritual (SANCHIS, 1983), fui ao início do 
tapete, fora de meu recorte, para a velha Igreja do Rosário. 
Nesse local as “narrativas sobre a procissão redesenham 
uma cidade colonial que é, ao mesmo tempo, medida de 
unidade e diversidade do Reino Português” (SANTOS, 
2005, p. 17). Ao retornar à praça, presencio o início da 
celebração, momento em que ocorre uma missa realizada 
na entrada dessa Igreja.  

 
Figura 2 – Celebração à frente da Igreja do Rosário 

 
Fonte: autoral (2015). Daqui começam a missa e a procissão do Corpus 
Christi, em Sabará. 
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Nossa Senhora do Rosário dos Pretos178 é uma igreja 
inacabada do período colonial, retrato de uma das faces 
das Minas setecentistas, quando o culto católico 
simbolizava a agremiação dos negros e sua labuta. Dali os 
fiéis partem dando o primeiro de muitos passos em 
direção à antiga Igreja Matriz de Nossa Senhora da 
Conceição179. Assim sendo, a oração e as conexões com o 
divino são processadas entre o caminhar e as pausas em 
determinadas localidades, ao longo do percurso, em que 
percebemos “a repetição, o caráter cíclico” (SANTOS, 
2005, p. 32) e as delimitações do domínio católico. 

Beatriz Catão Cruz Santos (2005) apresenta 
compreensões sobre a festa do Corpus Christi, dentre elas, 
a de entrever em sua conformação, reminiscências de 
períodos medievais, mais especificamente o da Reforma 
Protestante e o da Contrarreforma:  

 
A direção do Trento reafirmava a ortodoxia 
religiosa para fazer frente aos que cindiram a 
Verdade, em termos de uma guerra religiosa. 
E, neste sentido, trazia consigo um reviver de 
práticas e gestos de ordem medieval. (...) 
Assim, é compreensível porque as missas e 

                                                 
178 Situada na Praça Melo Viana é datada de 1768 (início da obra) e 
atesta em sua estrutura as formas de edificação arquitetônica da 
época. Em sua lateral, na sacristia, encontra-se um pequeno Museu de 
Arte Sacra com expografia de objetos e peças dos séculos XVII e XVIII. 
Em seu interior a igreja mantém uma pequena capela construída em 
1713, ainda em pleno funcionamento. 
179 Hoje alcunhada apenas por “Igreja Matriz” é uma das mais velhas 
igrejas de Minas Gerais, foi inaugurada em 1710. Ela está situada na 
parte baixa da cidade, na Praça Getúlio Vargas e é uma das obras e 
esforços do Pe. José Queirós Coimbra, vigário por mais de cinquenta 
anos.  
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procissões de Corpus tornaram-se, na época 
da reforma protestante, ocasião de violenta 
confrontação ou os “mais incitantes eventos 
rituais” (SANTOS, 2005, p. 30). 

 
Santos (2005) pontua que a referida festa deteria 

uma “dupla ordenação” estando a cargo tanto da Igreja, 
quanto da Monarquia. Dessa forma, a autora apresenta as 
relações de influência (e confluência) da Coroa, por meio 
da Câmara Municipal, no período colonial, apresentando 
“inúmeros editais das Câmaras, que legislam sobre as 
procissões e, em particular, sobre o Corpus Christi” 
(SANTOS, 2005, p. 31), uma vez que, o 
 

Corpus Christi no século XVIII, pelo menos 
aquela sonhada pelas autoridades coloniais, 
deveria ser a “grande”, “solene” e “célebre” 
procissão, nos termos da documentação da 
época, porque simultaneamente 
recomendada por Sua Majestade e 
demonstração de devoção. (SANTOS, 2005, 
p. 34). 

 
Um dos entrevistados, Pe. Rogério Messias dos 

Santos, o pároco local que ministrou as missas do Corpus 
Christi durante os anos da pesquisa, relatou o que tem sido 
feito pela igreja para que os tapetes mantenham sua 
continuidade no centro histórico da cidade. Ele expôs que 
os jovens e as demais pessoas das paróquias de bairros 
como General Carneiro, Rosário e Roças Grandes, entre 
outras localidades da cidade, são convidados por ele para 
participarem da elaboração dos enfeites e dos tapetes 
para a procissão. Como meio de integração entre os 
participantes da festa, as comunidades católicas vêm 
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dividindo a frente das áreas comerciais e locais não 
residenciais para que esses grupos fiquem responsáveis 
pela continuidade dos tapetes. Como Pe. Rogério enfatiza: 
“É a cidade participando da festa, num todo”. 

Voltando ao caminho da procissão, na obra recém-
finalizada dos tapeceiros, a observação tomou como ponto 
de partida a Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos 
Pretos. Lembrada como ruína, essa igreja simboliza – na 
atualidade – a resistência, e possui como marco a 
paralisação de sua obra, que supõe ter acontecido após a 
abolição da escravatura, em 1888.  

À frente da igreja, uma multidão se acomodou na 
Praça Melo Viana e a celebração teve início. Ao lado das 
palavras do Pe. Rogério e seus auxiliares, rezas, coros e 
fogos de artifício foram lançados ao ar em meio a fumaças 
de incenso e longas velas acesas em devoção. 
Paramentada com opas vermelhas, a Irmandade do 
Santíssimo Sacramento, junto à orquestra da cidade, abriu 
as alas da procissão do Corpus Christi (2015), seguindo pelo 
lado direito da praça em direção à Rua Dom Pedro II. 

De tal modo, a procissão caminhou. Nela foi possível 
notar o ato de trilhar das romarias portuguesas (SANCHIS, 
1992), como uma atuação em devoção religiosa e social. 
Suas narrativas se entrelaçaram por uma experiência 
“epifânica”, na alegórica festa para Deus. Nesse encontro, 
a festa barroca se recompõe por “uma ordenação formal, 
constituída e construída sob a forma de amarrações 
efêmeras e espetaculares [...] desfilando na rua com luxo, 
com pompa e com circunstância” (PEREZ, 2011, p. 104). 

Com efeito, essa festa pôde ser percebida e 
comparada, ao ilustrar os seus vínculos religiosos, às 
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relações sociais, pois, assim como na sociedade colonial, 
pude inferir que as festas  
 

Eram acontecimentos únicos que serviam 
como válvulas de escape das tensões sociais 
geradas pela desigualdade entre as classes e 
grupos. Em muitos de seus aspectos, eram 
manifestações inversas do quadro social 
onde estavam inseridas, já que a riqueza, 
ostentada pelo ouro, não acontecia para 
todos, pois a maioria da população era 
composta por escravos e mestiços, 
formando, na verdade, uma sociedade 
hierarquicamente dividida e violenta (SILVA, 
2009, p. 99). 

 
Enfim, participando dessa performance, junto aos 

tapeceiros durante várias horas até seu clímax, a procissão, 
compartilhei das mesmas memórias de Esequias Souza de 
Freitas quando descreveu que a: 
 

[...] experiência de participar da realização 
dos Tapetes de Serragem, e de seu 
desmanchamento, sob os pés de uma 
procissão, introduz-nos a um estado de 
sujeição a uma sensorialidade de estirpe 
barroca, atualizada em nossos dias pela 
resiliência de traços de uma mentalidade 
fortemente impressa desde os tempos do 
Brasil colônia, que traz consigo elementos de 
uma cultura urbana própria à colonização 
portuguesa, ainda presente nos modos 
espontâneos de fazer e ser cidade (FREITAS, 
2014, p. 16). 
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Ademais, pelos aportes de Marcel Mauss (1974-2003) 
sobre o Fato Social Total, o tapete pode ser percebido 
como mediador entre a festa e o rito de seu uso, 
identificados no encontro do material e do imaterial, como 
elemento de uma construção cultural e identitária. 
 

Figura 3 - A procissão. 

 
Fonte: autoral (2015). Em meio à multidão percebe-se ao fundo o pálio, 
um longo tecido sustentado por quatro hastes aqui nas cores amarela e 
vermelho, que protege o pároco do sol, ao conduzir o Santíssimo 
Sacramento. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Ao encerrar este capítulo, dou ênfase para a leitura 
das festas e seus estudos antropológicos, enquanto 
perspectivas singulares para se refletir sobre as 
manifestações populares e suas atuais necessidades. 
Penso que esta escrita, de fato, pode se estabelecer para 
além do entendimento sobre os conceitos da festa, ou 
mesmo, do Corpus Christi sabarense com seus belos 
tapetes, sendo esboço para o trato e a preservação de 
patrimônios e culturas imateriais, na tentativa de desvelar 
possibilidades em se perceber e salvaguardar as tradições 
festivas, seus valores simbólicos e ontologias.  

Nas experiências etnográficas realizadas antes, 
durante e após a produção dos tapetes, ao caminhar e 
perceber sons, espaços, olhares, lembranças, fui levado ao 
campo dos sentidos, aos significados da presença e da 
ausência do meu próprio corpo quando peregrinei envolto 
a dezenas de fiéis na procissão. Caminhei por quilômetros 
e apreendi o porquê de um sacrifício simbólico. As 
narrativas visuais dos tapetes me lançaram ao centro de 
tudo isso, ao encontro de uma ressonância com sua 
tradição e ao encontro do outro: do morador, do 
transeunte, da beata, das crianças, dos artífices, dos leigos, 
dos fieis e forasteiros, das diversas presenças (e ausências) 
dos que ali um dia estiveram e que hoje – desfolhando as 
camadas temporais daquela romagem cíclica pela cidade, 
davam sentido ao solapar os tapetes de serragens como 
uma tradição.  

Adereços coloridos e rebuscados destinados à 
espetacularização do rito evocaram na encenação ritual 
pronunciar/enunciar antigos valores sociais que ainda 



Rubens Alves da Silva, Franciéle Carneiro Garcês da Silva,  
Frederico Luiz Moreira, Samanta Coan. (Org.). 

 

1064 

pareciam recorrentes. Compreendi a compleição da 
religiosidade por intermédio de uma poética, assim como 
o campo sensível que se dirigia ao encontro do sagrado 
mediado pela epifania.  

No trajeto da procissão, pude encontrar não apenas a 
presença do outro e a sua necessária colaboração; como a 
alteridade, já que, por intermédio dela, identifiquei não 
apenas outros, mas, a mim mesmo. Notei a diversidade por 
meio dos fiéis de várias faixas etárias e pelos sujeitos que 
puderam, pela madrugada, ornamentar a rua. No caminho 
coberto pelo tapete colorido para a recepção do divino, 
observei pais de mãos dadas com seus filhos, caminhando 
e olhando para suas próprias unhas, ainda sujas pelos 
restos das serragens entintadas, fitando a destruição de 
sua demorada criação. 

A pesquisa revelou-me que a festa denota um papel 
essencial no cumprimento de vínculos, comumente 
estabelecidos por artifícios simbólicos por intermédio dos 
costumes, como o da tradição dos tapetes na festa do 
Corpus Christi. Essa conexão concreta, constituída por esse 
evento, agrega valores, que, diferentes, tornam-se 
comuns, já que a festa marca o tempo e as alternâncias da 
vida coletiva de seus períodos e vinculações.  

Nesse sentido, a escrita realizada espera contribuir 
para perceber a festa em suas manifestações e como 
possibilidade de pensar as relações entre as dimensões 
culturais, religiosas, corporais, patrimoniais; a 
sociabilidade, o espaço, a história, os simbolismos e a 
memória, dentre outros, como formas de constituir a 
dimensão das festas, já que a tangenciam e que por essa 
se articulam. 
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RAP E PÓS-COLONIALISMO: DE TYLER, 
THE CREATOR A FRANTZ FANON 

 

Gustavo Souza Marques 

 
 

1 INTRODUÇÃO E METODOLOGIA 

Por questões técnicas e de rigor acadêmico, assumi a 
terminologia pós-colonialista para me referir ao trabalho 
de Frantz Fanon em conexão com a música de Tyler, the 
Creator, mais pelo seu uso já instituído no meio intelectual 
do que exatamente por corroborar com a ideia de que o 
termo “pós-colonialismo” seja o mais representativo para 
descrever a realidade contemporânea. Não tenho a 
intenção de me estender neste questionamento mas 
acredito ser análogo à discussão que se faz se estaríamos 
de fato em uma era pós-moderna ou apenas em uma 
continuação da modernidade com moderadas alterações. 

A situação política e econômica atual do Brasil e de 
diversos outros países latino-americanos e do então 
chamado “Terceiro Mundo” revela bem que estamos longe 
de nos livrar de um capitalismo imperialista que tem como 
lógica a exploração do Hemisfério Sul em 
desenvolvimento pelas potências abastadas do Norte. 
Todavia, por entender que hoje essa discussão se divide 
em pelo menos três correntes diferentes: pós-
colonialismo, decolonialismo e neocolonialismo, opto por 
aquela que é usada para definir o trabalho de Frantz 
Fanon, pensador pós-colonialista.  
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Vale dizer que obviamente, o estudo pós-colonialista 
não se encerra nas produções intelectuais de Fanon, nem 
se limita a autoras e autores que possam ser cunhados 
nesta terminologia. Intelectuais como a estadunidense 
bell hooks em sua literatura feminista e ativista em prol da 
causa negra tem grandes contribuições quando pensamos 
nas relações de opressão em uma sociedade racista e 
machista como a de seu país de origem e que resvala em 
diversos aspectos do nosso próprio contexto brasileiro, 
latino-americano e ocidentalizado.  

Neste sentido, compreendo a abordagem pós-
colonialista em minha pesquisa musical sobre as 
produções diversas de Tyler, the Creator em diálogo com 
outras discussões que perpassam essa temática como as 
políticas feministas e as questões e os desafios 
identitários na pós-modernidade que se fazem tão 
presentes nas produções do artista em questão desde o 
início de sua carreira. 

Aproveito ainda para explicitar porque optei pelo uso 
da palavra rap no título desta publicação já que a distinção 
entre rap e hip-hop pode passar desapercebida àqueles 
que não estão integrados a este contexto. Hip-hop é o 
nome dado à cultura originária da música rap nascida no 
bairro de South Bronx na cidade de Nova Iorque nos anos 
1970 e que envolvia outras expressões anteriores ao uso 
de vocais ritmados e as batidas tais como conhecemos 
hoje. Estas expressões eram basicamente o ofício do DJ, 
MC (Mestre de Cerimônia), grafitti e a dança break. A 
prática de performar na rua e em bailes populares teve sua 
raiz na Jamaica dos anos 1950, mais exatamente na cultura 
dancehall que fazia uso de grandes caixas de som e 
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intervenções de deejays180 que comandavam as festas com 
os seus sound systems. Não obstante, um dos fundadores 
da cultura hip-hop é o emblemático DJ jamaicano Cindy 
Campbell, mais conhecido como Kool Herc, que é 
considerado o primeiro a ter realizado uma festa nesses 
moldes no gueto estadunidense quando ainda era um 
adolescente imigrante que queria ajudar a irmã a comprar 
roupas novas em seu aniversário, mais exatamente no dia 
13 de agosto de 1973 (BREWSTER; BROUGHTON, 1999, p. 
211).  

Porém, para além do caráter festivo, essas práticas 
culturais urbanas ganharam um contorno filosófico e 
político que foram instituídas por outro importante DJ 
daquela cena; Afrika Bambaataa181. O intento era de unir o 
povo do gueto nova-iorquino e diminuir a violência de 
gangue e ressignificar a situação de abandono social por 
meio de batalhas de break, grafitti e MCs; gerando assim 
um quinto elemento: o conhecimento. Como o trabalho do 
Tyler, the Creator destoa bastante dessa ortodoxia que foi 

                                                 
180 Interessante notar que na Jamaica, a alcunha deejay se refere ao 
toaster, ou seja, o performer que interage com a plateia enquanto a 
música é tocada no sound system. No hip-hop, tal figura é chamada de 
MC (Mestre de Cerimônia), sendo o DJ aquele responsável por 
executar as batidas nas picapes. Abordo melhor essa questão na minha 
tese de mestrado O Som Que Vem Das Ruas: Cultura Hip-Hop e Música 
Rap no Duelo de MCs (UFMG, 2013).  
181 Todavia, o nome de Bambaataa esteve envolvido em diversos 
relatos de pedofilia que vieram à tona durante os anos de 2015 e 2016 
quando suas vítimas resolveram dar voz a essa violência traumática 
vivida no passado. Vide VICE: Afrika Bambaataa Allegedly Molested 
Young Men For Decades. Why Are the Accusations Only Coming out 
Now? <https://www.vice.com/en_us/article/8xx5yp/afrika-bambaata 
a-sexual-abuse-zulu-nation-ron-savage-hassan-campbell> Acessado 
em 01/07/19.  

https://www.vice.com/en_us/article/8xx5yp/afrika-bambaata%20a-sexual-abuse-zulu-nation-ron-savage-hassan-campbell
https://www.vice.com/en_us/article/8xx5yp/afrika-bambaata%20a-sexual-abuse-zulu-nation-ron-savage-hassan-campbell
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instituída pelas ideias de Bambaataa que se guia pela 
busca por “sucesso, paz, conhecimento, sabedoria, 
entendimento e da maneira correta de se viver” (id., 217), 
julguei mais propício me ater à música rap para falar deste 
artista e não a cultura hip-hop como um todo. 

O espírito herético e niilista de Tyler que conseguiu ir 
de um discurso extremamente misógino e homofóbico 
presente em suas primeiras letras que eram entendidas 
por ele próprio apenas como “arte”, até a mudança 
progressiva dessa mentalidade que o leva a lançar um 
álbum no qual joga com a possibilidade de ser gay, denota 
o seu caráter despojado e aparentemente desvinculado 
das cartilhas políticas do hip-hop. Sem me estender muito, 
digo ainda que ele próprio se opôs a esta relação entre sua 
música e a cultura hip-hop, colocada por ele como algo que 
se tornou vítima das próprias estereotipações e 
apropriações feitas pelo mercado. Tal posicionamento 
pode ser visto em entrevistas diversas, algumas de suas 
letras e esquetes de comédia satirizando o gangsta rap que 
fazem parte de suas produções que vão além do fazer 
musical propriamente dito182.  

 
2 AS QUEBRAS DE PARADIGMA PRESENTES NO 

TRABALHO DE TYLER, THE CREATOR 

 Tyler Gregory Okonma, nome de batismo do 
empreendedor e multi-artista183 estadunidense Tyler, the 
                                                 
182 Me debruço sobre essas questões no artigo Beyond Gangsta: Hip-
Hop, Skate Culture and Web Culture in the Music of Tyler, the Creator 
(2015). Disponível em: <https://www.scirp.org/journal/ 
PaperInforCitation.aspx?PaperID=54001> Acessado em 01/07/19.  
183 Adoto esse termo para descrever as diferentes frentes em que o 
artista em questão atua: rap, canto, produção musical, produções 

https://www.scirp.org/journal/%20PaperInforCitation.aspx?PaperID=54001
https://www.scirp.org/journal/%20PaperInforCitation.aspx?PaperID=54001
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Creator, começou a atingir relevância no meio da música 
rap a partir de seu primeiro disco de estúdio Bastard (2009) 
quando tinha apenas 18 anos de idade. Para além das 
letras ultrajantes presentes neste trabalho que contém 
fantasias de estupro bem como o uso excessivo da palavra 
“faggot” (“viado”) que se estendeu até seu segundo disco 
Goblin (2011), há algumas questões a serem consideradas 
para uma compreensão mais precisa sobre essas 
produções. A principal delas tem a ver com o fato de que 
nessa fase mais controversa Tyler já colocava em cheque o 
próprio machismo e suposta virilidade nas letras 
confessionais que contrapunham essas narrativas 
violentas. Por meio de um humor autodepreciativo e 
confissões amplamente abertas sobre a frustração com a 
própria masculinidade, esse outro lado da persona de Tyler 
foi o que provavelmente permitiu que fãs do sexo 
feminino pudessem acolher o trabalho dele sem soar como 
uma ampla ofensa, conforme a autora Penelope Eate bem 
descreve em seu artigo Scribblin’ Sinnin’ Sh*t: Narratives of 
Rape as Masculine Therapeutic Performance in the 
Strange Case For and Against Tyler, The Creator (2013).  

Considerando que Tyler, the Creator é nativo de 
Hawthorne, região metropolitana de Los Angeles, 
metrópole onde se consolidou o subgênero do gangsta rap 
no final dos anos 1980 e que ganhou o mundo por meio das 
batidas fortes e dançantes acompanhadas de letras que 
ora narravam a violência urbana, ora falavam de festas em 
uma perspectiva hedonista e falocêntrica; é essencial 

                                                 
audiovisuais para televisão e internet, design de roupas, direção de 
videoclipes e um filme inacabado com o mesmo título de seu terceiro 
disco de estúdio Wolf (2013). 
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entender as estratégias que Tyler utilizou para projetar o 
seu trabalho em oposição a toda esse ethos machista como 
forma de estabelecer a sua singularidade. 

 Seu primeiro disco não fez sucesso só pela polêmica 
gerada em torno das letras ultrajantes mas também por 
suas habilidades de produção musical e um outro discurso 
subjacente e talvez até mais surpreendente que perpassa 
toda a sonoridade de seu álbum de estréia. A faixa 
homônima de abertura “Bastard” narra as suas frustrações 
no campo sexual e afetivo bem como o fato de nunca ter 
conhecido o seu pai. Descreve também desentendimentos 
com a sua avó materna e a própria mãe. Em outros trechos 
de outras canções desse mesmo disco este tipo de relato 
se repete criando uma contranarrativa à toda 
agressividade demonstrada nas outras músicas de teor 
violento. De fato, até Tyler amadurecer o seu discurso e se 
propor a lançar um álbum no qual joga com a possibilidade 
de ser homossexual, como no seu quinto disco de estúdio 
Flower Boy (2017) o que permanece nessa trajetória é o 
caráter psicanalítico de suas letras e a elasticidade de sua 
persona que não pode ser entendida de forma unilateral 
se quisermos compreender mais a fundo as diferentes 
facetas de Tyler. 

Essa multiplicidade performática do rapper nos leva 
diretamente ao trabalho desenvolvido por Fanon em livros 
como Peles Negras, Máscara Brancas (1953) e Os 
Condenados da Terra (1963), ambos guiados pela análise 
psicosocial da condição do negro e dos povos oprimidos do 
chamado Hemisfério Sul. Ainda que Tyler seja 
estadunidense e viva em uma época diferente da de 
Fanon, muito do que foi dito nestes trabalhos conseguem 
responder ao que o artista californiano está fazendo hoje. 
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Não obstante, o trabalho desse autor pós-colonialista foi 
referência para movimentos como o Panteras Negras no 
Estados Unidos durante o Movimento pelos Direitos Civis 
nos anos 1950 e 1960 e foi igualmente utilizado na 
academia para analisar a produção musical de outros 
artistas negros relevantes daquele país como James 
Brown184.   

Voltando à questão musical propriamente dita, é 
interessante perceber que as batidas que acompanham as 
narrativas assimétricas de Tyler destoam 
significativamente do tipo de produção musical aplicada 
tanto no ritmo pesado e dançante utilizado no gangsta rap 
do final dos anos 1980 até meados de 1990, quanto do que 
era feito na Costa Leste (Nova Iorque, principalmente) em 
termos de sonoridade. O uso de teclados com timbres de 
sintetizadores – um recurso bastante comum nos anos 
1970 e 1980 em gêneros que iam desde o rock psicodélico 
até o chamado synth pop – combinado a batidas com o 
andamento lento (para não dizer descompassado185), 

                                                 
184 Vide Suppose James Brown Read Fanon: The Black Arts Movement, 
Cultural Nationalism and theFailure of Popular Musical Praxis. 
HANSON, Michael. Popular Music, v. 27, n. 3 (Oct., 2008), pp. 341-365. 
Cambridge University Press. Disponível em: 
<https://www.jstor.org/stable/40212397> Acessado em 01/07/19.    
185 No rap contemporâneo de cunho mais experimental tem sido 
comum a colocação de notas rítmicas fora da quadratura e do rigor do 
metrônomo, algo que parece ter vindo da influência que o renomado 
produtor dos anos 1990 J Dilla teve sob a cultura hip-hop. Não 
obstante, Earl Sweatshirt, colega de Tyler, the Creator no extinto 
coletivo de hip-hop Odd Future, em entrevista sobre seu conceitual e 
aclamado terceiro álbum de estúdio Some Rap Songs (2018) explicou: 
“Automaticamente, quando vê que você está fazendo o lance do Dilla, 
e você percebe o que isso causa nas pessoas, isso fazem elas terem um 
ressalto. As pessoas não podem compreender isso, elas largam essa 

https://www.jstor.org/stable/40212397
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timbres distorcidos que vão desde a alteração da altura de 
sua voz e da caixa da bateria por meio do controle do pitch 
além de alguns outros fatores incomuns como na faixa-
título “Bastard” na qual ele rima tendo como fundo apenas 
o piano e alguns sintetizadores sem acompanhamento 
rítmico, denotam a intencionalidade do artista em 
imprimir a sua própria marca no rap abrindo espaço para 
outras narrativas. 

Esses aspectos sonoros que ao mesmo tempo podem 
remeter a certa nostalgia por meio da utilização dos 
sintetizadores, batidas arrastadas, harmonias e letras 
melancólicas trazem também o novo por fugir de traços 
mais comuns da música rap, nascidos do caráter festivo da 
cultura hip-hop que sempre preservou a energia do ritmo 
em sua linguagem e performance. Com essa 
desconstrução musical, Tyler expõe desde fantasias 
sexuais ultrajantes a relatos aparentemente íntimos de 
sua vida, conectando essas facetas assimétricas por meio 
de um processo de auto-análise na qual dialoga com seus 
diferentes alter-egos como o seu psicanalista Dr. TC, “as 
vozes na cabeça” dele “dizendo para fazer coisas ruins” 
como Wolf Hailey, Tron Cat e mais tardiamente Sam, no 
disco Wolf (2013) no qual ele assassina todos estes alter-
egos e assume um caráter mais positivo em suas letras.  

Essa aparente abertura de Tyler a lidar com seus 
sentimentos mais profundos, sejam eles ultrajantes ou de 
extrema fragilidade como na faixa-título “Bastard”, 

                                                 
porra e depois elas têm que… rotular essa merda. Mas é uma linha 
tênue, não uma coisa linear, staccato. ” Tradução livre, vide VULTURE: 
Earl Sweatshirt Fights Off Bad Vibes On Some Rap Songs he finds new 
ways to be himself. <https://www.vulture.com/2018/11/interview-
earl-sweatshirt.html> Acessado em 01/07/19.  

https://www.vulture.com/2018/11/interview-earl-sweatshirt.html
https://www.vulture.com/2018/11/interview-earl-sweatshirt.html
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causam uma considerável fissura na faceta mais sisuda do 
rap, promovida amplamente pelo subgênero gangsta. Mais 
ainda, descontrõem a imagem do negro como 
inquebrantável e autossuficiente para lidar com as 
vissicitudes de uma sociedade racista e excludente. 
Conforme bell hooks explica, o movimento dos Panteras 
Negras, por mais valioso que tenha sido à luta negra no 
Estados Unidos acabou reforçando noções sexistas e 
patriarcais que foram reproduzidas dentro do próprio 
movimento. Muito do que tem sido feito no rap naquele 
país se baseou de maneira direta ou indireta dessa imagem 
de força, seja ela física ou de distanciamento emocional, 
reforçada nesse estereótipo do negro que tudo pode e 
aguenta. Vale lembrar, que em países de língua inglesa é 
comum a expressão “blacks don’t crack”, ou seja “negros 
não quebram” que apesar de ser utilizada como um 
“elogio” para o fato de negros envelhecerem suas peles 
mais lentamente que os brancos, não deixa de apresentar 
um teor histórico mais profundo relativo ao fato de que 
negros foram escravizados para atender aos caprichos dos 
brancos e que por tudo que eles aguentaram é sinal de que 
eles ‘não quebram’.  

Pois bem, ao desconstruir essa noção da 
masculinidade negra como sempre forte e apta a lidar com 
todas as dificuldades no caminho, Tyler expõe de forma 
brutal o quanto a psique deste povo pode estar na verdade 
debilitada e comprometida. Há ainda uma questão mais 
delicada a ser pensada de que as letras abusivas escritas 
nos dois primeiros álbuns eram direcionadas a mulheres 
brancas. Sabendo que historicamente no Estados Unidos, 
homens negros podiam ser linchados por grupos de 
supremacia branca apenas por supostamente terem 
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olhado para suas mulheres cabe também questionar até 
que ponto esta misoginia presente na fase inicial da 
música de Tyler não foi estrategicamente posta a fim de 
realizar certas provocações no contexto racial 
estadunidense (sobretudo pelo fato de parte do seu 
público ser composto por mulheres brancas). Conforme 
hooks aponta em seu livro We Real Cool (p. 63-64, 2004):   

Até a integração racial se tornar uma norma aceita, o 
medo de contato racial foi sempre traduzido por racistas 
brancos em um medo da sexualidade masculina negra. 
Euro-Americanos procurando deixar para trás seu histórico 
de tortura brutal, estupro e escravização de corpos negros 
projetaram todos os seus medos sobre esses mesmos 
corpos. Se mulheres negras foram estupradas na 
escravidão foi porque elas eram permissivas e sedutoras, 
ou ao menos eram o que os homens brancos diziam a si 
próprios. Se homens brancos tinham uma obsessão 
exagerada com a genitália de homens negros era porque 
eles tinham de entender o primitivo sexual, a besta 
demoníaca em meio a eles. E se durante os linchamentos 
eles tocavam a carne queimada, expunham partes privadas 
e cortavam em pedaços corpos negros masculinos, 
brancos viam esse sacrifício ritualístico como não outra 
forma de comentário sobre a obsessão deles com corpos 
negros, nus e sua sexualidade. (Vale lembrar que o 
linchamento de negros aumentou quando a escravidão 
acabou.) Tanto ritual de tortura sexualizada denota a 
intensidade tanto do ódio dos brancos sobre os corpos 
negros quanto o desejo deles em consumir esses corpos 
em um canibalismo sexual simbólico. (Tradução livre) 

Essa passagem do livro de hooks levanta questões 
importantes e novas problemáticas a serem refletidas 
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sobre o caráter ultrajante das fantasias de estupro 
direcionadas a mulheres brancas presente na fase inicial 
de Tyler, the Creator por meio de suas personas Wolf 
Haley e Tron Cat. Especialmente porque em uma 
entrevista dessa época, Tyler descreveu seu alter-ego 
como um “cara ruivo”186 que se ele pudesse escolher ele 
seria, abandonando o seu sobrenome nigeriano Okonma 
de seu pai ausente. Tal declaração potencializa as fissuras 
entre gênero, raça e fobias sociais e raciais de marcas 
profundas do histórico de escravidão no Estados Unidos. 
Estaria Tyler procurando subverter as projeções racistas 
sobre os negros como animais sexuais? Estaria ele 
propositalmente colocando o branco nesse papel e 
devolvendo essa projeção de forma provocativa e 
incendiária ainda que custe um discurso misógino – mesmo 
que auto declaradamente fictício – como meio de atingir 
esse fim? Por conta de perguntas como essa, considero 
primordial levar em conta o caráter psicanalítico de suas 
letras e o trabalho de Fanon se tornou a principal 
referência para refletir essas questões em meu doutorado 
em fase de conclusão sobre o trabalho de Tyler, the 
Creator. 

Fanon, em seus livros Peles Negras, Máscaras Brancas 
(1953) levanta de forma categórica tais questões. Indo 
desde desejos reprimidos em homens e mulheres brancas 
que fantasiam a genitália e a sexualidade do negro até 
mesmo em como a ideia de um sujeito estuprador é 
igualmente projetada sobre os negros, em uma de suas 

                                                 
186 YouTube: Tyler, The Creator interview | 2011 | The Drone 
<https://www.youtube.com/watch?v=-OoZNENl0Cg&t=168s> 
Accessed on 10/07/19. 

https://www.youtube.com/watch?v=-OoZNENl0Cg&t=168s
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passagens sobre essa questão Fanon coloca que (p. 165-
166): 

 
Sofrer da fobia de negros é estar apreensivo 
quanto ao biológico. Já que o negro é tido 
apenas como biológico. Os negros são 
animais. Eles andam pelados. E só Deus sabe 
o que acontece… Manonni disse depois: “Em 
seu ímpeto em identificar os macacos 
antropoides, Caliban, os negros, mesmo os 
judeus com as figuras mitológicas de sátiros, 
o homem revela que há pontos sensíveis na 
alma humana na qual o pensamento se torna 
confuso e no qual a excitação sexual é 
estranhamente ligada à violência e 
agressividade”. Mannoni inclui o judeu em 
sua escala. Eu não vejo nada inapropriado aí. 
Mas aqui o negro é o mestre. Ele é o 
especialista nessa matéria: quem disser 
estupro, está dizendo negro. (Tradução livre)   

 
Mais uma vez, por meio de um dos intelectuais mais 

célebres a discutir a experiência do racismo no mundo 
ocidental, fica clara a relação entre a projeção que se faz 
dos negros por meio da hegemonia branca e a visão 
extrema que isso traz por meio da associação irreal dos 
negros ao animalismo e à violência sexual. 
Independentemente se de forma planejada ou como uma 
reação mais ou menos espontânea a esse contexto racista, 
é fato que esse discurso violento presente nos primeiros 
materiais de Tyler, the Creator traz consigo marcas 
históricas e imaginários sociais que vão muito além da 
produção artística em si e do suposto caráter de 
entretenimento. Ao performar esses traumas raciais do 
passado (e do presente) negro em solo estadunidense, 
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Tyler não só atualiza como possibilita a rearticulação 
dessas questões – tanto a nível individual quanto 
sociocultural. Não é à toa que a medida que seu discurso 
amadureceu e o caráter conflitivo de sua produção se 
tornou menos controverso (mas não menos reflexivo), ele 
pôde caminhar dessa extrema misoginia ficcional para uma 
suposta homossexualidade alcançada em seu quarto 
álbum de estúdio Flower Boy (2017). Não obstante, grupos 
como Brockhampton – assumidamente fãs de Tyler, the 
Creator – tem como líder o rapper e produtor Kevin 
Abstract que é assumidamente homossexual (algo 
histórico na trajetória do rap estadunidense). Essas 
constantes (re)articulações operadas por Tyler, de fato, 
abriram novos caminhos na cultura hip-hop e foram 
capazes de trazer novos nomes à cena que fortaleceram 
esse viés de desconstrução racial e de gênero. Não 
obstante, bell hooks afirma diversas vezes em seu livro We 
Real Cool (2004) que em uma sociedade branca, capitalista 
e patriarcal o elo entre raça e gênero anda sempre 
amalgamado em meio às diversas formas de opressão 
existentes. Por esse mesmo motivo, realizar uma quebra 
nessa dicotomia permite novos entendimentos e 
possibilidades sobre o que é ser homem/mulher, 
negro/branco, etc. E chamando Fanon novamente a essa 
discussão, quando se desconstrói noções fixas da 
negritude, automaticamente também se realizam fissuras 
na branquitude já que ambas são partes de uma mesma 
conjuntura.  

É válido ainda dizer que essa postura inicial ultrajante 
de Tyler, the Creator o levou a problemas legais como 
impedimento de entrar em países como a Inglaterra, 
Austrália e Nova Zelândia e ampla crítica em setores mais 
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progressistas da sociedade como comunidades LGBT e 
demais grupos preocupados com as possíveis implicações 
de letras ultraviolentas. Todavia, cabe mais uma vez 
questionar se toda essa represália não foi movida também 
por tendências racistas já que outros artistas, porém 
brancos como o aclamado rapper Eminem, também 
carregam discursos misóginos em suas letras e não sofrem 
as mesmas punições. Seja por essas restrições no direito 
de ir e vir de Tyler e obviamente diminuição dos lucros 
enquanto artista em turnê ou pelas reflexões que as 
críticas direcionadas ao seu trabalho podem ter causado é 
fato de que Tyler conseguiu fazer uma evolução rápida em 
seu discurso em menos de 10 anos – algo que não é tão 
comum para outros artistas tanto de rap, quanto de 
qualquer outro gênero da chamada música popular. 

Quando lançou Bastard Tyler tinha 18 anos de idade, 
com 26 ao lançar Flower Boy (2017) foi capaz de subverter 
o discurso misógino e homofóbico de outrora e projetar 
abertamente discussões em torno de sua própria 
sexualidade desconstruindo também noções estáticas 
sobre raça, um paralelo bastante comum em nosso modo 
de vida branco patriarcal sexista e capitalista como bem 
coloca bell hooks em suas considerações sobre a 
masculinidade negra estadunidense em seu livro We Real 
Cool (2014). Independentemente das razões econômicas e 
pessoais que possam ter motivado Tyler a toda essa 
transformação, é essencial levá-las em conta a fim de não 
perdermos o motor da história da música rap e da cultura 
hip-hop que parece estar aberta a novas possibilidades, em 
seu processo ontológico de reinvenção.  
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3 ENTENDENDO O CONTEXTO DO RAP 
CONTEMPORÂNEO POR MEIO DE OUTROS 
TRABALHOS 

Certamente, Tyler, the Creator não é o único artista 
de grande alcance mundial a propor quebras de paradigma 
na postura mais sisuda do rap comumente presa a uma 
masculinidade tóxica que tem pouco a oferecer às 
discussões contemporâneas, sobretudo no que diz 
respeito às políticas feministas. Outros agentes 
masculinos que têm sido importantes nesse caminho 
progressista no contexto estadunidense tem sido 
Kendrick Lamar e Vince Staples, ambos conterrâneos de 
Tyler, um da cidade de Compton e outro de Long Beach, 
ambas parte da metrópole Los Angeles. 

Vale lembrar que a Costa Oeste do Estados Unidos 
teve como maior símbolo da música rap o subgênero 
gangsta, demarcado por letras de violência urbana, 
ostentação material e hedonismo falocêntrico. Pensar que 
hoje são justamente os rappers desta região que estão 
operando uma significativa mudança na postura, discurso, 
sonoridade e forma como se representam no rap é 
sugestivo do esforço que têm feito para construirem essa 
contranarrativa histórica às gerações anteriores ainda 
apegadas a noções estáticas de gênero e raça.  

Kendrick Lamar desde o lançamento de seu terceiro 
álbum de estúdio To Pimp a Butterfly (2014) que mescla 
poesia falada (spoken poetry), rap, vocais melódicos e 
acompanhamentos de jazz, G-Funk, boom bap, soul music, 
salsa e alguns elementos de batidas modernas vindas do 
trap, foi amplamente aclamado pela crítica musical e bem 
recebido pelo público. A diversidade sonora que se reflete 
também nas letras que vão desde temas políticos até 
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dramas pessoais nos quais expõe alguns de seus conflitos 
internos fez com que ele ascendesse ao status de maior 
rapper no cenário global atual, sucesso que foi repetido 
posteriormente em DAMN. (2017) seu quinto álbum de 
estúdio.  

Ainda que o seu trabalho esteja firmado em certos 
tradicionalismos da cultura negra estadunidense como o 
culto gospel e seu discurso cristão, seu trabalho teve o 
mérito de construir uma representação da negritude que 
fosse muito além de estereótipos de gênero e raça. No 
videoclipe de “King Kunta”, música no qual ele afirma não 
só o seu posto de líder no rap estadunidense mas também 
a “teimosia” do homem negro em não baixar a cabeça ante 
uma sociedade racista, ele está acompanhado de duas 
mulheres negras enquanto anda em seu carro pelas ruas 
de Compton. Dado o fato de que elas não se encaixam no 
perfil de beleza instituído seja pela indústria da moda e 
suas modelos esguias, nem mesmo no referencial afro-
americano de valorizar mulheres voluptuosas dado o fato 
de que são obesas já sugere uma quebra na narrativa 
comum dos videoclipes gangsta. Além disso, elas dublam 
os trechos da música nas quais há a intervenção de vocais 
femininos o que denota também algum espaço para que se 
expressem no vídeo para além da totemização de seu 
corpos no registro audiovisual. Essas mesmas mulheres 
aparecem também fora do carro dançando juntas a 
Kendrick Lamar e demais figurantes sugerindo um caráter 
mais igualitário e menos falocêntrico do que é visto em 
videoclipes de rap com uma narrativa gangsta. 

Em outro single deste mesmo álbum, chamado 
“Alright”, Kendrick é visto levitando pelas ruas de 
Compton e Oakland enquanto cumprimenta transeuntes, 
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em sua maioria negros, latinos e orientais, em sua aparição 
pela cidade. Algumas tomadas também na qual é 
carregada pelo público que dança com sua música bem 
como vários registros de dançarinas e dançarinos de break, 
sugerem este esforço de ser representado como um 
artista próximo das minorias, ainda que em uma tomada 
específica tenha um teor sexista com a presença de uma 
mulher em trajes apelativos saindo de um carro luxuoso 
para vê-lo passar pela rua. Diferentemente do videoclipe 
de outro rapper de renome, “Not Afraid” de Eminem, na 
qual este rapper branco sobrevoa diversos obstáculos do 
meio urbano livremente, Kendrick é assassinado 
metaforicamente pela polícia de Los Angeles ao final 
deste videoclipe, sugerindo mais uma vez o caráter 
humano da super estrela negra que mesmo alcançando o 
sucesso ainda pode ser alvo da estrutura social racista.  

Não obstantemente, a própria batida da música 
“Alright” tem esse caráter flutuante, demarcado pela 
ênfase no coro jazzístico que se repete durante a música 
como um sample (recorte de um trecho musical gravado), 
criado pelo renomado artista Pharrell junto ao produtor 
Michael Kuhle e o grupo de produtores Sounwave. As 
melodias de saxofone ao estilo be-bop e free jazz com 
notas bastante estridentes e que soam como uma 
improvisação contribuem para este aspecto mais aberto 
da música. O hi-hat que se abre e fecha constantemente 
em contraposição ao chimbal fechado tão comum em 
batidas de rap é outra característica que também traz uma 
ambientação única a esta produção que ajuda a 
contextualizar o teor do videoclipe com o vôo de Kendrick 
Lamar e a aparentente positividade da letra.    



Rubens Alves da Silva, Franciéle Carneiro Garcês da Silva,  
Frederico Luiz Moreira, Samanta Coan. (Org.). 

 

1086 

O movimento Black Lives Matter que luta contra o 
genocídio da juventude negra estadunidense entoou o 
refrão de sua música “Alright” em suas passeatas pelo 
Estados Unidos. Kendrick também esteve presente em 
uma delas acompanhando de perto o movimento. Toda 
essa aceitação em meio a militância e um discurso não tão 
chocante quanto de Tyler e demais rappers que também 
tem levantado críticas de uma forma inovadora sobre a 
questão racial em solo estadunidense, fez até mesmo com 
que Kendrick conseguisse ter um encontro com o então 
presidente estadunidense Barack Obama na Casa Branca. 
Certamente, com suas estratégias mais polidas e menos 
ultrajantes, Kendrick alçou um status de líder negro no 
Estados Unidos estando à frente Tyler, the Creator e Vince 
Staples em termos comerciais e de alcance com o público 
de uma forma geral. 

Por sua vez, Vince Staples, com um discurso mais 
agressivo e próximo do que era feito no gangsta rap do 
final dos anos 1980 até meados de 1990, foi também capaz 
de pouco a pouco construir uma outra narrativa e 
desenvolver uma postura que destoasse da faceta sisuda 
comum a este estilo. Letras psicanalíticas como “Lift me 
Up” – não obstante ele também aparece levitando no 
videoclipe dessa música – que remetem às estratégias 
utilizadas por Kendrick e Tyler para propor um outro 
discurso no rap são um exemplo disso bem como a forma 
desiludida como enxerga o tráfico e o uso de drogas, 
questões até então fetichizadas na fase anterior do 
gangsta rap.  Sobre essa questão do voo como uma proeza 
física impossível de ser realizada no mundo real, Fanon 
oferece uma ótima reflexão baseada em suas próprias 
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experiências como psicanalista na Guerra de 
Independência Argelina (1961, p. 51): 

A primeira coisa que o nativo aprende é ficar no seu 
devido lugar, e não ir além de certos limites. É por isso que 
os sonhos do nativo são sempre de proeza muscular; seus 
sonhos são de ação e de agressão. Eu sonho que estou 
pulando, nadando, correndo, escalando; eu sonho que 
estou chorando de rir, que eu atravessei um rio em uma só 
braçada; ou que eu sou seguido por um fluxo de carros que 
nunca podem me alcançar. Durante o período da 
colonização, o nativo nunca para de atingir sua Liberdade 
das 9 da noite até às 6 da manhã (Tradução livre).  

Além disso, a sonoridade de Vince Staples mais 
próxima do trap e até da música eletrônica em trabalhos 
mais recentes faz com que ele também se posicione de 
uma outra forma, sendo dissociado da produção musical 
do G-Funk (gangsta funk) noventista. Além disso, a maneira 
como ele utiliza alguns timbres e ritmos vindos do trap 
destoa do que os demais artistas nesse estilo fazem pois 
estes também fetichizam a vida criminal em suas letras e 
videoclipes de forma razoavelmente similar ao que os 
rappers gangsta realizaram em décadas anteriores. 
Ademais, em músicas como “Lift me Up” citada 
anteriormente, a batida está mais próxima do trip-hop ou 
da sonoridade densa produzida por Tyler, the Creator do 
que qualquer associação possível com uma atitude gangsta 
ou agressiva.  

Como era de se esperar, toda essa agitação filosófica 
promovida por estes artistas conterrâneos a Tyler, the 
Creator se refletiu no trabalho de outros produtores. 
Talvez, o caso mais análago às estratégias utilizadas por 
Tyler, the Creator seja o coletivo de rap BROCKHAMPTON. 
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A começar, pelo fato de que foram formados em um 
famoso fórum de discussão na internet sobre a música do 
rapper e produtor Kanye West chamado KanyeToThe. Em 
segundo, pelo fato de que Kevin Abstract, líder do grupo é 
homossexual e fala abertamente sobre isso em suas letras, 
algo até então bastante incomum no rap mundial.  

No Brasil, mais exatamente em minha terra natal, 
Belo Horizonte, outro exemplo similar seria o super grupo 
de rap DV Tribo que reuniu diversos MCs conhecidos das 
batalhas do Duelo de MCs e de outros movimentos de rua 
da cidade em um mesmo grupo. A presença feminina de 
Clara Lima rimando nas músicas em pé de igualdade com 
os outros quatro colegas do coletivo também denota um 
espírito diferenciado na produção da DV. Além disso, o 
sucesso na internet e a produção musical arrojada fazem 
com que de alguma forma estejam próximos ao que a Odd 
Future, coletivo de origem do Tyler, the Creator fez em 
solo estadunidense quando também contavam com um 
grupo diverso no qual o vocalista Frank Ocean e a cantora 
e produtora Syd Tha Kid eram também homosexuais 
assumidos.  

Indo dessa relação breve discussão entre gênero e 
raça presente no rap atual, poderia também citar a 
influência que o trabalho de Tyler exerce em nomes 
importantes da geração atual que declaram isso 
abertamente em suas letras como Froid e Diomédes 
Chinaski, este último chegou a lançar uma música chamada 
“Carta a Tyler, the Creator” que denota esta ligação entre 
a produção do rap nacional e o artista em questão. O 
rapper NILL com o clipe YouTuBad na qual imita a persona 
de Wolf Hailey se vestindo com uma máscara, camisa de 
abotoar, bermuda, meias soquete e tênis baixo 
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apropriadas por Tyler, the Creator na criação dessa 
persona, também faz uma referência direta ao produtor 
californiano.  

Se tomarmos a questão do pós-colonialismo ou até 
mesmo decolonialismo no rap brasileiro é necessário 
lembrarmos de grandes nomes do cenário atual como 
Djonga, que também integrou a DV Tribo, bem como Baco 
Exu do Blues com seu embate aberto à ideologia cristã em 
seu álbum Esú (2017) e outros singles anteriores no quais 
já afrontava padrões europeus em terras brasileiras. 
Djonga, na canção “Bem Pior” com outro artista belo-
horizontino Well faz menções diretas ao trabalho de Fanon 
e bell hooks nas linhas “Frantz Fanon que o diga, tira essa 
máscara branca” e “Vou sumir pra descansar, os menó leu 
bell hooks e foi ideia minha, irmão”.   
 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

No livro We Real Cool (2004), bell hooks 
constantemente critica a falha do homem negro 
estadunidense em “ficar preso no tempo” e com isso 
acarretar sua fixação em atitudes pueris e 
contraproducentes ao seu próprio desenvolvimento 
humano e social. Mesmo com todo o esforço empreendido 
pelo movimento feminista e suas pautas políticas, tais 
reflexões ainda não haviam atingido esse grupo social de 
forma mais significativa. Uma das principais posturas da 
masculinidade negra estadunidense que contribui para 
isso é atender ou responder de forma reacionária aos 
padrões da sociedade branca patriarcal e capitalista, 
conforme ela própria descreve inúmeras vezes no livro 
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sobre o meio social de seu país e que certamente reflete 
em muito do racismo estrutural também visto no Brasil. 

 Ainda que Tyler, the Creator possa ser entendido de 
uma forma infantilizada por inúmeras razões – seja pelo 
público majoritariamente juvenil que acompanha o seu 
trabalho ou pela forma na qual se projeta em variadas 
situações – é fato de que, pelo menos na forma como se 
coloca como homem e negro no mundo, destoa de 
diversas formas de representações hegemônicas de 
masculinidade. Desde os discursos ultraviolentos e suas 
“compensações” com demonstrações de fragilidade 
emocional em início de carreira até a fase posterior na qual 
coloca em cheque a sua própria masculinidade no álbum 
Scum Fuck Flower Boy (2017), Tyler tem desconstruído a 
ideia do homem negro estadunidense como o Bigger 
Thomas, ligado a uma masculinidade hiperagressiva.  

Com isso, opera também uma mudança na ideia de 
masculinidade de uma forma geral, principalmente se 
considerarmos as reflexões de pensadores como Frantz 
Fanon e mesmo bell hooks que em seus trabalhos 
demonstram como boa parte dessa masculinidade negra 
foi forjada para se defender ou lidar com o racismo 
estrutural. Em outras palavras, quando se altera um lado 
da questão (a forma como os próprios negros se 
representam) isso gera também quebras de paradigma na 
forma como esse grupo social é visto e entendido pela 
visão hegemônica branca, acarretando em uma 
transformação social maior. 

Assim sendo, se torna importante analisar o trabalho 
de Tyler, the Creator para além de visões rasas que em uma 
ponta o colocam como um gênio ou um grande 
empreendedor, e em outra, o classificam como alguém 
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que quer apenas chamar atenção por meio dessas 
diferentes estratégias discursivas desenvolvidas em 
menos de 10 anos. Para essa dicotomia entre 
entretenimento e transformação social por meio da 
música, vale lembrar um dos maiores teóricos da 
performance, Richard Schechner, em seu livro Teoria da 
Performance (1988, p. 130-131): 

 
O que alguém chama uma performance 
específica de “ritual” ou “teatro” depende 
sobretudo do context e da função a que se 
coloca. Uma performance é chamada teatro 
ou ritual por conta de onde ela é performada, 
por quem, e sob qual circunstâncias. Se o 
propósito da performance é efetivar 
transformações – ser eficiente – então outras 
qualidades listadas na ordem da “eficácia” 
provavelmente também estarão presentes, e 
a performance é um ritual. E vice-versa a 
respeito das qualidades consideradas 
“entretenimento.”  

 
Por essas razões é que as produções de Tyler, the 

Creator podem ser tomadas com a devida profundidade e 
análise acadêmica. Performar é trazer à tona experiências, 
reflexões, traumas e atualizar o passado por meio de sua 
performance presente. Com a máscara branca e as diversas 
personas encarnadas por Tyler diversas questões entram 
em jogo e é a isso que essa pesquisa de doutorado sobre 
seu trabalho se presta compreender. As realizações do 
artista em questão abrem espaço novas reflexões em 
torno da música rap e de sua representatividade em 
termos de gênero e raça. O próprio grupo 
BROCKHAMPTON, citado anteriormente, que tem como 
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líder um homem negro e homosexual que descreve 
abertamente nas letras suas experiências sexuais com 
outros homens, é um dos indícios de que as realizações de 
Tyler, the Creator têm contribuído para um ambiente mais 
aberto no rap estadunidense. 

Para além dessas análises sociais e antropológicas, 
destaco ainda a produção musical de Tyler que acompanha 
essa singularidade de seu discurso. Desde o início com as 
suas batidas lentas e deformadas pelo pitch, além de 
canções nas quais há somente a presença do piano sem 
qualquer acompanhamento rítmico, ele tem construído 
um universo sonoro próprio em um esforço consciente em 
criar algo que fosse além dos formatos já aceitos e 
assimilados nesse gênero musical.   

O uso constante do piano em harmonias e linhas 
melódicas que destoam de fórmulas usadas anteriormente 
no jazz rap estadunidense ou mesmo no rap de Nova 
Iorque em grupos e artistas como Nas e Wu-Tang Clan 
também denotam sua originalidade em utilizar um 
instrumento comumente associado ao jazz e às raízes da 
música negra no Estados Unidos de uma maneira peculiar. 
Canções como “Bastard” com seus acordes tocado em 
stacatto (de forma intensa e no tempo forte da música) 
sem o acompanhamento de qualquer batida, realizam essa 
mudança em relação a forma como esse instrumento era 
utilizado em outras vertentes do rap estadunidense como 
nas produções de grupos como A Tribe Called Quest e Wu-
Tang Clan nos quais os acordes piano criam síncopes com 
a batida das músicas remetendo diretamente às formas 
utilizadas no jazz. Em outra canção, chamada “Colossus” do 
álbum Wolf (2013) ele realiza algo parecido, porém com a 
inserção de acordes jazzísticos e peças de bateria que 



Patrimônio, informação e mediações culturais na contemporaneidade 
 

1093 

remetem ao ritmo tocado em marchas militares, fugindo 
mais uma vez da fórmula bumbo, caixa e chimbal mais 
comum nas mais diversas vertentes da música rap. Ambas 
as músicas se caracterizam pelo caráter psicanalítico de 
suas letras, seja na auto-análise e desabafo emocional 
contido em “Bastard”, ou pela forma como Tyler avalia os 
fãs e interpreta a forma como se sentem em relação a sua 
música em “Colossus”. O foco nos acordes do piano e em 
sua voz e a forma como interpreta as temáticas sem se 
valer de acompanhamento rítmico parece fazer jus a esse 
apelo emocional contido nessas canções. 

Em outras produções, na qual batida parece ter um 
papel mais relevante vemos o uso dos sintetizadores 
citados anteriormente com a combinação de timbres 
distorcidos por meio do pitch. Em faixas com um clima mais 
soturno como “Pigs” ou “Fish”, a primeira do seu disco de 
estréia Bastard (2009) e a segunda do disco subsequente 
Goblin (2011), vemos esse outro estilo de produção 
musical presente em seu trabalho. 

Mesmo em canções que poderiam ser consideradas 
mais animadas por conta de sua tonalidade mais alta e 
interpretação vocal menos contida como em “Jamba” do 
disco Wolf (2013), essa ainda é demarcada pela distorção 
dos timbres, andamento lento e a descontinuidade da 
batida. Tricia Rose em seu livro Black Noise (1994) aponta 
muito bem como isso é uma característica intrínseca da 
música rap estadunidense. O conceito de “layering” 
(estratificação) no qual os diversos elementos do hip-hop 
se baseiam: o grafitti, a dança break e o rap (MC, 
produtores musicais e DJs), explica bem como essas 
expressões ocorrem. Por meio de camadas sobrepostas – 
seja as várias camadas de tinta em um grafitti no muro ou 
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as várias faixas musicais que se transformam em uma 
batida de rap – que ora são fluídas, ora são interrompidas 
bruscamente – seja nos movimentos da dança break ou nas 
pausas que “quebram” o ritmo da batida do rap – essa 
estratificação emula o próprio emaranhado social, racial, 
cultural, político e econômico no qual a cultura e a música 
hip-hop surgem. Por mais que Tyler realize quebras em 
diversos dogmas do rap, ele também utiliza dessa própria 
estrutura fundante para operar essas transformações. Até 
porque o layering, com sua lógica de fluência intercalada 
por quebras abruptas, abre espaço para que renovações 
ocorram sem que a estrutura fundante desmorone. Essa 
dialética é o que tem mantido a música hip-hop no foco das 
atenções desde os anos 1990 quando ganhou o 
mainstream ou “a grande mídia” como se diz 
coloquialmente no Brasil, chegando até mesmo a ocupar 
espaço de gêneros musicais dominados por brancos como 
o rock. Não é à toa que um dos principais grupos de rap 
formado por artistas brancos, The Beastie Boys, declarou 
em um dado momento da carreira que o rap tomou o lugar 
do rock porque soube se manter enérgico, enquanto o rock 
viveu uma fase melancólica na era grunge dos anos 1990 a 
qual não mais se reergueu.   

Não obstante, Tyler joga com a ideia de branquitude 
desde o início de seu trabalho. Seja pelas letras emotivas 
até então consideradas “emo” e pertencentes a uma 
subcultura do rock até mesmo à própria máscara branca 
utilizada em videoclipes como “Buffalo”, “Tamale” e “Who 
Dat Boy”. Com isso, Tyler também demonstra que artistas 
negros podem sim demonstrar fragilidade em suas 
músicas e mais ainda, talvez tenham muito mais razão em 
fazê-lo do que artistas brancos que projetam uma imagem 



Patrimônio, informação e mediações culturais na contemporaneidade 
 

1095 

de sensibilidade e emotividade como foi em diversas fases 
da música rock. Tais (des)construções rearticulam não só 
ideias fixas de negritude como da branquitude também. 
Tal paradoxo – não é coincidência que um dos versos mais 
marcantes de Tyler se refere a ele ser “um paradoxo 
ambulante”, ou seja, um paradoxo que se move, 
transforma a si e ao mundo – presente na sonoridade, 
discurso e imagem desse artista é o que tem sido um dos 
grandes cernes e motivações para mim como pesquisador 
de sua música.  
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Professor Titular do DCS-FAFICH e Coordenador do 
Programa de Formação Transversal em Saberes 
Tradicionais da UFMG. 

 
Cristiana Guimarães Alves 

 

Licenciada e Graduada em Geografia pela UFMG. 
Especialista em Elaboração, Gestão e Análise de projetos 
Sociais pela UFMG. Tecnólogo em Gestão do Terceiro 
Setor, pela UEMG. Mestre em Ambiente Construído e 
Patrimônio Sustentável pela UFMG. Atua em consultorias 
e projetos em patrimônio cultural, agroecologia, 
socioambientais, culturais e divulgação científica. 
Atualmente é pesquisadora do GEPTT/CEFET-MG e 
colaboradora do Programa de Extensão Sofia do CEFET-
MG. 
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Daniella Parreiras Dutra 
 

Formada em Comunicação Social com ênfase em 
Jornalismo pela Pontifícia Universidade Católica de Minas 
Gerais (PUC Minas). Graduanda em Museologia pela 
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Atualmente 
Bolsista de Extensão do projeto Conservatório UFMG: 
Memória, Cultura e Tecnologia fomentado pela Pró-
Reitoria de Extensão (PROEX) e pesquisadora do Núcleo 
de Pesquisa em História das Coleções e dos Museus 
(RARIORUM) - ECI/UFMG. 
 

Débora Nascimento 
 

Bacharela em turismo graduada pela Universidade Federal 
de Minas Gerais, Especialista em Desenvolvimento Local e 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 
2030 da ONU pela Escola Nacional de Administração 
Pública e Pós-Graduanda em Gestão Pública pela 
Universidade do Estado de Minas Gerais. É apaixonada 
pelos temas valorização e resgate do patrimônio, 
identidade, memória e fortalecimento do sentimento de 
pertencimento como forma de (re) significar contextos, 
histórias e territórios. Se dedicou durante sua graduação 
em estudar esses temas que resultou no artigo 
apresentado nesta coletânea. Seguindo a mesma linha, 
seu mais recente trabalho publicado, intitulado 
“Redescobrindo o Parque Municipal: Criatividade e 
Inovação para a implementação dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU”, é 
um Plano de Intervenção que busca a ressignificação do 
espaço e história do Parque Municipal Américo Renné 
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Giannetti, em Belo Horizonte – MG, através de soluções 
criativas e inovadoras estruturadas no sentimento de 
pertencimento, para criação de um espaço sustentável e 
resiliente, que proporcione qualidade de vida  e se torne 
um lugar de felicidade, a mais nova paixão de estudo da 
autora, que acredita que pessoas felizes tornam espaços 
felizes. 
 

Fabrício José Nascimento da Silveira 
 

Graduado em Biblioteconomia, Mestre e Doutor em 
Ciência da Informação. Professor Adjunto da Escola de 
Ciência da Informação – ECI, da Universidade Federal de 
Minas Gerais – UFMG. 
 

Flávia Cristina Costa Vieira 
 

Está cursando mestrado em Museologia e Patrimônio 
(PPG-PMUS) pela Universidade Federal do Estado do Rio 
de Janeiro (UNIRIO) em parceria com o Museu de 
Astronomia e Ciências Afins (MAST). Possui graduação em 
Arqueologia pela Universidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG) e graduação em Antropologia pela Universidade 
Federal de Minas Gerais (UFMG). Desde 2016 é 
pesquisadora no Laboratório de Arqueologia da 
Fafich/UFMG, sob orientação do professor Dr. Carlos 
Magno Guimarães. Ganhou o primeiro lugar no Prêmio Luiz 
de Castro Faria, categoria Monografia de Graduação 
(2016), promovido pelo Centro Nacional de Arqueologia - 
CNA/IPHAN.  
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Flavio de Lemos Carsalade 
 

Professor da Escola de Arquitetura e Design da 
Universidade Federal de Minas Gerais, MSC em arquitetura 
pela UFMG e PHD pela Universidade Federal da Bahia. Foi 
presidente do IEPHA/MG (1999-2002) e Secretário de 
Administração Regional Pampulha (2004-2007). Ocupou 
vários cargos na UFMG, entre eles, a Diretoria da Escola de 
Arquitetura (2008-2012), atualmente é diretor da Editora 
UFMG. Autor de vários livros, capítulos de livros e artigos 
científicos. Bolsista de Produtividade em Pesquisa pelo 
CNPq. 
 

Frederico Luiz Moreira 
 

Doutorando em Antropologia Social - Linha: Sistemas 
Simbólicos, Socialidades e Gênero – UFMG. Mestre em 
Educação - FaE/UEMG. Especialista em História da Arte, 
licenciado em História – CEUCLAR. Bacharel em Artes 
Plásticas e licenciado em Arte Educação - Escola 
Guignard/UEMG. 

 
Gabrielle Luz Campos 

 

Possui graduação em Direito pela Pontifícia Universidade 
Católica de Minas Gerais (2016). Atualmente, é mestranda 
pelo Programa de Pós-Graduação em Direito da 
Universidade Federal de Ouro Preto, na área de 
concentração ''Novos Direitos, Novos Sujeitos''. É 
integrante do Núcleo de Pesquisa em Direito do 
Patrimônio Cultural (NEPAC). Advogada. E-mail: 
gabrielle.luz@hotmail.com  
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Giovanna Benassi 
 
É graduada em Ciências Sociais pela Universidade Estadual 
de Santa Cruz, em Ilhéus-BA. Atualmente é mestranda do 
Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social na 
Universidade Federal de Minas Gerais (PPGAN – UGMG), 
em Belo Horizonte-MG. Possui experiência em diversos 
campos de estudo: patrimônio cultural, manifestações 
artísticas, cultura popular, antropologia da arte e arte 
indígena. Recentemente publicou o livro “Patrimônio 
cultural no Brasil: uma análise do conceito na produção 
científica brasileira no período de 1988 a 2014” (2019) pela 
Novas Edições Acadêmicas. 
 

Gustavo Souza Marques 
 
Doutorando em música pela School of Music da University 
College Cork (UCC) na Irlanda em co-orientação no Brasil 
pela Escola de Ciência da Informação da Universidade 
Federal de Minas Gerais (UFMG). A temática principal de 
sua tese é o trabalho musical de Tyler, the Creator e as 
rearticulações das questões raciais feitas em seu trabalho 
tendo na internet a sua forma central de difusão. Ver 
<https://www.scirp.org/journal/PaperDownload.aspx?pap
erID=54001> Publicado em Fevereiro, 2015. 
 

Igor Cândido Costa 
 
Mestrando em Ciência da Informação na linha de pesquisa: 
Memória Social, Patrimônio e Produção do Conhecimento 
pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência da 
Informação (PPGCI) da Universidade Federal de Minas 

https://www.scirp.org/journal/PaperDownload.aspx?paperID=54001
https://www.scirp.org/journal/PaperDownload.aspx?paperID=54001
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Gerais e bolsista da Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior (CAPES). Bacharel em 
Museologia pela Escola de Ciência da Informação da 
Universidade Federal de Minas Gerais. Integrante do grupo 
RARIORUM - Núcleo de Pesquisa em História das Coleções 
e Museus (PPGCI/UFMG). Atua na área de Museologia e 
Ciência da Informação, com foco principalmente nos 
seguintes temas: Patrimônio Cultural, Memória, Gestão de 
Projetos Culturais e Sociais, Políticas Culturais, 
Investimento Social, Curadoria de Exposições e História 
das Coleções e dos Museus. 
 

Ismar da Silva Costa 
 
Graduado em Ciências Sociais pela Universidade Federal 
de Goiás (1993), Mestre em História pela Universidade 
Federal de Uberlândia (2004), Doutor em História pela 
Universidade Federal de Goiás (2012). Professor Adjunto II 
da Unidade Acadêmica Especial de História e Ciências 
Sociais da Universidade Federal de Goiás - Regional 
Catalão. Tem experiência na área de História e 
Antropologia atuando nos seguintes temas: História, 
Cultura, Cultura Política, Antropologia do Corpo, 
Antropologia das Religiões e das Religiosidades, 
Antropologia Urbana.  
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Ivangilda Bispo dos Santos 
 
Historiadora e mestranda em Educação: Conhecimento e 
Inclusão Social pela Universidade Federal de Minas Gerais. 
Possui experiência como pesquisadora e mediadora 
educativa. É colaboradora do projeto Ciclo Permanente de 
Estudos e Debates sobre Educação Básica 
(CP/EBAP/UFMG) e integra os seguintes grupos de 
pesquisa: História dos Processos Educadores (UFMG), Pólis 
e Mnemosine: Cidade, Memória e Educação (UEMG) e 
Áfricas: história, política e cultura (UFMG).  
 

João Paulo Martins 
 

Graduado em História (UFMG) e Arquitetura e Urbanismo 
(UFOP). Mestre em História e Culturas Políticas (UFMG). 
Historiador da Secretaria de Cultura e Patrimônio. Atua no 
Programa de Valorização e Preservação do Patrimônio 
Imaterial e na implementação de instrumentos de política 
pública de cultura. 
 

John Cowart Dawsey 
 
Professor de Antropologia na Universidade de São Paulo 
(USP), desde 1991. Professor Titular, 2007. Livre-Docência, 
1999. Ph.D. em Antropologia, 1989, e Mestre em Teologia, 
1977, pela Emory University. Bacharel em História, 1973, 
pela Florida Southern. Visiting Scholar na New York 
University (NYU), 2019. Coordenador do Núcleo de 
Antropologia, Performance e Drama (Napedra) desde a 
sua fundação em 2001. Atua junto ao Núcleo de Artes 
Afro-Brasileiras da USP (dirigido por Luiz Antonio 
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Nascimento Cardoso, Mestre Pinguim) desde 2007. Com 
colegas do Napedra, organizou e coordenou o I Encontro 
Internacional de Antropologia e Performance (EIAP), 2011, 
e o I Encontro Nacional de Antropologia e Performance 
(ENAP), 2010, na USP. Coordenou Projeto Temático da 
Fapesp, 2008 a 2013, reunindo 35 pesquisadores. 
Organizou e coordenou os encontros nacionais Napedra 
em Performance: Criações 1 a 10, entre 2014 e 2019. 
Publicou 13 livros e coletâneas e 53 artigos em revistas 
acadêmicas. Como convidado realizou palestras em 
diversas universidades, incluindo University of Oxford, 
University of Cambridge, New York University, Université 
Paris 8, Universidad Nacional Autônoma de Mexico, Instituto 
Universitário de Lisboa. Nas interfaces entre teatro e 
antropologia, procura explorar configurações do campo da 
antropologia suscitadas pelos estudos de Walter Benjamin 
e pensadores de teatro e performance (Artaud, Brecht, 
Schechner e outros). Um conjunto de conceitos resulta 
dessas pesquisas: descrição tensa (tension-thick 
description), f(r)icção (com r entre parênteses), sismologia 
da performance, extraordinário ou espantoso cotidiano, 
margens das margens, circuito mimético benjaminiano, 
subterrâneos dos símbolos, entranhas dos sonhos, 
histórias de esquecimento, inconsciente sonoro, índice de 
corporalidade, corpoiesis, montagens carregadas de 
tensões, deslocamento do lugar sentido ou vivido das 
coisas. Desenvolve pesquisas em antropologia da 
performance, antropologia da experiência, e antropologia 
benjaminiana. 
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Júlia Gonçalves da Silveira 
 

Graduada em Biblioteconomia pela Universidade Federal 
de Minas Gerais - UFMG (1979), mestre em Ciência da 
Informação pela Universidade Federal de Minas Gerais 
(1991) e doutora em Ciência da Informação pela 
Universidade Federal de Minas Gerais (2006). Professora 
Adjunta da Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG. 
Escola de Ciência da Informação - ECI. É aposentada no 
cargo de bibliotecário/documentalista pela Universidade 
Federal de Minas Gerais. Tem experiências na área de 
gestão de bibliotecas universitárias e de pesquisas em 
Ciência da Informação, com ênfase em Fontes de 
Informação (impressas em papel e em meios digitais). 
Integrante da linha de pesquisa Informação, Cultura e 
Sociedade do Programa de Pós-Graduação em Ciência da 
Informação da ECI/UFMG, suas pesquisas concentram-se 
principalmente nas seguintes temáticas: bibliotecas 
universitárias, papel do bibliotecário acadêmico ou 
universitário, fontes de informação em ciência e 
tecnologia, comportamento informacional de usuários de 
informação, bibliotecas digitais, bibliotecas virtuais 
temáticas - artes e antiguidades e barreiras arquitetônicas 
e atitudinais que afetam o acesso, o uso e apropriação da 
informação pelas pessoas com deficiência.  
 

Júlio Alves dos Santos 
 

Bacharel em Museologia pela Universidade Federal de 
Minas Gerais (UFMG). Museólogo - CRM 1046-I. Pós-
graduado pela Especialização em Elaboração, Avaliação e 
Gestão de Projetos Sociais em Áreas Urbanas, 
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Departamento de Sociologia da Faculdade de Filosofia e 
Ciências Humanas da UFMG (2018). Atua como museólogo 
da Polícia Militar de Minas Gerais pelo Centro de Gestão 
Documental. 
 

Kelly Rabello 
 

Graduada em História pela Pontifícia Universidade 
Católica de Minas Gerais, realizou o Mestrado em Ciência 
da Religião pela Universidade Federal de Juiz de Fora, no 
qual estudou as interfaces da experiência religiosa no 
Congado de Bela Vista de Minas. Atualmente é 
doutoranda no mesmo programa e estuda os espaços 
ocupados pelas mulheres na Umbanda em Juiz de Fora. 
Atua como historiadora em Patrimônio Cultural em 
atividades vinculadas ao âmbito do ICMS Cultural e em 
projetos de licenciamento ambiental.  
 

Klemens Laschefski 
 
Programa de Pós-Graduação em Geografia (IGC) da 
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Grupo de 
Estudos em Temáticas Ambientais (GESTA/UFMG). 
 

Leandro Ribeiro Palhares 
 

Iniciou na Capoeira Esportiva e, por meio dela, acessou 
alguns saberes das Capoeiras Angola e Regional. Em 2018, 
(re)iniciou na Capoeira Ancestral. Sua formação acadêmica 
em Educação Física se deu na Universidade Federal de 
Minas Gerais: Licenciatura (1996 a 1999), Especialização 
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(2000 e 2001), Mestrado (2003 a 2005) e Doutorado (2013 
a 2017). Atualmente é Professor do Departamento de 
Educação Física da Universidade Federal dos Vales do 
Jequitinhonha e Mucuri (Diamantina/MG). Coordena o 
Projeto de Extensão Berimbau Ensina – educação pela 
sabedoria popular e o Capoeiragem – Grupo de Estudos, 
Pesquisas e Experiências em Capoeira.  
 

Luana Carla Martins Campos Akinruli 
 
Doutora em Antropologia com ênfase em Arqueologia 
(UFMG), Mestra em História Social da Cultura (UFMG), 
Licenciada em História (UFMG), pós-doutoranda em 
História (UFMG) e Coordenadora de Projetos e Pesquisas 
no Instituto de Inovação Social e Diversidade Cultural 
(INSOD).  
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Luis Carlos Quintino Cabral Flecha 
 
Possui graduação em Serviço Social pela Pontifícia 
Universidade Católica de Minas Gerais (2003). Atualmente 
é assistente social da Fundação Universitária Mendes 
Pimentel/UFMG. Tem atuação há mais de 20 anos na área 
cultural de Belo Horizonte como agente cultural, no ensino 
da capoeira. Atua em fóruns sociais culturais. Atuou em 
conselhos de políticas públicas como conselheiro no 
exercício do controle social. 
 

Luiz Divino Maia 
 
Doutorando em arquitetura e urbanismo, do Programa de 
Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo (NPGAU), da 
Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas 
Gerais (EA-UFMG); mestre em antropologia social, do 
Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da 
Universidade Federal de Minas Gerais (PPGAN-UFMG); 
bacharel em história pela Pontifícia Universidade Católica 
de Minas Gerais (PUC-MG). 
 

Luiz Henrique Assis Garcia 
 

Graduado (1997), Mestre (2000) e Doutor (2007) em 
História pela Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas 
(FAFICH) da UFMG. Coordenou por 8 anos o Setor de 
Pesquisa do Museu Histórico Abílio Barreto (MHAB) em 
Belo Horizonte (MG). Atualmente é professor associado do 
curso de Museologia e do Programa de Pós-Graduação em 
Ciência da Informação da ECI-UFMG. É um dos 
coordenadores do grupo de pesquisa ESTOPIM (Núcleo de 
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Estudos Interdisciplinares do Patrimônio Cultural). É 
membro da seção latinoamericana da IASPM - 
International Association for the Study of Popular Music. 
Pesquisa atualmente as relações entre Música popular e 
Patrimônio cultural; a construção da memória social e das 
políticas de patrimônio cultural; a História dos museus sob 
o prisma da articulação entre poder e conhecimento; os 
vínculos entre museus, territórios e espaço urbano; e a 
participação do público pelo viés da Museologia Social. 
 

Marco Antônio Penido de Rezende 
 

Graduação em Arquitetura e Urbanismo, Mestre em 
Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal de 
Minas Gerais, Doutor em Construção Civil pela Politécnica 
da Universidade de São Paulo. Pós-doutorado pelo 
Programa Preservação Histórica, Universidade de Oregon, 
EUA. Professor Titular Escola de Arquitetura da UFMG, 
Representante da Escola de Arquitetura no Conselho de 
Ensino, Pesquisa e Extensão CEPE da UFMG. Professor 
Permanente, e um dos criadores da Pós-Graduação 
Interdisciplinar (Mestrado e Doutorado) em Ambiente 
Construído e Patrimônio Sustentável; e do Curso de 
Especialização em Sustentablidade do Ambiente 
Construído. Membro da Association of Preservation 
Technology International (coordenador sub capítulo 
brasileiro), da Associação Nacional da Tecnologia do 
Ambiente Construído (diretor 2004-2006); Membro 
criador da Rede Ibero Americana Proterra e da Rede 
TerraBrasil (coordenador 2016-2017). Membro como 
Expert Member do International Scientific Committee on 
Earthen Architectural Heritage - ICOMOS-ISCEAH; Membro 
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da Comissão Científica dos seguintes congressos nacionais 
e internacionais: ATP - Arquitetura de Terra em Portugal, 
SIACOTs - Seminários Ibero Americanos de Construção 
com Terra, TerraBrasil - Congresso de Arquitetura e 
Construção com Terra no Brasil, Entac - Encontros 
Nacionais da Tecnologia do Ambiente Construído, 
Sibragec- Seminários Brasileiros de Gerenciamento e 
Economia das Construções, Elecs - Encontros Latino 
Americanos de Construções Sustentáveis. Participação na 
organização de diversos eventos e congressos 
destacando-se: I (coordenador geral), II e IV Congresso de 
Arquitetura e Construção com Terra no Brasil, 10 
Seminário Nacional de História da Ciência e da Tecnologia 
(2005), Fórum Patrimônio 2004. Membro da Comissão 
Editorial das Revistas Fórum Patrimônio e Topos. Revisor 
de artigos para as revistas: Ambiente Construído, 
Construction Management and Economics, Preservation 
Education & Research, Arquitetura Revista. Consultor da 
FAPESP. 
 

Margarida Maria Borghoff 
 

Professora associada, atualmente, aposentada da 
Universidade Federal de Minas Gerais, desde março de 
2018. Graduada em piano na Staatliche Hochschule Für 
Musik Freiburgi Breisgau (1974), na Alemanha. Em 1975 
concluiu o mestrado em música de câmara (Künstlerische 
Abschlussprüfung) na mesma instituição. Fez também 
mestrado (1993) e doutorado (1996) em Canção de 
Câmara (Künstlerische Abschlussprüfung e Konzert Exam) 
na Staaliche Hochschule Für Musik Karlsruhe. 
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Maria Tereza Dantas Moura 
 

Aluna do curso de Conservação-restauração de Bens 
Culturais Móveis na Escola de Belas Artes/UFMG. Bolsista 
Cecor/UFMG. Participa do Grupo de pesquisa sobre o 
patrimônio cultural Estopim/UFMG. Possui pós-graduação 
lato-sensu em Design e Cultura (2008) na Fumec. 
Graduação em Artes Visuais (bacharel em Cinema de 
Animação e Pintura - 2002 e 2004) na Escola de Belas Artes 
da UFMG. 
 

Mario Fundarò 
 

Arquiteto-Urbanista. Doutor em arquitetura e urbanismo 
pela EA-UFMG. Professor Adjunto do Departamento de 
Arquitetura, Urbanismo e Design, Universidade Federal do 
Ceará -UFC/DAUD. 
 

Marília Andrade Pereira 
 

Mestre em Arquitetura e Urbanismo (UFMG); Especialista 
em Revitalização Urbana e Arquitetônica (UFMG); 
Graduada Arquitetura e Urbanismo (PUC Minas). Atuou 
como arquiteta no Instituto Estadual do Patrimônio 
Histórico e Artístico de Minas Gerais (IEPHA MG).  
Atualmente exerce função pública de arquiteta 
concursada da Prefeitura de São Sebastião do Paraíso, 
Minas Gerais. Atua nas temáticas: identidade, memória 
coletiva, patrimônio cultural, conservação de edificações 
de valor histórico e cultural, museologia e museografia.  
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Marina Furtado Gonçalves 
 

Doutoranda em História pela Universidade Federal de 
Minas Gerais (UFMG) na linha de pesquisa História Social 
da Cultura. É mestre em Artes pela UFMG na linha de Arte 
e Tecnologia da Imagem. Possui graduação em 
Conservação e Restauração de Bens Culturais Móveis e 
graduação em Turismo. Atua em trabalhos e pesquisas 
relacionadas à conservação-restauração de bens culturais, 
preservação de acervos históricos, análise material, ciência 
da conservação e história da arte técnica. 
 

Marina Freitas Vilaça 
 

Geógrafa, especialista em Patrimônio Cultural na 
Contemporaneidade, com experiência na área de 
Geografia Humana, com ênfase em estudos 
socioambientais e avaliação de impacto, atuando 
principalmente nos seguintes temas: licenciamento 
ambiental, avaliação de impacto e patrimônio cultural 
imaterial. Mestranda em Patrimônio, Paisagem e 
Cidadania pela Universidade Federal de Viçosa – UFV e 
atuou voluntariamente no Movimento Parque JA – bairro 
Jardim América em Belo Horizonte/MG, entre os anos de 
2012 a 2017, na colaboração em aspectos técnicos do 
processo de licenciamento ambiental e mobilização social. 
 

Mariana Ramos de Morais 
 

Doutora em Ciências Sociais pela PUC Minas (2010-1014), 
com estágio sanduíche na École des Hautes Études en 
Sciences Sociales (EHESS), França. Realizou um estagio 
pós-doutoral em Ciências Sociais, na PUC Minas (2017-
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2019), e outro, em Antropologia, na EHESS, por meio do 
Programa Pesquisa Pós-Doutoral no Exterior financiado 
pela Capes (2016). Em suas pesquisas, tem se dedicado ao 
estudo das religiões afro-brasileiras com ênfase na 
conformação delas no espaço público, em seus processos 
de patrimonialização e em sua mobilização pelas políticas 
de reparação racial. É autora dos livros "De religião a 
cultura, de cultura a religião: travessias afro-brasileiras no 
espaço público" (2018), "Nas teias do sagrado: registros da 
religiosidade afro-brasileira em Belo Horizonte" (2010) e 
"Banda de cá, banda de lá - Umbanda para crianças" (2012), 
e co-organizadora da publicação Afro-Patrimoines: Culture 
afro-brésilienne et dynamiques patrimoniales? (2015). É 
pesquisadora associada do Centre d’études en sciences 
sociales du religieux (CéSor) da EHESS. 
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Interdisciplinares em Educação, História e Memória – 
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Bióloga, pela Universidade Federal de Minas Gerais como 
bacharel em Ciências Biológicas. 
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Doutor em Comunicação pelo Programa de Pós-Graduação 
em Comunicação Social (PPGCOM-FAFICH), cineasta e 
montador, pós-doutorando (PNPD-CAPES) junto ao 
Programa de Formação Transversal em Saberes 
Tradicionais da UFMG. 
 

Raphael Augusto Vasconcelos Carneiro Nascimento 
 

Arquiteto e Urbanista pela UFMG, e atualmente 
mestrando pelo programa de pós-graduação da Escola de 
Arquitetura da UFMG, venho somando boas experiências 
em projeto e execução de construções utilizando materiais 
naturais como bambu e terra. Desde antes da graduação, 
tenho me dedicado ao estudo e a prática construtiva com 
estes materiais, o que me trouxe bons resultados e 
melhoramentos das técnicas vernáculas conhecidas, em 
termos de qualidade de acabamento, resistência e 
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durabilidade. Além da qualidade técnica, a prática aliada a 
teoria, foram fundamentais para a produção de interfaces 
didáticas de troca de saberes e transmissão de 
tecnologia/conhecimento, culminando no meu trabalho 
final de graduação, um Guia para Autoconstrução com 
Bambu e Terra. Agora no mestrado, tenho utilizado os 
laboratórios de materiais da construção da Engenharia 
Civil, para avaliar o comportamento e as propriedades 
físicas e mecânicas de Argamassas de Terra. Afim de 
oferecer com segurança aos meus clientes, ao mercado e 
aos que se interessem, técnicas seguras, econômicas e 
tecnologias mais coerentes com o atual cenário humano 
de responsabilidade social e sustentabilidade ambiental. 
Dentro do enfoque em tecnologia, patrimônio e 
sustentabilidade, também tenho boa experiência em 
organizar e ministrar cursos na área de Arquitetura de 
Terra, Estruturas em Bambu e Permacultura. Além de 
projetos arquitetônicos e estruturais, também atuo na 
elaboração e execução de projetos educativos, ambientais 
e culturais para jovens e adultos.  
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da Informação. Especialista em Artes Visuais – Cultura e 
Criação (SENAC). Atua no Acervo Artístico da UFMG, onde 
também integra o Conselho Consultivo, integrante do 
grupo de pesquisa NEPPAMCS – Núcleo de Estudos sobre 
Performance, Patrimônio e Mediações Culturais 
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(ECI/UFMG). Atua em projetos de extensão vinculados à 
Diretoria de Ação Cultural (UFMG) e ECI (UFMG). Atua 
principalmente nos seguintes temas: Gestão de 
Patrimônio, Conservação preventiva, Documentação de 
Acervos, Coleções, Fotografia, Artes Visuais, Gestão da 
Informação, Memória e identidade. 
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Doutor em História Social da Cultura, pela UFMG, com 
estágio pré-doutoral na Katholieke Universiteit Leuven 
(Belgica). Atua como historiador da arte, curador, 
professor e subcoordenador do curso de Museologia da 
UFMG. É professor e pesquisador do Programa de Pós-
graduação em Ciência da Informação da UFMG, 
credenciado na linha de pesquisa Memória Social, 
Patrimônio e Produção do Conhecimento. Entre suas 
atividades de pesquisa, destacam-se o estudo das 
representações de ameríndios e africanos na arte norte-
europeia da primeira idade moderna; a produção artística 
flamenga e neerlandesa do século XVII, em especial a 
pintura e a escultura do Brasil neerlandês; e a investigação 
do colecionismo de objetos americanos e africanos nas 
coleções da Europa moderna; e a história da vida cultural 
da capital mineira. Coordena o projeto “Laboratório de 
Informação em Arte”, que se dedica ao estudo da 
proveniência dos acervos do Museu Mineiro, e o grupo 
“Rariorum – Núcleo de Pesquisa em História das Coleções 
e dos Museus”. Como pesquisador colaborador do Centro 
de História da Universidade de Lisboa, integra o projeto 
“African Ivories in the Atlantic World”, realizado em 
parceria com o Instituto de História da Arte da 
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Universidade de Lisboa, a UFMG e o Laboratório Hércules 
da Universidade de Évora. Foi professor visitante do 
Centro de História Americana y Argentina, da Universidad 
Nacional de La Plata, onde atua na implantação de um 
projeto de investigação conjunta, intitulado "A construção 
da imagem da mulher indígena em cidades da América 
Colonial (séculos XVI-XVIII)". Atualmente, desenvolve 
protocolos de pesquisa com investigadores da UNLP, 
Universidad de Buenos Aires, Universidad Nacional 
Autónoma de México, Universidade Nova de Lisboa e 
Universidade de Évora. Entre seus projetos curatoriais, 
destacam-se exposições realizadas no Museu Nacional da 
Música (Lisboa), Museu Mineiro, Museu Histórico Abílio 
Barreto, Espaço do Conhecimento UFMG e, na qualidade 
de consultor da Unesco, a curadoria e projeto de 
implantação do Museu de Congonhas. 
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Federal de Minas Gerais. Atualmente participa do grupo de 
pesquisa Centro de Convergência de Novas Mídias e lidera 
o Grupo de Pesquisa Estopim, Núcleo de estudos 
interdisciplinares do Patrimônio Cultural. Autora do livro 
“Entre Bruxelas e Belo Horizonte: itinerários da escultora 
Jeanne Louise Milde”, de capítulos de livros e de artigos. 
Coordena pesquisas sobre patrimônio cultural, cidade, 
gênero e arte. 
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Propriedade Intelectual e Inovação Tecnológica (UFMG), 
Especialista em Geoprocessamento e Modelagem 
Ambiental (UFMG), Bacharel em Ciências Econômicas 
(UFMG/LASU) e Diretor de Gestão da Inovação no Instituto 
de Inovação Social e Diversidade Cultural (INSOD).  
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E m  s u a  a r q u e o l o g i a  d a 
comunicação Walter Benjamin 
mostra como as tecnologias da 
informação surgem em estratos 
recentes, de superfície. Estratos 
mais  fundos  revelam uma 
grande tradição narrativa que se 
associa a sociedades artesanais. 
Nessas sociedades, a mão do 
artesão entra em contato com o 
material de sua criação. A voz 
que narra, ressoa no corpo. 
V i a j a n t e s  c o r p o r a l m e n t e 
atravessam espaços. A memória 
se afunda no tempo e no corpo do 
narrador.

A leitura dos artigos desta 
coleção revela um movimento 
semelhante. De início, uma série 
de artigos sobre tecnologias da 
informação. A seguir, como se 
adentrássemos uma camada 
m a i s  f u n d a ,  u m  n ú m e r o 
expressivo de textos abordam as 
disputas por patrimônios, pela 
memória, e pela interpretação 
dos sentidos da tradição. Como 
fo i  v i s to ,  a  aber tura  para 
m ú l t i p l a s  i n t e r p r e t a ç õ e s 
caracteriza, para Benjamin, a 
grande tradição narrat iva. 
Diversos  ar t igos  discutem 
práticas artesanais. Por fim, 
segue uma variedade de textos 
sobre narrativas, memória e 
p e r f o r m a n c e  –  o s  s a b e r e s 
encorporados, e as narrativas dos 
corpos. Um detalhe: embora o 
percurso geológico dos artigos 
possa sugerir uma jornada em 
direção ao passado, os textos 
fi n a i s  d a  c o l e ç ã o  ( s o b r e 
n a r r a t i v a s ,  m e m ó r i a  e 
performance)  também nos 
remetem ao aqui e agora, e 
grupos e comunidades em estado 
de risco. “Assim como as flores 
dirigem sua corola para o sol, o 
passado, graças a um misterioso 
heliotropismo, tenta dirigir-se 
para o sol que se levanta no céu 
da história” (Benjamin 1985e, p. 
224).
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D o u t o r a n d a  e m  C i ê n c i a  d a  I n f o r m a ç ã o  n o 
PPGCI/ECI/UFMG. Mestra em Ciência da Informação pelo 
IBICT/UFRJ. Bacharela em Biblioteconomia pela UDESC. 
Compõe o quadro de integrantes do Núcleo de Estudos 
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(IBICT-UFRJ) como membro do Satélites em Organização 
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Favelas Urbanos, e membro do Núcleo de Estudos sobre 
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