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O ano de 2020 foi atípico? Sem dúvida! A pandemia do Covid-19 

provocou isolamento e transformou em trabalho a distância a grande 

maioria das atividades presenciais, produzindo impactos que ainda 

necessitam ser mensurados e estudados. Mas, no campo da gestão pública 

da cultura, os múltiplos problemas não tiveram origem somente na 

conjuntura pandêmica. O atual governo, que teve início no ano de 2019, 

tem provocado imensos retrocessos no campo da cultura, inclusive no que 

diz respeito à gestão do patrimônio cultural.  

Esta obra chega ao público leitor em um momento crucial da disputa, 

tanto no campo do discurso quanto no da legislação, sobre a abrangência 

e necessidade de preservação do patrimônio e de busca da simplificação 

tosca da complexidade conceitual de tal campo. A luta pela preservação do 

patrimônio cultural é centenária. As discussões e os projetos de defesa dos 

monumentos históricos no país ganharam força e maior efetividade na 

década de 1920, tendo como importantes aliados os modernistas – isso não 

 
1 Doutora em História pela UFF. Integrante da Cátedra UNESCO de Políticas Culturais e Gestão da FCRB, professora 
do PPG Memória e Acervos da FRCB, PPCult da Universidade Federal Fluminense e dos MBA de Gestão e Produção 
Cultural da Universidade Cândido Mendes (UCAM). Foi Pesquisadora Titular e chefe do setor de políticas culturais 
da FCRB (2002-2019). Organizadora de diversos livros, autora de inúmeros artigos e de livros. 
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significa dizer que grupos mais conservadores ou de outras vertentes de 

pensamento não tivessem projetos para a área. Havia uma disputa entre 

algumas correntes acerca do conceito de patrimônio que deveria ser 

operacionalizado pelo Estado. 

Nunca é demais relembrar que, quando ainda estava no 

Departamento de Cultura de São Paulo, Mário de Andrade foi convidado 

pelo ministro Gustavo Capanema para elaborar o anteprojeto de criação 

do Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – entregue em 24 

de março de 1936. No documento projetado pelo modernista, caberia ao 

Serviço de Patrimônio determinar e organizar o tombamento, sugerir a 

conservação e a defesa, determinar a conservação e a restauração, 

recomendar a aquisição e fazer os serviços de publicidade necessários para 

propagação e conhecimento do patrimônio histórico e artístico nacional.2  

O anteprojeto marioandradiano era ambicioso, alargando o conceito 

de patrimônio. Delimitava as obras de arte patrimoniais a partir de oito 

categorias: a arqueológica, a ameríndia, a popular, a histórica, a erudita 

nacional, a erudita estrangeira, as aplicadas nacionais e as aplicadas 

estrangeiras – estas últimas ligadas às artes e ofícios. Na categoria popular, 

por exemplo, estava previsto o tombamento de objetos, monumentos, 

paisagens e folclore, sendo excluída a arte de origem ameríndia. As obras 

tombadas deveriam ser registradas em quatro livros de tombo. O projeto 

também previa a criação de quatro museus onde seriam expostas as 

coleções de arte correspondentes a cada um dos livros de tombo. Ao livro 

de tombo arqueológico e etnográfico, corresponderiam as categorias de 

artes arqueológicas, ameríndias e populares. O livro de tombo histórico 

seria correspondente à arte histórica (com o respectivo museu histórico já 

 
2 O documento pode ser encontrado no CPDOC/FGV, no arquivo Gustavo Capanema, ref. 36.03.24/2, ou na Revista 
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, nº 30, de 2002. 
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existente). Ao livro de tombo das belas artes, corresponderia a criação da 

galeria nacional de belas artes. E o livro de tombo das artes aplicadas 

equivaleria à criação de um museu de artes aplicadas e técnica industrial.  

Esse projeto era bastante abrangente. Segundo a estudiosa Cecília 

Londres, em um artigo de 2001, além da extensão em si do projeto, dois 

outros fatores foram determinantes para que não ocorresse sua 

implementação de forma integral. O primeiro deles foi jurídico: a própria 

novidade que era o instrumento do tombamento e a definição de 

patrimônio material geraria inúmeras resistências ao projeto. Já o segundo 

fator estava diretamente ligado à dicotomia de um projeto que reconhecia 

a pluralidade da cultura brasileira dentro de um Estado centralizador, em 

meio à construção ou ao forjamento de uma unidade nacional, de bases 

discursivas em torno de uma cultural nacional.  

A política de patrimônio foi aprovada, e o órgão federal criado em 

1937. Ao longo dos seus mais de oitenta anos de institucionalidade, o 

conceito de patrimônio, através dos órgãos de preservação que o operam, 

foi sendo alargado, aproximando-se, aos poucos, da abrangência 

necessária para que se tornasse efetivamente representativo da 

diversidade cultural brasileira. 

Implementada a partir do ano 2000, a operacionalização das ações 

de salvaguarda do patrimônio imaterial, com a aprovação do decreto que 

instituiu o registro de bens culturais de natureza imaterial, elevou a um 

outro patamar o conceito de patrimônio cultural. O reconhecimento de 

saberes e fazeres diversos, a valorização das memórias comunitárias, a 

distinção das práticas populares sagradas e profanas com seus festejos e 

brincadeiras provocaram transformações na apropriação do conceito de 

patrimônio por parte das populações envolvidas com o processo de 

patrimonialização dos bens imateriais. De alguma forma, influenciaram 

também as discussões sobre as ampliações do conceito de patrimônio 
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material. Tais questões influíram diretamente em algumas das concepções 

sobre patrimônio que haviam sido criadas, cristalizadas e monopolizadas 

pelos órgãos de proteção (federal, estadual e municipal). 

O presente volume, Experimentações do Patrimônio, apresenta-nos 

reflexões produzidas dentro dessa nova lógica ampliada do campo. A 

questão das diversidades e das resistências atravessa todos os artigos a 

partir desse olhar ampliado sobre o conceito contemporâneo de 

patrimônio cultural. Questões como raça, gênero e múltiplas formas de 

resistência são aqui tratadas a partir de diferentes abordagens. Nas 

sociedades ocidentais, o patrimônio cultural é um dos elementos que 

contribuem para a construção dos índices de reconhecimento e de 

cidadania, trabalhados de forma discricionária pelos grupos dominantes, 

por aqueles que escrevem a história oficial, que buscam enquadrar a 

memória nacional. 

Alguns museus, por exemplo, são dedicados a contar ou criar uma 

determinada versão da história (local, temática ou nacional). A construção 

dessa narrativa não é ingênua; há um plano expositivo construído a partir 

de concepções de mundo, o que faz com que determinados grupos ou 

segmentos da sociedade fiquem invisíveis e desapareçam das narrativas 

históricas. Os planos museológicos têm papel fundamental na 

compreensão dos papéis a serem cumpridos pelos museus e por seus 

setores educativos. Entender como e por que se constroem as 

representações dos indígenas, das mulheres ou dos negros, como propõem 

alguns dos trabalhos que integram este livro, talvez nos permita 

estruturações de ações que contribuam para suplantar alguns séculos de 

dominação e controle da sociedade por extratos brancos e masculinos da 

população.   

O processo de salvaguarda do patrimônio imaterial, iniciado em 2000 

pelo governo federal, gerou rápidos desdobramentos, tanto através da 
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organização territorial dos grupos detentores do patrimônio quanto pela 

criação de legislações de tombamento e salvaguarda pelos governos 

estaduais e municipais. A construção de políticas culturais com base no 

reconhecimento da diversidade e da cidadania cultural tem propiciado a 

patrimonialização de diversas manifestações populares, inclusive daquelas 

que ocorrem nas áreas urbanas. Tais políticas têm permitido a ampliação 

do sentimento de pertencimento social, ainda que estejam longe de 

propiciar o devido apoio que deveriam receber por parte do Estado. 

Diversos estudos vêm sendo realizados e podem contribuir muito para o 

reconhecimento de antigos e novos patrimônios culturais vivos, 

dinâmicos. 

Fazem parte da memória, do patrimônio histórico de um país, as 

lutas e as resistências aos regimes de força, às ditaduras. Os cárceres, os 

“campos de batalha”, as marcas nas ruas integram a memória, o 

patrimônio de uma sociedade. Uma das funções da preservação dos 

registros de natureza escrita ou oral, assim como do próprio patrimônio 

físico dos lugares de resistência e tortura, deve ser permitir que diversos 

olhares possam se lançar criticamente sobre o acontecido. E talvez, quem 

sabe, como desejam muitos dos países que preservam os museus e 

memoriais do holocausto, essas atrocidades não venham a se repetir na 

história da humanidade. Nessa relação sobre a memória, entre o que reter 

e o que esquecer, alguns temas vêm integrando as análises 

contemporâneas sobre o patrimônio cultural, tais como a dor e a morte. 

Essas questões também são abordadas por alguns dos artigos desta 

publicação. 

Processos de reconhecimento do patrimônio local pelos poderes 

públicos costumam gerar efeitos de reapropriação do fazer ou do território 

pela comunidade, e essa problemática não poderia deixar de ser tratada 

aqui. No caso brasileiro, a partir da Constituição de 1988, a proteção do 
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patrimônio cultural foi reforçada, assim como a responsabilidade dos 

diversos entes da federação sobre o tema. Entre as consequências dos 

novos regramentos, assistimos à criação de diversas estratégias legais 

adotadas de diferentes formas pelos governos municipais. Em 2012, o 

IBGE informava que 15,8% dos municípios brasileiros possuíam conselho 

de patrimônio cultural e ações de recuperação do patrimônio local. O 

reconhecimento do patrimônio imaterial nas legislações locais também 

gerou processos de valorização dos fazeres e saberes nos territórios, 

muitas vezes permitindo o fortalecimento dos processos de repasse de 

conhecimentos intergeracional. 

Os artigos que compõem esta publicação estão entrelaçados pelas 

questões da diversidade cultural, dos direitos e da cidadania, logo não 

poderiam deixar de integrar as discussões e análises apresentadas sobre a 

problemática da acessibilidade, seja compartilhando reflexões teóricas, 

seja apresentando e analisando experiências concretas.  

Em tempos de recrudescimento das intolerâncias, que ressuscitam 

teses e preconceitos que pareciam superados, trabalhos como os que aqui 

são apresentados nos permitem apostar na superação das ignorâncias a 

partir da produção de conhecimentos que contribuam para o 

florescimento da diversidade cultural, humana e ambiental. 

 

Rio de Janeiro, dezembro de 2020. 

 



 

 

É com imensa satisfação que lançamos mais uma importante 

publicação da Série Experimentações, criada em 2015, a partir das 

inquietações de um grupo de historiadores vinculados à Associação 

Nacional de História (ANPUH/RS), com atuação no campo do patrimônio 

cultural. Desde então, as edições buscam colaborar enquanto um espaço 

para o diálogo e para o intercâmbio de discussões pertinentes a área.  

Para tanto, nesses quatro anos de existência os volumes da série têm 

contato com a participação de pesquisadores com reconhecimento 

nacional e internacional, e de profissionais de instituições de salvaguarda 

e movimentos sociais, configurando assim, uma rede de cooperação 

empenhada em divulgar amplamente algumas das produções recentes sob 

esse enfoque.  

Em continuidade ao trabalho, na terceira edição que ora 

apresentamos, intitulada - “Experimentações do patrimônio: diversidades 

e resistências” - consolidamos essa rede com a participação de colegas do 

Brasil, Argentina, Colômbia e Portugal. Aprofundamos debates e 

problemáticas na esfera da cultura, particularmente do patrimônio, 

hodiernamente agudizados pelo contexto político mundial e pela 
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pandemia. Com destaque para a precarização das políticas culturais pelos 

governos autoritários, bem como para as ameaças de desaparecimento de 

bens e valores patrimoniais materiais e imateriais e para as intolerâncias 

de toda ordem. 

Atentos a essas questões colocadas ao vasto campo patrimonial, e, ao 

mesmo tempo, interessados em formular horizontes de reflexão através 

do compartilhamento de estudos e iniciativas, dada a urgente defesa dos 

patrimônios em seu viés pluralista e democrático, julgamos pertinente 

socializar um número significativo de experimentações abrangendo a 

diversidade de patrimônios associados às resistências. 

Diante do cenário atual, a relação entre, “patrimônio e resistência”, 

se apresenta como um tema e objeto de análise relevante para o 

enfrentamento de projetos de controle e silenciamento de conquistas no 

terreno dos direitos humanos e culturais. Estas obtidas nas últimas 

décadas pelo protagonismo de novos sujeitos de direitos coletivos e pelas 

políticas culturais de governos de regime democrático. 

A intensificação no tempo presente das lutas e formas de resistências 

pelo direito à diversidade cultural desloca, portanto, os nossos olhares para 

memórias de experiências de processos de patrimonialização em seu 

amplo espectro. No caso da referida obra, estão relacionados aos 

movimentos sociais, políticos, étnicos, de gênero, às ativações de 

memórias resistentes ligadas à dor e aos arbítrios e por fim, aos espaços e 

instituições vistos como vetores para inclusão, acessibilidade e 

desenvolvimento social. 

 Como bem expressa Seixas (2006, p.53), a diversificação dessas 

experiências invade cada vez mais a cena pública reivindicando o 

reconhecimento, a visibilidade e a articulação, e abrindo o caminho para a 

expressão de memórias remotas, revisitadas, silenciadas, esquecidas. 
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Neste caso, elas se dão a ver e a conhecer sob novas dinâmicas 

patrimoniais que se projetam hodiernamente em busca de futuros viáveis.  

 Futuros viáveis são o que anunciam a crítica e a sensibilidade das 

abordagens dos capítulos distribuídos nas cinco sessões que compõem o 

livro. Nestes, os/as autores/as, desde suas perspectivas e contextos 

situados, descortinam patrimônios diversos que resistem por entre as 

sendas abertas, pela abrangência das disputas e dos sentidos sociais 

adquiridos pela categoria patrimônio cultural, na contemporaneidade. 

Ao longo do livro, essas questões se adensam, a começar pela sessão 

“Patrimônio, gênero e questões étnico-raciais”, na qual a categoria é 

interpelada pelos textos tratando das constantes demandas de gênero, 

étnico- raciais e do patrimônio imaterial. Em “Patrimônio e ditadura”, 

encontram-se reflexões acerca dos vestígios e os usos pregressos e atuais 

dos patrimônios ligados ao passado traumático das ditaduras, mais 

especificamente, no Brasil e em Portugal.  

Dando seguimento, na abordagem “Patrimônio, resistências e 

movimentos sociais”, os debates entrelaçam o campo aos direitos 

humanos e às resistências em suas mais variadas nuances e agendas 

públicas, abrindo espaço para a sessão seguinte: “ Patrimônio da dor”. 

Esta versa sobre memórias imbricadas ao sofrimento e morte e à 

patrimonialização de instituições e espaços marcados por narrativas e 

registros dolorosos. 

Na sessão “Patrimônio, inclusão e acessibilidade”, as análises 

discorrem sobre os processos de musealização como partilha e 

instrumento de inclusão social e analisam os sentidos atribuídos aos 

monumentos pelas sociedades, assim como apontam para iniciativas e 

recomendações referentes à acessibilidade em sítios patrimoniais e 

propostas expositivas de instituições de memória.  
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Para concluir, a diversidade das cartografias do patrimônio, esboçada 

pelos territórios apresentados, demonstra a riqueza das contribuições 

trazidas pelos/as autores/as convidados/as. Esperamos que estas 

reverberem como um sopro de esperança para novas formas de resistências 

na esfera patrimonial garantindo a reafirmação da democracia. 

 

Boa Leitura! 

 

 

SEIXAS, Jacy Alves de. Percursos de memórias em terras de história: problemáticas atuais. 

In: BRESCIANI, Stella; NAXARA, Márcia (orgs.). Memória (res) sentimento: 

indagações sobre uma questão sensível, Campinas, São Paulo, Editora da Unicamp, 

2001, p. 37-58. 



 

 





 

 

No ano de 2019, o curso de Museologia da Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul (UFRGS) foi convidado pelo nuances para planejar uma 

exposição museológica que envolvesse prioritariamente dois temas: os 50 

anos da Revolta de Stonewall, ocorrida em 28 de junho de 1969, em Nova 

Iorque, no Bar Stonewall Inn; e os 28 anos do nuances – Grupo pela Livre 

Expressão Sexual, uma referência nacional na valorização e no respeito à 

diversidade. A exposição integraria o Seminário Nacional De Olho bem 

Aberto: 50 Anos de Stonewall, 28 Anos de nuances, realizado no Memorial 

do Rio Grande do Sul (Figura 1), no mês de junho do mesmo ano.  

  

 
1 Graduação e mestrado em História pela UFRGS. Docência no Departamento de Ciências da Informação 
Fabico/UFRGS. E-mail: marlise.giovanaz@ufrgs.br. Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Porto Alegre – 
Brasil) 

2 Graduação em Museologia (Unirio), mestrado e doutorado em Educação (UFRGS). Docência no Departamento de 
Ciências da Informação Fabico/UFRGS e no Programa de Pós-Graduação em Museologia e Patrimônio da mesma 
universidade. E-mail: carolina.gelmini@ufrgs.br. Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Porto Alegre – Brasil) 

mailto:marlise.giovanaz@ufrgs.br
mailto:carolina.gelmini@ufrgs.br
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Figura 1 - Logomarca do Seminário Nacional 

De Olho bem Aberto: 50 Anos de Stonewall, 28 Anos do nuances 

 

Fonte: nuances promove o Seminário Nacional 'De Olho bem Aberto', 2019, doc. eletr. 

 

A iniciativa por parte do nuances foi instigante para o curso de 

Museologia, pois o evento organizado não poderia se limitar a conferências 

e painéis de debates. Havia a intenção de explorar a vasta materialidade 

preservada pelo grupo e, mais do que isso, torná-la fonte de informação. 

Ao movimento de preservação, seria agregada a ação de pesquisa e 

comunicação, contemplando, assim, a tríade da função básica dos museus. 

Destaca-se que o nuances apresenta um movimento ascendente em 

relação à preservação, pesquisa e promoção de seu patrimônio. Parte de 

seu acervo documental, que registra a atuação do grupo, será 

disponibilizado para pesquisa depois de ser devidamente tratado e 

classificado pelo Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul (AHRS). Um 

exemplo mais específico é o Jornal do Nuances. O periódico, publicado 

desde 1991, tem por objetivo registrar as vivências homossexuais no Rio 

Grande do Sul, com enfoque na história, comportamento, sociabilidade, 
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saúde, movimento e cultura LGBT3. Através do NPHDigital, vinculado ao 

Núcleo de Pesquisa em História do Programa de Pós-Graduação em 

História da UFRGS, esse patrimônio documental está com acesso aberto e 

gratuito por meio digital4. Ou seja, pode-se sugerir que uma exposição era 

parte de um movimento mais amplo, marcado pelo desejo de memória a 

ser compartilhado socialmente.  

O contato com a Museologia evidencia outro processo: para além da 

cultura escrita, havia a vontade de explorar a cultura material. Cabia então 

o desafio de problematizar a relação do coletivo com os objetos 

selecionados por eles ao longo de seu itinerário, a fim de interpretar os 

valores agregados a essas evidências. Aplica-se, aqui, o conceito de fato 

museal: “[...] relação profunda entre o homem, sujeito que conhece, e o 

objeto, parte da realidade à qual o homem também pertence e sobre a qual 

ele tem o poder de agir” (RÚSSIO, 1981, p. 58). Pode-se sugerir que o 

nuances, ao selecionar objetos – parte da realidade que o homem social 

atua, molda e interpreta –, atribui valor de musealidade: “[...] propriedade 

que tem um objeto material de documentar uma realidade, através de 

outra realidade: no presente, é documento do passado, no museu é 

documento do mundo real, no interior de um espaço é documento de 

outras relações espaciais” (MAROEVIC, 1997, p. 1). 

Tendo essas premissas como ponto de partida e desejando manter a 

essência de coletivo do nuances, uma chamada foi realizada para compor 

a equipe de curadoria compartilhada da exposição. Da parte do nuances, 

nove integrantes se envolveram com a proposta diretamente; da 

Museologia da UFRGS, participaram 16 pessoas, entre estudantes da 

graduação e da Pós-Graduação em Museologia e Patrimônio (PPGMusPa), 

 
3 Não foram desconsideradas suas variantes, porém optou-se pela sigla LGBT por ser a adotada nas políticas públicas 
nacionais. 

4 O acervo está disponível em: https://www.ufrgs.br/nphdigital/colecoes/. Acesso em: ago. 2020. 

https://www.ufrgs.br/nphdigital/colecoes/
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docentes e técnico-administrativo da universidade. De acordo com Bruno 

(2008, p. 22): 

 

[...] a definição de curadoria tem sido permeada pelas noções de domínio sobre 

o conhecimento de um tema referendado por coleções e acervos que, por sua 

vez, permite a lucidez do exercício do olhar, capaz de selecionar, compor, 

articular e elaborar discursos expositivos, possibilitando a reversibilidade 

pública daquilo que foi visto e percebido, mas considerando que as ações de 

coleta, conservação e documentação já foram realizadas. 

 

O processo de curadoria compartilhada era essencial para a dinâmica 

da exposição: o nuances possuía o conhecimento especializado do tema, 

bem como o domínio da materialidade salvaguardada; à equipe da 

Museologia da UFRGS cabia um olhar reflexivo sobre as evidências 

materiais, enaltecendo dinâmicas necessárias aos processos curatoriais. 

Entre estas, destacavam-se as atividades museológico-curatoriais: 

 

- Delimitação do recorte patrimonial no âmbito das coleções e dos acervos, a 

partir de intenções pré-estabelecidas; 

- Concepção do conceito gerador a partir da delimitação do enfoque temático 

e do conhecimento das expectativas do público em relação à temática 

selecionada, valorizando as vocações preservacionistas e educacionais dos 

discursos expositivos; 

- Seleção e enquadramento dos bens identificados como referenciais para a 

abordagem do tema proposto, respeitando as articulações com os processos 

de conservação e documentação; 

- Conhecimento do espaço expositivo e de suas potencialidades públicas; 

- Definição dos principais objetivos do discurso expositivo e dos critérios para 

avaliação do produto expográfico, respeitando as potencialidades de 

ressignificação das coleções e acervos, as necessidades de entrelaçamento com 

as premissas educacionais e a realidade conjuntural da instituição; 

- Concepção do roteiro do circuito expográfico, a partir do delineamento das 

questões de infraestrutura e das linguagens de apoio; 
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- Elaboração do desenho expográfico, indicando as características técnicas da 

proposta expositiva; 

- Organização e realização do projeto executivo, considerando os parâmetros 

de produção, cronograma, orçamento e avaliação (BRUNO, 2008, p. 24). 

 

Partindo de uma relação direta com o nuances, a equipe museológico-

curatorial iniciou o planejamento expológico, ressaltando que “expologia, 

como parte da Museologia, estuda a teoria da exposição [...] o que envolve 

os princípios museológicos, comunicacionais e educacionais de uma 

exposição é a sua base fundadora” (CURY, 2008, p. 2). Definiu-se que a 

narrativa da exposição seria apresentada em três núcleos – Revolta de 

Stonewall, Movimentos LGBT no Brasil e nuances –, estabelecendo com 

o(a) visitante uma narrativa de marcos internacional, nacional e regional.  

Intitulada De Stonewall ao nuances: 50 Anos de Ação, a exposição teve 

cada parte do título pensada de forma estratégica, sendo o elemento de 

conexão o termo ação. Partindo da ideia de ação – que compreende 

disposição para agir, atividade, energia, movimento –, a equipe 

museológico-curatorial pretendeu valorizar como um ato impulsiona 

diversos desdobramentos. A Revolta de Stonewall não foi o primeiro 

movimento de resistência articulado pelo grupo LGBT, porém, pelos 

impactos alcançados naqueles dias de 1969, o evento se tornou uma 

referência na luta pela livre expressão sexual. Desde então, muitos grupos 

articularam-se contra o preconceito e a homofobia, como é o caso do 

nuances. A logomarca da exposição buscou trazer como dispositivo de 

reconhecimento da comunidade LGBT um elemento comum da cultura 

noturna: os letreiros de bares, um signo de reconhecimento do bar 

Stonewall Inn (Figura 2). 
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Figura 2 - Bar Stonewall Inn, à esquerda, e logomarca da exposição, à direita 

 

Fonte: Wikipedia, s. d., doc. eletr., e figura das autoras, 2019. 

 

O exercício expológico proposto era desafiador pela conjuntura social 

vivenciada na cidade de Porto Alegre, ainda sob efeitos do episódio 

ultraconservador relacionado à exposição QueerMuseu no Santander 

Cultural5. O Memorial do Rio Grande do Sul é o prédio vizinho ao 

Santander Cultural, e acreditava-se que, para além de montar uma 

exposição, assumia-se a responsabilidade de participar de uma militância 

antissilenciadora. De acordo com Baptista (2019, p. 89): 

 

Mais do que nunca, chegou o momento da museologia se posicionar. Na 

temporada de caça que está aberta, não sobrará espaço para qualquer museu 

minimamente interessado em trabalhar sua função social. Segue-se 

permitindo no jogo da censura falar nas entrelinhas, manter-se à banalidade 

museal, do irrelevante e do meramente decorativo. Se os museus seguirem se 

 
5 QueerMuseu - Cartografias da Diferença na Arte Brasileira foi uma exposição artística brasileira apresentada no 
Santander Cultural, na cidade de Porto Alegre, exibida no período de 15 de agosto a 8 de outubro de 2017. Grupos 
religiosos, junto com o Movimento Brasil Livre, pediram o fechamento da exposição e até mesmo o encerramento de 
contas dos clientes do Santander. Diante dessas ocorrências, o Santander decidiu encerrar a exposição no dia 10 de 
setembro. Sugere-se a reportagem: MENDONÇA, Heloísa. QueerMuseu: o dia em que a intolerância pegou uma 
exposição para Cristo. El País, 13 de setembro de 2017. Disponível em: 
https://brasil.elpais.com/brasil/2017/09/11/politica/1505164425_555164.html. Acesso em: ago. 2020. 

https://brasil.elpais.com/brasil/2017/09/11/politica/1505164425_555164.html
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rendendo – e já estão – alimentarão ainda mais o pensamento 

ultraconservador. É preciso, em caráter emergencial, sair do armário.  

 

Para tais efeitos, no decorrer do processo expológico, a equipe 

museológico-curatorial identificou a importância de uma produção que 

despertasse os sentidos, convidando o(a) visitante a degustar a vivência da 

exposição, como Scheiner (2002, p. 98) ressalta: “[...] toda exposição 

deveria ser ‘saboreada’ ponto a ponto, passo a passo, no tempo perceptual 

de cada indivíduo, possibilitando que todo o seu ser se impregnasse 

daquela experiência. É essa ‘impregnação dos sentidos’ que efetivamente 

mobiliza a emoção e desperta para a mudança”. Cada elemento que 

compôs a narrativa (acervos e recursos expográficos) foi selecionado e 

articulado para propor um argumento cultural combativo ao preconceito.  

Esse projeto contava com três espaços cedidos pelo Memorial do Rio 

Grande do Sul. Para o circuito expositivo, uma sala e um amplo corredor 

adaptado para mostras, ambos localizados no térreo da instituição, à 

esquerda de quem entra no prédio (Figura 3). Os espaços dialogam entre 

si, constituindo um circuito linear. Ao final do corredor, contou-se, ainda, 

com uma sala de projeção que exibiu registros audiovisuais. O núcleo 

Revolta de Stonewall ficou concentrado na sala, e os núcleos Movimentos 

LGBT no Brasil e nuances, no corredor. 

 

Figura 3 - Sketchup da exposição 

 

Fonte: Nicholas Braz Aguirre, 2019. 
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O primeiro núcleo teve por objetivo apresentar os 50 anos da 

“Revolta de Stonewall” e seus efeitos, como as primeiras Paradas do 

Orgulho Gay, o surgimento de grupos organizados e de uma imprensa 

especializada. Para isso, a narrativa pontuou o contexto político, social e 

cultural da época que conduziu ao evento, seus desdobramentos e marcos 

históricos e, ainda, suas repercussões contemporâneas, a exemplo do 

Monumento Nacional Stonewall, anunciado em 2016, pelo então 

presidente Barack Obama. A materialização desse núcleo foi marcada por 

indícios que evocavam a construção de um imaginário sobre o bar 

Stonewall Inn, da cidade de Nova Iorque da década de 1960 e do 

movimento da contracultura: “A capacidade imaginativa coloca em ação 

permanente a memória, como instrumento de elaboração de experiências. 

É o oposto do hábito, que atribui valor à permanência” (SCHEINER, 2002, 

p. 103). Os destaques expográficos foram a reprodução do letreiro do bar 

Stonewall Inn, a parede de tapume de madeira revestida por lambes 

vinculados ao período e o balcão de um bar, elemento de alusão ao local 

do conflito (Figura 4). Em relação ao acervo, foram consultadas fotos 

históricas preservadas pela Biblioteca Pública de Nova Iorque, 

oportunizando aos(às) visitantes terem acesso a esses registros visuais.  
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Figura 4 - Sketchup, montagem e detalhes do Núcleo 1 

 

Fonte: autoras e Ronaldo Milanez, 2019. 

 

No segundo núcleo expositivo, o objetivo era apresentar os efeitos da 

“Revolta de Stonewall” no Brasil. Um dos destaques foi o jornal Lampião 

da Esquina (1978), primeiro a dar voz ao público LGBT, tornando-se um 

marco na história do movimento pela livre expressão sexual no país. 

Utilizando uma linguagem ousada e contestadora, denunciava a violência 
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e dava visibilidade às pessoas da comunidade. Financiado por 

simpatizantes e publicado por editora própria, teve 38 edições, com cerca 

de 10 mil tiragens cada. O jornal teve sua importância não só pela coragem 

em debater assuntos dados como polêmicos e combater a censura, mas 

também por possibilitar a manifestação de um grupo social que no período 

era considerado marginalizado.   

A equipe museológico-curatorial decidiu que o jornal era um acervo 

central desse núcleo e que a partir dele poderia explorar os demais 

conteúdos relacionados ao movimento brasileiro. Ao defender a 

importância do manuseio da materialidade, elemento característico desse 

veículo de comunicação, optou por reproduzir alguns de seus números, 

convidando o (a) visitante a explorar outros sentidos, como o tato. Para tal 

efeito, foi elaborada uma estrutura para acesso ao acervo, inserida em uma 

esquina que iniciava o corredor do núcleo 2 e tendo acoplado um lampião, 

ambos os gestos em referência ao nome do jornal Lampião da Esquina 

(Figura 5). Assim, foi sugerido um espaço multissensorial. De acordo com 

Melo e Guedes (2018, p. 40), “a interpretação das sensações ajuda a 

compor a percepção, captada pelos sentidos imbricados com a memória e 

a cognição. Juntos, eles geram interpretações sobre o mundo e dirigem 

nosso comportamento”. 
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Figura 5 - Esboço, sketchup e recurso expográfico Lampião da Esquina do Núcleo 2 

 

Fonte: autoras e Ronaldo Milanez, 2019. 

 

O mascote do jornal Lampião da Esquina foi um elemento de conexão 

desse núcleo. Explorou-se esse recurso para se apresentar militantes da 

resistência pela liberdade de expressão sexual: João Antônio Mascarenhas 

(1927-1988), um dos organizadores da visita de Winston Leyland – diretor 

da editora gay norte-americana Gay Sunshine Press – ao Brasil, no ano de 

1977, acontecimento considerado motivador para a criação do jornal 

Lampião da Esquina; Herbert Eustáquio de Carvalho (1946-1992), 

idealizador do Grupo Pela VIDDA do Rio de Janeiro (GPV-RJ), o primeiro 

fundado no Brasil por pessoas vivendo com HIV; Marisa Fernandes (1953), 

criadora, em 1979, do Grupo de Ação Lésbico Feminista (GALF), a primeira 

auto-organização lésbica do Brasil; e Cláudia Wonder (1955-2010), 
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organizadora de passeatas e protestos que traziam visibilidade para as 

reivindicações das travestis e transexuais (Figura 6). 

 

Figura 6 - Arte gráfica com mascote do jornal Lampião da Esquina apresentando militantes 

 

Fonte: autoras, 2019. 

 

A partir da década de 1970, identifica-se no Brasil a articulação de 

muitos grupos pela defesa da diversidade sexual. Alguns tiveram curta 

duração, outros já constroem décadas de ação contra o preconceito e 

contra a homofobia, como é o caso do nuances. Os 28 anos de sua atuação 

foi o enfoque do terceiro núcleo expositivo. Tendo por exercício analisar o 

protagonismo do nuances na conquista de direitos sociais e civis e no 

estabelecimento de uma legislação de combate à LGBTfobia, a composição 

narrativa se diferenciou das demais – uma intencional presença de cor era 

o destaque visual desse núcleo: 

 

Sobre o indivíduo que recebe a comunicação visual, a cor exerce uma ação 

tríplice: a de impressionar, a de expressar e a de construir. A cor é vista: 

impressiona a retina. É sentida: provoca uma emoção. E é construtiva, pois, 

tendo um significado próprio, tem valor de símbolo e capacidade, portanto, de 
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construir uma linguagem que comunica uma ideia (FARINA; PEREZ; BASTOS, 

2011, p. 13. Grifo dos autores). 

 

Essa opção de explorar uma diversa paleta de cores justificava-se pela 

referência à bandeira arco-íris do movimento e por ser uma identidade da 

arte gráfica do nuances, criada por Luís Gustavo Weiler, membro e ativista 

do coletivo. Seu traço acompanha a trajetória do nuances e está presente 

em panfletos, jornais, revistas e livros publicados. Portanto, era um 

elemento central da concepção do núcleo (Figura 7).  
 

Figura 7 - Materiais gráficos do nuances com a arte gráfica de Luís Gustavo Weiler 

 

Fonte: nuances, 2019. 

 

Tendo por premissa que o nuances segue produzindo materiais e 

conteúdos, contribuindo para a divulgação e identificação de pautas 

relevantes para a comunidade LGBT, um jogo de palavras foi lançado ao 

(à) visitante, utilizando o termo ação como sufixo dos conjuntos temáticos 

do núcleo: Reação, Educação, Participação, Conscientização, Inovação e 

Celebração. Temas esses evidenciados a partir do agrupamento dos 

diferentes acervos produzidos pelo nuances no decorrer de sua militância 

(jornais, cartilhas, folders, faixas), além de registros fotográficos e 

reportagens que percorreram marcos dessa trajetória (Figura 8). 

  



36 | Experimentações do patrimônio: diversidades e resistências 

 

Figura 8 - Montagem do núcleo e detalhe de vitrine com acervo do nuances 

 

Fonte: autoras e Ronaldo Milanez, 2019. 

 

O final do percurso convidava a refletir sobre a liberdade, reforçando 

que o nuances tem uma trajetória de inconformismo, tal como foi o evento 

de Stonewall e as páginas do Jornal Lampião da Esquina. A proposta era 

reforçar que a liberdade não é um privilégio, é um direito. Um espaço de 

interação com a arte gráfica de Luís Gustavo Weiler, marca do nuances, 

reforçava o texto de encerramento: “Continuamos resistindo, pois 

acreditamos em um mundo onde os direitos não sejam coagidos, a 

democracia seja um princípio civil e socialmente respeitado e a diversidade 

pinte o mundo com as cores do arco-íris” (Figura 9). 

 

Figura 9 - Imagem de encerramento da exposição De Stonewall ao nuances: 

50 Anos de Ação 

 

Fonte: autoras, 2019. 
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Na contramão das exposições que exploram o consumo cultural e o 

entretenimento, ou das que buscam transmitir o máximo de informações 

sobre a temática abordada, a proposta da exposição De Stonewall ao 

nuances: 50 Anos de Ação era convidar o(a) visitante a uma experiência 

subjetiva, oferecendo alternativas de pensar e sentir a importância de se 

valorizar a vida e os direitos humanos. A mostra, para o nuances, foi um 

exercício reflexivo, uma vez que essa organização se consolidou como uma 

referência de ação na esfera pública. Para a equipe museológico-curatorial, 

essa foi uma oportunidade de, compreendendo o museu enquanto 

processo, idealizar uma experiência museológica: “[...] podendo ser 

pensados como plataformas ou pontes, os museus atuam poderosamente 

nas subjetividades, permitindo o diálogo entre as diferenças, tornando 

possível o confronto entre diferentes visões de mundo” (SOARES, 2012, p. 

68). Para a sociedade, foi a demonstração de que é possível dialogar, a 

partir da cultura material, sobre temas do presente, respeitando as 

diferenças e garantindo o exercício da cidadania. A exposição, que buscou 

comemorar marcos do rompimento da invisibilidade política da população 

LGBT, em si, fruto da resistência e da mobilização da consciência coletiva, 

representou um exercício a ser também celebrado. 

 

 

Os museus e suas coleções são base importante na constituição da 

narrativa histórica, porém, para garantir que a narrativa seja inclusiva, é 

necessário refletir criticamente sobre a forma como essas coleções são 

formadas e legitimadas. Quais grupos sociais são realmente contemplados 

por essas coleções? Quando o Curso de Museologia da UFRGS foi 

convidado a conceber e montar uma exposição em comemoração aos 50 
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anos da Revolta de Stonewall e aos 28 anos do grupo nuances, esse foi um 

dos primeiros pensamentos que emergiram. Afora a coleção constituída a 

partir da experiência política e histórica do coletivo, não havia nos acervos 

locais objetos ou documentos que pudessem subsidiar um argumento 

expológico. 

Como defende Chagas (2002), as instituições de memória, como 

arquivos, bibliotecas e museus, testemunham discursos sobre o presente 

e sobre o passado repletos de ausências. No caso brasileiro, é verificável a 

inexistência das mulheres, dos negros e da comunidade LGBT nessas 

coleções. Quando algum desses grupos aparece mencionado por esses 

acervos, é geralmente para reforçar seu caráter de submissão ou de 

marginalidade. O autor sublinha a relação estreita que existe entre 

memória e poder, o que resulta na politização de memórias e de 

esquecimentos. No caso específico dos acervos de instituições culturais, 

isso implica presenças e ausências.  

A realidade encontrada nas instituições de memória por todos 

aqueles que pesquisam e se interessam em dar visibilidade a temáticas 

relacionadas a esses grupos precisa ser transformada. E a digitalização do 

acervo do Jornal do Nuances constitui um pequeno passo nesse processo, 

pois garante o acesso ao material produzido durante mais de 25 anos pelo 

grupo, além de fomentar a produção de novas pesquisas e ações de 

memória. A guarda e a organização do acervo de cartas recebidos em seus 

29 anos de existência pelo Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul é mais 

um movimento nesse sentido. O que garante a preservação das 

manifestações desses sujeitos, ausentes até então e sem a mínima 

possibilidade de verem suas memórias conservadas. 

Essa exposição realizada pelo Curso de Museologia da UFRGS 

permitiu aos docentes, discentes e ao técnico-administrativo ampliar a 

reflexão sobre o próprio profissional, sobre a Museologia e sobre o lugar 
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da diversidade na narrativa sobre o passado.  Experiência que reforçou o 

valor histórico e cultural do acervo do grupo nuances, agora parcialmente 

preservado. A coleção de objetos, documentos e outros materiais do grupo 

ainda não se encontra institucionalizada, o que a coloca em risco. Situação 

que não é específica do nuances, já que se repete na maior parte das 

associações sociais e identitárias, enquanto as instituições de memória 

permanecem como guardiãs dos documentos e objetos oriundos do 

exercício do poder político. 

A relação entre a história e a memória, entre a preservação e o 

esquecimento, é uma dicotomia que pauta o trabalho daqueles que se 

dedicam ao estudo do passado. As efemérides, ou comemorações, são 

utilizadas como marcas de memória pelas instituições oficiais há muito 

tempo, definindo datas, personagens e monumentos que representam 

aqueles que ocupam o poder (político e econômico), com o objetivo de 

controlar os discursos sobre o passado e reforçar determinadas memórias. 

Na tentativa de guardar parte desse passado, representam, portanto, um 

processo seletivo. Porém o uso das comemorações não precisa seguir 

exatamente essa trilha, e cabe aos grupos não institucionalizados ou 

marginalizados na sociedade realizar sua parcela de seleção do passado. A 

exposição De Stonewall ao nuances: 50 Anos de Ação operou de várias 

formas essa seleção a partir da pesquisa em acervos – neste caso, 

fundamentalmente, o acervo da NYPL e do nuances – e procurou constituir 

um discurso afirmativo sobre a comunidade LGBT. Não interessou ao 

grupo o caráter policialesco ou criminal do evento, mas, sim, reforçar 

protagonismos de resistência, produzindo assim uma narrativa positiva e 

de valorização da identidade. Antes da abertura da exposição, o grupo de 

curadoria teve a oportunidade de escrever uma matéria que foi publicada 

no Jornal do Nuances e que se iniciava com uma definição do que foi o 

evento: 
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A Revolta de Stonewall foi um evento que iniciou na madrugada de 28 de 

junho de 1969, quando frequentadores do Stonewall Inn, famoso bar gay 

localizado no bairro Greenwich Village, em Nova York, entraram em conflito 

com a polícia da cidade durante uma batida truculenta. Esse episódio foi 

responsável por desencadear uma série de protestos no país e no mundo, 

fortalecendo o movimento de luta pelos direitos LGBTQ+ (FARIA; GIOVANAZ; 

MACHADO, 2019, p. 8-9. Grifo dos autores). 

 

Essa manobra narrativa se mostrava necessária dentro do intuito da 

construção da narrativa expográfica, mostrando o protagonismo de 

resistência. O objetivo era que o(a) visitante ou o(a) leitor(a) tivessem a 

compreensão de que, se a expressão do comportamento LGBT deixou de 

ser criminalizada ou marginalizada nos últimos 50 anos, isso aconteceu 

por ações de grupos, articulados ou não, de resistência e de insatisfação 

com o preconceito do qual eram vítimas. O mesmo tom foi adotado 

quando se abordou a trajetória do nuances, reforçando-se a atuação 

inovadora e o protagonismo do grupo na cena LGBT regional, por meio 

das campanhas que o coletivo realizou, dos projetos, das mais de 15 

publicações e da legislação que hoje está disponível para proteger e 

garantir a cidadania e a liberdade de expressão sexual. 

A atividade fim da universidade é produzir conhecimento e ensino de 

qualidade. Como professoras dessa instituição, nosso interesse é qualificar 

a experiência de aprendizagem dos alunos, porém a universidade nem 

sempre preza pelo diálogo e pelo estabelecimento de laços com a sociedade 

civil, já que em geral encontra-se sufocada por suas próprias demandas. O 

convite recebido do grupo nuances permitiu a todos transpor essa 

fronteira, dialogar com a sociedade e levar os(as) alunos(as) para esse 

debate (Figura 10). A parceria não era nova, já se havia participado, em 

2016, na exposição Uma Cidade pelas Margens, que aconteceu no Museu 
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de Porto Alegre Joaquim José Felizardo. O mais importante é que a parceria 

ainda não acabou, e se está em pleno planejamento de novas atividades 

para o ano de 2021, quando o grupo completa 30 anos. Como reforçam 

Baptista e Boita (2018), a Museologia não pode mais se silenciar sobre a 

temática LGBT. É preciso conscientizar os(as) alunos(as) e o público da 

necessidade de promover um discurso inclusivo sobre a memória e 

também sobre o futuro. O Curso de Museologia da UFRGS está, portanto, 

realizando os primeiros passos nesse caminho que ainda é longo e que 

depende dessa conscientização, mas também da ação. 

 

Figura 10 - Fachada do Memorial do Rio Grande do Sul no dia 20 de junho de 2019 

 

Fonte: autoras, 2019. 
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O ano de 2018 ficará sempre marcado na história dos museus do Rio 

Grande do Sul pelo fechamento da exposição QueerMuseu no Santander 

Cultural, que tornou realidade o preconceito e a estigmatização sofridos 

pela comunidade LGBT em seu cotidiano. Quando da montagem da 

exposição De Stonewall ao nuances: 50 Anos de Ação, o temor de que algo 

parecido voltasse a acontecer rondou as mentes de todos(as) os(as) 

envolvidos(as). Cogitou-se estabelecer um corte de faixa etária para 

acessar a exposição. Ao final, o grupo todo, nuances, curso de Museologia 

da UFRGS e Memorial do Rio Grande do Sul concordaram que isso não 

seria necessário e não se deveria temer o preconceito. Era preciso marcar 

nosso espaço. Para os que não estão familiarizados com o tema, reforça-se 

que o Memorial do Rio Grande do Sul é o prédio vizinho ao Santander 

Cultural.  

Essa experiência foi totalmente diferente, não aconteceram 

manifestações contrárias, não houve invasão. O que se vivenciou foi um 

espaço de trocas, de comemoração e de orgulho, que pode ser traduzido 

na bandeira LGBT exposta na fachada dessa importante instituição 

cultural, em plena Praça da Alfândega, no centro de Porto Alegre, 

conforme pode-se visualizar na Figura 10.  
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Por isso que nós pensamos melhor, nós mostramos a nossa cultura para os 

brancos poder respeitar o nós. Hoje em dia, como os caciques disseram, o 

museu não é só dos indígenas, é patrimônio do Alto Simões (Nino Fernandes, 

fundador do Museu Maguta, povo Tikuna – AM). 

 

 

O imaginário é um conjunto de representações que os indivíduos 

expressam para dar sentido ao mundo em que vivem. Estas são produzidas 

a partir de relações de poder e, embora sejam historicamente construídas, 

em geral são compreendidas como naturais pelo inconsciente coletivo. 

Quando se analisam as diferentes representações ainda vigentes sobre os 

povos originários, sobressai a relação de poder expressa por meio de 

imagens, discursos, narrativas e objetos. Tais representações foram 
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naturalizadas a partir das relações coloniais de poder e produzidas em 

diferentes espaços, como nas escolas, nos discursos científicos e políticos, 

nos diversos meios de comunicação, dentre os quais se destacam os 

museus.  

Se as representações são historicamente construídas, elas também 

podem ser desconstruídas. Assim, neste capítulo, busca-se refletir sobre o 

contexto histórico em que as diferentes representações sobre os povos 

originários foram produzidas nos museus brasileiros e como estas estão 

sendo (re)pensadas, desconstruídas e descolonizadas a partir das 

experiências dos próprios povos originários em instituições museais. A 

reflexão que que se apresenta na sequência decorre de uma pesquisa de 

mestrado3 e do encontro fecundo entre as autoras, em situações de ensino 

e pesquisa, no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul. Surge na confluência dos estudos acerca da 

educação indígena, do pensamento que interroga a colonialidade do saber 

e do poder a partir de movimentos que visam a descolonizar, de estudos 

acerca de museus e do encontro com as autorias indígenas, atuando em 

espaços acadêmicos e museais. 

Parte-se da premissa de que, para compreender as representações 

acerca dos povos indígenas, nos museus brasileiros, é preciso considerar 

o contexto histórico em que esses espaços foram fundados e por quais 

epistemologias foram pensados. No Brasil, a fundação dos primeiros 

museus, caracterizados como de história natural, esteve atrelada a um 

movimento internacional de mundialização das ciências que, por sua vez, 

desenvolveu-se a partir do processo de colonização dos europeus em 

diferentes continentes.  

 
3 MELO, Roberta Madeira de. Objetos de coleção, pesquisa e educação: representações sobre os povos indígenas no 
Museu Júlio de Castilhos (1901-1958). Dissertação de Mestrado (Educação) – Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul, 2019.  
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Nesse contexto, importa salientar que o processo de colonização das 

Américas, iniciado no século XVI, atingiu patamares que ultrapassaram 

aspectos políticos e econômicos, pois a exploração dos europeus em terras 

desconhecidas por eles também era realizada a partir da ciência. Assim, 

com o objetivo de estudar, naturalistas realizavam viagens científicas, 

exploravam, classificavam e coletavam da fauna e da flora tudo o que 

identificavam como novo, como “exótico”, e isso incluía, também, objetos 

e corpos humanos de povos não europeus; este é o início do processo de 

formação das primeiras coleções científicas (POMIAN, 1984). Essas 

explorações científicas eram feitas a partir dos olhos dos europeus e de sua 

sociedade, e muitos dos elementos coletados por esses exploradores 

tinham como destino coleções particulares ou museus de história natural.  

Linda Tuhiwai Smith, renomada intelectual do povo maori, em seu 

livro Descolonizando metodologias: pesquisa e povos indígenas (2018), faz 

uma incisiva crítica à ciência moderna, construída pelos europeus sobre a 

colonização de povos e continentes, e mostra, por meio de exemplos 

históricos, como os espaços, os tempos e as mentes indígenas tentaram ser 

colonizadas também por meio dessa ciência. Concepções de mundo, 

sistemas complexos de conhecimento, foram sufocadas e invisibilizadas 

por visões europeias que se colocaram (e continuam se colocando) como 

únicas e universais, naturalizando compreensões que são histórica e 

localmente construídas. São movimentos que encontram ecos em muitos 

espaços sociais e educativos desses povos e continentes colonizados que 

assumem as concepções eurocêntricas como suas e, conquanto 

movimentos de resistência e reexistência, desprezam a riqueza de saberes 

e conhecimentos originários. Diz a autora que, no processo de colonização, 

“o Império Britânico tornou-se um laboratório global de pesquisa e 

desenvolvimento” (idem, p. 79) e exemplifica, com situações concretas, 

que objetos sagrados de seu povo são apropriados por pesquisadores e ou 
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colecionadores, muitas vezes levados para a Europa, compondo exposições 

e habitando museus.  

Situações similares são encontradas também na história de 

colonização da América e do Brasil, pois, apesar dos processos de 

independência das colônias americanas ocorridos no século XIX, as 

amarras da colonização não se desataram com o fim político e militar das 

invasões europeias. A exploração econômica e as relações de poder entre 

colonizadores e colonizados pós-independências permaneceram, na forma 

conceituada por Quijano (2005), como colonialidade do poder, do ser e do 

saber. Esse processo também se refletiu nos museus, tanto de países 

colonizados quanto de países colonizadores, os quais continuaram a 

pensar essas instituições a partir da colonialidade do saber, 

marginalizando saberes dos povos não europeus e produzindo 

representações colonializadas.  

Os primeiros museus brasileiros – o Museu Nacional (1818), o Museu 

Emílio Goeldi (1866), o Museu Paranaense (1876) e o Museu Paulista 

(1890) – foram espécies de réplicas das instituições produtoras de 

conhecimento da Europa moderna, pois seguiram os paradigmas 

europeus de conhecimento. Um exemplo disso são as epistemologias 

adotadas pelos homens de ciências (SCHWARCZ, 1993) nessas 

instituições: eles utilizavam os estudos teóricos evolucionistas e raciais4 

advindos da Europa para classificar objetos de diferentes nações indígenas 

e explicar a sociedade brasileira. Isso resultou em representações dualistas, 

tais como “primitivo/moderno”, “selvagem/civilizado”, em que os povos 

 
4 Teorias as quais se centravam nos homens europeus como parâmetro hierarquizado ao classificar as diferentes 
raças humanas. 
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originários eram considerados os representantes do lado “primitivo” e 

“selvagem”, enquanto os europeus e seus descendentes representavam os 

“modernos” e “civilizados”.  

Esses paradigmas continuaram vigentes no decorrer do século XX, 

não somente nos museus de história natural, mas também nos museus de 

história. Para compreender, brevemente, essa permanência, apresenta-se 

como exemplo o Museu Júlio de Castilhos (1903), o primeiro museu 

fundado no Rio Grande do Sul. Por ter um caráter enciclopédico, assim 

como os primeiros museus brasileiros, o Museu Júlio de Castilhos possui, 

desde seus primeiros anos de fundação, uma coleção de objetos indígenas. 

Ao longo da história do museu, essa coleção foi aumentando, adquiriu 

importância e foi estudada e exposta em diferentes gestões. 

Ao estudar o acervo, as publicações e as práticas nas primeiras 

décadas (1903-1958) de existência do Museu Júlio de Castilhos, saltam aos 

olhos as representações colonizadas sobre os indígenas em momentos em 

que o museu esteve vinculado à história natural, mas também, mais tarde, 

quando se tornou um museu de história, entre 1930 e 1940.  Nesse período, 

as nações indígenas eram estudadas separadamente da narrativa histórica 

do Rio Grande do Sul e continuaram sendo vistas como objetos da história 

natural, exceto quando suas trajetórias se entrelaçavam com as dos povos 

europeus. Apenas nessas situações eram estudados a partir da perspectiva 

histórica, entendidos e afirmados como povos “primitivos” ou “selvagens”. 

Já na década de 1950, foram pesquisados como povos folclóricos, que 

deveriam ser “civilizados” ou “domesticados” pelo Serviço de Proteção aos 

Índios para que não desaparecessem ou continuassem “selvagens”. 

Movimento semelhante se encontra na Academia e nas práticas de 

ensino de história nas escolas: o primeiro reconhecimento acadêmico dos 

povos originários foi o de estudá-los como folclore, contribuindo para 

produzir uma representação que não condiz com os conhecimentos e 
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saberes que esses povos ostentam. Podem-se exemplificar as efetivas 

discriminações que as nações indígenas sofrem nas práticas de ensino, 

tratadas como exóticas, como folclóricas, como efemérides, ou 

simplesmente apagadas dos currículos que, tristemente, acompanham os 

movimentos que ocorrem nos museus.  

Outro exemplo desse olhar que apaga e discrimina a presença 

indígena são as práticas dos museus históricos pedagógicos paulistas, 

criados nas décadas de 1950 e 1970, que tinham como ideal educar e 

difundir a cultura e a identidade nacional construída pela elite republicana. 

No entanto, essas práticas não incluíam os povos indígenas, invisibilizados 

pela perspectiva colonialista. Os objetos indígenas presentes em muitos 

desses museus, inúmeras vezes, eram misturados com artigos decorativos 

e vendidos aos turistas. Os que ficavam nas instituições não eram expostos 

de maneira adequada e respeitosa e, tampouco, seguiam as normas 

museais básicas, aplicadas a outros objetos: não possuíam informações a 

respeito de sua origem, utilidade e nem a qual etnia pertenciam. A maioria 

dessas instituições ignorava a existência indígena no território paulista 

(KASEKER, 2016b).   

Durante muitas décadas, as nações indígenas foram estudadas de 

diferentes perspectivas, mas as representações fabricadas nos museus 

tiveram um elo em comum: inferiorização e/ou 

invisibilidade/apagamento desses povos. Essas representações a respeito 

dos povos originários produziram-se a partir da colonialidade, que 

legitimou um imaginário afirmado pelas diferenças extremamente 

assimétricas entre os europeus, compreendidos como superiores. E as 

nações indígenas, vistas como inferiores, quase que foram destituídas de 

humanidade pela objetificação a que eram(são) submetidas nesses espaços 

de poder-saber. Assim, estudantes, intelectuais, pesquisadores e diferentes 

pessoas que visitaram essas instituições deparavam com representações 
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inferiorizadas e colonizadas a respeito dos povos originários. Como já dito, 

os museus, sozinhos, não foram responsáveis por produzir um imaginário 

colonizado a respeito das nações indígenas, mas são um dos espaços em 

que essas diversas representações foram e são construídas; por isso, é tão 

importante olhar para essas instituições. 

É imprescindível dizer que, atualmente, ainda se encontram 

representações distorcidas e discriminadoras dos povos originários em 

espaços museais. Por outro lado, muitos museus estão vivenciando o que 

Marília Xavier Cury (2017b) nomeia de museu em transição, ou seja, 

processos em que essas instituições procuram compreender a sua 

colonialidade para se desprender dela por meio de ações interculturais 

com diferentes nações indígenas. Nos últimos anos, foram inúmeros os 

projetos e exposições que envolveram ações colaborativas entre os museus 

e os povos originários. Essas ações são reflexos de mudanças vivenciadas 

pelo campo museológico, que, desde os anos 1960, vem repensando sua 

práxis, ou seja, sua museografia. Também são o resultado do movimento 

indígena brasileiro, que, principalmente, a partir da instituição da 

Constituição de 1988, vem lutando para garantir os direitos dos povos 

indígenas. No campo museológico, referem-se ao direito de terem 

identidades, organizações sociais, costumes, línguas, crenças e tradições 

preservadas e evidenciadas de acordo com decisões e escolhas próprias.  

 

 

Quando se fala de projetos envolvendo museus e povos indígenas, 

não é difícil pensar no Museu do Índio (RJ). Essa instituição foi fundada 

por Darcy Ribeiro, em 1953, com o objetivo central de desconstruir 

preconceitos acerca dos povos indígenas e de suas culturas. Assim, os 

primeiros projetos do Museu do Índio tentaram mostrar semelhanças 
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entre os povos não indígenas e os originários, para que estes fossem vistos 

como seres humanos. Mesmo apontando semelhanças, o museu também 

apresentava os povos indígenas de forma singular, mostrando 

especificidades de cada nação, para que a ideia homogênea de indígenas 

fosse desconstruída do imaginário social (NASCENTE, 2011). Desse modo, 

surgia a primeira instituição museal que lutava pelas causas indígenas e 

que, até hoje, apesar das muitas dificuldades, continua a oferecer 

exposições e projetos conectados com as demandas dos povos originários.  

Uma das exposições montadas no Museu do Índio foi a Tempo e 

Espaço no Amazonas: os Wajãpi, concretizada em 2001. Foi a primeira vez 

que o museu deu luz a uma exposição produzida com intensa participação 

dos povos nela representados (NASCENTE, 2011). A mostra foi articulada 

com os indígenas Wajãpi5 e com a antropóloga Dominique Gallois. O tema 

da exposição era o universo simbólico dos Wajãpi presente em seu 

cotidiano, e a montagem contou com 307 objetos, 2.711 fotografias, quatro 

filmagens e uma casa tradicional Wajãpi (localizada no pátio do museu). 

Todas as atividades contaram com a participação dos Wajãpi, inclusive as 

fotografias e os filmes por eles criados. Entre muitos resultados, Couto 

(2012) destaca que, em 2002, as expressões gráficas dos Wajãpi foram 

incluídas no Livro de Bens Imateriais do Iphan (2002) e, em 2003, 

proclamadas como Obra-Prima do Patrimônio Oral e Imaterial da 

Humanidade, pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a 

Ciência e a Cultura (UNESCO). 

Entre as exposições do Museu do Índio, destaca-se também A 

Presença do Invisível: Vida Cotidiana e Ritual entre os Povos Indígenas do 

Oiapoque, realizada em 2007. Conforme Livia da Silva Nascente (2011), a 

 
5 Wajãpi é o nome utilizado para designar os indígenas falantes da língua tupi que vivem na região delimitada pelos 
rios Oiapoque, Jari e Araguari, no Amapá. Disponível em: https://pib.socioambiental.org/pt/Povo:Waj%C3%A3pi. 
Acesso em: 17 jul. 2020.  
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exposição teve como curadora a antropóloga Lux Vidal e foi concretizada 

em colaboração com os povos Karipuna, Palikur, Galibi, Kali’na e Galibi-

Marworno6, residentes nas terras indígenas Uaçá, Galibi e Juminá, 

localizadas no Amapá. A apresentação teve como propósito mostrar o 

cotidiano desses povos e foi produzida a partir de trabalhos 

historiográficos das últimas décadas. Seu conteúdo informativo era 

voltado ao entendimento do processo de mudanças e permanências das 

dinâmicas sociais dos povos envolvidos, possibilitando a compreensão da 

existência de outras memórias. A exposição rendeu muitos resultados; um 

deles foi a criação de um Programa de Documentação do Patrimônio 

Cultural dos Povos Indígenas, que visava a documentar e promover as 

culturas e as línguas dos povos indígenas (COUTO, 2012).  

Outras instituições museais que, nos últimos anos, tornaram-se palco 

de exposições produzidas com indígenas são os museus etnológicos das 

universidades. Um exemplo é o Museu de Arqueologia e Etnologia da 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), que, em 2011, apresentou 

a exposição Guarani, Kaingang e Xokleng: Memórias e Atualidades ao Sul 

da Mata Atlântica. Essa exposição foi produzida em parceria com 

estudantes Guarani7, Kaingang8 e Xokleng/Laklanõ9 do Curso de 

Licenciatura Intercultural Indígena do Sul da Mata Atlântica da UFSC. De 

acordo com Guimarães (2014), os objetos expostos foram escolhidos pelos 

estudantes que também participaram de reuniões nos últimos dias da 

 
6 De acordo com Nascimento (2011), esses povos se autodenominaram “Povos Indígenas do Oiapoque”, com a 
finalidade de obter maior visibilidade. Eles formaram a Associação dos Povos Indígenas do Oiapoque e construíram 
o Museu Kuahí, em 2007, na cidade do Oiapoque (AP). 

7 Os Guarani pertencem ao tronco linguístico Tupi-Guarani, vivem em territórios que se estendem entre o Brasil, 
Bolívia, Paraguai e Argentina e se diferenciam internamente em diferentes parcialidades. Disponível em: 
https://pib.socioambiental.org/pt/povo/guarani. Acesso em:  17 jul. 2020. 

8 Pertencem à família Jê, do grupo linguístico Macro-Jê; atualmente, vivem em aproximadamente 30 terras indígenas, 
nos estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e também ao leste das Missões Argentinas. 
Disponível em: http://pib.socioambiental.org/pt/povo/kaingang. Acesso em: 17 jul. 2020. 

9 Pertencem ao grupo linguístico Jê, presentes em Santa Catarina. Disponível em: 
https://pib.socioambiental.org/pt/povo/xokleng. Acesso em: 17 jul. 2020. 
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exposição para relatar suas impressões sobre a experiência. Essa mesma 

mostra foi apresentada em 2012, em Porto Alegre, no Museu Júlio de 

Castilhos, com a finalidade de aproximar os povos indígenas do Rio 

Grande do Sul da exposição.  

 No ano de 2012, também no Museu de Arqueologia e Etnologia da 

UFSC, houve a exposição Ticuna em Dois Tempos, criada com a 

Comunidade Tikuna10 Wotchimaucu, do bairro Cidade de Deus, em 

Manaus (AM). Centrava-se na apresentação das coleções existentes no 

museu de objetos advindos dos povos Ticuna e contou com a colaboração 

de diversas instituições. Além dos objetos, foram expostos quatro vídeos: 

Cantando Desenhos; Retratos Ticuna; Viagem ao Alto Solimões; e Casa 

Ticuna. Guimarães (2014) assinala que os vídeos foram utilizados como 

ferramenta de aproximação da comunidade Tikuna com o museu. Assim, 

ao assistirem aos vídeos, muitos Tikunas acabaram reconhecendo peças 

presentes nas coleções expostas, resultando em reflexões sobre a noção de 

pertencimento, sobre a memória e sobre o patrimônio na própria 

comunidade Tikuna.  

Além dos museus etnológicos vinculados às universidades, foram 

realizados projetos colaborativos com povos originários em museus 

históricos, como é o caso do Museu das Missões, localizado em São Miguel 

das Missões (RS). De acordo com Jean Baptista (2011), por um longo 

período, o Museu das Missões produziu narrativas que destacavam a 

cultura portuguesa ou espanhola, enquanto silenciava a cultura dos povos 

Guarani. Foi a partir de 2006 que o museu passou a considerar a presença 

Guarani na região e a pensar projetos que envolvessem esses povos. A 

primeira ação nesse sentido foi um projeto de requalificação da instituição 

 
10 Os Ticuna são considerados o povo indígena mais populoso da Amazônia brasileira, mas também vivem nas 
fronteiras entre Brasil, Peru e Colômbia. A autodenominação dos Ticuna é Maguta, e a família linguística é Tikuna. 
Disponível em: https://pib.socioambiental.org/pt/Povo:Ticuna. Acesso em: 23 jun. 2020. 
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que pretendia salvaguardar e pesquisar documentos e objetos dos povos 

Guarani e que resultou em três obras: O Temporal: Estrutura e Sociedade 

Missional; O Eterno: Crenças e Práticas Missioneiras; e As Ruínas: a Crise 

entre o Temporal e o Eterno (BAPTISTA, 2011, p. 3).  

Ainda com o intuito de (re)pensar as missões e o protagonismo dos 

Guarani, foi produzido o filme Duas Aldeias, uma Caminhada (2008), de 

Ariel Ortega (Kuaray Poty), cacique da aldeia Tekoa Koenju. O longa-

metragem relata a “luta pela terra e pela subsistência, categorias 

comprometidas pelo fim das matas e pelo confinamento em pequenas 

reservas” (BAPTISTA, 2011, p. 8) e mostra, também, cenas dos Guarani no 

museu, sendo importunados por pessoas querendo fotografá-los e fazendo 

comentários indevidos e desrespeitosos. Além disso, apresenta a história 

das Missões a partir do olhar dos Guarani, evidenciando o seu 

protagonismo. Esses projetos construídos no Museu das Missões mostram 

a importância da história e da cultura Guarani na região missioneira e, 

igualmente, apontam para a necessidade da construção de representações 

a partir dos próprios Guarani: não mais sobre eles, mas por eles.  

Recentemente, o Museu Júlio de Castilhos, localizado na cidade de 

Porto Alegre, produziu, em parceria com algumas lideranças indígenas do 

Estado, uma exposição chamada Memória e Resistência (2020). Toda a 

exposição, inclusive o nome escolhido, foi pensada a partir de reuniões 

realizadas com as lideranças e com os funcionários do museu. Outros 

projetos com as lideranças indígenas estavam prestes a ser expostos, mas 

foram interrompidos devido à pandemia de Covid-19.  

Elencam-se, também, alguns exemplos do trabalho colaborativo 

entre os povos indígenas e o Museu Histórico e Pedagógico Índia Vanuíre, 

localizado na cidade de Tupã (SP), que, nos últimos anos, tornou-se uma 
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referência positiva entre os povos Krenak11, Guarani, Kaingang e Terena.12 

Em 2012, foi criado, nesse museu, um setor chamado Centro de Referência 

Kaingang, onde se localizam diversos documentos, fotografias, vídeos, 

relatórios, depoimentos sobre os povos Kaingang. A partir do centro e da 

parceria com a Associação Cultural de Apoio ao Museu Casa de Portinari 

(ACAM Portinari) e do convênio com o Museu de Arqueologia e Etnologia 

da Universidade de São Paulo (MAE-USP), constroem-se projetos com os 

povos Kaingang, Krenak e Terena.  

Dentre os projetos já realizados pelo Museu Histórico e Pedagógico 

Índia Vanuíre, mencionam-se: a formação da coleção Kaingang 

contemporânea, produzida a partir das memórias dos mais velhos; a 

coleção Lifay Kaingang; a exposição temporária Kanhgág – Arte, Cultura 

Material e Imaterial; a exposição virtual Sujeitos da História, Arte e Ser e 

Saber Fazer Kaingang; as oficinas Troca de Saberes de Mulheres Kaingang; 

as Oficinas de Culinária e a Oficina de Armadilhas com a Escola Estadual 

Indígena Vanuíre; a exposição itinerante Dois Povos, uma Luta – Terra 

Indígena Icatu: Kaingang e Terena, com a Escola Estadual Indígena Índia 

Maria Rosa; e o evento Encontro Paulista Questões Indígenas e Museus 

(CURY; YONAMINE, 2014). De acordo com Marília Cury Xavier (2017a), o 

Museu Índia Vanuíre é um exemplo: “Sua fundação baseava-se em 

estruturas ocidentais e colonizadoras e atualmente divide os processos de 

musealização com os povos Kaingang, Terena, Krenak e Guarani” (Idem, 

p. 11). 

 
11 São os últimos sobreviventes da nação Botocudo. Pertencem ao grupo linguístico Macro-Jê e atualmente vivem em 
áreas reduzidas nos estados de Minas Gerais, São Paulo e Mato Grosso. Disponível em: 
http://pib.socioambiental.org/pt/povo/krenak. Acesso em: 01 jul. 2020. 

12 Pertencem à família linguística Aruak e vivem em São Paulo, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, tendo neste último 
estado a população indígena mais numerosa. Disponível em: https://pib.socioambiental.org/pt/povo/terena. Acesso 
em: 10 jun. 2020. 

http://pib.socioambiental.org/pt/povo/krenak
https://pib.socioambiental.org/pt/povo/terena
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Os projetos e exposição aqui apresentados mostram que é possível 

construir nos museus, historicamente marcados pela colonialidade, ações 

que visem à desconstrução de padrões colonialistas dessas instituições. 

Um aspecto marcante desses projetos é a presença dos povos originários 

na construção das exposições, desde a escolha de como e quais objetos 

serão expostos até o momento em que os museus exibem as mostras. A 

importância dessas ações, desenvolvidas em conjunto com os povos 

originários, são expressas nas palavras de Adriano Campos, liderança 

Kaingang, ao afirmar que qualquer trabalho colaborativo com os indígenas 

deve ser feito “sempre junto, nem na frente nem atrás, sempre lado a lado” 

(DAMACENO; MELO; RODRIGUES; CAMPOS, 2012, p. 46).  

 

 

Nos últimos anos, o envolvimento dos povos indígenas em processos 

museais não ocorreu somente nas instituições não indígenas. O que 

Ribamar Bessa Freire (2009) chamou de “descoberta dos museus pelos 

índios” foi uma série de ações que proporcionaram, além de exposições 

criadas a partir da colaboração de diferentes nações indígenas, a fundação 

de museus indígenas. O primeiro do Brasil foi o Museu Magüta (1988), 

fundado pelos Ticuna no Amazonas. Desde a fundação dessa instituição 

até o presente, foram diversas as experiências indígenas em criações de 

museus.  

Nesse sentido, os museus indígenas se constituíram como espaços de 

resistência, pois permitem recuperar ou manter o patrimônio cultural 

material e/ou imaterial dos povos originários por meio da apropriação de 

suas representações. Ação museológica indígena (GOMES, 2016) 

denomina uma categoria de análise que estuda as práticas museológicas 

protagonizadas pelos povos indígenas, que fabricam representações sobre 
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si. Essas práticas começaram a ocorrer, principalmente, a partir da criação 

de espaços de memória, história e cultura pelos povos indígenas. De 1988, 

ano que marca a fundação do primeiro museu indígena no Brasil, até o 

presente, já foram criados vários museus indígenas. No quadro abaixo, 

podem-se observar alguns exemplos: 

 

Quadro 1 - Alguns museus indígenas em ordem cronológica de fundação 

Museu Povo Localização Ano de fundação 

Museu Magüta Ticuna Benjamin Constant 

(AM) 

1988 

Museu Indígena 

Kanindé 

Kanindé Aldeia 

Fernandes (CE) 

1995 

Museu do Futebol Quilombo Indígena 

Tiririca dos 

Crioulos 

Carnaubeira da Penha 

(PE) 

1998 

Museu Indígena da Aldeia 

Pataxó 

Pataxó Aldeia Patoxó (BA) 2000 

Museu Comunitário e Centro 

de Cultura 

Bororo de Meruri 

Bororo Aldeia Bororo de 

Meruri (MT) 

2001 

Museu Comunitário e Centro 

de Cultura Xavante de 

Sangradouro 

Xavante Aldeia Xavante de 

Sangradouro (MT) 

2005 

Memorial Tapeba Cacique 

Perna de 

Pau 

Tapeba Aldeia Ponte (CE) 2005 

Museu Vivo Casa 

Cultural Povo Kokama 

Kokama Tabatinga (AM) 2006 

Museu Kuahí dos Povos 

Indígenas do Oiapoque 

Karipuna, Palikur, 

Galibi Marworno 

e Galibi Kalinã 

Oiapoque (AP) 2007 

Espaço Pâvañh de Memória, 

Pesquisas, Produção e 

Formação Indígena 

Kaingang e Guarani Terra Indígena Nonoai 

(RS) 

2008 

Oca da Memória Kalabaça e 

Tabajara 

Poranga (CE) 2008 

Museu Indígena Maria  

Firmino de 

Melo 

Potiguara Aldeia Tourão (CE) 2009 

Casa de Memória do Tronco 

Velho Pankararu 

Pankararu Terra Indígena 

Pankararu (PE) 

2009 
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Museu Indígena Potygatapuia Potiguara, Gavião, 

Tabajara e Tubiba- 

Tapuia 

Aldeia Mundo 

Novo (CE) 

2010 

Museu Indígena Jenipapo-

Kanindé 

Jenipapo- Kanindé Reserva Indígena 

Jenipapo- Kanindé, 

Lagoa Encantada (CE) 

2010 

Casa de Cultura Mawo – 

Centro de Formação, 

Pesquisa, Registro e 

Divulgação da 

Cultura Ikpeng  

Javaé e Karajá Aldeia Moygu (MT) 2010 

Iny Heto - Museu dos Povos 

Indígenas 

da Ilha do Bananal 

Javaé e Karajá Formoso do Araguaia 

(TO) 

2010 

Museu-Escola Povo 

Pankararu 

Pankararu Aldeia Brejo dos Padres, 

Terra Indígena 

Pankakaru (PE) 

2011-2012 

Museológicos Indígenas 

Kapinawá 

Kapinawá Território Indígena 

Kapinawá (PE) 

2015 

Museu Akam Oran 

Krenak 

Krenak Terra Indígena Vanuíre 2015 

Museu Indígena Pitaguary Pitaguary Aldeias 

Monguba e Pitaguary 

(CE) 

2016 

Museu Paiter A Soe Paiter Suruí Aldeia Gãpgir, Terra 

Indígena 7 

de Setembro (RO) 

2016 

Museu Guarani Nhandewa Guarani Nhandewa Aldeia 

Nimuendaju, Terra 

Indígena Araribá (SP) 

2017 

Fonte: Cury, 2017a, p. 98-101. 

 

Observando os dados do quadro, fica evidente que a fundação de 

museus indígenas cresceu significativamente, no Brasil, a partir dos anos 

2000. Além disso, constatou-se que as regiões com maior concentração de 

museus indígenas são as do Norte e do Nordeste. Dentre os museus 

apresentados no quadro, destacam-se os dois primeiros: o Museu Maguta, 

por ser o expoente desse movimento, e o Museu dos Kanindé, por já 

apresentar um estudo sobre o seu processo museológico. 
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O primeiro museu indígena fundado no Brasil foi o Museu Maguta 

(1988), criado pelos Ticuna, na cidade de Benjamin Constant (AM). Sua 

fundação esteve atrelada à luta desse povo em defesa de suas terras. De 

1988 a 1991, os Ticuna organizaram o acervo do museu e, em 1991, 

abriram a exposição permanente para o público. De acordo com Ribamar 

Bessa Freire (2009), para os Ticuna conseguirem demarcar suas terras 

precisavam provar que eram indígenas; assim, buscaram na criação do 

museu uma ferramenta de afirmação de sua identidade. A singularidade e 

a significativa atuação dos Ticuna no Museu Maguta renderam para a 

instituição o prêmio de Museu Símbolo de 1995 pela International Council 

of Museums (Icom) e o prêmio Rodrigo Melo Franco pelo Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). 

O segundo museu indígena, no Brasil, foi o Museu dos Kanindé, 

localizado na aldeia Fernandes (CE), fundado pelo cacique José Maria 

Pereira Santos, o Sotero. Desde 1995, ano de sua fundação, a instituição 

procura preservar e comunicar as histórias e as memórias do povo 

Kanindé.13 Ao analisar a historicidade e os sentidos construídos nos objetos 

que constituem o museu, Alexandre Oliveira Gomes (2012) percebeu que 

o sentido dado aos objetos na perspectiva dos Kanindé ocorria a partir de 

uma narrativa sobre si (os Kanindé), constituindo uma contranarrativa 

em relação aos museus tradicionais. O estudo apresentado por Gomes 

(2012) traz à tona como as representações nos espaços museais podem ser 

produzidas a partir da perspectiva indígena em locais pensados e 

construídos por eles. 

Ninimon Suzel Pinheiro (2012) aponta outros três exemplos de ação 

indígena em museus, envolvendo os povos Kaingang e Krenak, nas 

 
13 A população Kanindé ocupa as zonas rurais dos municípios de Aratuba e Canindé; vivem aproximadamente 1.101 
pessoas nas aldeias de Fernandes, Balança e Gameleira. Disponível em: https://povokaninde.wixsite.com/ 
historiandokanindes/quem-somos. Acesso em: 05 jun. 2020. 

https://povokaninde.wixsite.com/historiandokanindes/quem-somos
https://povokaninde.wixsite.com/historiandokanindes/quem-somos
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proximidades da cidade de Tupã (SP). As duas primeiras são as fundações 

do Museuzinho Krenak e da Casa de Cultura dos Kaingang e Krenak, nas 

décadas de 1980 e 1990, na terra indígena Vanuíre. Ambos os espaços 

surgiram a partir de casas que eram utilizadas para dançar, falar sobre a 

vida cotidiana e sobre os ataques dos fazendeiros e do governo, e para 

transmitir a língua e a cultura para os mais jovens. Com o tempo, 

tornaram-se museu e casa de cultura, locais onde esses povos elaboram e 

colocam em exposição projetos que visam a comunicar suas culturas, 

memórias e histórias.  

A terceira experiência, citada por Pinheiro (2012), é a Picada das 

Mulheres, uma espécie de museu aberto, localizado na Terra Indígena 

Icatu, no noroeste paulista. Esse projeto foi produzido pelas mulheres 

Kaingang e Terena no ano de 2012. A Picada das Mulheres é um percurso 

realizado com os visitantes, cujo objetivo é proporcionar uma vivência do 

cotidiano da aldeia. Durante o trajeto, os visitantes visualizam objetos 

construídos pelas indígenas, enquanto fazem a escuta dos saberes dessas 

mulheres.  

Semelhante a essa experiência, foi construída, pelos Mbyá-Guarani, 

na Tekoa Yvy Poty, localizada na Barra do Ribeiro (RS), a Trilha Ecológica. 

A partir da caminhada na trilha, os visitantes visualizam objetos feitos 

pelos Mbyá-Guarani, tais como uma grande cobra entalhada em madeira, 

as armadilhas tradicionalmente usadas para caçar animais na mata, além 

do fogo e de outros elementos da natureza presentes na trilha e que são 

evocados para compor um cenário que representa patrimônio imaterial 

próprio dos Mbyá-Guarani, como, por exemplo, o silêncio.14 Em alguns 

 
14 O silêncio, bem precioso para os Mbyá-Guarani, está relacionado à escuta, característica central da oralidade. Para 
essa sociedade, escutar a voz dos sábios, ouvir atentamente as crianças, escutar todos os seres da natureza (a água, 
a mata e tudo o que nela habita) é uma aprendizagem central e um valor importante que preza e mantém como 
patrimônio cultural (BERGAMASCHI, 2005). A escuta se dá no silêncio e, por isso, faz parte da proposta vivencial da 
Trilha Ecológica.  
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lugares dessa trilha, anteriormente preparados, os visitantes são 

convidados a parar e escutar as sábias palavras do Cacique Santiago 

Franco ou do professor Jerônimo Franco, que conta acerca da cultura e da 

história de seu povo. Um coral de crianças que entoa canções sagradas da 

tradição Mbyá-guarani também compõe a trilha e se apresenta no espaço 

destinado à escuta dos sábios. Apesar de não ser denominada como um 

museu aberto pelos Mbyá-Guarani, a Trilha Ecológica funciona como tal, 

pois é um espaço que proporciona aos visitantes um encontro com objetos 

fabricados por eles e com a natureza, enquanto ocorre um diálogo sobre 

questões culturais e históricas consideradas importantes para esse povo. 

Nesse sentido, pode-se dizer que, assim como A Picada das Mulheres, a 

vivência na Trilha Ecológica produz representações sobre os Mbyá-

Guarani a partir deles, pois foi um projeto pensado por eles e, igualmente, 

por eles apresentado.  

As ações indígenas que ocorreram no Brasil de forma mais intensa 

na última década também resultaram em redes de apoio e encontros entre 

os povos indígenas e demais interessados nessas questões e nos museus. 

O primeiro encontro no Brasil com representantes de museus indígenas 

denominou-se Seminário Experiências Indígenas com Museus e Centros 

Culturais e foi realizado em 2009, no Museu Nacional. A partir de então, 

outros eventos e encontros começaram a florescer.  

Desde 2012, ocorre o Encontro de Museus Indígenas em Pernambuco. 

Promovido pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Etnicidade (NEPE), 

do Programa de Pós-Graduação em Antropologia da Universidade Federal 

de Pernambuco, o evento possibilita o encontro de representantes de 

museus indígenas, principalmente do Norte e do Nordeste do país, com 

interessados nesse movimento, possibilitando inúmeras reflexões e troca 

de experiências. Outro evento importante é o Fórum Nacional de Museus 

Indígenas, promovido pela Rede Indígena de Memória e Museologia Social. 
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O primeiro encontro aconteceu em 2015, no Museu dos Kanindé (CE), 

juntamente com o III Encontro de Formação de Gestores de Museus 

Indígenas no Ceará. Reuniram-se, nesse evento, representantes de museus 

indígenas no Brasil, professores, pesquisadores, estudantes e gestores 

públicos de educação e cultura. É importante salientar que a Rede Indígena 

de Memória e Museologia Social, nos últimos anos, consolidou-se como 

uma rede de articulação entre povos indígenas dos estados do Ceará, do 

Rio de Janeiro, de São Paulo, do Amapá, do Amazonas, entre outros.  

Em São Paulo acontece, desde 2012, o Encontro Paulista Questões 

Indígenas e Museus, que reúne, no Museu Histórico e Pedagógico Índia 

Vanuíre, representantes de povos indígenas, pesquisadores, professores e 

demais interessados no assunto. Além de estimular inúmeras reflexões 

sobre povos indígenas e instituições museais, o evento também resulta na 

produção de livros,15 os quais reúnem artigos de diferentes pesquisadores 

que estiveram presentes nas várias edições do encontro.  

 

As redes e os encontros são frutos da “descoberta dos museus pelos 

índios” e ao mesmo tempo dão frutos, pois, a cada rede criada, a cada 

evento ocorrido, mais encontros, mais diálogos e mais reflexões 

acontecem. Com a breve explanação acerca de alguns museus indígenas, 

pode-se notar o quanto tais ações já mostram que essa “descoberta dos 

museus pelos índios” é um movimento que só cresce no Brasil e se torna 

mais uma ferramenta de resistência na luta pelos direitos dos povos 

originários. Nesses espaços, as nações indígenas produzem representações 

 
15 São eles: Questões indígenas e museus: debates e possibilidades (2012); Questões indígenas e museus: enfoque 
regional para um debate museológico (2014); Museus e indígenas: saberes, ética, novos paradigmas em debate 
(2016); Direitos indígenas no museu: novos procedimentos para uma nova política: a gestão de acervos (2016); 
Museus etnográficos e indígenas: aprofundando questões, reformulando ações (2020).  
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sobre si a partir da troca de saberes com os não indígenas, mas também 

através de suas dinâmicas e compreensões do que é musealização e 

museografia.  

Essa autoria dos povos originários, que tem a força para transformar 

representações colonizadas, exemplificada aqui por ações colaborativas 

em museus convencionais e pelo protagonismo na criação de seus próprios 

museus, é uma das faces do movimento indígena que resiste e reexiste.  

Embora sempre presente na história colonial, é na atualidade que encontra 

maior ressonância nos meios educacionais, museais, comunicacionais, 

entre outros, atendendo a uma reivindicação que vem de muito tempo, 

registrada inclusive em legislações que também apontam conquistas 

importantes desses povos. A Convenção 169, da OIT/1989, que trata 

basicamente dos direitos de povos indígenas e tribais, anuncia de forma 

contundente em um de seus artigos a premência de agir para transformar 

representações e dirimir preconceitos: “Medidas de caráter educativo 

deverão ser adotadas em todos os segmentos da comunidade nacional, 

especialmente naqueles que estiverem em contato mais direto com esses 

povos indígenas ou tribais, com o objetivo de eliminar preconceitos que 

possam ter com relação a eles. [...]” (Art. 31, OIT, 1989). 

A atuação de indígenas sábios e intelectuais em espaços que 

historicamente eram exclusivamente ocupados por brancos e por 

concepções eurocêntricas, como o ensino superior e os programas de pós-

graduação, tem mostrado possibilidades de transformação. Com coragem 

e sabedoria, eles mostram uma América profunda que se religa a uma 

ancestralidade originária até então negada, invisibilizada e depreciada pela 

colonialidade, e apontam caminhos interculturais, assentados na 

complementariedade e na reciprocidade, valores presentes no pensamento 

filosófico indígena. O diálogo com a sabedoria milenar dos povos indígenas 

germina reflexões profundas nos modos de produzir conhecimento, 
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expandindo o olhar e a escuta para um universo mais amplo que a ciência 

moderna e antropocêntrica desconsidera. E ainda modifica o olhar que 

retirou a subjetividade e a sacralidade – surrupiadas por práticas coloniais 

– de itens culturais que foram classificados e colecionados como coisas em 

muitos museus do Brasil e do mundo e que hoje são questionados e 

reivindicados pelos seus legítimos donos.   

 

Desde muito antes da introdução da escola, os povos indígenas vêm 

elaborando, ao longo de sua história, complexos sistemas de pensamento e 

modos próprios de produzir, armazenar, expressar, transmitir, avaliar e 

reelaborar seus conhecimentos sobre o mundo, o homem e o sobrenatural. 

[...]. Observar, experimentar, estabelecer relações de causalidade, formular 

princípios, definir métodos adequados, são alguns mecanismos que 

possibilitam a esses povos a produção de ricos acervos de informação e 

reflexões sobre a natureza, sobre a vida social e sobre os mistérios da 

existência humana. Desenvolveram uma atitude de investigação científica, 

procurando estabelecer um ordenamento do mundo natural que serve para 

classificar os diversos elementos (BRASIL, 1998, p. 22. Grifo das autoras). 

 

Algumas faces desse potencial dos povos indígenas são expressas no 

Referencial Curricular Nacional das Escolas Indígenas (RCNEI), cujo 

trecho foi selecionado aqui para destacar possibilidades de lidar com 

acervos, que são reconhecidamente ricos, mas que precisam passar pelas 

escolhas, decisões e classificações também próprias. São essas autorias 

indígenas que vão expressar a ancestralidade americana, que pode 

pertencer a todos se for reconhecida com o devido respeito e valorização. 

Assim, neste capítulo, procurou-se apresentar algumas reflexões 

sobre o contexto histórico da criação de museus no Brasil e o quanto isso 

refletiu-se nas produções de representações colonizadas sobre os povos 

originários. Por outro lado, foram apresentadas diferentes exposições, de 

um tempo mais recente, envolvendo a colaboração dos povos indígenas 
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em suas elaborações. Essas experiências evidenciam que os museus, 

historicamente marcados por produções colonialistas sobre os povos 

indígenas, também podem se tornar espaços de descolonização dessas 

representações a partir de trabalhos junto com os povos originários.  

Além disso, constatou-se que a presença indígena em museus 

ultrapassou as instituições museais tradicionais, na medida em que alguns 

coletivos indígenas tomaram para si a ideia de museu, ao construírem seus 

próprios espaços museais, e, consequentemente, fabricarem 

representações sobre si. Esse movimento indígena autoral em relação aos 

museus evidencia que, apesar de se terem produzido, durante décadas, 

representações colonizadas sobre os povos indígenas nos espaços museais, 

há em curso caminhos rumo à descolonização dessas representações, 

tanto em museus não indígenas quanto em museus indígenas. Caminhos 

árduos, mas possíveis, capazes de construírem imaginários 

descolonizados. 
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No contexto do processo de produção do espaço urbano que se faz de 

forma desigual do ponto de vista social, mas, também, de forma 

racializada, busca-se situar e discutir o papel da patrimonialização do 

Samba Rock, que se deu em 2016, na cidade de São Paulo, via registro do 

patrimônio imaterial. Trata-se, assim, de refletir sobre a relação entre 

cultura, usos e apropriação do espaço urbano e sobre a atuação do Estado 

por meio da instituição de políticas públicas. 

Busca-se, inicialmente, situar o Samba Rock na sua relação com os 

bailes negros ou também chamados bailes black em São Paulo, abordando-

os como prática cultural tipicamente urbana que nasce enraizada na 

população negra periférica, e também como forma de encontro com 
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conteúdo ligado às lutas, às resistências e ao vivido3 desse grupo social. 

Além da bibliografia especializada no tema, o presente trabalho apresenta 

os resultados da pesquisa de mestrado de Valvassori (2018), a qual buscou 

levantar e mapear os lugares onde se realizam os bailes na cidade de São 

Paulo, a partir de extensivos trabalhos de campo. A intenção é colocar em 

evidência os bailes como prática cultural enraizada no vivido da população 

negra e recriada como memória do corpo, da sociabilidade e das formas 

de resistência aos processos de segregação socioespacial com conteúdos 

racializados. 

A partir da compreensão do objeto de pesquisa, pretende-se discutir 

os sentidos e significados atribuídos a esse patrimônio imaterial no 

contexto da problemática e dos desafios da identificação, proteção e 

valorização do que se pode chamar de patrimônio cultural afro-brasileiro. 

Para tanto, a análise procurou mostrar o caráter contraditório dos novos 

instrumentos de proteção ao patrimônio cultural, que, se por um lado, 

reconhecem a necessidade de ampliar a diversidade dos grupos 

formadores da sociedade no conjunto da herança coletiva; por outro lado, 

limitam o entendimento de sua complexidade, além de reforçar a 

invisibilidade dos sujeitos produtores de cultura justamente no documento 

legal de proteção. A inserção do objeto de pesquisa na reflexão do conjunto 

das políticas públicas de preservação instituídas no Brasil se alimenta das 

 
3 O vivido aqui refere-se ao conceito desenvolvido na obra do filósofo Henri Lefebvre. Para o autor o espaço social é 
produzido em três dimensões, ou processos, dialeticamente interconectados, que segundo a interpretação de Schmid 
(2012, p.91) “são duplamente determinados e da mesma forma duplamente designados Por um lado, eles se referem 
à tríade da “prática espacial”, “representações do espaço” e “espaços de representação”. Por outro lado, eles se 
referem ao espaço “percebido”, “concebido” e “vivido”. Esta série paralela aponta para uma abordagem dupla do 
espaço: uma fenomenológica e outra linguística ou semiótica”. Ainda segundo esta mesma interpretação de Schmid 
(2012, p. 102) sobre a obra de H. Lefebvre, o “Espaço vivido: (...) é a experiência vivida do espaço. Essa dimensão 
significa o mundo assim como ele é experimentado pelos seres humanos na prática de sua vida cotidiana. Neste 
ponto, Lefebvre é inequívoco: o vivido, a experiência prática, não se deixa exaurir pela análise teórica. Sempre 
permanece um excedente, um remanescente, o indizível, o que não é passível de análise apesar de ser o mais valioso 
resíduo, que só pode ser expresso por meio de meios artísticos”. O Espaço vivido seria, portanto, uma dimensão 
diferente do espaço percebido, grosso modo, o segundo seria uma apreensão imediata do espaço, com os sentidos, 
sensações na relação direta com a materialidade, enquanto o primeiro seria uma relação mediata com o espaço, seja 
na escala do indivíduo ou da sociedade. 
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reflexões sobre a natureza desigual do patrimônio cultural, conforme 

apresentou Scifoni (2015). 

 

Recentemente, a prática cultural Samba Rock obteve duas formas de 

reconhecimento oficial como bem portador de referência à identidade, 

memória e ação de um grupo formador da socie- dade. Houve, no estado 

de São Paulo, a instituição do dia 31 de agosto como Dia do Samba Rock 

por meio da Lei nº 16.207, de 20 de abril de 2016, e o registro enquanto 

patrimônio cultural imaterial pelo Conpresp, órgão de proteção ao 

patrimônio do município de São Paulo. Prática enraizada no seio da 

população negra paulistana, o Samba Rock é a expressão de um movi-

mento amplo que envolve diferentes tempos e espaços das ações políticas, 

culturais, sociais dessa parcela da população. Dentro desse largo espectro, 

o recorte aqui apresentado delineia a temática dos bailes promovidos e 

frequentados por negros e negras na cidade de São Paulo. 

A população negra paulistana (afrodescendentes nascidos nessa 

cidade e migrantes que chegaram em São Paulo em momentos diversos ao 

longo da história), em suas diversas formas de organização e associação, 

que dinamizam suas práticas políticas, sociais e culturais, realiza bailes 

para sua própria sociabilidade desde, pelo menos, a primeira década do 

século XX. Quando se verifica um recorte espacial que inclui outras cidades 

do estado de São Paulo, há registros de que a realização de bailes negros 

se iniciou, ao menos, nos primeiros momentos após a emancipação do 

trabalho escravo, em 1888 (TENÓRIO, 2013). Entende-se como bailes 

negros todos aqueles realizados pela população negra mediante suas 

diversas formas associativas, desde o século XIX até a atualidade. 
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As formas de organizar os bailes, suas dinâmicas internas, suas 

articulações com a produção do espaço urbano, seus sentidos e 

significados são diversos ao longo do tempo. Nessa trajetória, no entanto, 

o Samba Rock se destaca como uma de suas principais características e 

ganha, em relação a esses bailes, relativa autonomia. 

Samba Rock é a denominação de uma gama de expressões artísticas 

e culturais que se estende desde formas específicas de dançar até a 

produção musical de artistas de diversas partes do país, como Luís Vagner 

(RS), Branca di Neve (SP), Bebeto (RJ) e Jorge Ben (RJ). Os bailes negros, 

conhecidos como bailes black, a partir da década de 1960, foram os espaços 

por excelência de uma das origens do Samba Rock, sua difusão, 

desenvolvimento e enraizamento no seio da população negra paulistana. 

A extensão desse leque diverso denominado Samba Rock, de difícil 

conceituação, deriva, justamente, de sua relação íntima com os bailes 

negros paulistanos. É possível argumentar sobre essa relação dos bailes 

negros com o Samba Rock em três eixos. 

Enquanto gênero musical, conforme Oliveira (2008), o Samba Rock 

compreende a produção fonográfica que contém fusões e adaptações, 

conforme sua denominação, do samba com o rock, mas também 

experimentações com o jazz e com a soul music, para o qual diversos 

músicos contribuíram na definição do estilo ao longo do tempo. Sua 

singular linguagem é produto de uma leitura nacional de tendências 

musicais diversas, que foi realizada por músicos de muitas partes do país, 

e que funde ao compasso 2/4 do samba o compasso 4/4 do rock. No 

entanto, apesar disso, esse gênero musical, em si, não guarda todos os 

sentidos que possibilitam a compreensão de seu enraizamento entre a 

população negra e periférica paulistana. 

Samba Rock é também uma forma de dançar e, enquanto dança, é 

produto da combinação de vários estilos, como a salsa, o swing e o 
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rockabilly. Surge em meados dos anos de 1950, em festas nas casas de 

famílias negras, nas periferias que estavam ainda se constituindo, em uma 

relação íntima com os bailes promovidos por discotecários negros, em 

salões requintados, alguns localizados em espaços hoje considerados 

centrais da cidade. Essa forma de dançar, em par, com giros, trançar de 

braços, que caracteriza o Samba Rock, sofre modificações ao longo do 

tempo, mas enraíza-se como prática cultural negra e periférica. Constitui-

se em uma linguagem, expressão de corpo, passada de geração a geração 

– e hoje também ensinado em academias –, tornando-se assim um diálogo 

íntimo da corporeidade (formas de ser, produzir e relacionar-se com o 

corpo, estabelecido de maneira histórica), da memória, das práticas cultu-

rais e do vivido na cidade de São Paulo. Os sujeitos dessa prática são negros 

e negras, pobres e periféricos, migrantes ou não. 

Há ainda uma terceira forma de abordar o Samba Rock, que é a 

constituição de sua musicalidade na atuação dos DJs, sujeitos responsáveis 

pelas dinâmicas e pelo clima do baile, que se utilizam de seu conhecimento 

musical e sensibilidade captando os humores da pista. O diálogo do Samba 

Rock enquanto música e enquanto dança se realiza nos bailes, por meio da 

performance dos DJs, que experimentam, na execução do som mecânico, 

músicas que “se encaixam bem” na marcação do tempo durante a 

execução dos passos do Samba Rock. E, assim, ampliam para os perten-

centes da cena o repertório desse gênero musical. Esse repertório 

produzido coletivamente abarca gêneros musicais diversos, que são 

testados nos bailes, chegando a ocorrer alteração na rotação, na execução 

do LP de determinadas músicas. Posteriormente são difundidos em LPs e 

em programas de rádio, saindo, portanto, dos salões de centro e periferia 

e chegando até os bailes realizados em celebrações diversas (como 

casamentos) e nas residências das periferias. 
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Esses três eixos, descritos de maneira genérica, podem ser 

compreendidos como cultura do Samba Rock, que, conforme Macedo 

(2004, p. 38), é “[...] uma manifestação cultural específica da comunidade 

negra paulistana e de cidades do interior do estado”. 

Como se verifica, o Samba Rock, além de gênero musical e forma de 

dançar, é um movimento cultural que expressa a relação da população 

negra com a espacialidade e com a vivência dos bailes. Mas essa relação 

não se encerra somente na realização do baile como formação de gênero e 

como gosto musical específico. Os bailes negros possuem como conteúdos 

as lutas, as resistências e o vivido da população negra em São Paulo, em 

articulação com o processo de produção desse espaço urbano, que se faz 

de forma desigual socialmente e racializada. Em Valvassori (2018), esses 

conteúdos estão traduzidos de maneira sintética também em três 

momentos, nos quais a produção do espaço urbano, as manifestações do 

racismo e as formas de luta e resistência transformam-se e articulam-se. 

Entre esses conteúdos estão a produção de uma vida pública na 

cidade, a relação centro-periferia que se configura no meio do século XX e 

a memória corporal, coletiva e política dos negros em um contexto em que 

a reprodução do espaço se faz produzindo espaços amnésicos e uma 

sociabilidade de tempo efêmero, conforme apresentou Carlos (2001). Isso 

atinge diretamente os referenciais de identidade e vida da população 

paulistana. Os significados dos bailes negros para São Paulo, dessa forma, 

são diversos, tecidos em uma trama na qual a rede negra se faz e refaz, 

tendo o baile como um de seus nós. 

O primeiro desses momentos tem como recorte temporal a 

emancipação do trabalho escravo, estendendo-se até o ano de 1958. Nesse 

período, São Paulo industrializava-se, e um início do processo de 

segregação espacial, que se acirra posteriormente, configurava-se. A 

população negra está no interior desse jogo de forças, pois a cidade 
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idealizada, a representação que se desdobra sobre essa realidade, é 

embranquecida. Padrões europeus de beleza, de organização e de pen-

samento foram importados e pesavam sobre a realidade de negros e 

negras. Nessa configuração, a população negra, na dinâmica de sua 

inserção na esfera do trabalho e da vida pública na cidade, cria para si 

diversas formas associativas: produção de jornais, de bailes, de clubes 

literários, teatrais, políticos. Esses espaços configuram-se como centrais 

na sociabilidade de negros e negras. A realização de baile é central na 

realização dessa vida pública e política e na arrecadação de fundos para a 

manutenção dessas associações. 

Já o segundo momento, a partir de 1958, estendendo-se até o ano de 

1994, marca o período em que os bailes negros são chamados de bailes 

black. O ano de 1958 é referenciado a partir do marco da inovação do som 

mecânico nos bailes. Osvaldo Pereira, considerado o primeiro DJ do Brasil, 

introduz a novidade, substituindo a música promovida por bandas e 

orquestras por uma “aparelhagem” de som construída por ele mesmo, 

inaugurando, dessa forma, um momento no qual os participantes passam 

a se relacionar com um novo horizonte de percepção sonora,4 de 

experiência e experimentação com a dança, com a música e com o próprio 

baile.5 A inovação do som mecânico, a consolidação, no pós-guerra, da 

indústria fonográfica e do cinema (visto que pelo cinema a informação 

sobre formas de dançar realizadas nos Estados Unidos, como o swing, e o 

 
4 Ao que pese o universo da percepção sonora conduzir para o campo da etnomusicologia, que não se aborda neste 
artigo, este apontamento é pertinente para destacar a importância desse marco, conforme indicado por “Salloma” 
Salomão Jovino da Silva e Guilherme Botelho, em comentários críticos a Valvassori (2018). 

5 O Sr. Osvaldo Pereira, em entrevista a Paulo e Araújo (2016), narra da seguinte forma essa nova experiência de/no 
baile: “Imagine a cena. Você chegava ao clube, e as cortinas estavam fechadas. De repente, você escutava uma 
daquelas músicas orquestradas das Big Bands, que estavam fazendo sucesso na época. O som era potente – a essa 
altura, eu já tinha evoluído bastante na aparelhagem – e vinha de caixas espalhadas por todos os cantos do salão. 
Todo mundo pensava que tinha uma orquestra mesmo tocando por trás da cortina! Quando ela se abria, e eles me 
viam lá, tocando um disco, ficavam surpresas. Daí veio o nome Orquestra Invisível Let’s Dance, nossa primeira equipe 
de baile”. 
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rockabilly, chegou até as famílias negras e periféricas) são o pano de fundo 

da constituição do Samba Rock. Esse é o momento em que a periferia se 

consolida, com loteamentos cada vez mais distantes do centro da cidade. 

O processo de metropolização começa a se desenhar, com a cidade 

estendendo-se para as bordas, lugares também em que a população negra 

(migrantes e não migrantes) passa a residir. Nessa trajetória, o movimento 

de bailes ganha força e atinge seu momento de auge. Surgem, nas 

periferias, realizadores de bailes, que se transformam em equipes. Estas, 

como é o caso da Chic Show, Zimbabwe ou Black Mad, criam estratégias 

comerciais e espaciais, e fomentam musicalidades diversas – mas 

sobretudo de origem negra – entre a população jovem, urbana periférica 

e, principalmente, negra, que frequentava esses bailes. Os DJs, no interior 

das equipes, são os principais sujeitos que pesquisam novas músicas e 

tendências, e os bailes tornam-se o espaço, por excelência, onde o soul e a 

cultura ligada ao black power acontecem na cidade. 

O local de realização desses bailes era, em muitas ocasiões, em salões 

ligados aos clubes das comunidades de nacionalidades europeias, além de 

outros países: Homs (sírios), Casa de Portugal (portugueses), Maison 

Suisse (suíços), Lega Itálica (italianos), Casa de Nassau (holandeses), 

Palmeiras (italianos), Clube Transatlântico (alemães), Lar Croatia 

(croatas), Okinawa (japoneses). No entanto, foi verificado durante a 

pesquisa que na memória dos pertencentes à cena, dos sujeitos que 

frequentaram os bailes naquele momento, ir ao baile não era uma atitude 

conceituada apenas como participar de festas em localidades centrais. O 

que compunha a memória coletiva dos bailes era uma forma específica de 

apropriar-se dos lugares nas periferias, mediante a memória da juventude 

de itinerâncias de jovens que saíam à noite, nos bairros, procurando festas 

e bailes em residências, nas quais participavam livremente. Nesses bailes, 

o espaço da rua, ou dos terrenos ainda abertos, tornavam-se sua extensão. 
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E é neles que o Samba Rock, enquanto gênero musical e dança, foi 

ganhando seus contornos, juntamente com os “grandes bailes” realizados 

pelas equipes em salões requintados. 

É nesse segundo momento também que o mito da democracia racial 

atinge seu auge e é a pauta do governo militar. Vivia-se a crescente 

desigualdade da concentração do capital, a segregação espacial, a inflação 

e o arrocho salarial, e o racismo tido simultaneamente enquanto produção 

e produto social. Nesse contexto, as atitudes políticas, propositivas e 

contestatórias de negros e negras aparecem nos movimentos políticos 

organizados e nos bailes de estética e ética black. 

O Samba Rock consolida-se como uma das linguagens desse 

momento, mas não exclusivamente. No amplo movimento dos bailes 

black, o Samba Rock era presença constante, dividindo o mesmo período 

com outras sonoridades negras e com outras formas de dançar, como soul 

e funk. O gênero musical, que no início desse período ainda aparecia 

tímido, ganha agora vozes, guitarras e cuícas que o assumem como 

linguagem musical, com os artistas Bebeto, Luís Vagner e Branca di Neve, 

por exemplo. 

Portanto, o baile black se constitui como uma relação com o espaço 

urbano. Uma relação centro/periferia, prática urbana, espacial6, como 

uma atitude específica e diferente do momento anterior no que se refere 

ao combate do racismo. É um exercício de resistência qualitativamente 

diferente, que inclui a estética e os valores gestados nas periferias dos 

grandes centros urbanos dos Estados Unidos, com sua sonoridade, como 

 
6 Segundo a interpretação de Schmid (2012, p. 99) sobre a obra de Henri Lefebvre a prática espacial “designa a 
dimensão material da atividade e interação sociais. A classificação espacial significa focar no aspecto da 
simultaneidade das atividades. A prática espacial, em analogia com a dimensão sintagmática da linguagem, denota o 
sistema resultante da articulação e conexão de elementos ou atividades. Em termos concretos, poder-se-ia pensar 
como as redes de interação e comunicação se erguem na vida cotidiana (ex. a conexão diária entre casa e o local de 
trabalho) ou no processo de produção (relações de produção e troca). 
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o soul e o funk, que coloca na pauta do dia o orgulho de si, de curtir o 

próprio corpo, de gozar o momento com os “irmãos”.  Tudo ocorrendo no 

contraponto do racismo antinegro, que separa, inferioriza, desvaloriza, 

segrega e fragmenta a sociedade e os sujeitos que são suas vítimas. 

O terceiro momento surge a partir de 1994, marco em que muitas 

equipes, pujantes nos anos 1970, deixam de exercer suas atividades, ao 

menos continuamente. Os motivos para esse declínio são resultado de 

múltiplos fatores, alguns ligados às mudanças comportamentais, culturais, 

em íntima relação com as transformações da indústria midiática 

(D’ALLEVEDO, 2014; OLIVEIRA, 2018). No entanto, entende-se aqui, 

também, que as transformações dos anos 1990, vão além da difusão em 

massa da cultura jovem dos Estados Unidos. Os anos 1980 marcam um 

profundo acirramento da desigualdade no Brasil, especialmente em São 

Paulo, onde os registros em forma de música e poesia dos Racionais MCs 

e de outros rappers dão uma larga medida. A metrópole se expandia, em 

seu movimento de implosão/explosão. O centro, nesse período – de fins 

dos anos 1980 e início dos anos 1990 –, já aparece nos álibis do mercado 

imobiliário como degradado, passível de ser alvo de estratégias de 

valorização. As periferias expandem-se para cada vez mais longe, 

instalando-se ali novos migrantes e aqueles que não dispunham de meios 

para se manter nas localidades onde anteriormente estavam. É também 

um momento em que o discurso da violência urbana começa cada vez mais 

a ganhar a pauta da televisão. Nos anos 1980, as periferias de São Paulo 

presenciam o genocídio negro e a matança de pobres pelo estado. Há 

também um movimento de autossegregação dos mais ricos, que vão 

morar em condomínios fechados nas bordas da cidade. É, portanto, mais 

um dos momentos agudos do esvaziamento da rua e do sentido do 

encontro. A metrópole ficando cada vez mais cinza. 
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Os bailes nostalgia estão mergulhados nesse momento. As antigas 

equipes, que encerraram de alguma forma suas atividades, 

desestabilizaram-se em meados dos anos 1990, quando a cidade saía de 

uma relação centro/periferia para uma metrópole mais complexa e 

segregada, constituída de múltiplas centralidades. Com a reestruturação 

urbano-industrial, as formas de lazer mudaram, a cidade atualizou sua 

rede técnica e informacional, e os bailes, que investiram no lazer noturno, 

na indústria fonográfica, esboroam-se diante do discurso da violência e do 

avanço neopentecostal, do elevado preço do aluguel e da lógica 

empresarial que se reestruturava e atingia também a indústria cultural. 

O espaço, hierarquizado, fragmentado, homogeneizado, arrasa 

também os referenciais da vida, na medida em que a metrópole, 

reproduzida como negócio, faz e refaz bairros, ruas, lugares, destituindo a 

memória dos habitantes que também é ancorada na cidade. E o tempo das 

relações se torna cada vez mais efêmero, mediado pelo consumo (mesmo 

que residual, para os pobres), pela televisão ou pelo cotidiano programado 

dentro dos apartamentos. Mesmo que essa memória estivesse em disputa, 

a população negra se reconhecia na cidade de alguma forma. Os bailes 

nostalgia são este momento: a memória dos bailes no Homs, ou no 

Guilherme Giorgi; do momento de ir arrumar o cabelo na galeria, no 

centro, de ter ouvido determinada música pela primeira vez numa loja de 

discos perto do antigo serviço, ou de ir a um baile organizado na casa de 

um colega da juventude. 

Bailes nostalgia são realizados com frequência nos fins de semana, 

em São Paulo, e carregam consigo a continuidade dos diversos momentos 

dos bailes black, de maneira simultânea, no mesmo espaço-tempo, 

gerados a partir de sua descontinuidade. E, conforme o exposto, são a 

expressão atual da relação da população negra paulistana com os 
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primeiros bailes, entre continuidades e descontinuidades, alterações 

estéticas, sonoras, dinâmicas internas e externas. 

O Samba Rock possui centralidade dentro dos bailes nostalgia, que 

representam os espaços primordiais, mas não exclusivos, para realização 

dessa prática, que é também uma memória do corpo e da centralidade da 

dança nas sociabilidades, na comunicação, na transmissão de experiências, 

na memória dos afrodescendentes. 

Hoje, a segunda década do século XXI é marcada pelas contínuas 

ações dos movimentos negros, consolidados ou organizados durante esse 

período, pautando os debates e iniciativas de promoção da igualdade 

racial, lutando contra o racismo antinegro e produzindo novas narrativas 

de autovalorização e de desalienação, em que o próprio corpo é 

manipulado e discutido como um ato político. Memória e história são 

mobilizadas nesse sentido, e é nesse contexto que os sujeitos pertencentes 

à cena atual dos bailes e do Samba Rock – tomando esse gênero como 

amplo espectro cultural – mobilizam-se, reivindicando o seu 

reconhecimento e registro oficial como patrimônio. Assim, produzem 

bailes de Samba Rock com estética diferenciada dos bailes nostalgia e 

organizam feiras e eventos nos quais o Samba Rock entra como o mote 

principal ou compõe parte da narrativa desenhada. 

Por fim, a partir dos procedimentos de investigação de campo e 

mapeamento realizados durante a pesquisa, é possível discutir, mais 

detidamente, sobre os lugares utilizados para os bailes. No mapa 

comparativo das localizações dos bailes negros (Figura 1), cada ponto 

representa um lugar identificado como usado para realização de baile.  E 

é classificado em recortes temporais: as décadas de 1960, 1970 e o ano de 

2016, no qual majoritariamente baseiam-se as análises do momento atual, 

apresentados em Valvassori (2018). 
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A representação cartográfica permite sintetizar os três momentos 

analisados acima. Representados no mapa em amarelo, os bailes black dos 

anos 1960, já realizados ao som do vinil, expressam, no entanto, uma 

relação de continuidade com os bailes negros do período anterior no 

aspecto dos espaços utilizados para essas festas. É possível perceber que 

estão em localizações próximas ao Distrito Sé, centro de São Paulo. 

Portanto, guardam elementos das territorialidades negras dessa cidade 

nas primeiras décadas do século XX. 

Já o conjunto de dados coletados sobre os bailes black dos anos 1970, 

em verde, indica, por sua vez, que estes ocorrem nesse momento, também 

nas periferias. Nesse caso específico, há um eixo em direção à Zona Oeste, 

com destaque para Barra Funda, outro lugar de territorialidades negras do 

início do século XX em São Paulo. Uma pesquisa ainda mais extensa 

indicaria outras localizações de bailes em diversos bairros periféricos da 

cidade, tendo o centro como nó articulador, em que se divulga e se tem 

notícia dos bailes black que serão realizados.  
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Figura 1 - Mapa comparativo das localizações dos bailes negros em São Paulo – SP 

 

Fonte: Valvassori (2018, p. 151). Dados: acervo do autor e Barbosa e Ribeiro (2007, p. 114). 

Elaboração: Jennifer Terriaga. 

 

Os bailes nostalgia, representados em vermelho, na atualidade, 

ocorrem também no que se entende por periferia e em salões nos espaços 

centrais. As diferenças estão no momento de expansão da metrópole, onde 

esses se realizam, e como isso implica estratégias de promoção e escolha 

dos locais adequados para a realização dessas festas. Os dados que 

permitiram esse mapeamento foram coletados, em sua maioria, em bailes 

realizados na Zona Leste de São Paulo (que contempla distritos como 

Sapopemba, Itaquera e Penha), local privilegiado para realizações das 

pesquisas de campo. Eles expressam uma divulgação local e  regional dos 

bailes, tendo em vista que estes são realizados, de igual forma, nas outras 

três zonas da cidade. Essa divulgação local indica uma estratégia que visa 

a atrair os participantes que residem nas periferias, possuem idade acima 

dos 40 anos, com participação significativa de idosos, que já vão dispender 

dinheiro para o ingresso (não na totalidade dos casos), alimentação, 
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bebida e deslocamento. Esse público desloca-se para bailes mais distantes 

em poucos casos, optando por festas com participantes, organizadores, 

trabalhadores e DJs já conhecidos. Os lugares utilizados para os bailes 

nostalgia atualmente são casas de festas alugadas, restaurantes, salões de 

clubes de futebol, associações de bairro e Clubes da Comunidade (CDCs), 

ligados à Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Recreação da prefeitura 

de São Paulo. Em destaque, está a organização de bailes nos salões 

utilizados anteriormente pelos bailes black, como a Casa de Portugal, que 

também foi a sede, na década de 1930, da Frente Negra Brasileira. 

A escolha desses salões historicamente utilizados pela população 

negra, articulados com a prática cultural cotidiana, como a do Samba Rock, 

além das formas de organização (solicitando trajes específicos para o 

ingresso no baile) e de divulgação (que se utiliza de flyers ou circulares, 

característicos do momento anterior), indica que os bailes nostalgia atuais 

são os lugares em que práticas culturais enraizadas na população ainda se 

manifestam., Práticas ligadas à memória coletiva, bem como à memória 

da corporeidade e da percepção musical, e à memória da relação com a 

cidade, que vai além do racismo e do mundo do trabalho, e do seu avesso, 

o lazer. 

 

Foi por meio da Resolução no 32/2016 que o Conpresp (Conselho 

Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental 

da Cidade de São Paulo) declarou o Samba Rock como patrimônio cultural 

imaterial, instituindo o seu registro no Livro das Formas de Expressão. 

O texto da Resolução Conpresp define o Samba Rock como uma 

manifestação cultural ligada à dança e, apesar de fazer menção a sua 
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relação com outros elementos tais como os bailes e a música dos DJs, limita 

a compreensão da complexidade dessa prática cultural, já que esta compõe 

um todo indissociável entre corporeidade, espacialidade e musicalidade. 

Dança, baile e o Samba Rock, entendido como linguagem musical, 

compõem um todo que constitui a essência desse patrimônio cultural; no 

entanto, o texto da resolução não deixa explícito. 

A iniciativa de pedido de patrimonialização partiu da então Secretaria 

de Promoção à Igualdade Racial, vinculada ao poder público municipal, e 

a decisão do colegiado deliberativo, em 2016, foi unânime, revelando o 

consenso em torno da necessidade de ampliar a representatividade de 

grupos sociais dentro do chamado conjunto do patrimônio cultural da 

cidade. Entretanto, o texto da resolução praticamente omite a vinculação 

desse patrimônio ao seu grupo social de origem, ou seja, a população negra 

da cidade, aparecendo sutilmente essa indicação ao se usar o termo baile 

black.  

Ainda que se compreenda a importância de o texto legal reconhecer 

que se trata de uma manifestação cultural “paulistana” e, portanto, da 

cidade como um todo, é preciso problematizar a não vinculação do 

patrimônio à população negra moradora da cidade. A Constituição Federal 

de 1988, em seu artigo 216, estabelece que o patrimônio cultural é 

constituído de bens materiais e imateriais representativos da memória, 

ação e identidade dos diversos grupos que compõem a sociedade 

brasileira. Assim sendo, é explícita a vinculação de determinados bens em 

relação a grupos sociais específicos. Podem ser citados como exemplos 

alguns bens registrados pelo Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional) que fazem referência explícita à população indígena: 

Cachoeira do Iauaretê, lugar sagrado dos povos indígenas dos Rios Uaupés 

e Papuri (estado do Amazonas); Tava, lugar de referência para o povo 

guarani (estado do Rio Grande do Sul); bens registrados representativos 
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da população negra, como é o caso do Sistema Agrícola Tradicional das 

Comunidades Quilombolas do Vale do Ribeira (estado de São Paulo); e o 

Jongo do Sudeste, reconhecidamente como forma de expressão afro-

brasileira. 

Nesse sentido, considera-se problemático que a atribuição de valor ao 

Samba Rock feita pelo município de São Paulo tenha negado a sua 

vinculação à memória, ação e identidade de um grupo social, a população 

negra, na qual esse patrimônio encontra-se enraizado. Entende-se que tal 

fato pode contribuir para invisibilizar a população negra como sujeito 

produtor de práticas culturais paulistanas, indo na contramão da intenção 

do pedido de reconhecimento do Samba Rock, que foi justamente 

encaminhado como parte de políticas de promoção à igualdade racial pela 

Secretaria Municipal vinculada ao tema. 

Cabe destacar que, anteriormente a esse pedido de registro como 

patrimônio imaterial, já tramitava na Câmara Municipal um projeto de lei 

do vereador Netinho de Paula (PC do B), que declarava o Samba Rock um 

movimento cultural, dançante, musical e de caráter popular. Ao contrário 

do texto da Resolução do Conpresp, esse projeto de lei deixava explícito 

que se tratava de uma expressão artístico-cultural de origem afro-

paulistana, reconhecendo, ainda, o seu nascedouro nos grupos negros 

periféricos e como forma de resistência. Identificava nesse movimento 

cultural cinco elementos essenciais para a sua existência – o DJ, a música, 

a dança, a equipe de baile e os professores –, demonstrando, assim, a 

complexidade da prática cultural. Apesar de o Samba Rock ter, na dança, 

um papel fundamental, não se resume a ela: é arte e técnica ao mesmo 

tempo, um saber enraizado no grupo social e transmitido por meio da 

memória do corpo para novas gerações. Nesse sentido, o entendimento 

dado pelo órgão municipal de patrimônio, um ano depois do projeto de lei, 

foi limitante em relação não só à proposta original do vereador, mas, 
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sobretudo, em relação aos sentidos e significados da prática cultural. Isso 

porque não conseguiu compreender a dinâmica complexa e indissociável 

entre corporeidade-espacialidade-musicalidade, restringindo a prática 

cultural a uma forma de expressão apenas. 

A respeito das categorias de patrimônio imaterial, é preciso lembrar 

que foi pela edição do Decreto Federal no 3.551, de 2000, que se estabeleceu 

não somente o instrumento do registro como forma legal de proteção dos 

bens intangíveis no país, mas também um Programa Nacional de 

Patrimônio Imaterial (PNPI). Em relação a ele, duas questões articuladas 

se sobressaem na discussão: a importância da categorização do patrimônio 

imaterial como forma de conceber ações e a necessidade de medidas de 

salvaguarda dessa herança. 

O Programa do Patrimônio Imaterial estabeleceu quatro diferentes 

categorias do chamado patrimônio imaterial – celebrações, formas de 

expressão, saberes e lugares –, cabendo a cada uma delas um Livro de 

Registro próprio. As celebrações referem-se aos rituais ou festas ligadas ao 

trabalho, à religiosidade, ao entretenimento e às outras práticas da vida 

social. As formas de expressão são reconhecidas como maneiras de 

comunicar, típicas de cada grupo social, e podem ser manifestações 

musicais, literárias, plásticas, cênicas e lúdicas. Por saberes, entendem-se 

os conhecimentos, ofícios, modos de fazer enraizados no cotidiano dos 

grupos sociais. Por fim, a categoria lugares representa os espaços físicos 

onde se concentram e se reproduzem as práticas culturais coletivas, sendo 

assim o suporte físico indispensável para a sua realização. 

Nesse sentido, tomando-se como referência o que foi apresentado e 

discutido sobre esse patrimônio imaterial afro-brasileiro, percebe-se que 

ele diz respeito à categoria de forma de expressão, mas também pode ser 

compreendido como um conjunto de saberes, sejam eles a arte e a técnica 

da dança que acompanham o ritmo em movimentos convencionais e 
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improvisados de rodopiar, girar e enlaçar, conforme Paula (2015); sejam 

eles conhecimentos exigidos na organização e divulgação dos bailes ou na 

produção da musicalidade própria, de acordo com Valvassori (2018). 

Assim, representa um conjunto de saberes que tem como sujeitos 

produtores os discotecários, os dançarinos, os músicos, os professores e os 

promotores dos bailes. E, em sendo o baile o ápice da prática cultural, 

também pode-se acionar a categoria lugar como o suporte físico necessário 

à manifestação. 

A classificação em categorias do patrimônio imaterial não é mera 

convenção constante no Programa de Patrimônio Imaterial, tem 

importância também para a definição das formas de proteção do bem 

intangível. A política de salvaguarda dos bens imateriais, ou seja, as ações 

que devem ser instituídas pelo Estado como apoio para garantir a 

continuidade e a transmissão de valores e de saberes, passa 

necessariamente pela forma como se compreende e se classifica a prática 

cultural. Sendo assim, se a essência de uma manifestação imaterial diz 

respeito à constituição de saberes, é fundamental que a política de 

salvaguarda atue no sentido de valorizar os seus detentores e mestres, 

garantindo que eles tenham condições de transmissão desses 

conhecimentos e ofícios. Por outro lado, se a manifestação cultural se 

realiza em um determinado espaço, ou seja, é dependente desse suporte 

físico, as políticas de salvaguarda devem proteger, também, esses lugares. 

Percebe-se, assim, que a classificação em determinadas categorias é 

estratégica para se pensar e planejar ações de salvaguarda. 

No entanto, com exceção do Iphan, os órgãos de tutela municipal 

(Conpresp) e estadual (Condephaat) em São Paulo não atuam, na prática, 

no estabelecimento de ações de salvaguarda do patrimônio imaterial, 

limitando-se apenas ao reconhecimento do patrimônio. Apesar de essa 

etapa de reconhecimento ser importante para dar visibilidade, valorizar e 
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ampliar a representatividade dos diversos grupos sociais no conjunto do 

patrimônio cultural, a política pública não deve se restringir a conferir um 

título. As ações instituídas por meio de planos de salvaguarda são 

essenciais para a continuidade e, portanto, para a própria proteção e 

transmissão do bem imaterial. 

No caso de São Paulo, o instrumento do registro teve sua definição 

dada por lei municipal (no 14.406, de 21 de maio de 2007), que estabeleceu 

o reconhecimento oficial das expressões culturais paulistanas, mas 

também implicou obrigações e responsabilidades do poder público no que 

diz respeito ao apoio e garantia da sua salvaguarda e das condições de sua 

transmissão. Entretanto, apesar de previstas legalmente ações de proteção 

ao patrimônio imaterial reconhecido, o que se tem visto, na prática, é que 

o registro tem funcionado apenas como um título, sem que o apoio e a 

salvaguarda por parte do poder público se realizem. 

Assim sendo, constata-se a contradição no interior das políticas de 

preservação, já que a escolha do registro do Samba Rock como patrimônio 

imaterial ao limitar-se à categoria forma de expressão deixou de fora da 

proteção o suporte físico necessário à prática cultural. Isso significa que os 

salões onde os bailes acontecem, assim como os próprios detentores desse 

saber-fazer complexo, precisam ser apoiados para que o patrimônio 

cultural em questão seja efetivamente protegido. 

A Geografia, como ciência que pensa o espaço como mediação social, 

pode contribuir para esse debate, problematizando o processo de 

patrimonialização ao colocar em destaque a importância dos salões de 

baile como lugares nos quais as práticas imateriais se realizam e 

enfatizando a íntima relação entre cultura e espaço. A problematização 

deve colocar em questão o fato de que ainda vigora uma visão limitada de 

política pública, que prioriza preferencialmente o edificado, a partir de sua 

expressão arquitetônica e estética, impedindo a possibilidade de se pensar 
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em reconhecimento dos lugares da prática, ou seja, dos salões de baile 

como patrimônio cultural. A ênfase excessiva no arquitetônico como o 

atributo principal para a identificação do valor cultural, além de 

empobrecer as possibilidades de compreensão dos bens culturais, reforça 

a natureza desigual do patrimônio e das políticas públicas. E estas, desde 

a sua instituição nos anos 1930, têm se concentrado naqueles bens que são 

a memória do poder político-econômico e de determinadas classes sociais, 

conforme lembrou Scifoni (2015). 

Pensando no movimento dos bailes como algo que contém o Samba 

Rck, mas não se encerra nele, como se pode dar a preservação dessa 

memória sem ações como, por exemplo, o tombamento dos lugares dessas 

práticas? E, nesse caso, quais bens poderiam ser tombados? A Casa de 

Portugal e o Clube Homs, o antigo São Paulo Chic? Mas há que se 

considerar, em relação à preservação dessa memória, que já foram 

derrubados importantes lugares de bailes, como o antigo Green Express, 

na Avenida Rio Branco, Zona Central da capital, e o Clube da Cidade, casa 

fixa da Chic Show. 

A salvaguarda do lugar, suporte físico da prática cultural, deve levar 

em consideração a característica essencial desse movimento cultural e 

dessa forma específica de se relacionar com a cidade. Isto é, articulando o 

centro (lugar do baile) e a periferia (moradia do frequentador dançante), 

que não se fixa em um único lugar, em um único salão, mas que se dispersa 

pelos espaços da cidade, em diferentes lugares centrais de reunião e 

sociabilidade da população negra. 
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Fruto de mais de 80 anos de práticas institucionais, a trajetória de 

preservação do patrimônio cultural no Brasil coloca a necessidade de 

tensionar os resultados dessa política pública, uma vez que estes se 

espraiam, influenciando outras instâncias públicas, como é o caso das esfe-

ras municipais e estaduais. A ideia de um patrimônio fortemente ligado à 

arquitetura, à monumentalidade e à antiguidade está na essência das 

várias instituições públicas de patrimônio, o que faz com que o resultado 

apareça como um conjunto formado unicamente por bens consagrados e 

ligados às elites econômica, política, militar e religiosa. O patrimônio de 

pedra e cal ou das casas de taipa, ditas bandeiristas, resulta de uma visão 

desigual do que deve ser a herança coletiva, excluindo sujeitos históricos, 

invisibilizando trabalhadores, mulheres, negros, operários, camponeses, 

indígenas e os grupos LGBTQIA+. 

Só muito recentemente, a partir dos anos 1980, esse quadro começa 

lentamente a mudar, ainda que de forma pontual. No caso dos bens 

representativos da cultura afro-brasileira, foi somente em função de 

pressões do movimento negro que alguns bens culturais que são suporte 

da identidade e memória desse grupo social foram incorporados ao 

conjunto do patrimônio protegido. 

Nesse sentido, a luta pelo tombamento do Terreiro de Casa Branca, 

em Salvador (Bahia), torna-se um caso emblemático, pois inaugura um 

movimento pelo reconhecimento da presença e contribuição da população 

afro-brasileira para a constituição da nação. Além disso, a justificativa para 

o tombamento colocou em xeque os valores até então presentes, muito 

atrelados ao arquitetônico-estético. No entanto, setores tradicionais 

criaram conflitos em torno desse tombamento, mobilizando argumentos 
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que afirmavam a ausência de valor artístico do bem cultural e a im-

possibilidade de tombar uma religião e buscando desqualificar e 

inviabilizar o reconhecimento dos bens culturais da população negra. 

Segundo Fonseca (1996), o tombamento do primeiro terreiro de 

Candomblé no Brasil foi resultado da mobilização conjunta do movimento 

negro, intelectuais e políticos ligados à causa e, por sua vez, envolveu 

grande conflito no interior do conselho consultivo do Iphan. Isso porque a 

aprovação da medida deu-se por margem apertada de votos, sendo três 

favoráveis, um contrário e duas abstenções, além de um pedido de 

adiamento e muitos conselheiros ausentes para esvaziar a discussão. De 

acordo com Velho (2006), relator do processo de tombamento do terreiro, 

foi uma vitória difícil, com uma imprensa contrária, mostrando um 

desprezo pelas manifestações culturais de matriz afro-brasileiras. 

Dessa forma, a partir de 1986 é que começam a aparecer no quadro 

do patrimônio cultural brasileiro bens vinculados à cultura negra, como o 

Terreiro da Casa Branca e a Serra da Barriga, local que funcionou como 

sede do Quilombo dos Palmares, em Alagoas. Somente 14 anos depois do 

primeiro tombamento, em 2000, outro reconhecimento se deu, o do 

Terreiro de Candomblé do Axé Opô Afonjá, situado também em Salvador, 

marcando, assim, a dificuldade de compreensão de que os grupos negros 

são sujeitos de patrimônio e cultura. Apesar de ser este um país em que a 

presença da população afrodescendente é inquestionável. 

E foi apenas em 2000, depois da edição do Decreto no 3.551/2000, 

com a instituição do Registro do Patrimônio Imaterial, que a 

representatividade dos grupos negros se ampliou no quadro patrimonial. 

Já foram citados como exemplos o Sistema Agrícola Tradicional dos 

Quilombolas do Vale do Ribeira (em São Paulo) e o Jongo no Sudeste 

(âmbito regional), mas além destes há também o Ofício dos Mestres de 

Capoeira e a Roda de Capoeira (de abrangência nacional), o Ofício das 
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Baianas de Acarajé (em Salvador), as matrizes de samba como partido alto, 

samba de terreiro e samba enredo (no Rio de Janeiro), a Samba de Roda 

do Recôncavo Baiano (na Bahia) e o Tambor de Crioula (no Maranhão). 

O desafio de reconhecimento é grande em um contexto no qual 

ataques e destruições aos terrenos de Candomblé ainda ocorrem e 

discursos de conteúdo discriminatório e racista fazem parte de campanhas 

políticas, como a que se viu em 2019, quando os quilombolas do Vale do 

Ribeira foram gravemente ofendidos em sua honra e dignidade humana. 

As políticas de patrimônio cultural têm, assim, uma importante 

contribuição a dar na luta antirracista, mas é preciso, antes, que sejam 

superadas as contradições apresentadas e discutidas aqui. 

Assim sendo, pode-se afirmar que a memória do viver a cidade, das 

manifestações culturais ligadas à identidade da população negra, está 

sempre na berlinda, como se vê nas políticas de patrimônio cultural do 

país e da cidade. Por outro lado, a partir dos bailes negros, é possível ver 

que as memórias se sustentam em práticas urbanas, espaciais e sociais 

dessa população. Apesar de ainda estarem fora dos bens considerados de 

valor histórico e, portanto, ausentes da história oficial desse município, 

essas práticas estão presentes como resíduo, como forma de resistir e 

como força simbólica. 
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O texto aborda aspectos da mediação em formas de organização e de 

auto-organização do produtor cultural a partir de algumas experiências 

com Patrimônio Cultural Imaterial. As urgências sobre a formação em 

cultura não são vistas nem como herança prometeica, nem como tragédia 

fáustica, mas como desafios deste agora da reconhecibilidade 

benjaminiana. Reflete-se sobre alguns dados do mapeamento de 

pertencimentos e da diversidade na produção cultural do patrimônio 

imaterial na Bahia. E discute-se sobre a formação universitária com vistas 

aos processos pelos quais grupos sociais reconstroem identidades a partir 

de circuitos culturais que reforçam identidades de origem comum. 

Finaliza-se com algumas observações do lugar de mediação do produtor 

cultural nas urgências contemporâneas pós-pandêmicas, com a 

emergência da diversidade em novas formações discursivas no âmbito do 

 
1 Docência na FACOM/UFBA e no Programa de Pós-Graduação em Cultura e Sociedade, IHAC/UFBA.  E-mail: 
jseverino@ufba.br. Universidade Federal da Bahia (Salvador – Brasil). 
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pertencimento local e global e com a presença de variados atores das cenas 

culturais.  

Mas o que se precisa fazer para formar profissionais de comunicação, 

notadamente o produtor cultural e suas interfaces com a noção de 

diversidade no mercado de bens simbólicos no Brasil? As observações 

apresentadas têm como foco a agenda2 da cena cultural e dos circuitos 

culturais contemporâneos em Salvador e no Recôncavo Baiano. Interessa 

aqui fazer a correspondência e as interfaces na formação do produtor 

cultural desenvolvidas em sala de aula, na pesquisa e nas experiências de 

projetos de extensão em tais ambientes culturais. Parte-se de uma breve 

apresentação da formação em produção cultural na Faculdade de 

Comunicação da Universidade Federal da Bahia (COSTA, 2011; MELO, 

2009), mas se dá mais atenção ao papel da extensão universitária nessa 

formação. Tal modalidade pode ser indutora de experiências estéticas 

ímpares para os seus participantes. Os alunos que experienciam a 

extensão o fazem por vínculos comunitários, solidários ou integradores, 

colocam-se como renovadores das cenas, criam possibilidades 

profissionais e afetivas. Mas também por ancestralidade, por ativismos 

locais, identitários, humanos ou ambientais.  

A extensão é vista aqui a partir do caso da Agência Experimental em 

Comunicação e Cultura3 da Faculdade de Comunicação. Com vistas à 

formação do produtor cultural, a AECC surgiu para pensar as atividades 

culturais no entorno da universidade com o argumento de que existe uma 

função constitutiva da comunicação na produção cultural contemporânea. 

Visto dessa forma, o problema exige respostas à altura do desafio deste 

 
2 Uma agenda corresponde à definição de um conjunto de prioridades assumidas e à realização de compromissos. A 
questão é se foi implementada uma agenda após o registro do samba de roda como patrimônio nacional e mundial, 
em 2005.  

3 O Observatório das Culturas Populares e a disciplina Atividade Curricular em Comunidade e Sociedade: Memória 
Social e Audiovisual. 
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tempo. Como diz Martin-Barbero, “as culturas vivem quando se 

comunicam”.  

 

 

A ideia inicial foi realizar um mapeamento e um diagnóstico que 

possibilitassem traçar um panorama geral sobre os modos culturais e de 

gestão da produção cultural comunitária em Salvador e na Bahia. Esse 

diagnóstico seria relevante para as comunidades e estimularia conhecer 

mais sobre a produção da cultura popular e sobre o ativismo cultural, além 

das formas alternativas de comunicação. Depois de realizadas pelas 

agenciadoras4, as visitas passaram a ser frequentes aos espaços culturais, 

e todas foram compartilhadas em uma plataforma digital5 compartilhada 

com os grupos. Assim, eles passaram a ter um espaço de articulação e troca 

de informações, bem como de divulgação de trabalho e atividades.  

Por fim, através de acompanhamento das atividades de cada grupo 

pelos alunos, surgiram excelentes debates sobre a eficácia das políticas de 

inclusão. A noção de diversidade cultural e de inclusão cultural como 

direito individual e coletivo inalienável pôs os jovens num patamar de 

intermediadores políticos, agitadores da cena cultural e política local. É 

possível identificar as potencialidades e fragilidades de cada equipamento, 

promover o conhecimento acerca da produção cultural popular da cidade, 

bem como contribuir de alguma forma para a construção do Plano 

Nacional de Cultura a partir do diagnóstico cultural, que representa o 

primeiro passo de implementação de uma política. 

 
4 Projeto Observatório Universitário das Culturas Populares. Os monitores/bolsistas se intitulam agenciadores e 
cursam as habilitações de Jornalismo e Produção em Comunicação e Cultura da FACOM. 

5 Blog Diário de Bordo. Disponível em:  https://observatoriodaculturapopular.wordpress.com. Acesso em: Acesso em 
01/07/2020. 
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A prática realizada na Atividade Curricular em Comunidade – 

Memória Social6 põe foco na formação acadêmica em circuitos e ambientes 

da cultura marcados pelo patrimônio cultural imaterial e foi ofertada para 

o curso de Produção em Comunicação e Cultura da Faculdade de 

Comunicação. Isso possibilitou uma ampliação da visão dos alunos quanto 

à prática profissional e a aproximação com a realidade cultural e 

identitária em comunidades. Salvador e o entorno do Recôncavo, em Santo 

Amaro (Distrito de Acupe), possibilitaram aos alunos um aprendizado 

pessoal a partir das histórias de vida da população, do aprimoramento do 

diálogo, da sensibilidade com as culturas tradicionais e, principalmente, 

do desenvolvimento da capacidade de atuação no campo social de forma 

emancipadora. 

Uma noção de cultura diferencialmente qualificada é a questão de 

fundo nas análises apresentadas, na busca de compreender as políticas 

públicas de patrimônio voltadas para a memória e para o ensino de 

história em comunidades tradicionais. As culturas identitárias, como se 

apresentam as comunidades tradicionais, fazem pensar sobre as 

dinâmicas das guerras culturais (EAGLETON, 2003), presentes em 

qualquer contexto nos quais se estabeleçam critérios de seleção. Essas 

comunidades são estudadas com vistas às definições políticas que dão 

visibilidade e promovem a contextualização de acervos em diversos 

campos do saber e práticas que tentam incluir os diversos grupos étnicos 

 
6 Blog: Memória Social: audiovisual e identidades. Disponível em: http://accmemoriasocial.blogspot.com. Acesso em 
03//07/2020. Flickr. Disponível em: http://www.flickr.com/photos/memoria_social. Acesso em: Acesso em 
03/07/2020. 

http://www.flickr.com/photos/memoria_social
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e comunidades no patrimônio reconhecido, processo nem sempre isento 

de tensões.  

Para estabelecer um diálogo que permita delinear os contornos 

interculturais de tais iniciativas, o ambiente do ensino de história e os 

desdobramentos disso na educação, principalmente na formação de 

acervos, material didático e capacitação docente para a pesquisa e 

atualização temáticas, as mediações ocupam um lugar importante 

(VELHO, 2001). É especialmente rica a ideia de acompanhar as 

experiências possíveis a partir da Lei no 10.639/2003 e da Lei no 

11.645/2008, ambas demarcadoras de uma concepção que altera a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação no Brasil (LDB 9394/96). Entre as suas 

implicações, uma delas pode ser observada no campo prático da docência 

em História, já que a lei, em seu parágrafo primeiro, apresenta:   

 

O conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá diversos aspectos 

da história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira, 

a partir desses dois grupos étnicos, tais como o estudo da história da África e 

dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura 

negra e indígena brasileira e o negro e o índio na formação da sociedade 

nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas social, econômica e 

política, pertinentes à história do Brasil (BRASIL, 2008). 

 

Mesmo que seja patente a ausência de fontes e documentos capazes 

de dar conta da multiplicidade e diversidade das experiências, as pesquisas 

vêm demonstrando a necessidade de diversificar fontes e métodos para se 

chegar a resultados mais plurais em termos de historiografia. Nesse 

aspecto, a metodologia da história oral constitui-se num instrumento de 

inclusão dos excluídos da história. Exclusão advinda do processo de 

transformação da história em ciência no século XIX. Enquanto a 

modernidade desse século excluía os denominados povos sem história, 
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inclusive as minorias, a história do tempo presente propõe a inclusão. 

Sendo assim, a metodologia da história oral é um caminho imprescindível. 

No decorrer do processo, as possíveis contribuições foram ficando 

mais claras, e, a partir de então, o registro fotográfico, a organização do 

jornal e da exposição, as áreas de interesse profissional dos alunos 

envolvidos na disciplina preencheram as rodas de conversa com as 

personalidades de Acupe.  

Vale destacar a preparação para o ato da entrevista. Durante os 

primeiros semestres, a disciplina não focou apenas os trabalhos que 

seriam realizados em comunidade, houve também uma preocupação com 

um embasamento teórico sobre os assuntos que seriam trabalhados na 

prática. Levando isso em consideração, os alunos tomaram contato com a 

bibliografia e com alguns materiais e discutiram em sala sobre o que foi 

lido. No segundo semestre, essas leituras e discussões não aconteceram 

com a mesma regularidade, e a bibliografia foi passada para os novos 

alunos, pois o foco principal era colocar em prática todos os planejamentos 

do primeiro semestre. As discussões em sala foram muito mais didáticas, 

preocupadas em como seriam ministradas as oficinas e quais materiais 

seriam utilizados com os alunos do Colégio Estadual Castro Alves. 

Com o passar dos anos e com os acontecimentos vividos dentro e fora 

da Escola em Acupe, as discussões foram priorizando as adaptações em 

relação à conduta com os alunos, com os funcionários da escola e com a 

própria comunidade. Prestava-se atenção nas diferenças; ali, os 

pesquisadores eram “estrangeiros”. A cada história ouvida, a cada causo 

vivido, refletia-se, questionava-se, problematizava-se em sala de aula, na 

universidade, para que se pudesse melhorar a cada passo e não perder o 

foco da disciplina. No terceiro ano, conseguiu-se uma maior aproximação 

com a comunidade, com os moradores e com os funcionários da escola. 

Enquanto alguns ministravam as oficinas dentro de sala de aula, em Acupe 
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ou em outro distrito de Santo Amaro, outros passavam o dia conhecendo 

a comunidade, conversando com as pessoas, ouvindo as histórias e criando 

laços. Cada um buscando ouvir as pessoas falarem sobre aquele local, 

sobre sua cultura, sobre seus costumes. As entrevistas foram centrais para 

essa aproximação. 

 

 

A ideia de mediação foi exercida desde a formação até em atividades 

que muitos nunca haviam praticado antes. O trato com adolescentes, 

jovens, idosos, marisqueiras e pescadores que se dispunham a passar o seu 

conhecimento, trocar ideias, plantar uma semente naquele local 

dinamizou os lugares de fala antes estabelecidos: os de dentro e os de fora. 

Conhecer pessoas que lutam pela sua terra, pela sua cultura, como o grupo 

de samba de roda, e as inúmeras histórias não só ouvidas, mas vividas 

pelos alunos, implicaram ações da produção cultural colaborativa. A 

necessidade de diagnósticos culturais emerge dessa aproximação e da 

compreensão do que se pode fazer juntos. Na escola ou fora dela. Quais os 

desafios, oportunidades, ameaças e zonas de disputa envolvidos? Os atores 

dos encontros de samba de roda, acionados por Dona Joanice, por 

exemplo, agregaram a produção colaborativa por diversas edições. 

Compreender como o circuito aciona os grupos de samba de toda a região, 

movimentando boa parte da comunidade do distrito em sua chave de 

organização local, foi um desafio interessante. E ouvir a comunidade foi o 

melhor caminho. 

O ato da entrevista promoveu a aproximação da universidade com 

aquelas experiências em comunidades e permitiu aos alunos conviver com 

a experiência negro-africana do Recôncavo. Os alunos leram Thompson 

(1996) como uma espécie de manual de iniciação. E aprenderam logo os 
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conselhos do mestre: demonstrar interesse e respeito pelos entrevistados; 

buscar a compreensão desse outro que você irá ouvir; ficar calado. E ficar 

calado é lema na aprendizagem bantu. Boca calada e pé ligeiro, diria Dona 

Olga. O exercício da preparação das entrevistas exigiu o esforço de buscar 

compreender os saberes situados e os aspectos desse sistema cognitivo 

relacionado ao ethos da região. Outro ponto sugerido pelo autor é a 

familiaridade com os termos e expressões locais. As entrevistas foram 

feitas em muitos lugares diferentes: nas casas das pessoas, nos locais de 

trabalho, nas rodas de samba, na praia, no mangue. E foram muitas horas 

de entrevistas com as mesmas pessoas. Idas e vindas entre 2010 e 2015, 

gerando muito material gravado e compartilhado, editado e refeito. Acupe, 

terra quente, foi o resultado ao final dessa jornada mediada por muito 

samba.  

Nesse sentido, o desafio foi a construção narrativa dessas leituras em 

material audiovisual produzido conjuntamente. A produção cultural local, 

associada ao registro audiovisual, movimentou os sentidos, imprimindo 

relações de negociação, precipitação de conflitos e promoção de 

empréstimos recíprocos. Surgiram questões nem sempre fáceis de serem 

abordadas. As noções de tempo na história desses grupos possibilitam o 

diálogo na diferença. E as visões de mundo e sua relação com a memória 

local, marcada pela escravidão, pela precarização social e pela 

marginalização, apresentam narrativas sobre os processos de produção da 

diferença cultural. O desenho das narrativas sobre o tempo em contextos 

culturais tão diversos movimentava as reflexões sobre a produção dos 

circuitos do samba de roda. A dramatização do Negro Fugido, uma 

narrativa contra-hegemônica da escravidão impactada pela sua 

plasticidade, é uma representação do conflito racial brasileiro. Teriam 

essas histórias conexões com outros lugares? Quais circuitos culturais 

acionam tais cosmovisões não hegemônicas? Este texto não tem por 
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objetivo apresentar um quadro teórico que possibilite pensar sobre as 

concepções de tempo e suas narrativas a partir de ethos/visões de 

mundo/cosmovisões em perspectivas não hegemônicas. Mas pretende 

apenas ressaltar a riqueza narrativa naquele microcosmo do Recôncavo.  

 

 

Se a pandemia impôs medidas sanitárias que alteraram 

profundamente a dinâmica cultural, seus impactos ainda não são 

completamente conhecidos entre os detentores culturais do PCI. Os 

relatórios do Observatório das Culturas Populares e da Atividade 

Curricular em Comunidade Memória e Audiovisual teriam ainda muitos 

pontos a serem explorados quanto a isso, mas já é possível afirmar que a 

dinâmica das lives e dos webnários veio para ficar. Ressalta-se, ainda, a 

potência que emerge das atividades vinculadas ao calor vivo das 

comunidades tradicionais e das periferias das cidades transplantado e 

transmitido pela web. Encontrar quem se conhece parece surtir um efeito 

de aproximação em rede mais efetivo. As questões e demandas das 

comunidades tradicionais são necessariamente anteriores aos que se 

apresentam na atualidade. Tanto quanto antes, a presença ativa das 

mulheres em tais comunidades garante a vida. Ao se observar os 

desdobramentos de eventos on-line, lampeja o devir emancipatório na 

realidade local. Outras mediações experienciadas na rede? A partir da 

observação dessas intervenções, consegue-se vislumbrar o lugar da 

mediação em sistematizar demandas, produzir informação e outros 

produtos comunicacionais e culturais. Conduzidos estes com afinco pelos 

coletivos, que podem contribuir para o processo de autoafirmação, de 

reconhecimento e de políticas de cultura para as comunidades envolvidas. 



José Roberto Severino | 105 

 

É necessário ainda pontuar que a acessibilidade e a conectividade são 

direitos fundamentais nestes tempos em que o entendimento da atuação e 

do trabalho de reflexão em conjunto possibilitado pela rede pode ter 

caráter emancipatório. Há urgência da mediação implicada. Promover 

atividades que permitam trabalhar e pensar suas ações de forma 

colaborativa ativa a imaginação social e suas formas agregadoras: a ideia 

de patrimônio como bem comum. Velhas e novas agendas são promotoras 

de compartilhamento enriquecedor para a atuação reflexiva, planejada, 

debatida, mas também contribuem para a qualificação da mediação em 

circuitos imersos em ambiências do patrimônio cultural imaterial (PCI), 

transversais ao conjunto da sociedade brasileira em sua complexa 

diversidade. 
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 “O Passado já foi ou estamos a vivê-lo agora?» 

(Walid Raad, artísta libanês. Forum do Futuro, Porto, 2018) 

 

Equacionar o papel de um Museu construído sobre a memória 

transicional da ditadura fascista que dominou o país por quase meio século 

é manter vivo o debate indispensável das confluências e dissonâncias entre 

a memória social dominante e o conhecimento científico sedimentado, 

entre as suas «verdades indiscutíveis» e a construção/reconstrução 

constante das ideias que criamos/recriamos sobre o passado-presente e 

sobre o presente-futuro. 

  

 
1 Doutor em História Contemporânea pela Universidade Nova de Lisboa. É Investigador do Instituto de História 
Contemporânea (FCSH-UNL) e diretor do Museu do Aljube. Museu do Aljube Resistência e Liberdade (Lisboa – 
Portugal) 
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Figura 1 - Museu do Aljube Resistência e Liberdade 

 

Fonte: Luís Farinha [I-1] 

 

Nesta perspetiva, um Museu como o Museu do Aljube Resistência e 

Liberdade, nunca poderá deixar de ser um lugar de diálogo democrático e 

crítico, polifónico e inclusivo – porque as vozes do passado não são menos 

multimodais do que as vozes do presente e do que hão de ser as vozes do 

futuro. Num país democrático e aberto como aquele em que vivemos e 

num mundo que escancarou as portas a todas as «verdades» e 

«inverdades» pelo poder avassalador da comunicação e da cultura de 

massas, não só não é justo e legítimo como não é possível imaginar um 

pensamento único e dominante: a memória social sempre resultou das 

memórias de todos, mesmo dos milhões e milhões de excluídos – porque 

também o silêncio imposto tem sempre um dia para acordar e vir à rua 

ditar a sua «voz».  
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Figura 2 -  Ciclo Intelectuais e Artistas da Resistência. José Afonso 

 

Fonte: CD MARL [I-14] 

 

O Museu do Aljube Resistência e Liberdade guarda o património da 

luta antifascista, do combate à Ditadura, onde sobressaíram a luta 

clandestina e a luta armada, mas que se manifestou também por miríades 

de outras formas sociais, culturais e políticas de resistência. As heranças 
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que acolhemos são polifónicas, multimodais, muitas vezes conflituais e 

incómodas por isso mesmo. Mas é justamente nesta pluralidade conflitual 

que podemos acrescentar conhecimento, ajudar à construção do 

pensamento crítico e à valorização daquilo que na realidade permanece 

como fundamental para a construção de um mundo mais justo e igual para 

todos: a resistência a todas as formas de dominação e a luta incessante 

pela liberdade e pela igualdade, à luz dos Direitos Humanos e universais. 

O Museu do Aljube Resistência e Liberdade surgiu quarenta anos depois 

do período revolucionário, na sequência da ação cívica de «grupos 

promotores da memória», em larga medida constituídos por antifascistas 

da resistência que se indignaram com o silenciamento existente sobre as 

vítimas da Ditadura e sobre o branqueamento histórico do regime 

ditatorial salazarista (num concurso promovido por uma televisão do país, 

há poucos anos, o ditador Salazar surgia como a pessoa mais conhecida e 

admirada do séc. XX português). Sem que se tivesse dado crédito à 

provocatória «democracia televisiva» desse momento, a indignação dos 

antifascistas cresceu, no entanto, quando a sede da polícia política – PIDE 

- (em Lisboa), onde foram perpetrados crimes horrendos e torturas, foi 

transformada num condomínio de luxo (2007), ao mesmo tempo que a 

banalização pelo uso comum e a ruína iam destruindo locais de repressão 

extrema como o Campo de Concentração do Tarrafal de Santiago, em Cabo 

Verde, o mesmo acontecendo nas ex-colónias portuguesas (talvez com 

exceção de Timor). 
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Figura 3 - Campo de Concentração do Tarrafal 

 

Fonte: CD MARL [I- 6] 

 

A memória que se expõe no Museu do Aljube sobre a Ditadura Militar 

e o Estado Novo corporativo e fascista é uma memória simultaneamente 

traumática, incómoda, também silenciada (senão apagada de forma 

deliberada), e agora em fase mais acelerada de recuperação. É traumática 

para as vítimas, porque elas sempre tiveram poucos interlocutores: eram 

minorias lutadoras no período fascista, com dois adversários para 

combater. Em primeiro lugar, o Estado fascista e os seus mecanismos de 

repressão e, em segundo, o alheamento da esmagadora maioria do povo 

português, silenciado pelos instrumentos de enquadramento do Estado 

fascista e indiferente ao desenrolar político do regime, pela ignorância, 

pela pobreza e pela despolitização “programada”. Um bom exemplo deste 

«alheamento alinhado» foi a forma “quase” silenciosa com que mais de 

um milhão de portugueses participou na Guerra Colonial, sem questionar 

a sua profunda irracionalidade política, a injustiça e a crueldade. Só a 

derrota iminente fez um grupo de capitães recuar e desencadear o golpe 
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militar de 1974. Mas é ainda traumática de dois outros modos: para os 

antifascistas, o alheamento da generalidade do povo português (antes e 

hoje) é uma forma injusta de desvalorização do seu sacrifício, de não o 

reconhecerem como necessário e, de algum modo, uma forma de o 

apagarem da Memória e da História. Para os «outros» – a esmagadora 

maioria silenciosa e despolitizada –, esta memória é também traumática e 

incómoda, porque mau grado o seu silenciamento, essa «maioria 

silenciosa» sente-se responsável por ter colaborado, por omissão, numa 

realidade política que se revelou trágica – na mobilização para a guerra, 

na emigração económica forçada ao alternativo estado de miséria -, sem 

para isso ter sido convidada. Como dizia há tempos um visitante do Museu, 

já idoso: «Sabe, agora teria sido mais corajoso. Na altura, trabalhava aqui 

perto da prisão, mas fazia por ignorar as «coisas feias» que se passavam 

cá. Para não saber, não passava aqui à porta. Ia pela rua de baixo».  

É, portanto, com esta memória traumática, incómoda e oculta que 

trabalhamos quando fazemos recolha de testemunhos ou quando 

promovemos visitas guiadas. No caso dos arquivos, temos a sorte de uma 

grande parte deles (administrativos, judiciais e policiais) estarem 

acessíveis, com toda a limitação que decorre do facto de serem arquivos 

com «processos falseados», porque construídos pelas polícias políticas. 

Estamos na fase de começar a poder estudar os arquivos da PSP (Polícia 

de Segurança Pública - polícia urbana), da GNR (Guarda Nacional 

Republicana - guarda para-militar predominantemente rural) e da GF 

(Guarda Fiscal - polícia de fronteiras). Encontramo-nos ainda, portanto, 

longe de saber, com rigor, quantos presos políticos houve em Portugal, 

quais os seus rostos, o que fizeram para ser presos e o que aconteceu nas 

suas vidas depois da prisão. 

E, no entanto, não restam hoje dúvidas históricas sobre a natureza 

ditatorial e fascista do designado Estado Novo de Salazar. Apesar de 
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servido por um extenso corpus legal, o Estado Novo foi um Estado de 

exceção, com tendências totalitárias. Nasceu da vitória, numa guerra civil 

intermitente (entre 1926 e 1933) das direitas conservadoras, 

tradicionalistas e fascistas sobre o conjunto das forças liberais e 

democráticas que sustentaram a I República até o golpe militar de 28 de 

Maio de 1926. Com recurso ao Exército e a polícias e tribunais políticos de 

exceção, destruiu as instituições liberais, deportou os seus agentes para as 

colónias e manteve alguns, os mais perigosos e «indesejáveis» em campos 

de concentração espalhados por todo o Império, com relevância para o 

Campo do Tarrafal, em Cabo Verde ou para o de OE-KUSSI, em Timor. 

Começou por censurar a imprensa, levando à destruição da opinião livre, 

e estendeu essa censura, a partir dos anos 30, a todas as formas de 

expressão: artes plásticas, literatura, teatro, cinema, etc. Com o 

recrutamento de milhares de informadores, os designados «bufos», 

incutiu na sociedade um medo generalizado e castrante. Colocados em 

todos os escalões da sociedade, estes informadores, (que vulgarmanete 

designamos de bufos) são hoje uma iminência parda da nossa memória 

coletiva sobre a Ditadura: uma política arquivística do final do século 

passado decidiu mandar rasurar todos os seus nomes dos processos 

policiais que vêm à leitura, impedindo o conhecimento sobre quem são.  

Nos anos de maior fascização do regime, o Estado Novo criou mesmo 

organizações de juventude como a Mocidade Portuguesa, em tudo 

semelhante às suas congéneres europeias, e permitiu a criação de uma 

milícia armada, a Legião Portuguesa, fardada e armada, muito parecida à 

Falange espanhola. 

A apregoada transição pacífica e racionalização modernizante do 

regime após a queda dos fascismos europeus, no pós-guerra, não passou 

de uma válvula de escape para aguentar a pressão das massas populares 
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durante os anos 40. Depois, a Ditadura adaptou-se, modernizou-se e 

tornou-se mais eficaz na repressão, tanto no país como nas colónias. 

 

 

A reflexão sobre a Memória, a História e a Verdade que vamos 

construindo é, pois, de uma extrema utilidade, não só pelo necessário 

reconhecimento da ação política e cívica dos combatentes pela Liberdade 

mas, principalmente pela necessidade de evitar o desvirtuamento da 

Memória pela banalização do senso comum e pelo branqueamento da 

História destes períodos da nossa História porque, em última instância, 

essa banalização e esse branqueamento servem desígnios políticos claros 

de desvirtuamento da Verdade, de desculpabilização dos criminosos e de 

relativização da sua atividade impune – como se se tratasse de uma 

necessidade histórica e a História não pudesse ter sido outra -, e acusando 

os historiadores de anacronismo quando os verdadeiros responsáveis são 

designados de criminosos, de colonialistas e esclavagistas, de fascistas ou 

de ditadores. 

Ora, no caso português, o Ditador Salazar pode ser acusado de tudo 

menos de falta de clareza de pensamento: ele era assumidamente (e 

expressamente) anti-democrata, anti-socialista (e mais ainda, 

assumidamente anti-comunista), anti-internacionalista, contra a 

liberdade de expressão pura e pela ideia única de um chefe que tudo 

decide, sem necessitar de partilhar a soberania com o povo (ou mesmo 

com os seus colaboradores). Era-o e expressava-o claramente como um 

sinal de virtude do seu regime. 

No caso português, uma parte da violência era, portanto, sustentada 

pela lei, uma lei de exceção, sem dúvida, mas que justificava essa violência 

(contra os opositores, contra os movimentos de libertação), como uma 
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«violência necessária» do Estado contra os seus opositores (designados, 

normalmente de traidores à pátria, ou de cometerem «crimes contra a 

segurança do Estado»). Por isso, em Portugal, e embora sabendo que 

grande parte da informação existente nos processos policiais e judiciais foi 

falsificada pelos agentes policiais e judiciais, a primeira grande luta (ainda 

dos anos 80 e 90 do século passado) foi a de colocar à consulta os arquivos 

das polícias políticas e dos tribunais políticos, o que foi conseguido, sendo 

Portugal um dos países europeus em que esses arquivos estão mais 

acessíveis. Está ainda por recolher toda a outra informação sobre a 

clandestinidade e a repressão, ocultas na maioria dos casos: em Portugal 

todas as polícias prendiam por motivos políticos e sociais e só uma parte 

muito reduzida dos presos chegou à fase de ser constituído como réu, com 

processo judicial. Esta outra parte, referente à luta clandestina e às 

“prisões ocultas” terá que vir à luz do dia, com a abertura dos restantes 

arquivos e com a recuperação da informação através da recolha de 

testemunhos.  

 

 

O Museu do Aljube Resistência e Liberdade é um museu histórico – 

com forte dominância da História Política e Social, um Museu de Memória 

-, e um sítio musealizado também – onde as marcas da antiga prisão foram 

destruídas pelo tempo e pela banalização do uso comum, mas em que o 

aspeto imaterial e simbólico se impõe, mesmo aos que o visitam pela 

primeira vez e nunca tiveram relações próximas com o espaço –, ao invés 

do que acontece com os presos políticos (ou com os seus familiares e 

amigos), muitos deles com repetidas prisões no Aljube, onde a relação é 

ainda, por vezes, vivencial e emotiva. Passadas mais de 5 décadas sobre o 

seu encerramento como prisão, em 1965, ainda é hoje um sítio onde alguns 
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presos e familiares de presos vão com pesar – alguns mesmo pela primeira 

vez, depois de terem estado lá presos -, por lhes ser um sítio incómodo, 

como era na altura em que o “habitavam” ou visitavam.  

 

Figura 4 - Museu do Aljube 

 

Fonte: Sara Ruco [I -2] 

 

Através da sua museografia e da atividade cultural desenvolvida, ou 

com o apoio de mediadores, o Museu permite ao visitante uma 

aproximação à condição de suma injustiça a que foram submetidos 

milhares de cidadãos por mero delito de opinião. Pelas escadas de pedra 



Luís Farinha | 121 

 

que hoje conduzem os visitantes do r/c ao 1º andar, podemos imaginar e 

sentir a via dolorosa dos que as subiram e desceram dezenas de vezes, com 

marcas de tortura, levados ou puxados a braços para serem encarcerados 

e isolados em “curros” (celas individuais exíguas) ou recompostos na 

enfermaria do 4º piso para novos interrogatórios na sede da PIDE (situada 

muito próximo do Aljube). 

Figura 5 - Curro - cela individual. Museu do Aljube 

 

Fonte: José Frade. CD do Museu do Aljube [I -3, 4] 

 

Figura 6 - Museu do Aljube - Exposição Permanente 

 

Fonte: Sara Ruco [I -3, 4] 
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É um Museu que abriu sem uma coleção – ou com uma coleção 

reduzida de objetos museológicos -, e que por isso recorreu a materiais 

documentais originais e a representações de diferentes natureza, mas que 

aspira a constituir uma coleção com tudo o que possa atestar a vida 

prisional dos seus «habitantes» involuntários – de memórias 

testemunhais a objetos, ou a documentos de diferente natureza. 

 

 

O Museu Aljube apareceu quatro décadas após a queda do Novo 

Estado, como resultado da reação contra a situação de uma aparente 

amnésia sobre um regime autoritário que impôs censura ao pensamento 

e à criatividade de milhões de portugueses, que os deportou e prendeu em 

massa e os sentenciou em tribunais aparentemente legais, fundamentados 

nos preceitos de um Estado que baseou a sua atuação em milhares de leis 

e diplomas, mas que nunca foi um Estado de Direito. E que lhes impôs 

especialmente, através do medo que resulta da opressão, um silêncio e 

uma indiferença política que tenderam a persistir ao longo do tempo. 

Sem a atitude combativa de grupos “promotores da memória”, talvez 

não tivéssemos hoje o Museu do Aljube, como podemos perceber pelas 

circunstâncias que acompanham a difícil conversão da Fortaleza de 

Peniche (uma antiga prisão política) em Museu Nacional da Resistência e 

Liberdade, atualmente em curso. 

Porquê, então, este «silenciamento» da memória da resistência e até 

do próprio Museu do Aljube? Porque este é um «Museu Histórico» com 

fortes implicações políticas. As memórias que desperta são uma herança 

difícil e traumática que, ainda hoje, causa tensões sociais, culturais e 

ideológicas. Mas também memórias que ecoam no silêncio, porque 
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prolongam o "silêncio" imposto (e aceito) durante o regime anterior: o 

designado Estado Novo, longo e monótono, havia conseguido criar um 

enorme "consenso político", a par de algum apoio internacional, 

especialmente depois da II Guerra Mundial. Exceto em contextos 

históricos mais instáveis e dinâmicos (durante o “Mudismo” - 1945, o 

“Delgadismo” - 1958, a crescente luta anticolonial e o movimento sindical, 

no final do regime - 1970/1974), o antifascismo é um fenómeno de 

minorias ativas do mundo urbano e de alguns setores industriais e 

camponeses, que se manifestou intensamente em certos períodos 

históricos, mas que foi intercalado de longos períodos de opressão e de 

silenciamento. 

Existe, portanto, um contexto histórico, cultural e político que 

favorece (favoreceu) esse silenciamento - ou o "apagamento da memória", 

na expressão dos grupos "promotores da memória" e de muitos 

antifascistas ainda hoje vivos. 

Mas foi também no novo contexto de desmemorialização e da captura 

dos grandes ideais humanitários pelas direitas políticas autoritárias, anti-

democráticas e neo-fascistas (através da sua arqui-linguagem populista e 

demagógica) que se levantaram estes «movimentos promotores da 

memória», exigindo a salvaguarda da memória da luta antifascista. Com 

o auxílio precioso da História e das Ciências Sociais, reivindicaram (e 

reivindicam) políticas públicas de salvaguarda dessa Memória histórica 

para as gerações futuras, ao mesmo tempo que incorporam os desafios 

políticos do presente na linha da luta histórica que garantiu, pela 

resistência e pela luta política, derrotar os fascismos da primeira metade 

do século passado. O Museu do Aljube Resistência e Liberdade constituiu 

uma primeira fase de recuperação da Memória e da História das prisões 

políticas do regime fascista de Salazar, tendo sido aberto em 2015. Neste 

momento está em curso a criação de um Museu Nacional da Resistência, 
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no Forte de Peniche, 100 Km ao norte de Lisboa, como já foi referido e, há 

pouco tempo, foi inaugurado um memorial aos presos políticos da Prisão 

de Caxias (nos arredores de Lisboa). No entanto, em 2015, o Museu do 

Aljube constituiu-se, de forma pioneira, como um «sítio musealizado» e, 

ao mesmo tempo como um Museu Histórico onde se conta e reconstitui, 

pela primeira vez, a história do fascismo português. 

A prisão política do Aljube foi um depósito de presos sociais e políticos 

(também de estrangeiros indocumentados e considerados perigosos, bem 

como de outras minorias «indesejáveis») do sexo masculino, e esteve 

aberta entre 1928 e 1965, sendo a última leva constituída maioritariamente 

por jovens estudantes universitários que lutavam contra a guerra colonial. 

No entanto, durante séculos, o Aljube foi uma prisão (uma antiga prisão 

política e eclesiástica durante o Antigo Regime e de mulheres entre 1845 e 

1928). A partir do séc. XIX, os presos permaneciam em salas comuns que 

foram reformuladas e acompanhadas de celas de isolamento (para os 

presos considerados mais perigosos)  já durante a Ditadura Militar e o 

Estado Novo. Nestas celas, permaneciam normalmente em «isolamento» 

e incomunicáveis, enquanto era constituído o processo judicial pela polícia 

política, antes de serem apresentados ao tribunal ou transferidos para 

outras prisões de maior segurança, como as de Peniche, Caxias ou 

Tarrafal.  

 

 

O desafio atual centra-se sobre a forma como lidamos com a memória 

silenciosa dos indiferentes, com o silêncio cúmplice dos implicados e dos 

torturadores e a sua herança oculta (mas ainda existente), as quais 

constituem fontes inesperadas de inspiração para o renascimento comum 

de novos movimentos de direita nacionalista, violenta, xenófoba e racista, 
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ao mesmo tempo que nos confrontamos com a insuficiência das políticas 

nacionais e europeias de memória para lhes dar combate. 

Desfiaremos, de seguida, alguns dos desafios que se têm colocado ao 

Museu, na interpretação da realidade histórica para todos: 

1º lugar – A complexidade do passado – Salazar era um demagogo, 

um ditador farsante. 

O Estado Novo foi uma ditadura longa e com diferentes matizes – de 

fascização e, simultaneamente, de abertura ao mundo em períodos curtos 

e determinados; um totalitarismo com violência restrita – mas eficaz, pela 

opressão imposta. Um regime duradouro, difícil de explicar, porque 

assente sobre uma monumental farsa. Uma parte das nossas dificuldades 

com a interpretação do fascismo português decorre exatamente do facto 

de ele ter sido muito longo, híbrido, com fases agudas de violência e com 

certos períodos de estabilidade, como aconteceu depois da II Guerra 

Mundial, quando, devido à sua localização atlântica, o país serviu de 

suporte a uma geo-estratégia de coexistência pacífica dos dois blocos em 

oposição durante a Guerra Fria.  

De facto, o designado Estado Novo, não deixou de ser um estado 

corporativo e fascista, à maneira da Itália de Mussolini, com uma 

Constituição Corporativa, com um simulacro de eleições para Presidente 

da República e para uma Assembleia Nacional, tudo blindado por um 

Partido Único e pela diarquia dos dois principais chefes: Salazar conseguiu 

sempre a nomeação de presidentes militares para serem submetidos a 

eleições de candidato único, como aconteceu com o general Óscar 

Carmona (entre 1934 e 1951); por seu lado, Óscar Carmona nomeou 

sempre Oliveira Salazar como Chefe do Governo. Quando o candidato 

Humberto Delgado (nas Eleições de 1958) afirmou que demitiria Salazar 

do Governo, este encarregou a polícia política de o assassinar. 
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No entanto, é com base nesta aparente legalidade que a realpolitik 

das democracias ocidentais permitiu a entrada do país na NATO (1949), 

na ONU (1955) e na EFTA (1961), em contradição com todos os princípios 

fundadores dessas organizações. Por isso, um dos nossos principais 

filósofos (ainda vivo), Eduardo Lourenço, ironizou num título de livro que 

«O Fascismo nunca existiu».  

2º lugar – A existência de uma memória social contaminada por 

ideologias e erros. 

Aponta-se apenas alguns dos mitos mais comuns, ainda hoje fortes 

na memória social: 

 

a) Salazar foi um ditador incorrupto; um técnico de finanças e um tecnocrata muito 

eficaz – por isso, indispensável; 

b) A guerra colonial foi uma guerra patriótica e de defesa nacional; 

c) O número de vítimas da violência policial e militar foi reduzido, comparado com 

o que aconteceu em Espanha ou na Alemanha – logo a ditadura foi branda; 

d) Muitos oposicionistas (particularmente os comunistas) defendiam interesses 

estranhos ao país (e isto foi eficaz no passado e ainda o é hoje, como contra-

memória nesta época marcada pelo pós-sovietismo). 

 

No Museu do Aljube, acreditamos que a memorialização da 

consciência nacional - contra o eterno-presente catequizador que lhe 

inculcam as fortes correias de transmissão da cultura de massas -, é um 

ato cívico de combate, mesmo de contra-cultura, pela edificação de uma 

inteligência histórica que alerta a consciência coletiva para os mecanismos 

de prevenção dos retrocessos civilizacionais de que a História é fértil. Em 

Portugal, os nossos bisavós, que viveram o período de liberdade da I 

República liberal e democrática, terão tido muita dificuldade em antever a 

Ditadura Militar que se avizinhava, e por isso encararam o «Golpe Militar 
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de 28 de Maio de 1926» (a chegada dos militres aos poder) como mais uma 

«bravata da tropa».  

 

Figura 7 - Museu do Aljube. Momento Musical. 25.4.2019 

 

Fonte: Luís Farinha [I -11, 12] 

 

Figura 8 - Teatro no Aljube - Sob a Custódia do Amor 

 

Fonte: Luís Farinha 

 

Pensamos que estas lições de outros «presentes passados» nos 

poderão alertar para a forma como facilmente aceitamos o inaceitável, de 

como a corrosão dos direitos humanos é uma lepra que entra de leve para 

se entranhar quando já não queremos. Por isso, estudar os mecanismos 
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de submissão de um povo por um regime como o regime fascista é de uma 

enorme utilidade para o presente-futuro: ajuda a perceber como existiu e 

a compreender como pode voltar, com esta ou outra designação e forma.  

3º lugar – Uma necessidade de mais conhecimento na construção da 

verdade histórica (com o contributo das Ciências sociais e humanas e da 

memória social). 

A necessidade de socializar uma Memória democrática operativa, 

imune a todos os revisionismos e negacionismos, obriga-nos a conhecer 

em profundidade toda a realidade dos fascismos, das vítimas aos 

perpetradores, ao comportamento dos indiferentistas e da grande massa 

silenciosa que foi oprimida sem consciência de que o estava a ser; que foi 

para a guerra colonial cometer crimes com a falsa convicção de que estava 

a realizar uma guerra justa e patriótica. Mais conhecimento, mais 

socialização desse conhecimento, são inseparáveis da construção de uma 

História e de uma Memória operativas na formação de uma cidadania 

democrática. Muitos avanços foram já realizados pela historiografia e pela 

sociologia sobre o Estado Novo português, há que reconhecê-lo. Mas 

necessitamos continuar e aprofundar esses estudos. 

Se já tanto caminho foi percorrido, então porquê este silenciamento 

ou apagamento da memória e branqueamento da História  perante factos 

incontroversos e publicamente conhecidos? 

De facto, a hibridez do regime, especialmente depois dos anos 40, e a 

despolitização programada do povo português pelas instituições estatais – 

com o auxílio inequívoco da Igreja tradicional e o apoio inquestionável da 

esmagadora maioria das Forças Armadas -, explicam, em larga medida, 

este silenciamento, que resulta muitas vezes da ignorância e outras vezes 

do não querer saber, por parecer inútil refletir sobre o que aconteceu ao 

país.  
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De facto, a «ilusão» criada pela Revolução de 25 de Abril de 1974 

parecia fazer crer que tudo tinha mudado da noite para o dia, que um 

mundo novo ia começar. Pareceu talvez suficiente «embrulhar» algumas 

estátuas com um pano negro e esquecer o que era incómodo. Percebeu-se 

que não era assim nos dias que correm. 

Para esta atitude muito contribuiu o facto de o golpe de Estado ter 

sido conduzido por militares e de a revolução ter sido tutelada pelo 

Movimento das Forças Armadas: tinham sido os condutores da Guerra 

Colonial, mantinham uma forte ligação com todo o aparelho de Estado e 

tinham, normalmente, uma limitada formação política. Por isso, num país 

onde o senso comum associava a oposição unicamente à ação do Partido 

Comunista, dificilmente a justiça sobre os perpetradores seria eficaz e 

reparadora. E isso foi o que aconteceu, mesmo no caso do general 

Humberto Delgado, assassinado pela PIDE em 1965: um dos responsáveis 

pelo seu assassinato chegou a ser homenageado já durante o período 

democrático.  

4º lugar – Como mobilizar a Memória e a História na construção de 

uma cidadania participada?O Museu como espaço educativo. 
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Figura 9 - O Aljube a Contar Histórias, com Paulo Condeço. 25.4.2019 

 

Fonte: Luís Farinha [I - 17] 

 

O passado como uma realidade que não vai repetir-se – serve-nos 

para compreender a complexidade da realidade de entre-guerras, nunca 

para antever mecanicamente o «facismo», o neo-fascismo», ou um «post-

fascismo», na expressão de Enzo Traverso. O capitalismo na fase da 

globalização neoliberal tem conseguido impor-se política e culturalmente 

de forma diversa, como sempre aconteceu na superação das diferentes 

crises por que passou.  
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E isso aponta para a necessidade de observar as novas formas 

utilizadas pelo “post-fascismo” – com foco no racismo, no nacionalismo, 

na xenofobia (e islamofobia); contudo, no nosso Continente, o 

desmantelamento da União Europeia (por exemplo), se ocorresse, poderia 

levar a formas tradicionais de fascismo, o que nos obriga a não 

menosprezar estudo do fascismo histórico. 

Neste tempo de «saudosismo» do que poderia ter sido (ou possa vir 

a ser) o sonho socialista, é preciso juntar a esse «saudosismo» a memória 

e o reconhecimento do passado, das suas esperanças e das suas derrotas. 

E isto é particularmente verdade para os que ainda não ultrapassaram a 

desolação do «pós-sovietismo».  

5º lugar – A debilidade das políticas da Memória em Portugal e na 

Europa. 

O Museu do Aljube Resistência e Liberdade (e por esta altura o Museu 

Nacional da Resistência e Liberdade) são bons exemplos de uma política 

de memória que tem correspondido (embora com algumas dificuldades) 

às aspirações dos movimentos «promotores de memória» e às exigências 

da comunidade. Estamos, contudo, longe de responder a toda a 

complexidade do momento que vivemos. As direitas, que até aqui se têm 

mantido silenciosas sobre a «herança da ditadura» estão agora mudando 

de estratégia – da direita democrática à extrema-direita, com diferentes 

sinais mais ou menos institucionais. 

Se já tínhamos dificuldade em chegar aos meios de comunicação 

públicos até agora – essa é uma realidade que se passa com o Museu do 

Aljube -, essas dificuldades vão aumentar, a ponto de podermos mesmo 

correr o risco de vermos ultrapassados os limites constitucionais que 

proíbem manifestações e organizações que tenham intenções de difundir 

o pensamento fascista. 



132 | Experimentações do patrimônio: diversidades e resistências 

 

Uma democracia deve saber conviver com a diversidade de 

pensamento, mas é obrigada, para poder sobreviver, a combater sem 

tréguas os inimigos da liberdade e a multiplicar as práticas democráticas 

e a instituir lugares de memória democrática como o Museu do Aljube.  

 

 

Uma última palavra para falar sobre a prática do Museu do Aljube, 

uma experiência de 5 anos muito interessante, por vezes mesmo 

empolgante. 

O Museu tem crescido em visitantes a uma média de 25% ao ano e 

espera atingir os 45 mil visitantes em 2020 (meta prejudicada pela atual 

crise pandémica do COVID 19); um quarto destes visitantes têm 

experiências educativas de variadíssima ordem na sua visita ao museu: 

desde visitas clássicas, a outras ocorridas num laboratório de História, de 

projetos com escolas e universidades à participação na recolha ao vivo de 

depoimentos de ex-prisioneiros e ex-combatentes pela democracia. 

 

Figura 10 - Ciclo Livros no Aljube. Com Carlos Brito e o ex-Presidente da República Jorge Sampaio, 2018 

 

Fonte: José Frade [I - 15, 16] 
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Figura 11 -  Lisboa Operária. Itinerário. MARL, 2016 

 

Fonte: Luís Farinha 

 

Renova-se cada ano com 2 ou 3 exposições temporárias – em 2019, o 

Museu apresentou as exposições «Tarrafal Nunca Mais!» e the portuguese 

prison photo project (até setembro) e ainda uma revisitação a Jaime 

Cortesão, o intelectual e antifascista que lutou ao lado dos republicanos 

radicais e depois na Guerra Civil de Espanha, e que se manteve como 

exposição temporária no início de 2020.  

 

Figura 12 -  Exposição «José Dias Coelho Artista Militante Revolucionário 

 

Fonte: José Frade [I - 7, 10] 
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Figura 13 - Révolution et Démocratie - le rapell des oeillets, 

Espace Cardin, Paris, 2017. Uma organização do Museu do Aljube 

 

Fonte: Luís Farinha 

 

O Museu é visitado por milhares de cidadãos de todo o mundo (em 

2019, 56% foram estrangeiros vindos da Europa, da América e da Ásia, 

maioritariamente). 

Estende-se em rede a nível nacional (colaborou na construção do 

Museu Nacional Resistência e Liberdade (2018-2020) e na construção do 

“Memorial aos Perseguidos e Presos Políticos” (montado na estação de 

metro da Baixa Chiado, em Lisboa, 2019-2020), bem como a nível 

internacional, através de relações com Casas de Cultura da América Latina 

(Medellin, Colômbia), com a EUROM (European Observatory on 

Memories, UB. Barcelona), com o GEHCEX (Grupo de História 

Contemporânea da Extremadura, Cáceres, Espanha), bem como com 

centros de investigação e universidades de Portugal e da Europa.  

Promove anualmente colóquios internacionais; em 2016 – sobre 

“Campos de Concentração coloniais”; em 2017 – sobre “História e 

Memória na construção de uma cidadania democrática” – com colaboração 

de várias Casas da Memória da América Latina; em 2018 – sobre “As 
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Esquerdas Radicais Ibéricas”; em 2019 – sobre o projeto “the portuguese 

prison photo project” e em 2019 ainda, sobre «Jaime Cortesão – Cidadão, 

Patriota, Resistente”. 

 

Figura 14 - Colóquio Internacional - Transição e Políticas da Memória,    2017. Organização do MARL 

 

Fonte: José Frade1 [I  -8, 9] 

 

Figura 15 - Colóquio Internacional - Transição e Políticas da Memória, 2017. Organização do MARL 

 

Fonte: José Frade 

 



136 | Experimentações do patrimônio: diversidades e resistências 

 

 

Nestes primeiros cinco anos de abertura do Museu podíamos desejar 

muito mais do que já realizamos. No entanto, não estamos descontentes 

com o que foi possível fazer: houve um crescimento contínuo e 

diversificado de visitantes e ainda a possibilidade de obter novos públicos, 

nacionais ou estrangeiros, por meio de formas novas de abordagem aos 

conteúdos e à prática educativa e cultural do Museu. Melhoraram os meios 

de difusão da informação e está em curso um reforço do trabalho de 

recolha, tratamento e disseminação dessa informação, por modo a colocá-

la ao alcance de um público mais vasto. A colaboração com redes de 

memória nacionais e internacionais,  é um outro passo imprescindível 

para alargar o espaço de uma rede de “Lugares de Memória Democrática” 

no nosso país e no mundo. 

 

Figura 16 - Colóquio Internacional - Transição e Políticas da Memória, 2017. Organização do MARL 

  

Fonte: José Frade [I -I5] 

 

Não podemos, no entanto, contentar-nos com o que foi realizado. 

Necessitamos aumentar a nossa capacidade para recolher, tratar e 
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divulgar testemunhos, através do desenvolvimento de processos de 

história oral, com recurso a especialistas. Para que a memória não se 

apague, porque são já muitos os antifascistas que se aproximam do fim da 

sua vida. E necessitamos, principalmente, de aprofundar a investigação 

rigorosa – quantitativa e qualitativa -, sobre a realidade que o Museu 

documenta. Só a «verdade» pode alertar os ignorantes, esclarecer os que 

a procuram e evitar o «negacionismo» dos perversos. Não podemos 

contentar-nos com a memória que se constituiu em senso comum acrítico 

e nem mesmo com aquela que se impõe como repositório de uma 

identidade nacional eterna: nada é eterno (quando vivemos no tempo) e 

cabe à História com o seu aparelho crítico contribuir para a desconstrução 

dos grandes mitos nacionais não fundamentados, com o contributo do 

aparelho crítico do conhecimento científico.  

O Estado Novo foi um regime de “brandos costumes”? Em Portugal 

o fascismo não existiu como aconteceu na Itália ou na Alemanha? Portugal 

foi um bom colonizador? Nada mais falso, se nos ativermos à História. 

Nada mais cómodo, se nos ativermos à simplicidade do senso comum. 

É, pois, contra esta amnésia escolhida ou forçada que nos batemos no 

Museu do Aljube. Recolhemos provas através dos muitos testemunhos que 

vamos obtendo a partir de ex-prisioneiros e de ex-combatentes à Ditadura 

e divulgamo-los, para que se saiba. Embora imbuídos ainda da mística que 

os conduziu ao combate ou da reformulação dos actos que decorre dos 

mecanismos frágeis da memória, são contudo testemunhos preciosos que 

nos ajudam a refazer a pequena história do quotidiano prisional ou da 

clandestinidade, dos atos de resistência desconhecidos da polícia, sendo 

ainda importantes instrumentos auxiliares da leitura interpretativa dos 

autos policiais, estes sim forjados com a intenção objectiva de incriminar, 

mesmo com base em falsidades, em denúncias e em injúrias. Esta recolha 

requer uma metodologia científica, sem dúvida, mas é, para além de uma 
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fonte de informação imprescindível, um repositório pedagógico valioso 

para os «outros» que os ouvem e um merecido reconhecimento, em forma 

de reparação pública e colectiva, da acção corajosa de resistência dos 

antifascistas de todas as origens e tendências.  

 

Figura 17 - Ciclo Vidas na Resistência. 

Testemunhos. Diana Andringa. 19.4.2018 

 

Fonte: Luís Farinha [I - 13] 

 

Depois de recolhidos, estes testemunhos são uma valiosa fonte de 

informação histórica e ainda uma forma de constituir no Museu uma 

colecção de fontes imateriais, inacessíveis de outro modo à formação 

política e cívica da comunidade. Para que a memória não se apague. Mas 

principalmente para introduzir no discurso hegemónico, alimentado pelo 

senso comum desculpabilizador, o contraponto da dúvida e da incerteza 

que alimenta o estudo rigoroso dos historiadores. 
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Figura 18 -  Museu do Aljube 

 

Fonte: José Frade [I -18] 
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O que vemos quando atravessamos as cidades? Como se pode ler 

uma cidade, na sua relação com o património, mas também com outras 

marcas e signos diretamente relacionadas com a memória? Pode a cidade 

ser lida como um palimpsesto (HUYSSEN, 2003)? Neste artigo, pretendo 

debater questões levantadas pelas paredes de duas cidades portuguesas: 

Almada e Beja. Parto dos encontros, registados em imagens, para 

surpreender as dinâmicas da memória e do esquecimento, da presença e 

da ausência. 

Uma breve apresentação destas duas cidades impõe-se para permitir 

uma contextualização, centrada, sobretudo, nos aspetos políticos. Almada, 

sede do município, localiza-se na margem esquerda do rio Tejo, em frente 

a Lisboa, a capital. Com uma marca na paisagem – além de todas as outras 

razões que lhe conferem uma importância vital – encontramos, a unir as 

duas margens, a ponte 25 de Abril (originalmente ponte Salazar, mas com 

o nome alterado depois da Revolução de 1974). No entanto, a paisagem 

almadense tem dois marcos muito significativos: o Cristo-Rei, inaugurado 
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em 1959, e junto ao rio Tejo, na zona da Margueira, o pórtico de 300 

toneladas da Lisnave – de que adiante falaremos.   

Administrativamente, Almada faz parte do distrito de Setúbal e 

integra a área metropolitana de Lisboa. Foi elevada à cidade em 1973, mas 

a história de uma das mais populosas urbes do país recua até os vestígios 

pré-históricos da ocupação humana. De facto, podemos cruzar seu 

desenvolvimento com dinâmicas mais vastas da história nacional, como a 

ocupação muçulmana, a conquista, ou, para referir tempos mais recentes, 

o processo de industrialização e desindustrialização.  

A cidade de Almada, em termos de poder local democrático, ou seja, 

depois da revolução de 25 de Abril de 1974, com eleições livres e sufrágio 

universal, foi, até as últimas autárquicas de 2017, uma autarquia cujo 

executivo pertencia a diferentes coligações do Partido Comunista 

Português (desde 1987, PCP-PEV ou seja o Partido Comunista Português e 

o Partido Ecologista Os Verdes). Em 2017, a Câmara Municipal de Almada 

passou a estar nas mãos do Partido Socialista (PS).  

Beja é uma cidade do Baixo Alentejo, sul de Portugal, erigida no meio 

da vasta planície, capital de município e de distrito. À semelhança do que 

foi dito para Almada, as origens da ocupação humana remontam à pré-

história. Foi a Pax Julia romana e teve uma significativa presença árabe. 

Sua história cruza-se com a dinâmica da conquista, tendo um momento 

de grande importância quando o Duque de Beja ascendeu ao trono, como 

D. Manuel I. No século XX, o Alentejo era imaginado como sendo o celeiro 

do país, associado ao trigo e ao grande latifúndio. 

Depois do 25 de Abril de 1974, no ciclo democrático, à semelhança de 

Almada, a gestão da autarquia esteve, quase sempre, nas mãos do Partido 

Comunista Português (com diferentes coligações: FEPU, APU e PCP-PEV), 

exceção para o caso das eleições autárquicas de 2009 e em 2017, com 

vitórias do Partido Socialista. Embora haja diferenças conjunturais e as 
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dinâmicas políticas a nível autárquico, podemos dizer que tanto Almada 

como Beja se constituem como cidades com um peso significativo da 

esquerda política. O mesmo se poderia dizer, de uma forma geral, do 

resultado das eleições legislativas. Olhando para os diferentes mapas dos 

resultados eleitorais, percebemos que, nos casos em apreço, incluindo 

estas cidades em suas regiões, há uma prevalência das votações à 

esquerda.  

No entanto, seria redutor fazer a caracterização apenas com base nas 

eleições, que não esgotam as dinâmicas políticas locais, existindo outras 

tradições e novas forças políticas em presença, no campo da esquerda. Vale 

a pena referir,  pensando nos séculos XX e XXI, diferentes forças políticas. 

Não se pode esquecer a importância das correntes anarquistas, anarco-

sindicalista e republicanas. Tanto a região da margem sul, da qual Almada 

faz parte, como Beja e o Alentejo têm uma longa história no que se refere 

à oposição e resistência à ditadura do Estado Novo (1933-1974) diz 

respeito.  

Cumpre referir ainda outros partidos políticos de esquerda e de 

extrema-esquerda, como a UDP (União Democrática Popular), o PSR 

(Partido Socialista Revolucionário), o PCTP-MRPP (Partido Comunista dos 

Trabalhadores Portugueses/Movimento Reorganizativo do Proletariado 

Português) e, mais recentemente, o Bloco de Esquerda (BE). A 

multiplicidade de forças de esquerda tem em comum, apesar das suas 

diferenças, a rejeição do passado ditatorial e repressivo, bem como a 

defesa dos valores democráticos. 

Há uma cultura política de esquerda para a qual se constitui como 

central a memória da luta contra o regime repressor do Estado Novo e o 

antifascismo, numa sociedade na qual, ao longo do período da democracia, 

tal como mostrou Manuel Loff, existiram diferentes ciclos e fases na forma 

como se entendia a importância da memória da resistência antifascista 
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(LOFF, 2015). Sabemo-lo bem que as batalhas que se travam pela memória 

não estão definitivamente resolvidas. Fernando Rosas não deixou de nos 

advertir, no que tange à historiografia do Estado Novo e da resistência 

antifascista, sobre o “labor da revisão” que se tem exprimido “[...] nos 

últimos anos, sobretudo através daquilo que, em síntese, se poderá chamar 

uma visão banalizadora e desculpabilizante da natureza e das políticas do 

regime – frequentemente retomando e reelaborando velhos temas do 

discurso autolegitimador do Estado Novo” (ROSAS, 2016, p.76). 

Sobre a história e a memória da luta e da resistência em Portugal, 

nada está claramente conquistado. No entanto, há dois exemplos que 

devem ser referidos: em primeiro lugar, a abertura do Museu do Aljube – 

Resistência e Liberdade, em 2015, que relembra os combates contra a 

ditadura e defende os valores democráticos; em segundo lugar, em 2017, 

foi decidida pelo Conselho de Ministros a criação do Museu Nacional 

Resistência e Liberdade, na fortaleza de Peniche. Em ambos os casos, 

antigas prisões políticas passaram a funcionar como lugares de memória, 

permitindo uma nova dinâmica para a recuperação e preservação das 

memórias.  

No entanto, há mais formas de pensar estas mesmas questões, 

voltando, assim, às marcas encontradas nas cidades, em suas ruas e 

paredes. Algumas com pendor oficial, mas outras fruto de outras 

dinâmicas, sujeitas ao tempo e ao esquecimento, são traços que se vão 

apagando, ou que vontades políticas recriam, numa dinâmica de 

politização do espaço e são, neste sentido, sinais da memória que se 

socializa, que se inscreve, mas também das mensagens que se perdem. 
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Figura 1 - Placa toponímica, Cacilhas (Almada) 

 

Fonte: elaborada pela autora (2020) 

 

Os mapas dizem-nos onde estamos. Apesar de tantas vezes pensados 

como neutros, eles também nos dizem como é que o mundo está 

organizado. Pensar os nomes das ruas também nos dá informações 

relevantes sobre aqueles ou aquelas que o poder, num dado momento, 

resolveu consagrar. As escolhas toponímicas são, claramente, eivadas de 

significados e são entendidas como um campo de trabalho importante e 

profícuo (ROSE-REDWOOD, ALDERMAN, AZARYAHU, 2010). Por isso, 

gostaria de começar com a imagem da placa toponímica que encontramos 

em Cacilhas (Almada).  

O largo ostenta o nome de Alfredo Diniz (Alex). Encontramos 

também uma curtíssima biografia: “Operário da Parry & Son. Membro do 

Comité Central do PCP. Assassinado pela P.I.D.E. em 4-7-945”. Nesta placa 

podemos ainda observar uma foice e um martelo – o que significa a dupla 
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referência à sua filiação política, entre a escrita e a imagem. Alfredo Diniz 

(Alex), da classe trabalhadora, militante comunista, lutando ativamente 

contra o regime ditatorial e repressivo do Estado Novo (1933-1974), foi 

morto a tiro pela polícia política do regime e transformou-se numa espécie 

de mártir, um de entre o grupo dos que caíram numa luta que se entendia 

como coletiva.  

Em relação à toponímia, Sérgio Vicente elucida-nos sobre as 

alterações que tiveram lugar na cidade de Almada imediatamente a seguir 

ao 25 de Abril de 1974: 

 

Em 74 a Comissão Administrativa, pressionada para agir no imediato, atribuiu 

logo em Maio à Comissão de Problemas Locais do Movimento Democrático do 

Concelho de Almada a responsabilidade de sugerir as alterações toponímicas 

que entendesse necessárias e elaborar e propor a lista de nomes que deveriam 

ser dados às ruas, largos e praças nesta área urbana de Almada.  

Em 4 de julho, o edital da comissão proporia que a Rua Oliveira Salazar e a Av. 

Frederico Ulrich passassem a denominar-se, respetivamente, Rua da 

Liberdade e Av. 25 de Abril. Do mesmo modo, o Largo Cavaleiro Ferreira 

passaria a nomear-se Largo Gabriel Pedro. Por seu turno, em Cacilhas, o Largo 

Costa Pinto passaria a chamar-se Largo Alfredo Dinis (Alex). Em Agosto, e já 

com a nomeação de uma Comissão Municipal de Toponímia propor-se-ia para 

a freguesia de Almada a alteração dos nomes da Praceta Henrique Tenreiro 

para Dr. Arlindo Vicente e o Jardim Sá Linhares para Jardim Doutor Alberto 

Araújo; a Praça da Renovação passaria a Praça do Movimento das Forças 

Armadas, cujo nome foi alterado em homenagem ao MFA, numa iniciativa 

pública realizada no dia 25 de agosto de 1974 (VICENTE, s.d., p.139). 

 

Todas estas transformações acima referidas fazem sentido quando 

pensadas em conjunto e quando se articula o nível local com outras escalas 

de análise, ou seja, elas ocorreram em Almada, mas também noutros locais 

do país. No contexto revolucionário significam, sabemo-lo, uma vontade 

de purgar o espaço público e político. Aliás, de igual modo, após a 
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revolução republicana de 5 de Outubro de 1910, se assistira a um 

semelhante afã: saíram alguns dos reis, das rainhas e dos príncipes e 

entram personalidades que os republicanos queriam homenagear. Em 

1974, e para voltar ao exemplo de Almada, cai o nome do ditador, Oliveira 

Salazar, os dos próceres do regime e a toponímia consagrou resistentes a 

revolução e o Movimento das Forças Armadas (como agente da mudança). 

A homenagem feita a Alfredo Dinis (Alex) articula tanto sua filiação 

na classe operária almadense como sua importância a um nível mais lato, 

que ultrapassa o âmbito local. Ora, explicar que era um operário da Parry 

& Son remete-nos para o mundo do trabalho assalariado associado àqueles 

que, de entre os trabalhadores, não deixaram de lutar contra o regime e 

por seus direitos. Vale a pena relembrar, a propósito da toponímia, que 

nas diferentes camadas de nomes, criadas ou recriadas em diferentes 

contextos históricos, a versão do passado é essencialmente masculina, 

branca e ligada ao que se entendem ser as grandes figuras históricas. 

Apesar da desindustrialização do concelho, nas últimas décadas do 

século XX, há um elemento definidor da paisagem que se constitui como 

central. Referimo-nos ao já citado pórtico da Lisnave – que era uma 

empresa de construção e reparação naval. Fundado em 1962, o estaleiro 

da Margueira (em Almada) foi inaugurado em 1967 e encerrou as suas 

portas em 2000. Teve um elevado número de trabalhadores, que, em 1976, 

chegaram a perto de 10 mil (RAJADA, 2016, p. 67). Não por acaso, a 

exposição inaugurada pelo Museu Naval, em 2018, intitulou-se: “Pórtico 

de Identidade. A Lisnave em Almada.” Assim, o município de Almada, 

depois da desativação do Estaleiro da Margueira, “(...) assume a missão da 

reabilitação do lugar, promovendo em 2001 um concurso internacional 

para desenvolvimento de um plano de urbanização” (Pórtico de 

Identidade. A Lisnave em Almada, 2019, p. 141). 
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 O Plano de Urbanização de Almada Nascente (consórcio ATKINS, 

Santa Rita Arquitetos e Richard Rogers Partnership) mantém o pórtico na 

sua visão da área para o futuro. Podemos perguntar-nos que leitura terá 

este objeto, este imenso objeto: como o sinal da modernidade? Com um 

olhar que privilegia o seu tamanho e cor, com uma abordagem estética? 

Como a memória dos trabalhadores e de sua luta? É, certamente, um 

elemento patrimonial que permite diferentes leituras e significados. 

Associamos, assim, a presença do trabalho e dos operários, partindo 

da rua com o nome de um resistente antifascista até ao pórtico da Lisnave, 

mas, também, podemos falar das ausências, do que desapareceu na 

ressaca da revolução. É ainda no espaço em torno da Lisnave, para 

continuar no mesmo local, que as paredes falavam. Ou dito de outra 

forma, imediatamente após a revolução de abril de 1974, as paredes das 

cidades portuguesas encheram-se de murais, feitos pelas diferentes forças 

políticas. Analisando os murais do PCTP/MRPP, na região metropolitana 

e em Lisboa, André Carmo fala-nos das paisagens revolucionárias 

(CARMO, 2011).  

As paredes pintadas transformavam, assim, o espaço urbano num 

meio de comunicação política. De então para cá, as paredes não deixaram 

de ser utilizadas ainda que se tenha perdido o significativo dinamismo dos 

primeiros anos pós-revolucionários. São as fotografias e as memórias que 

nos permitem ter, hoje, acesso a esses murais. Fora do cânone da história 

de arte, não poderão ser entendidos também como uma forma de 

expressão artística, além do seu significado político? 

O espaço político de Almada, ainda hoje, tem paredes pintadas, mas, 

junto à Lisnave, cumpre evocar a ausência do que existiu e que configura 

uma teia de significados. Era aí que se encontrava, por exemplo, o mural 

com as palavras de ordem “Rumo ao socialismo, Defendendo a Reforma 

Agrária, O Controlo Operário, Nacionalizações” (CENTRO DE 
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DOCUMENTAÇÃO 25 DE ABRIL), de 1977, e tendo como autoria a 

Comissão Cultural da Incrível Almadense (uma coletividade do concelho). 

Pintar as paredes, embora pesem as rivalidades entre diferentes forças 

políticas, era um ato que significava um consenso social em torno desta 

forma de politizar o espaço. Ou, ainda, para voltar a André Carmo, os 

murais do PCTP/MRPP também materializam “atos de cidadania artística 

colectiva” [acts of collective artistic citizenship] (CARMO, 2011, p. 38). 

Entre o que ainda existe, pode somar-se o que existiu, recuperando 

patrimónios de luta mais vastos e mais complexos.  

Nem tudo o que foi escrito desapareceu; restam, ainda, na cidade, 

sinais das lutas políticas anteriores. Aqui trazemos um exemplo das 

paredes da Cova da Piedade (Almada): a negro ainda se pode ler, com 

grande clareza, a palavra Barreto; de forma menos clara, a palavra que 

antecede este nome, Lei; finalmente, a terceira palavra, da qual se 

distingue o n inicial e se pode adivinhar o ã. Que leitura pode ter esta 

inscrição para quem não conhece o contexto da política portuguesa dos 

anos ‘70? É possível descortinar o que está escrito sem ter conhecimento 

ou memória do que aconteceu? É fácil para aqueles que têm memória ou 

que estudaram o assunto, encontrar aqui a frase, o slogan, “Lei Barreto 

Não” (figura 2). O contexto político, de uma forma simples, relaciona-se 

com a legislação que travou o processo de Reforma Agrária em Portugal 

(cooperativas e Unidades Colectivas de Produção), assinada em 1977, pelo 

então ministro António Barreto. Relembremos como esta frase se 

relacionava com o mural acima mencionado, que afirmava a necessidade 

de defesa da Reforma Agrária. 

A parede mantém ainda esses traços de uma reivindicação feita, 

muito provavelmente, nos anos ’70 do século XX. Não está apagada, mas 

pode não ser reconhecida. Frase forte, ao tempo, pode ter perdido parte 

do seu significado, mas ali está, entre a presença e a ausência. 
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Figura 2 - Parede na Cova da Piedade (Almada) 

 

Fonte: elaborada pela autora (2019) 

 

Em Almada, também na Cova da Piedade, encontramos o último 

exemplo sobre a forma como as paredes são utilizadas como local de 

comunicação política (Figura 3). 

 

Figura 3 - Parede na Cova da Piedade (Almada) 

 

Fonte: elaborada pela autora (2020) 

 

Neste caso, a mensagem é clara e legível: “Vota no Octávio Pato”. Nas 

eleições para Presidente da República, de 1976, Octávio Pato (1925-1999) 
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foi o candidato do PCP. Antes do 25 de Abril de 1974, Octávio Pato foi um 

resistente contra a ditadura, preso e torturado. Depois da revolução, 

manteve sua atividade política. Além desta sua candidatura, este dirigente 

comunista foi deputado na Assembleia Constituinte e na Assembleia da 

República. Na eleição de 1976, o candidato eleito foi António dos Santos 

Ramalho Eanes e o candidato comunista teve 7,59% dos votos 

(COMISSÃO NACIONAL DE ELEIÇÕES). 

Por entre tags e outras pichagens, esta parede mantém a memória da 

eleição de 1976. Ao escrever-se “Vota no Octávio Pato” com a seta a 

confirmar o sentido e a identificação do pedido, parece introduzir-se um 

elemento de familiaridade com a partícula “no”. O comum é encontrar a 

formulação: “Vota Octávio Pato”. Partindo desta premissa, assume-se que 

quem escreveu sentia a relação pessoal com o candidato e assumia a 

proximidade.  É, assim, tanto uma marca das eleições como da forma como 

se podia sentir a relação com um candidato. 

Figura 4 - Parede em Beja 

 

Fonte: elaborada pela  autora (2020) 
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A figura 4 mostra-nos uma parede da cidade de Beja, numa rua do 

centro, juntando a imagem de Catarina Eufémia e a frase “Beja, cidade anti 

fascista”. Catarina Eufémia foi assassinada a tiro pela Guarda Nacional 

Republicana (GNR), em Baleizão, concelho de Beja, em maio de 1954, no 

início das ceifas, no contexto de uma greve de assalariadas rurais, 

reivindicando aumento de salário. Associada ao Partido Comunista 

Português (PCP), Catarina Eufémia é entendida como um exemplo da luta 

e da resistência do campesinato alentejano na luta contra o regime 

repressivo da ditadura, do Estado Novo. Em relação a Catarina Eufémia, 

Manuel Loff, na conferência Classe e memória(s) de classe nos discursos 

sobre a resistência antifascista portuguesa, distingue este caso singular de 

uma heroína individual, mas “do coletivo que é o campesinato alentejano” 

(LOFF, 2014), ou seja, uma mulher que se distingue no que diz respeito à 

memória camponesa e na qual predominam os heróis coletivos. 

Zeca Afonso (José Afonso, 1929-1987), um dos grandes cantores de 

intervenção, imortalizou Catarina Eufémia no LP Cantigas do Maio, 

editado em 1971, musicando um poema de António Vicente Campinas 

(1910-1998), Cantar Alentejano. Foi um dos vários poemas que lhe foi 

dedicado. Da gravação desta música, feita num estúdio em Paris, conta 

José Mário Branco o seguinte episódio: 

 

O regime de gravações – tardes e noites – fez que, nesse princípio de tarde, 

fosse a altura de gravar o “Cantar Alentejano”, “Vamos a isto, Zeca?”, ia eu 

dizendo, naturalmente preocupado com a factura do estúdio. “Não tens nada 

para ir metendo?”, desconversava ele. Via-se que não estava pronto. “Queres 

ir metendo outras coisas? Faltam vozes no “Milho Verde” e no “Senhor 

Arcanjo”… E assim ia passando a tarde. “Está bem, vamos metendo outras 

vozes”. Mas não se conseguia grande coisa. A alma dele – percebi depois – 

estava toda no Alentejo, nos olhos de Catarina Eufémia. E, como tantas vezes 
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acontecia, andava no estúdio para cá e para lá, em passos nervosos, como o 

jovem leão na sua jaula. 

Até que, já pela tardinha: “Eu vou até lá fora, olhar para as vacas” – o estúdio 

era numa quinta apalaçada, no meio dos campos. Desapareceu, uma hora ou 

duas. Quando voltou já era quase noite. “Vamos gravar a Catarina”. O Bóris 

meteu-se na pequena cabina, para o som da viola ficar isolado da voz. O Zeca, 

no meio do estúdio, sozinho e às escuras, cantou. Uma só vez. Essa que está 

no disco. 

Nós, os outros, os privilegiados espectadores, estávamos na central técnica, 

quase todos a chorar incluindo o técnico francês. “Acham que é melhor eu 

cantar isto outra vez?” 

“Não, Zeca, não. Está muito bem assim… (BRANCO, s.d.). 

 

Ora é exatamente esta música, cantada uma só vez e gravada, que se 

pode associar a este rosto que encontramos neste caso em Beja, mas que 

esteve presente em tantas outras paredes.Não me é possível precisar 

quando foi feita esta intervenção nas paredes da cidade de Beja, mas é 

relativamente recente. Nascida em 1974, lembro-me de ver o rosto de 

Catarina Eufémia, antes de perceber quem era e o que representava. 

Durante muitos anos, como um ícone, surgia/mantinha-se pelas paredes, 

até que as paredes se tornaram mais silenciosas – sobretudo quando 

comparadas com o período revolucionário. 

Existiram, claro está, controvérsias públicas2 em torno do significado 

de Catarina Eufémia. Neste contexto, gostaria de recuperar as palavras de 

Paula Godinho: 

 

Escrevia no blog - e reitero aqui - que há que discernir entre o fundamental e 

o acessório, a lana caprina. Uma coisa é o nível da propaganda, do regime, ou 

do PCP. Outra o da inegável realidade. Terei de me repetir: Catarina Eufémia 

 
2 Por exemplo, Natália Santos, “Catarina Eufémia: (Des)Montagem de um mito, conclusão publicada online no blog 
Estudos sobre o Comunismo [acesso online https://estudossobrecomunismo2.wordpress.com/2005/03/18/natalia-
santos-catarina-eufemia-des-montagem-de-um-mito/]. Discussão no citado blog Estudos sobre o comunismo em 
2005. Artigos no jornal Público, 2005. 

https://estudossobrecomunismo2.wordpress.com/2005/03/18/natalia-santos-catarina-eufemia-des-montagem-de-um-mito/
https://estudossobrecomunismo2.wordpress.com/2005/03/18/natalia-santos-catarina-eufemia-des-montagem-de-um-mito/


Maria Alice Samara | 153 

 

foi, objectivamente, uma assalariada rural alentejana que foi assassinada pela 

repressão salazarista. Que fazer para que entenda que a pletora de discursos 

em torno do facto não consegue alterar esta realidade objectiva e 

fundamental? Objectivamente, também, posso escrever que foi o PCP que 

dirigiu, desde pelo menos a reorganização nos anos 1940, as lutas nos campos 

do sul. Posso indicar fontes, passíveis de ser cruzadas, umas da repressão, 

outras - escritas e orais - sobre os que se opuseram, foram presos, torturados 

e mortos. Torna-se ainda, necessária, em todas as circunstâncias, uma 

cuidadosa crítica das fontes. No contexto sul, como vários investigadores já 

demonstraram, o PCP constituía em múltiplas povoações um facto cultural, 

que se cerzia, pela prática dos seus militantes, com a vida de miséria e de 

opressão a que o regime de exploração da terra e a ditadura salazarista 

condenavam os homens e as mulheres (GODINHO, 2015). 

 

No entanto, com novos contextos de crise económica, de dinâmicas 

políticas nas quais se assiste ao crescimento de movimentos de extrema 

direita, a imagem ressurgiu, nomeadamente em manifestações muito 

recentes (setembro de 2020). Na verdade, nunca desaparecera de todos os 

que mantêm viva a memória da resistência ao fascismo. Ainda Zeca 

Afonso: “Quem viu morrer Catarina / Não perdoa a quem matou”. Na 

verdade, não vimos morrer Catarina, não vimos, literalmente, mas, 

conhecendo sua história, de alguma forma vemos sua morte e sentimo-la 

como uma injustiça. Relembrando ainda o Cantar Alentejano: “Ficou 

vermelha a campina / Do sangue que então brotou”. O sangue que está 

ausente do rosto plácido da imagem, mas, para quem conhece Catarina 

Eufémia e a canção do Zeca, sabe que lá está, que de alguma forma é 

evocado. 
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Figura 5 - Parede em Beja 

 

Fonte: produzida pela autora (2020) 

 

Gostava de falar desta imagem em que apenas encontramos Catarina 

Eufémia, sem a frase da anterior. Será o rosto de Catarina a metonímia do 

antifascismo? O rosto evoca o passado, é certo, mas pode ser lido como 

uma luta com os olhos no futuro. E quem representa agora este rosto? Os 

novos que não são camponeses, mas que têm a sua vida precária? Os que 

lutam e reconhecem o património da esquerda? Poderá Catarina Eufémia 

desocultar a invisibilidade dos migrantes que trabalham agora nos campos 

do Alentejo? O rosto de Catarina Eufémia é, vimo-lo, mais do que um 

rosto. Independentemente de polémicas anteriores, tem a capacidade de 

continuar a fazer sentido nos dias de hoje, memória e futuro. 

 

 

Quando estamos a analisar o património e a memória, a forma como 

se inscrevem nas cidades revestem-se de vários tipos. Partimos de 
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escolhas, de propostas e de encontros, assumindo que as paredes nos 

permitem equacionar tanto a presença como as ausências. Entre estes dois 

termos antagónicos está o que vai desaparecendo, o que se esboroa, o que 

pode perder o sentido. 

Escolhemos como conservar e o que conservar na cidade. 

Valorizamos de forma diferente as diversas manifestações políticas ou 

estéticas que encontramos nas paredes. Começamos por uma placa 

toponímica, uma forma clássica de conferir sentido ao espaço, nomeando-

o de acordo com o poder, ou o consenso social achava merecedor num 

determinado contexto, mas é precisamente esta placa que nos dá o mote 

para pensar a memória do trabalho e dos trabalhadores, das suas lutas e 

reivindicações. E assim observamos as paredes e lembrámos o que já não 

existe (o mural da Lisnave). Em Beja, a intervenção recente de marcação 

do espaço público reatualiza o significado das lutas. 

Defendemos que, na cidade, o gesto, o traço, a ausência e a presença 

nos revelam muito das dinâmicas políticas e que o que é produzido – e o 

que é perdido – são marcos essenciais. Almada e Beja contam-nos, assim, 

da resistência, da revolução, da mudança e do esquecimento.  
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Em setembro de 2018, a equipe do Memorial da Resistência de São 

Paulo começava a planejar as atividades que comporiam, em janeiro do 

próximo ano, o marco dos dez anos da instituição. Na sala do Núcleo de 

Pesquisa, debrucei-me sobre as origens do Memorial, em 2008, para 

sintetizar as motivações que levaram à criação do primeiro museu 

brasileiro sobre memórias políticas da ditadura, buscando traçar também 

um quadro que ajudasse a compreender quais foram seus maiores desafios 

e conquistas ao longo desses dez anos. Ao mesmo tempo, questionava 

sobre qual papel a instituição vinha desempenhando junto do público, ao 

longo de todo esse tempo de existência. Era uma pergunta importante 

porque, se em 2008 o contexto era de “ventos favoráveis” – remetendo a 

 
 Texto originalmente intitulado “El revisionismo histórico reproducido por jóvenes brasileños. Análisis de Libros de 
Visita del Memorial da Resistência” e apresentado durante o XII Seminario Internacional Políticas de la Memoria – 
Crisis del Presente y Disputas por la Memoria, organizado pelo Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti nos 
dias 3, 4 e 5 de outubro de 2019, na cidade de Buenos Aires (Argentina). Agradeço pela colaboração de Geovana 
Martins pela tabulação dos dados apresentados neste artigo.  

1 Historiadora formada pela UFMG, com mestrado pela USP, e pesquisadora no Memorial da Resistência de São 
Paulo. E-mail: juliagumieri@gmail.com. Memorial da Resistência de São Paulo (São Paulo – Brasil). 

mailto:juliagumieri@gmail.com
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um momento no qual o país assumia, no plano das ações governamentais, 

o desejo pela construção de políticas para reparação das violações da 

ditadura –; em 2018, o tempo já estava nublado para a abordagem sobre 

os direitos humanos e, mais ainda, sobre a memória da resistência. No 

espaço expositivo, com o início do período eleitoral, alguns visitantes 

questionavam sobre quando a ideologia seria deixada de lado e sobre 

quando o “outro lado” da história e a violência da esquerda seriam 

abordados, ou por que ainda se mantinha um “Memorial do PT”. Ganhava 

força, nesse contexto, a adesão a uma visão conservadora e/ou nostálgica 

sobre a ditadura (ancorada nas memórias das Forças Armadas) e uma 

recusa ao debate diante da ampliação da polarização político-social 

iniciada em 2013 e aprofundada nas eleições de 2014, no impeachment de 

2016 e nesse contexto eleitoral de 2018. 

Diante desse cenário, este texto realiza uma articulação entre dois 

pontos: a compreensão, pelo público, do papel e importância do Memorial 

da Resistência inserido em um complexo cenário memorialista sobre a 

ditadura brasileira, e a identificação do crescente fenômeno negacionista e 

instrumentalista do revisionismo histórico sobre esse período. 

Compreende-se essa segunda frente (costurada entre o negacionismo e o 

revisionismo instrumentalista) como uma corrente que visa a confrontar 

e a reordenar a memória política e a verdade histórica desse período por 

meio da recuperação de discursos conservadores (velhos discursos 

transvestidos de “novos”) e que ganhou força pública a partir da figura de 

Jair Bolsonaro como candidato a presidente. Essa análise estruturou-se no 

estudo de cinco livros de visita do Memorial da Resistência – cadernos em 

que os visitantes, a partir das suas experiências nas exposições, registram 

suas impressões, críticas, sugestões ou qualquer outra questão que 

desejarem – no período entre 1o de outubro de 2018 (mês das eleições 

presidenciais) e 31 de março de 2019. Considerou-se a data de 31 de março, 
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dia da efetivação do golpe militar contra o presidente João Goulart, que 

nesse ano (2019) voltou à agenda oficial de celebrações do Estado a partir 

da recomendação do presidente em seu 90º dia de mandato.   

 

 

Inaugurado em 25 de janeiro de 2009, o Memorial da Resistência de 

São Paulo preserva memórias da resistência e da repressão políticas do 

Brasil republicano. Atualmente, ocupa parte do edifício que foi sede, entre 

1940 e 1983, do Departamento Estadual de Ordem Política e Social de São 

Paulo (Deops/SP) – referenciado popularmente como o Prédio do Dops 

(antiga sigla pela qual era designado o órgão). Pode-se afirmar que o 

Memorial é a primeira e única instituição museológica brasileira, em 

escala, que se dedica a salvaguardar, preservar e comunicar as memórias 

de indivíduos e grupos que resistiram ante a violência do Estado e a 

supressão dos direitos constitucionais no período republicano brasileiro, 

com especial destaque para a ditadura civil-militar (1964-1985).  

Concebido, inaugurado e gerido, em seus dez anos, nos governos do 

Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB),2 o Memorial da 

Resistência de São Paulo é fruto, principalmente, da reivindicação e 

atuação de ex-presos políticos, familiares de mortos e de desaparecidos, 

organizações de direitos humanos e instâncias governamentais do poder 

público. Esses atores lograram não só a transferência do antigo Prédio do 

Dops da Secretaria de Segurança Pública para a Secretaria da Cultura 

 
2 Até o momento, o PSDB está à frente do governo de São Paulo, desde 1995, salvo os curtos períodos assumidos 
pelos vice-governadores Cláudio Lembo, do PFL, em 2006, e Márcio França, do PSB, em 2018. Um dado histórico 
que, quando avaliado, invalida qualquer possibilidade de o Memorial da Resistência estar dedicado à memória política 
do Partido dos Trabalhadores, conforme preconizado por alguns visitantes no auge dos embates do processo eleitoral 
de 2018.  
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(entre os anos de 1997-98)3, como fizeram frente à necessidade de que o 

edifício, por suas memórias associadas ao antigo espaço carcerário da 

polícia política paulista, fosse convertido em um memorial sobre a luta 

pela democracia durante a ditadura, baseando-se nos valores da 

resistência e desenvolvendo vocação educativa.  

Uma das características mais potentes do processo de criação do 

Memorial da Resistência foi o destaque atribuído aos ex-presos políticos 

pela equipe técnica durante a implantação da instituição. O testemunho 

desses ex-presos foi a linha condutora e o pilar do discurso expositivo do 

Memorial, reconstruindo, pelas narrativas individuais costuradas às 

memórias coletivas, a compreensão do espaço carcerário remanescente do 

Deops/SP, do cotidiano da experiência prisional e da importância da 

resistência como elo de sobrevivência e luta contra a repressão. A 

reconstituição do espaço, realizada nesse contexto, esteve, portanto, 

intrinsecamente relacionada às experiências vividas pelos ex-presos nesse 

edifício, invertendo a lógica do período da repressão para atribuir 

protagonismo às memórias dos ex-presos.  

A partir desse ponto, destaco também o entendimento de que o norte 

conceitual do Memorial, construído a partir de sua orientação 

museográfica, é a narrativa memorialista da resistência, mas em uma 

noção ainda pouco pluralista. Isso porque amparou-se, durante muitos 

anos, na memória da experiência prisional construída em associação 

direta à luta pela democracia (o que também nem sempre representa um 

fato historiográfico relacionável). Com essas escolhas, a violência e a 

repressão terminaram por ganhar características secundárias e um papel 

de backstage, sendo possível a compreensão de seus alcances apenas em 

 
3 Para maiores detalhes sobre esse processo, conferir a entrevista de Belisário dos Santos Júnior durante a Coleta 
Pública de Testemunhos sobre as ocupações do edifício sede do Memorial da Resistencia após a extinção do Deops/SP. 
Memorial da Resistência de São Paulo, entrevista concedida a Julia Gumieri em 18 de agosto de 2018. 
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um segundo momento. Aponta-se abaixo um trecho da entrevista com 

Maurice Politi4 sobre o processo de implantação do Memorial e sobre o 

debate a respeito das escolhas que estavam sendo realizadas naquele 

momento de concepção e que apontam para esse cenário que se 

problematiza aqui: 

 

Uma das coisas que foi comum a todos nós é bem representada pela famosa 

frase do Ivan Seixas5: “Onde a humanidade vence a barbárie”. A gente queria 

mostrar isso. Queríamos mostrar que, por mais que esse fosse um lugar 

terrível, de tortura, de morte e de prisões, a solidariedade entre os presos 

permitiu que nesse lugar, apesar da barbárie, houvesse sentimentos de 

solidariedade e de humanidade. Isso não foi nem discutido, porque era uma 

opinião unânime, mas me lembro que a gente discutiu: “Vamos fazer uma sala 

com instrumento de tortura? ”. E foi a Cristina Bruno [museóloga responsável 

pelo projeto] quem disse: “Não. Não é o lugar para mostrar a tortura. Podemos 

falar sobre a tortura, mas não vamos entrar em detalhes sobre ela. Isso fica 

para os educadores”. E eu acho que para nós, os ex-presos, o que queríamos 

desse lugar é que ele fosse, dentro do possível, agradável de ser visitado. [...]. 

Para nós era isso: a nossa bandeira vai estar ali. Esse era um lugar de 

repressão, mas agora será um lugar de educação, de cidadania. (POLITI apud 

MEMORIAL, 2018, p.103-104). 

 

Toda essa estrutura na qual foi concebido, e na qual atua o Memorial 

da Resistência, é perceptível e sensível à maior parte dos visitantes da 

instituição (que recebe anualmente cerca de 80 mil pessoas): a valoração 

das experiências pessoais dos que lutaram contra a ditadura e que por 

serem oposição ao governo sofreram torturas diversas; a construção de 

 
4 Durante a ditadura, Maurice Politi integrou a Ação Libertadora Nacional (ALN), sendo preso político entre 1970 e 
1974 e expulso do país em 1975. Durante a implantação do Memorial da Resistência, foi colaborador e consultor sobre 
o cotidiano nas celas do Deops. Até 2018, foi membro do Conselho de Orientação Cultural da instituição. 

5 Ivan Seixas integrou o Movimento Revolucionário Tiradentes (MRT), sendo preso aos 16 anos de idade com seu pai, 
Joaquim – cuja execução no DOI-Codi/SP foi ouvida por toda a família. O caso de Ivan Seixas, menor de idade e detido 
por cinco anos, figurou em inúmeras denúncias no exterior contra o regime brasileiro. Durante a implantação do 
Memorial, também atuou como consultor sobre o cotidiano nas celas do Deops.  
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um entendimento sobre o que foi a resistência naquele contexto e, como 

desdobramento, o que foi essa violência de Estado praticada pelos 

militares. Mas, como um outro lado da mesma moeda, surgem as mesmas 

questões. Por que a resistência museografada não é plural? E por que a 

violência de Estado não acabou para outras (e grandes) parcelas da 

população brasileira? Vocês (Memorial) também a entendem como 

resistência? Abaixo, destacam-se algumas das anotações registradas nos 

livros de visita da Exposição de Longa Duração sobre essas questões. 

Pela proposta do próprio artigo, não se vai delongar nas análises 

dessa etapa do livro de visitas por entender que as manifestações expostas 

nesta seção não são conflitivas com as memórias que estão sendo 

trabalhadas institucionalmente no espaço, ainda que muitas levantem 

problemáticas fundamentais sobre as noções pluralistas das memórias da 

resistência ou questionem as escolhas museográficas realizadas. Neste 

artigo, reserva-se espaço para analisar as avaliações dos visitantes na 

próxima seção, quando se abordam os conflitos e disputas de memória 

acerca da ditadura. Por fim, destaca-se também que, por questões de 

privacidade, não foram registrados os nomes dos que assinaram seus 

comentários e que, nos exemplos abaixo, cada linha representa a 

manifestação de um visitante. 

 

Livro 1 – agosto a outubro de 20186 

 

#EleNão 

#EleNunca  

#FascistaVoltaPra64 

#FascismoNuncaMais 

 
6 Os livros 1 e 2 foram analisados a partir de 1o de outubro, e o livro 5 analisou-se até 31 de março, conforme recorte. 
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#PeriferiaResiste 

#FavelaVive 

#NegrosResistem 

 

Livro 2 – agosto a outubro de 2018  

 

Celebre a liberdade e não à volta da repressão, afinal muitos 

morreram por isso. 

#EleNão #EleNunca Exposição mais do que necessária. Rememorar 

o passado é uma forma de impedir que as atrocidades do passado sejam 

retomadas. Ditadura Nunca Mais.  

 

Livro 3 – outubro a novembro de 2018 

 

Este lugar permanece como pequena amostra do que acontece 

quando o adversário se torna inimigo. 

Eu, Laiz, mulher negra e estudiosa, não vivi as experiências 

traumáticas da ditadura, mas todos os dias sobrevivo ao racismo e ao 

machismo instituído pelas organizações e por uma cultura excludente e 

fascista. Por mim, por todas as pessoas negras, periféricas e 

marginalizadas, eu grito: DITADURA NUNCA MAIS!! 

Que as pessoas se lembrem do horror que aconteceu aqui e que isso 

sirva de exemplo para que não volte a acontecer. Não quero ter medo de 

ser quem eu sou e de amar quem eu amo! #Elenão #ResistênciaLGBTQ+  
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Livro 4 – novembro de 2018 a janeiro de 2019 

 

A ditadura precisa ser lembrada para não ser repetida. Ditadura 

Nunca Mais! Pela liberdade de expressão, pelo respeito às diferenças. Não 

ao presidente que elogia Ustra! #Elenão #DitaduraNuncaMais 

Grande omissão: favor incluir publicamente os nomes de todos os 

torturadores que atuaram nestas dependências.  

O museu é incrível. Lugar bastante pesado; só faltou os instrumentos 

de tortura. Um lugar que todos deveriam visitar, inclusive os fascistas. 

Impressionado como não sabemos contar a nossa história! Esse 

memorial não permite aos brasileiros entender a importância e o horror 

da ditadura. Não revela resistência! Imagino um estrangeiro visitando esse 

local! Jamais entenderá nada! Triste com o fato de valorizarmos tão pouco 

a nossa história! Talvez por isso estejamos cometendo sempre os mesmos 

erros! Espero revisitar esse memorial um dia e ver nossa história mais 

bem contada.  

Todas as ditaduras são um lixo! (Sem exceção de viés ideológico.) 

Parabéns pelo espaço de lembrança.  

 

Livro 5 – janeiro a maio de 2019 

 

Queria que mostrassem os malditos porões do Dops, com as 

máquinas de tortura, os espaços de morte dos heróis deste país.  

Seria importante dar maior destaque à tortura feita nos dias atuais. 

Quem matou e quem mandou matar Marielle? #1ano. A ditadura nunca 

acabou para o preto e favelado.  

O museu não deixa claro o real motivo da resistência e pelo que 

realmente lutavam, somente fala sobre a dificuldade do processo chamado 

ditadura. 
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Parabéns ao Estado de São Paulo por preservar e deixar registrado esse 

período tenebroso da nossa história, principalmente no momento em que 

vivemos, onde tentam relativizar esse período infeliz de nossa história.  

Lembrar é resistir. Em tempos de presidente celebrando a implantação 

de um governo que matou, torturou e censurou seu povo, estar no Museu da 

Resistência nos lembra que devemos resistir sempre. Ditadura nunca mais.  

Os comentários expostos nesta seção, como mencionado, são fruto das 

opiniões dos visitantes ao percorrerem a Exposição de Longa Duração do 

Memorial. Importante dizer que essa exposição ocupa as quatro celas 

remanescentes localizadas no térreo de um edifício de cinco andares que 

durante mais de 40 anos foi todo ocupado pela polícia política paulista (1940-

1983).7 

A Exposição de Longa Duração foi concebida em 2008 por um grupo 

técnico multidisciplinar (envolvendo museólogos, historiadores e educadores) 

em diálogo direto com as memórias e referências de um grupo de ex-presos 

políticos que haviam sido detidos no Deops/SP, durante a ditadura, entre fins 

dos anos 1960 e meados dos anos 1970. E isso ajuda a explicar o recorte pouco 

pluralista da memória-fonte para a reconstrução do espaço expositivo. Mas, 

se naquele momento o foco era trabalhar a memória do espaço carcerário e, 

portanto, um recorte do tema da repressão (que se manifesta de formas mais 

amplas, inclusive como uma estrutura legal da organização, da lógica e do 

funcionamento do próprio Estado brasileiro), o resultado também foi um 

recorte das vítimas da repressão: aqueles que haviam sido detidos no 

Deops/SP. E essa escolha exclui outros atores da resistência à ditadura e que 

sofreram repressão, ainda que manifestada de outras formas, sem que 

 
7 Atualmente, o prédio é designado como Estação Pinacoteca e, com exceção do terceiro andar e das celas 
remanescentes, é ocupado pela Pinacoteca de São Paulo, sendo palco de exposições de arte.   
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tenham sido encaminhados para um centro de detenção e tortura como o 

Prédio do Dops. 

Nos últimos anos, muitas críticas importantes sobre a memória da 

ditadura foram sendo formuladas no seio da sociedade e nas universidades 

brasileiras, ampliando o debate sobre muitos pontos dessa teia de memórias 

e atores do período de 1964-1985. Exemplos importantes da ampliação desse 

debate são o questionamento sobre o papel legitimador que a sociedade 

brasileira atribuiu às soluções autoritárias nas convulsões pré-golpe de 1964; 

as múltiplas configurações e projetos políticos da direita e da esquerda no 

governo João Goulart (1961-64); o apoio social e financeiro recebido pelos 

militares, principalmente via empresariado; e a difusão do termo “ditadura 

civil-militar”; além da propulsão do debate sobre as outras muitas camadas de 

resistência, como as memórias da resistência negra, homossexual, periférica, 

popular, feminista, indígena ou camponesa.  

Mas, ainda que o Memorial venha tentando incorporar esses debates e 

acolher as críticas que tem recebido nos últimos anos sobre sua expografia, há 

de se considerar uma questão que às vezes não chega no público: os 

recorrentes cortes de verba para os museus via governo do estado e a 

impossibilidade de reformular o espaço sem orçamento e sem equipe 

suficiente. Não que isso deva justificar as ausências na Exposição de Longa 

Duração, mas também limita a ação da instituição, que não conseguiu rever 

sua expografia (já datada de dez anos) a fim de incorporar os debates mais 

recentes, principalmente sobre a questão das múltiplas resistências à ditadura. 

A resposta da instituição, nesse sentido, tem sido a ampliação dos Programas 

de Pesquisa e da Ação Educativa, que buscam abordar, de uma maneira 

ampla, os diferentes processos de repressão e resistência vividos nos anos da 

ditadura, e os reflexos e impactos que 21 anos de violência estatal deixaram no 

tecido social e político do país.  
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Consideradas essas questões, passa-se agora à próxima seção, onde se 

debate o processo negacionista e instrumentalista do revisionismo que passa 

a ser mais incisivo nos registros desses livros de visita, no período eleitoral de 

2018, destacando, inclusive, as incidências desses registros ao longo dos meses 

analisados. 

 

Com essa frase, registrada por um visitante no livro da Exposição de 

Longa Duração, no dia 6 de abril de 2019, abro os temas que norteiam o 

cotidiano no Memorial da Resistência desde a aproximação das eleições de 

2018, principalmente diante do trabalho que se desempenhou na 

preservação e comunicação das memórias da resistência durante a 

ditadura. Não que os desafios enfrentados no último ano sejam novidade 

no seio dos movimentos por Memória, Verdade e Justiça no país, que, não 

raras vezes, precisam sair em defesa de uma memória que vem sendo 

politicamente construída no cenário público, há muitos anos. E, nesse 

quadro, é importante destacar que, mais recentemente, as memórias sobre 

o reconhecimento “das vítimas da ditadura” vêm sendo tratadas como 

parte de uma política e de um esforço do Estado brasileiro em incorporar 

verdades há muito tempo negadas. E fala-se principalmente em relação 

aos mortos e desaparecidos do período, vide entrega do Relatório Final da 

Comissão Nacional da Verdade (CNV) em dezembro de 2014.8 Mas, se o 

tema não era novidade em alguns espaços e entre determinados atores 

 
8 Em dezembro de 2014, a CNV encerrou suas atividades e entregou seu Relatório Final à Presidência da República: 
um documento de três volumes temáticos, sistematizando a memória oficial do Estado sobre a ditadura. Nesse 
trabalho, o Estado brasileiro voltou seus esforços em reconhecer o protagonismo dos mortos e desaparecidos 
políticos, aos quais é dedicado um volume inteiro do relatório. Esse reconhecimento se dá pela valoração da histórica 
luta dos familiares desses mortos e desaparecidos que desde a ditadura atuaram para desconstruir a memória dos 
desaparecidos como “terroristas” e reivindicá-los como “resistentes” (AZEVEDO, 2018). 
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políticos e sociais, o que veio à tona a partir do crescimento da figura de 

Bolsonaro no cenário eleitoral foi exatamente a intensidade e o alcance que 

o enfrentamento e a recusa a essa memória, reparatória e recém-fundada 

como oficial, ganharam no espaço público. 

Muito se pode dizer sobre as conjunturas políticas, sociais e 

econômicas que levaram à eleição de Bolsonaro e que se mesclam a muitos 

outros complexos fatores: como o conservadorismo da própria sociedade 

brasileira, que, somado às boas doses de elitismo da classe média, foi 

instrumentalizado para denunciar as intenções do PT em permanecer 

“eternamente” no poder, instaurando uma “república bolivariana”; o 

moralismo entrelaçado a um forte cristianismo (principalmente 

evangélico, no contexto) que denuncia a degradação da sociedade e da 

“família” brasileira ante os avanços dos movimentos feministas, de gênero 

e em defesa das diversidades sexuais; o retorno do nacionalismo, mas 

esvaziado de soberania (como seria de se esperar ao recuperar essa 

recorrente) e aparado na retomada dos símbolos nacionais como valores 

patrióticos para fazer frente ao avanço do comunismo (sempre esse 

espectro); as crises econômicas aprofundadas desde a abertura dos 

processos de impeachment contra Dilma Rousseff; as espetacularizações e 

parcialidades das investigações envolvendo grandes escândalos de 

corrupção (e esses dois últimos itens, associados ao conservadorismo, por 

exemplo, são bons ingredientes para o surgimento de líderes populistas 

com soluções simplistas e salvadoras); o sucesso do “projeto antipetista”, 

costurado a muitas mãos e contando com potentes setores como o 

empresariado, os artistas da Rede Globo e a grande mídia; a influência das 

novas tecnologias nos processos eleitorais (e já existem excelentes análises 

nesse sentido); e as reformas (em vários níveis) que se construíram como 

necessárias para salvar a economia do país, mas cujos formato e alcance 

não foram debatidos com a população e que, inclusive, traçaram-se à 



170 | Experimentações do patrimônio: diversidades e resistências 

 

revelia da opinião pública. Esses apontamentos, extremamente breves, 

jamais teriam como proposta esgotar os caminhos que ajudariam a 

entender o avanço de uma figura política tão pouco articulada como Jair 

Bolsonaro, que acabou se elegendo presidente do Brasil com uma margem 

tranquila de votos no segundo turno, realizado em 28 de outubro de 2018. 

Além disso, o caminho neste artigo não toma essa direção – embora a 

compreensão de toda essa conjuntura seja extremamente necessária para 

pensar os rumos de um país que caminha a passos largos rumo ao 

retrocesso no tratamento e na condução da própria democracia. No 

entanto, também não se pode entrar na avaliação que se quer sem ao 

menos desenhar, em rascunho, esse cenário.  

Feito isso, considera-se importante destacar que, dos muitos temas 

instrumentalizados pelo bolsonarismo (como o combate à corrupção, ao 

modelo político vigente e ao antipetismo), a disputa em torno da memória 

da ditadura visando a sua reescrita, ou a sua refundação, alinhada com a 

memória das Forças Armadas sobre o período, é o discurso e a pauta que 

sempre acompanharam a figura de Bolsonaro nos seus quase 30 anos de 

atuação na Câmara dos Deputados. Período em que ele ainda era uma 

figura obscura e pouco referenciada entre seus próprios colegas9. Assim, 

entende-se que o embate que o presidente trava contra a memória que 

vinha sendo debatida e construída no cenário público por todos os 

governos que o antecederam é uma guerra ideológica na qual ele deseja, e 

força, um realinhamento do discurso oficial e da verdade histórica sobre o 

período. Mais uma vez, à revelia dos debates especializados e dos anseios 

 
9 Em relação à pauta militarista de Bolsonaro sobre a memória da ditadura, destacam-se duas situações importantes: 
o cartaz que ele estampava em seu gabinete enquanto deputado federal, afirmando: “Quem procura osso é cachorro”. 
A frase é uma referência à busca pelos ossos de desaparecidos políticos executados pelo Exército na região amazônica, 
durante a Guerrilha do Araguaia (1972-74). O segundo é o discurso pronunciado durante a votação na Câmara em 
favor do impeachment da presidente Dilma. No ato, Bolsonaro dedicou seu voto ao coronel Carlos Alberto Brilhante 
Ustra, antigo chefe do DOI-Codi/SP – destacado aparelho de repressão e desaparecimento do Exército durante a 
ditadura – e o primeiro militar condenado pela Justiça Brasileira (em ação cível) pela prática de tortura. Reformado, 
Ustra continuou politicamente ativo, defendendo a ditadura militar e o anticomunismo. 
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democráticos da população. Essa é a questão que mais atinge o trabalho 

do Memorial da Resistência em associação com o discurso crescente de 

criminalização da resistência (seja a do período ditatorial ou a recente). E 

esse é o tema que se passa a abordar aqui. 

O primeiro passo para uma avalição pelos livros de visita do 

Memorial sobre o tema da memória da ditadura foi a imersão nos próprios 

livros, realizando uma leitura detalhada e ao mesmo tempo quantitativa 

sobre o avanço desse revisionismo associado às memórias das Forças 

Armadas. Esse movimento retoma o militarismo como uma luta contra o 

comunismo e volta a associar a resistência à ditadura como uma ação 

criminosa porque violenta (considerando apenas a oposição armada 

contra o regime como ação de resistência). Além das iniciativas de 

Bolsonaro em refundar a ditadura a partir de noções cívicas e não de 

ruptura institucional. Assim, nessa curva do discurso, o golpe militar que 

implantou a ditadura teria sido, “na verdade”, um movimento cívico 

contra o avanço do comunismo – e pretende-se avançar nesse debate um 

pouco mais à frente. De qualquer forma, vale destacar que com a imersão 

nos livros de visita foram identificados também outros temas que vinham 

sendo problematizados pelos visitantes (e que poderiam ser também 

avaliados em uma outra oportunidade). Mas, para apontar a expressão 

dessa interação polarizada, produziram-se alguns gráficos que ajudam na 

avaliação de todo o período compreendido neste artigo.  

O primeiro ponto observado foi a ocorrência de uma linguagem 

virtual reproduzida nos livros de visita em uma espécie de “twitter 

analógico” que marca a polarização política do período eleitoral entre 

quem se identificava com o projeto bolsonarista (os #elesim e suas 

variações) e os que se liam como oposição à truculência das manifestações 

de Bolsonaro e se identificavam como “resistência”, ou seja, registram-se 

como #elenão. Os usos das hashtags foram constantes, e as interações 
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entre visitantes também. Então, em não poucos casos, há inscrições de 

#elenão e #elesim e, ao mesmo tempo, rasuras nessas marcações com a 

reescrita da ideia oposta. Dessa interação, os #elesim reaparecem riscados 

e destacados como #elenão e vice-versa (conforme a Figura 1, apresentada 

abaixo e retirada do Livro 1). Também foi comum que comentários de um 

visitante (principalmente os que confrontam a memória da resistência) 

fossem respondidos por outros visitantes, gerando algumas vezes uma 

espécie de “conversa”. Por fim, destaca-se que foi por meio dessa 

manifestação e dessa autoidentificação como #elesim ou #elenão que foi 

possível quantificar a expansão do bolsonarismo no cenário público (sendo 

aqui os livros de visita interpretados como expressão pública de um viés 

ideológico em disputa no espaço político). O que é apresentado em gráficos 

logo abaixo.  

 

Figura 1 - Registros no livro de visita da Exposição de 

Longa Duração  do Memorial da Resistência de São Paulo 

 

Fonte: livro de agosto a outubro de 2018, Foto: da autora. 
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Gráfico 1 - Relação, por mês, das inscrições identificadas como #elesim e #elenão nos livros de visita 

analisados e a relação total dessas inscrições. Acrescentam-se alguns meses prévios e um mês após o 

recorte para apontar as reações do público com a intenção de comparação 

 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

Gráfico 2 - Distribuição, por mês e em porcentagem, das reações da hashtag #elenão 

 

Fonte: elaborado pela autora. 
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Gráfico 3 - Distribuição, por mês e em porcentagem, das reações da hashtag #elesim 

 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

Os gráficos identificaram uma predominância nos livros de visita da 

adesão do #elenão, ou seja, de quem se identificava como resistência (e, 

nesse contexto, como esquerda), e a inferência de tal resultado pode ser 

respondida pelo próprio espaço onde se deu essa manifestação: o 

Memorial da Resistência de São Paulo. A instituição, apesar de não 

trabalhar ideologicamente com a memória da ditadura (e no bolsonarismo 

esse termo está indissociavelmente atrelado à noção de “militância” como 

uma marca pejorativa porque de esquerda), possui, muito claramente, 

uma compreensão do debate acadêmico e das disputas políticas em torno 

dessas memórias. Classifica também a luta contra a repressão como uma 

ação de resistência em associação direta com a noção de democracia. Mas 

o importante aqui é destacar que, apesar da forte incidência do 

autorreconhecimento dos visitantes com a memória que se trabalhou no 

espaço expositivo, as expressões do #elesim foram ganhando cada mais 
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destaque à medida que esse tema ficava “quente” no cenário público. O 

que ocorreu em setembro (mês prévio às eleições), outubro (mês das 

eleições), novembro (o mês imediatamente após a vitória de Bolsonaro) e 

janeiro (primeiro mês de mandato). Para o quadro dos #elesim, é 

importante dizer que também foram contabilizados os comentários que, 

ainda que não trouxessem o uso da hashtag, confrontavam a memória 

trabalhada pela instituição e traziam elementos de cunho mais 

argumentativo. Os comentários aqui apresentados são resultado da leitura 

imersiva nesses cinco livros de visita do Memorial, sendo selecionados os 

que abordavam essa confrontação de memória potencializada pela figura 

de Bolsonaro.  

A memória das Forças Armadas, preconizada pelo presidente, 

defende que o regime militar foi orquestrado como uma “salvação 

nacional” munida de um anticomunismo visceral que impediu a 

“escravização” do Brasil por uma ideologia alienígena. A denúncia da 

violência da luta armada com o apontamento de que seus projetos não 

tinham como objetivo “a luta pela democracia”, mas sim a instauração do 

comunismo, teria justificado a necessária resposta do Estado brasileiro 

para a preservação dos valores cristãos e nacionais. Ainda nessa linha de 

argumentação, há a negação de que a violência da ditadura tenha se 

estendido a várias camadas político-sociais brasileiras, centrando-se 

apenas “em bandidos e comunistas”, além da nostalgia da época militar 

como um período de prosperidade, honestidade pública e segurança social. 

E observa-se essa linha argumentativa em vários registros dos visitantes, 

costurando novamente essa teia anticomunista para explicar a história 

política brasileira. Nesse contexto, foram resgatados símbolos e valores 

nacionais como a bandeira do Brasil, que passou a ser ícone dos 

movimentos da direita desde os eventos de 2013, em oposição aos 

movimentos de esquerda que seriam vermelhos por associação com o PT 
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e com o comunismo. Nesses movimentos mais rasos do conservadorismo, 

inflados com o projeto antipetista, a associação do PT com o 

comunismo/socialismo é direta. E, nessa associação direta 

“PT/Comunismo”, o que se ressalta é a pobreza e a miséria do povo 

brasileiro em oposição à corrupção e ao enriquecimento ilícito do alto 

escalão do partido, resultando no caos social e econômico. Seguem abaixo 

alguns comentários registrados nos livros e que caminham de mãos dadas 

com a leitura apresentada.  

 

Livro 2 

 

Filho de ex-prisioneiros de guerra russos, fugindo do comunismo e 

do nazismo. Ele não é ditador. #EleSim  

 

Livro 3  

 

Tortura é ficar na fila do SUS, esperando alguém te atender #ForaPT  

LULA SIM. Para perpetuar os anos de corrupção, analfabetismo e 

pobreza, miséria, pão e circo!  

Para lembrar, tem que ser exposta a verdade. Ele sim.  

Brasil acima de tudo, Deus acima de todos! (Desenho da bandeira do 

Brasil e apontando para ela a frase: Nunca será vermelha!!!) [Respondido 

com: Já é! De sangue!] 

 

Livro 4 

 

#EleNão – Ele não está envolvido em lava-jato. Ele não está envolvido 

em corrupção. [Respondido por três “está sim” e “caixa 2”] 
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Livro 5 

 

Obrigado aos oficiais do Dops por livrar o Brasil desses terroristas 

assassinos.  

É lamentável o viés ideológico esquerdista desta exposição, com a 

apresentação dos fatos de forma deturpada da realidade. O movimento 

cívico-militar de 1964 foi uma resposta da nação brasileira à tentativa de 

implantação de uma ditadura comunista no Brasil.  

Por aqui passaram assassinos, assaltantes, sequestradores, 

terroristas e outros bandidos da sociedade. Quem por aqui passou, não foi 

à toa. Houve uma razão.  

Agradeço aos militares que nos livraram do terrorismo, retirando os 

comunistas das ruas. Olavo de Carvalho tem razão. [Respondido com: não 

aprendeu nada com a história do Memorial] 

Muitas verdades e muitas mentiras.  

O comunismo nunca será bom! Queremos um país livre do PT, do 

Lula e sua turma. Brasil acima de tudo. Deu[s] acima de todos. Bolsomito. 

 

A raiz anticomunista não foi obviamente inventada por Bolsonaro, 

mas é uma corrente ideológica que rege a política interna brasileira de 

tempos em tempos, resultando, quando resgatada, em rupturas com 

projetos políticos, principalmente os de cunho reformista ou mais 

populares. Assim, ainda que o anticomunismo soe como anacrônico no 

contexto atual, considerando a ausência de uma guerra ideológica entre 

capitalismo e comunismo (que caracterizou o mundo da Guerra Fria), 

Bolsonaro recriou esse espectro dando a ele tons de realidade e, a partir 

disso, em alguma medida ele se tornou real. Assim, passou-se a viver com 

o anticomunismo antes mesmo de se vislumbrar, de fato, a sua própria 

fonte: o comunismo.  
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Retoma-se aqui, brevemente, os estudos realizados por Rodrigo 

Motta (2002) sobre o anticomunismo como um fenômeno para a 

compreensão mais ampla da história contemporânea e que no Brasil se faz 

necessário porque os grupos conservadores desempenham centralidade 

na história política. A primeira observação do autor é que nem sempre a 

atuação dos movimentos sociais se dá pela instrumentalização das 

informações e das massas, o que subestimaria a crença desses setores na 

existência, de fato, de uma ameaça ou de um temor real que os levaria a 

confiar nas condutas e nos discursos defensores de valores e símbolos 

arregimentados na tradição. E essa leitura ajuda a compreender a forte 

corrente anticomunista de novo. A pesquisa de Motta traz análises e 

interpretações das matrizes teóricas do anticomunismo e das 

representações simbólicas por ele utilizadas. E nelas o anticomunismo 

deve ser entendido não como projeto político para a nação, resultado da 

ação “harmônica” de determinados grupos sociais, mas como uma 

tradição que mobilizou imaginário, símbolo e discurso em favor da luta 

contra o comunismo. No interior do leque anticomunista, podem ser 

identificadas diversas diretrizes políticas, como o fascismo, o socialismo 

democrático, o catolicismo e o liberalismo, que divergiam não só em 

relação “às formas de conceber a organização social, mas [cujas 

diferenças] também se faziam presentes na elaboração de estratégias de 

combate ao comunismo” (MOTTA, 2002, p. 15). A união e a atuação desses 

grupos convergem em momentos críticos quando vislumbram o 

crescimento das organizações comunistas (“esquerdistas”) no cenário 

público (como o governo petista na última década).  

No Brasil, esse sentimento foi despertado durante as décadas de 1920 

e 1930, em recorrência da Revolução Russa de 1917 e com o nascimento do 

“fantasma” do comunismo; no contexto da pós-Revolução Cubana, que o 

reconfigurou como uma ameaça real às camadas conservadoras 
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brasileiras; e no cenário político nacional do governo reformista de João 

Goulart, quando a mobilização anticomunista conseguiu converter-se em 

mobilização anti-Goulart, com forças para articular um golpe contra um 

projeto de governo que contava com apoio da esquerda e que vinha 

tentando se implementar. Nesse aspecto é que a obra de Rodrigo Motta 

abre espaço para se pensar como o anticomunismo foi, além de uma 

“indústria”, um sentimento, além de crença, tentativa de manipulação. E 

é aqui que se retorna ao governo Bolsonaro para pensar que está sendo 

possível contestar políticas de Estado no campo da memória sobre a 

ditadura, articulando o anticomunismo a um projeto próprio e a um 

sentimento da sociedade brasileira conservadora. E isso, principalmente, 

porque os esforços para a consolidação de políticas de Estado sobre o tema 

das reparações às violações da ditadura acabaram, indissociavelmente, 

atrelados à memória dos governos petistas, alvo do projeto conservador 

do golpe parlamentar de 2016, que resultou no impeachment de Dilma. No 

livro de visitas, essa perspectiva revisionista da história da ditadura 

brasileira, instrumentalizada por Bolsonaro, e o desmonte das políticas de 

reparação aparecem como uma denúncia por parte dos visitantes:  

Atenção aos candidatos políticos AUTORITÁRIOS, que disseminam 

ódio e violência, que não honram a memória dolorosa da ditadura. ELE 

NÃO. [Livro 3] 

Trabalho maravilhoso e necessário em épocas como a de hoje. A volta 

do discurso de ódio nos aterroriza, e esse lugar é o símbolo do que esse 

mesmo discurso nos causou no passado. Lembrar é preciso! A memória 

da resistência é essencial. [Livro 3] 

1964 não foi GOLPE. Não foi revolução, não foi movimento. Vivemos 

uma ditadura militar entre 1964 e 1985. Não deturpem a História do Brasil. 

Não deixem que ninguém a deturpe. #ELENÃO. [Livro 3] 
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E ainda dizem que não houve ditadura... resistir para existir! 

Impactante. [Livro 4] 

Excelente espaço de preservação da nossa história sombria do 

período da ditadura brasileira, que está sob forte pressão para “ser 

apagada” ou “minimizada”, ou ainda “relativizada”. Revolução Gloriosa?? 

Momento SANGRENTO e VERGONHOSO. Que possamos sempre nos 

lembrar dos nossos jovens mortos nesse período horrível, e que possamos 

sempre resistir e divergir. [Livro 4] 

A respeito dos trabalhos da Comissão Nacional da Verdade – cuja 

criação foi debatida no governo Lula e levada a cabo no governo Dilma, 

produzindo um relatório-documento com mais de 4 mil páginas 

sistematizando a memória oficial do Estado sobre a ditadura brasileira – 

não é raro declarações de Bolsonaro (e seus seguidores) referenciando a 

CNV como “Comissão da Mentira”. Ou então contestando as informações 

produzidas pelos comissionados a partir de trabalho de arquivo, 

diligências em centros de repressão, audiências com vítimas ou até mesmo 

com militares, alguns chegando a admitir o uso de torturas e assassinatos 

de oponentes, como é o caso da audiência de Paulo Malhães em março de 

2014. 

Mais recentemente, por exemplo, em julho de 2019, Bolsonaro 

desqualificou o trabalho da CNV e declarou: “Quem sabe a gente possa 

[contestar a CNV]. Não é questionar. Se gastou R$ 5 bilhões, dinheiro 

público do povo que trabalha, para quem nunca trabalhou. Não pretendo 

mexer no passado, pretendo respeitar a lei da anistia de 1979, esse é o meu 

sentimento, acho que tem que ser respeitado”10. Em sua fala, além de 

desqualificar um trabalho oficial, ele ainda levanta a possibilidade de rever 

 
10 MAZIEIRO, Guilherme. Bolsonaro discorda de dados da CNV, mas não vai revê-los, diz porta-voz. Portal UOL, 
Brasília, 31 jul. 2019. Acesso em: 20 set. 2019. 
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as reparações financeiras concedidas aos anistiados políticos via Comissão 

da Anistia, instituída legalmente em 2001. E, por fim, na mesma 

declaração, o presidente retoma um tema que nem estava em debate da 

forma como ele o coloca, como uma ameaça: a questão dos alcances da Lei 

da Anistia. É sempre imprescindível destacar que, no Brasil, todas as ações 

orientadas para a construção de uma política de Estado sobre reparações 

às violações da ditadura percorreram um caminho alternativo à via 

punitiva – não sendo coincidência que essas políticas sejam balizadas sob 

o termo Direito à Memória e à Verdade. Assim, mesmo nos governos que 

mais promoveram o debate social sobre a memória e impactos da 

ditadura, a justiça transicional continuou recorrendo aos meios simbólicos 

de reparação. Concentrou-se na valorização das vítimas e dos afetados 

diretos pela ditadura para se esquecer (estrategicamente) dos ditadores e 

torturadores, blindados na Lei da Anistia, que contempla, até hoje, 

militantes de esquerda e corporações oficiais.  

Por fim, várias leituras poderiam ser realizadas a partir dos mesmos 

recortes aqui propostos, e muitas outras referências e debates poderiam 

ser trazidos para enriquecer a avaliação que se realizou até aqui. No 

entanto, destaca-se que, pela atualidade e urgência do tema, não há ainda 

uma conclusão a ser apresentada ou considerações finais que amarrem 

todo o conteúdo perpassado. Assim, neste momento final do artigo, o que 

se evidencia é a constatação de que há, de fato, um movimento 

orquestrado pelo presidente da República a fim de (inserindo-se no campo 

das disputas de memória) instrumentalizar o revisionismo histórico para 

confrontar e reordenar a memória e a verdade histórica sobre o período 

da ditadura.  

Essa verdade histórica ou a verdade sobre o passado e sobre os fatos 

é entendida aqui como o direito de saber o que aconteceu no passado, uma 

busca da verdade em seu sentido de esclarecimento da história em face da 
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negativa de acesso à informação que caracterizou o Estado brasileiro 

durante a ditadura. Fabiana Dantas (2010), ao abordar a questão do direito 

à memória, acentua a relação desse direito com a busca pela verdade dos 

fatos e ressalta que em toda a América Latina o passado é marcado pela 

violência, sendo constantemente amenizado para não perturbar o seu 

frágil equilíbrio social. Para a autora, essa política conciliatória do 

esquecimento contemplaria ainda seis elementos: a produção da memória 

oficial sem os fatos inadequados, a concessão de anistias, a fabricação do 

consenso (discurso da superação das ideologias), o simples silêncio sobre 

fatos conflituosos, a busca da reconciliação nacional e as comemorações 

das datas cívicas (DANTAS, 2010, p. 48). 

Portanto, a busca da verdade, até o momento, esteve associada à 

desconstrução de uma “boa memória” proclamada pela história oficial, 

quando esta passou a ser confrontada com as novas versões dos fatos 

construídas a partir do acesso aos arquivos, pesquisas históricas e 

testemunhos de vítimas e fortalecidas a partir das políticas de memória. A 

verdade histórica vinha preenchendo uma necessidade social de confirmar 

oficialmente aquilo que foi negado, convertendo-se em instrumento de 

reparação. E este é um dever do Estado: revelar e esclarecer as vítimas, os 

familiares e a sociedade a respeito das informações de interesse coletivo 

sobre os fatos históricos e sobre as circunstâncias relativas às graves 

violações de direitos humanos praticadas nos regimes de exceção: “É a 

chamada verdade histórica”, um instrumento de prevenção de novas 

violações e de garantia do exercício da cidadania, uma vez que, sem o 

conhecimento da história do país, ocasionado pela falta de acesso às 

informações e aos arquivos públicos, “impede-se a plena cidadania” de um 

povo (WEICHERT, 2009, p. 406-407). E obscurecer esse debate e essa 

construção social por vieses ideológicos é, no mínimo, criminoso.  
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Posfácio: 1 ano depois  

 

Aproximadamente um ano separa a produção deste artigo deste 

posfácio. E não seria possível a publicação deste material sem essa 

atualização, uma vez que de lá para cá pouco se avançou, mas muito se 

retrocedeu. Coincidentemente, finaliza-se esta versão no dia 28 de agosto, 

quando a Lei de Anistia brasileira completa 41 anos. E, na oportunidade de 

prenunciar sua versão e sua crença na necessidade de combater as 

memórias e artimanhas “esquerdistas” relativas à reparação material e 

simbólica das políticas de memória empreendidas até então, Jair Bolsonaro 

aproveitou a efeméride para declarar, em transmissão ao vivo nas redes 

sociais, “que governos do PT teriam feito leis de anistia de atos cometidos 

durante a ditadura militar “para beneficiar seus amigos que fossem lá 

pedir indenização”11, denunciando o suposto aparelhamento da Comissão 

de Anistia pelos governos anteriores. Na esteira da declaração presidencial, 

a ministra evangélica da pasta da Mulher, Família e Direitos Humanos, 

Damares Alves – a quem a Comissão de Anistia é subordinada –, declarou 

sobre o assunto que quer “prova de que houve perseguição” e afirmou 

ainda que a Comissão de Anistia é “por demais complexa” e “já deveria ter 

acabado”, alegando (não por acaso) que há “muita ideologia” em torno dos 

trabalhos do órgão.12 

As declarações acima são um grande (ou pequeno) retrato de como a 

questão relativa à memória da ditadura vem sendo tratada no Brasil, a 

partir da ascensão de Jair Bolsonaro à cena pública. E, como já 

mencionado, essa é bandeira que ele sempre levantou em sua obscura vida 

política, com destaque para quando sacou das sombras e lançou no seio de 

 
11 SHORES, Nicholas; LINDNER, Julia; PORTO, Gustavo. Bolsonaro: lei de anistia foi feita pelo PT para amigos que 
pediram indenização. Portal UOL. Brasília, 27 ago. 2020. Acesso em: 28 ago. 2020. 

12 Idem. 
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seus seguidores a memória das Forças Armadas na exaltação outsider da 

figura condenável (e condenada) de Carlos Alberto Brilhante Ustra. Como 

exemplo desse processo de construção de outros referenciais heroicos do 

contexto ditatorial, ele passou a ser uma figura bem mais referenciada nos 

livros de visita do Memorial, após a recuperação de sua imagem por 

Bolsonaro e filhos.  

Nessa oportunidade, aproveitando ainda a reflexão trazida pela 

pesquisa de Rodrigo Motta, observa-se como é curiosa e estratégica a 

autodissolução ideológica que se converte única e exclusivamente em um 

referencial externo. Isto é, apenas consegue (ou se interessa em) 

identificar e rotular a existência de uma ideologia quando esta se trata de 

um espectro oposto aos escopos e orientações políticas do atual governo. 

Um governo fortemente amparado em ideologias bastante claras e 

recorrentes no mundo: o militarismo (mas, principalmente, seu filho 

clandestino, a milícia, também conhecida como Grupos Paramilitares); o 

espectro mais neoliberal que existe para o tratamento social e econômico 

(no momento proposto pelo ministro Paulo Guedes); o amparo 

extremamente claro na religião neopentecostal, que traz a tiracolo o seu 

próprio manual de moralidades; e, por fim, e tão importante quanto todas 

as demais, a adoção de posturas e declarações extremamente fascistas, 

como, por exemplo, quando convoca seus seguidores, poucos dias antes 

do segundo turno da eleição presidencial de 2018, a exercerem seu poder 

de “maioria”: 

 

Nós somos a maioria, nós somos o Brasil de verdade. Junto com esse povo 

brasileiro construiremos uma nova nação. Não tem preço as imagens que vejo 

agora da Paulista e de todo o meu querido Brasil. Perderam ontem, perderam 

em 2016 e vão perder semana que vem de novo. Só que a faxina agora será 

muito mais ampla. Essa turma, se quiser ficar aqui, vai ter que se colocar sob 

a lei de todos nós, ou vão para fora ou vão para a cadeia. Esses marginais 
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vermelhos serão banidos de nossa pátria. Nós acreditamos no futuro do nosso 

Brasil e juntos e em equipe nós construiremos o futuro que nós merecemos. 

Temos o melhor povo do mundo. A melhor terra do planeta e vamos com essa 

nova classe política construir realmente aquilo que nós merecemos.13 

 

As ideologias do governo bolsonarista são claras a todos os que não 

vedam seus próprios olhos, mas, há um ano e oito meses de governo 

oficial, segue-se assistindo ao crescimento do autoritarismo travestido de 

movimento patriótico e repetindo o óbvio: Escola Sem Partido é pretexto 

para uma escola de partido único (e pasmem: partido único é um dos 

instrumentos de um governo ditatorial); educação sexual não visa a 

ensinar crianças a transarem ou a serem homossexuais, mas a reconhecer 

formas de abusos, difundir meios contraceptivos e acolher as diversidades; 

e a liberação de armas não é uma escolha nacional.14 

Mas, com a criminalização da ideia de oposição, porque 

automaticamente ela é convertida em “esquerdismo” e com isso invalidada 

pela “ideologia”, o que se vê é a persistência do discurso bolsonarista 

ecoando no conservadorismo e no moralismo da sociedade brasileira – 

essa que acabou vítima de sua própria armadilha e que agora assiste 

atordoada à dissolução de sua capacidade de reconhecer a verdade a partir 

da pulverização das fake news. Que como resultado mais superficial revela 

a diluição do compromisso com a verdade no extremo individualismo, 

confundindo fatos com ficções, meias verdades com falácias e, por fim, 

afirmando que tudo não passa de opinião, mesmo que esta tenha sido 

 
13 Transcrição, pela autora, do trecho inicial do vídeo “Jair Bolsonaro por telefone para a Av. Paulista em 
21/OUT/2018”, postado por Eduardo Bolsonaro em seu canal do Youtube, com a legenda: “Para conquistar a maioria 
dos brasileiros tem que defender o que a maioria deseja” [sic]. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=KznEhYR9NeA. Acesso em: 28 ago. 2020.  

14 CARTA CAPITAL. 61% dos brasileiros desejam que posse de armas seja proibida. Deutsche Welle/Carta Capital. 1o 
jan. 2019; CUNHA, Carolina. Escola sem partido - polêmica entre doutrinação e a liberdade de expressão. Novelo 
Comunicação/Portal UOL. Sem data. DARC, Larissa. Por que é importante falar de educação sexual nas escolas. Ponte 
Jornalismo, 15 nov. 2018. Acesso de todas as matérias em: 28 ago. 2020. 

https://www.youtube.com/watch?v=KznEhYR9NeA
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elaborada no seio dos debates mais qualificados e especializados do tema 

em questão. O resultado mais palpável e atualizado dessa diluição da 

verdade é o próprio negacionismo da pandemia de coronavírus que assola 

o Brasil desde março deste ano e que não possui indícios de ser controlada, 

já tendo vitimado (apenas dentro dos dados oficiais) 118.649 brasileiros, 

em um número que cresce diariamente.15  

E, se em 2019 tampouco havia uma conclusão a ser apresentada, 

2020 segue no mesmo dilema: não há ainda considerações finais que 

amarrem todo o conteúdo perpassado e, assim, esse posfácio segue em seu 

caminho de denúncia, que é o que os movimentos sociais vêm 

recorrentemente realizando. Não se deixou de refletir, nem de articular e 

de denunciar, mas a situação ao mesmo tempo parece cada vez mais 

obscura e amparada em uma ideologia cada vez mais clara – ao menos 

para quem ainda quer ver.  
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A mobilização permanente dos movimentos sociais brasileiros diante 

das desigualdades e hierarquias impostas pelo sistema de classificação 

social (QUIJANO, 2009) abrange diversas esferas de luta por direitos, das 

quais se destaca, nas últimas décadas, o direito à cultura. O entendimento 

sobre ele ainda é considerado polissêmico na doutrina jurídica, pois, 

mesmo incorporando potencialmente essa seara, a Constituição Federal de 

1988 não apresentou uma definição precisa de direitos culturais (TELLES, 

2007). Num esforço de síntese, o advogado Mário Pragmácio Telles os 

compreende como aqueles relativos às artes, à memória coletiva, à 

 
1 Doutorando em Geografia Humana na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São 
Paulo. Bolsista CNPq. E-mail: albertosantos@usp.br ou beto_als@yahoo.com.br. Universidade de São Paulo (São 
Paulo – Brasil). 

2 Doutoranda em Arquitetura e Urbanismo na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. 
Bolsista CNPq. E-mail: mknito@usp.br ou marykn@gmail.com. Universidade de São Paulo (São Paulo – Brasil). 

mailto:mknito@usp.br
mailto:marykn@gmail.com
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transmissão e à troca de saberes. Estes, por sua vez, reverberam nas 

múltiplas dimensões da cultura, fundamentais à formação do indivíduo e 

à cidadania em sociedade. Nessa chave, a proteção dos bens culturais se 

faz imprescindível, posicionando o patrimônio cultural como parte 

integrante na consolidação dos direitos culturais. 

Cabe destacar que a defesa pelo direito à cultura diz respeito ao 

direito dos grupos sociais em identificar aquilo que é patrimônio e 

referência cultural em seu território. Pensar a cultura como direito no 

campo do patrimônio cultural é tornar visível a disputa de narrativas pela 

memória social e as interpretações possíveis da história. Para Chauí (2006, 

p. 123-124), trata-se de outra forma possível de pensar as políticas de 

patrimônio cultural, a partir de uma “memória contestadora do 

triunfalismo dos poderes estabelecidos, que desorganizaram o espaço, o 

tempo e a participação, a história dos vencidos [...] não é a sacralização e 

a construção de uma história contínua e única”. 

De acordo com tal perspectiva, neste texto refletiremos sobre o lugar 

da Educação Patrimonial junto dos movimentos sociais e coletivos de 

cultura contemporâneos, destacando o modo como a memória e o 

patrimônio vêm sendo valorados pelos grupos sociais nas regiões da 

Brasilândia e da Freguesia do Ó, na capital paulista. Temos como 

referência a aproximação entre os grupos locais e a Rede Paulista de 

Educação Patrimonial (Repep), que no ano de 2015 formaram o Grupo de 

Trabalho (GT) “Brasilândia Ó”.3 Assim, a partir da trajetória de articulação 

dos coletivos culturais, questionamos os sentidos da Educação Patrimonial 

e o lugar do patrimônio cultural nas mobilizações sociais. 

 
3 Escrevemos na primeira pessoa do plural de modo a expressar nosso engajamento nas mobilizações do GT 
Brasilândia Ó da Repep e nas reflexões levantadas neste texto. 
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Para tanto, a primeira seção relaciona a história de fortalecimento 

dos movimentos sociais e dos coletivos de cultura ao desenvolvimento dos 

princípios e políticas de Educação Patrimonial. Elucida também as 

possibilidades de militância pela cultura na metrópole atual, com foco em 

questões fundamentais ao entendimento de Educação Patrimonial que 

reverberam a partir da mobilização social, na qual este artigo destaca as 

ações da Repep. 

A segunda seção se detém nas experiências construídas pela atuação 

do Ponto de Memória Brasilândia e do Museu Social Brasilândia, tendo 

como ponto principal a maneira pela qual a memória e o patrimônio foram 

fatores de articulação territorial e organização de lutas sociais na 

metrópole de São Paulo. Tal compreensão é fundamental para 

entendermos as demandas e os projetos educativos construídos no âmbito 

da Repep. Além de situar como essas experiências contribuíram, 

posteriormente, para o olhar para a preservação da Freguesia do Ó, 

distrito adjacente à Brasilândia, que possui um conjunto de vias, 

edificações e dois Largos tombados pela Resolução nº 46/92, do Conselho 

Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental 

da Cidade de São Paulo (Conpresp).  

Para investigar os significados a partir da materialidade da Freguesia 

do Ó, é necessário nos atentarmos ao caráter inovador do inventário e do 

tombamento, realizados nas décadas de 1970 e 1990, bem como à 

multiplicidade de usos sociais, considerando as dinâmicas 

contemporâneas de apropriação do patrimônio já reconhecido. Esse 

percurso é apresentado na terceira seção, considerando que a valoração 

dos referidos patrimônios varia profundamente, entre memórias e 

territorialidades dos diferentes grupos (SANTOS, 2016). 

Em seguida, a atuação do GT Brasilândia Ó da Repep é apresentada 

na perspectiva de suas ações educativas, que tiveram como objetivo a 
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revisão do tombamento da Freguesia do Ó para a preservação da vista do 

núcleo tombado ante o avanço da verticalização e da especulação 

imobiliária no bairro. Por fim, nesta última seção, serão compartilhados 

os legados do GT, com ênfase no processo de construção do dossiê de 

revisão do tombamento a partir da abordagem de Educação Patrimonial 

(REPEP, 2017). Nossa intenção é debater o alcance político das ações 

educativas, o papel do trabalho colaborativo entre diferentes agentes e o 

modo como Educação Patrimonial e movimentos sociais podem dialogar à 

guisa do direito à cultura nas cidades. Assim, esperamos contribuir para o 

entendimento sobre o papel da Educação Patrimonial como estratégia de 

mobilização social. 

 

 

Inicialmente, é preciso destacar os vários tipos de atores coletivos da 

sociedade civil e suas relações com o patrimônio cultural. A partir do final 

da década de 1970, a abertura política brasileira trouxe para o campo do 

patrimônio cultural o desafio da democratização. Naquele momento, a 

sociedade civil organizada teve papel fundamental na apresentação de 

demandas, de modo a contribuir para a formulação da Constituição 

Federal de 1988. Os partidos progressistas, sindicatos, movimentos sociais 

e associações de bairro também ampliaram suas ações no período, 

potencializando a atuação junto dos setores populares.  

Já na década de 1990, sindicatos e associações de bairro têm sua 

visibilidade reduzida na cena pública, à medida que são criadas instituições 

participativas mediadas pelo Estado, como conselhos e conferências. 

Mesmo criando situações de participação social, revelaram-se como 

esferas de alcance limitado, já que a atuação de sindicatos e associações se 
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fragmentou. Tal processo, iniciado nos anos 1990, aprofunda-se na década 

de 2000 (MARICATO, 2011).  

Simultaneamente, outros movimentos surgem na cena política, 

acentuando demandas identitárias e de representação de grupos 

minorizados.4 Nas últimas décadas, com o esvaziamento das instâncias 

representativas e desenvolvimento das políticas neoliberais, surgem 

outras formas de mobilização e luta política (LAVALLE; BARONE, 2015, 

CASTRIOTA; BRAGA, 2016). 

Em São Paulo (SP), essa tendência pode ser elucidada pelo 

crescimento dos coletivos de cultura na periferia, atrelados à nova 

subjetividade que superou o estigma da pobreza pelo orgulho de ser 

periférico (D’ANDREA, 2013). Tal ascensão relaciona-se ao 

enfraquecimento do trabalho de base dos partidos políticos de esquerda, à 

luta por pacificação, à arte como emancipação humana e à necessidade de 

sobrevivência material num contexto neoliberal, em que arte e cultura se 

revelaram, inclusive, como possibilidade econômica. 

Os coletivos periféricos se atrelam, portanto, aos amplos 

deslocamentos no ativismo societal das últimas décadas. Para a geógrafa 

Silvia Lopes Raimundo (2017, p. 22, grifo da autora), estes podem ser 

compreendidos como grupos organizados de pessoas que defendem 

processos democráticos e não hierarquizados de ação, partilhando de uma 

leitura crítica da sociedade contemporânea. A autora exemplifica que os 

coletivos periféricos da metrópole 

 

[...] desenvolvem atividades como produção de cinema e teatro, exibições de 

filmes, realização de saraus, slams, rodas de leitura, feira de trocas de livros, 

 
4 Segundo Ferreira (2006, p. 82), este termo “[...] tem o sentido conceitual de segmentos sociais que, independente 
da quantidade, têm pouca representação social, econômica (inserção no mercado de trabalho, ocupação de cargos de 
poder e outros) e política”. Salientando a acuidade de não atribuir a esses grupos o caráter de minoria propriamente 
dita, o autor elucida que pertencem aos grupos minorizados as mulheres, a população negra, LGBT, nordestina, 
portadores de necessidades especiais, entre outros.  
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organização de festivais de músicas, dança e teatro, produção de graffiti, 

gravação de CDs, publicação de revistas, jornais, livros, sites e fanzines, 

apresentações de maracatu, jongo, capoeira, maculelê, cursos de fotografia, 

formação política, educação ambiental e cursinho pré-vestibular, entre outras. 

 

Importante destacar que o amplo panorama trazido pela 

pesquisadora poderia ser acrescido de outros exemplos, variando entre 

temas e regiões. Dessa amplitude, um dos legados mais emblemáticos de 

tais mobilizações é a Lei de Fomento à Cultura das Periferias (Lei nº 

16.496/16), da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo. Entre 2013 e 

2016, período das primeiras iniciativas à aprovação da lei, os coletivos de 

São Paulo (SP) se organizaram para reivindicar o fomento à cultura na 

metrópole a partir de um viés territorial, de modo a contemplar, por meio 

de editais, as demandas dos bairros periféricos, com base na relação de 

dados territoriais com indicadores sociais. Por meio do Movimento 

Cultural das Periferias (MCP),5 as demandas colocadas por diversos 

coletivos da metrópole foram debatidas e aglutinadas, criando-se as 

metodologias, as justificativas, bem como o próprio texto da lei, tudo 

acompanhado pela contínua pressão junto dos vereadores.  

Essa forma de organização segue reverberando na metrópole. Na 

Zona Noroeste, em que se situa a Brasilândia e a Freguesia do Ó, coletivos 

como o Sarau Elo da Corrente, Sarau da Brasa, Sarau Segunda Negra, 

Quilombaque, Mulheres da Noroeste, Samba do Congo, Samba do Balaio 

 
5 A menção ao MCP é oportuna para dimensionar a diferença entre coletivos e movimentos no entendimento deste 
artigo. Como discute Raimundo (2017), os coletivos são grupos organizados organicamente, mantendo regularidade 
em suas ações, que podem variar indefinidamente em termos de enfoque. Já a organização de coletivos em redes 
mais amplas, centradas em determinado objetivo comum, dão ao coletivo o caráter de movimento. Assim, o MCP 
pode ser relacionado aos movimentos sociais já consolidados, como os de luta por moradia. Destaca-se que, dentre 
os grupos de trabalho desenvolvidos pelo MCP, um deles enfocava a questão do patrimônio cultural na periferia.   
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do Canjico, entre outros, permitem elucidar a potência dos coletivos 

culturais, em formas sempre renovadas e criativas de atuação.6   

É evidente a concentração dessas ações nos bairros extremos, tanto 

do ponto de vista territorial quanto da vulnerabilidade social, fazendo eco, 

portanto, à vinculação territorial da Lei de Fomento, conforme foi 

reivindicado inicialmente pelos coletivos. Esses movimentos, em conjunto, 

alertam pela valorização das referências culturais7 periféricas, 

principalmente no sentido da afirmação e positivação dos legados culturais 

de grupos minorizados. Diante dos propósitos deste artigo, cabe refletir 

em que medida as tendências colocadas por tais organizações reverberam 

nas políticas de memória e de patrimônio cultural.  

Desde a década de 1980, esse campo passa por fortes transformações, 

permeadas por novos marcos legais, instrumentos de reconhecimento e 

construção de espaços de discussão. Contudo, as demandas que os 

movimentos sociais mais recentes apresentam passaram a exigir dos 

órgãos públicos outra forma de participação social na implementação de 

suas políticas culturais. Além da demanda de ampliar a articulação da 

esfera das políticas de patrimônio com as dimensões da vida social.  

Formas de organização social desenvolvidas a partir dos anos 2000, 

como o Movimento de Reapropriação da Fábrica de Cimento Portland 

Perus e o Movimento pelo Cine Belas Artes (MBA) são exemplos de tal 

articulação. Ademais, a Associação de Mulheres de Porto do Capim 

(AMPC), articulada ao coletivo Porto do Capim em Ação, em João Pessoa, 

o Movimento Ocupe Estelita, em Recife, o Espaço Comum Luiz Estrela, em 

Belo Horizonte, e a mobilização pelo Cais Mauá, em Porto Alegre, entre 

 
6 Como forma de elucidar a atuação contemporânea dessas organizações, destacamos o evento Ocupa a Cidade, que 
articula ações de diversos profissionais educadores às atividades culturais de coletivos periféricos em São Paulo. No 
Sarau A Voz do Tambor, parte do evento deste ano, que devido à pandemia foi feito por transmissões ao vivo, muitos 
coletivos da Zona Noroeste estiveram presentes, compartilhando suas ações atuais.  

7 O conceito de referência cultural aqui mobilizado se ampara em Iphan (2016), Nito e Scifoni (2017). 



198 | Experimentações do patrimônio: diversidades e resistências 

 

outras mobilizações nas cidades brasileiras, também demarcam a luta pelo 

direito à cidade pela vertente da memória. Uma memória que se faz 

presente na ação e na identidade desses grupos, conforme postulado na 

Constituição Federal de 1988.  

Esses movimentos e coletivos culturais incorporam a prática de 

ocupação dos espaços, resquícios de estruturas urbanas que não são 

condizentes às lógicas atuais de reprodução do espaço capitalista. Ou seja, 

na produção do espaço, tornaram-se mercadoria pouco lucrativa, 

restando-lhes o abandono intencional, à guisa de especulação ou à espera 

da reprodução, na lógica do capital (CARLOS, 2001). A deterioração física 

é, portanto, consequência desse processo, de modo que a ocupação é uma 

forma não só de luta pela preservação da história urbana, mas também de 

questionar as formas de produção da cidade, orientada pelo capital e não 

pelos valores históricos e culturais. Além disso, a mobilização desses 

grupos tem colocado em xeque a tomada de decisão dos órgãos de 

patrimônio, expondo as fragilidades dos instrumentos existentes para com 

a preservação e tensionando visões técnicas que não contemplam as 

demandas sociais no reconhecimento de valor dessas estruturas 

“degradadas”. 

Essa primeira reflexão é importante para compreender a crítica que 

construímos neste artigo sobre a Educação Patrimonial. Se nos primórdios 

das ações de Educação Patrimonial, no Brasil, tendo como principal agente 

os museus, o conceito de patrimônio cultural e de preservação era de fato 

exógeno a grande parte da população, hoje tal afirmação já não é mais 

pertinente, tendo em vista as crescentes demandas dos movimentos 

sociais e coletivos culturais contemporâneos. É nesse sentido que crescem 

as críticas sobre as ações de Educação Patrimonial que perpetuam e 

justificam a falta de preservação por “desconhecimento” da população 

(TOLENTINO, 2016; SCIFONI, 2019; DEMARCHI, 2018). Hoje, a ideia de 
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patrimônio cultural permeia o cotidiano da nossa sociedade civil com 

meios e linguagens distintas dos saberes técnicos, mas não menos 

importantes, pois estão carregadas de sentidos e valores. A retomada 

acalorada do debate sobre as estátuas e monumentos de escravocratas, 

colonizadores e ditadores demonstra o quanto a disputa pela memória e 

pela escrita da história está presente na sociedade. Assim, a frase 

“conhecer para preservação” é anacrônica, pois a Educação Patrimonial 

nos dias atuais não pode mais se tratar da transferência de conteúdos. 

Qual seria, então, o lugar da Educação Patrimonial junto dos 

movimentos sociais e coletivos de cultura contemporâneos? Recentes 

ações estruturadas com diretrizes e objetivos explícitos sobre Educação 

Patrimonial dão importantes indicativos para responder à questão. 

Cumpre situar, previamente, que tal avanço foi possível devido às 

mudanças nas políticas culturais implementadas pela gestão de Gilberto 

Gil no extinto Ministério da Cultura do governo Lula, a partir de 2003, que 

tinha como tônica prover elementos necessários para os grupos sociais 

produzirem e divulgarem suas expressões culturais. A ampliação 

institucional, com a criação de secretarias e agências, conferiu maior 

agilidade às políticas, rediscutindo as leis de incentivo e promovendo 

maior participação social. 

No que diz respeito ao patrimônio cultural, apontamos a autonomia 

conferida aos museus, com a criação do Ibram e com o desenvolvimento 

da Política Nacional de Museus (PNM), lançada em 2003. A PNM foi 

amplamente debatida com a comunidade museológica da época e envolveu 

diferentes atores sociais em sua concepção e implementação. O campo da 

educação e da formação foram questões centrais na PNM e encaminharam 

programas específicos para que a sociedade civil pudesse refletir e debater 

os temas do patrimônio e dos museus. Dentre eles, o Programa Pontos de 

Memória é política pública incentivada e implementada entre os anos 2003 
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e 2016, que será abordado mais à frente. É relevante, também, destacar 

que esse amadurecimento e autonomia das políticas museais levou à 

construção da Política Nacional de Educação Museal (Pnem), instituída 

pela Portaria nº 422, de 30 de novembro de 2017, conferindo destaque e 

importância às ações educativas. 

Como política pública, a Educação Patrimonial no Iphan também 

ocorre a partir dessa nova orientação do Ministério da Cultura. Em 2004, 

foi criada a Coordenação de Educação Patrimonial (Ceduc), articulando as 

ações territoriais, como o projeto Casas do Patrimônio, em 2008, e os 

Inventários Pedagógicos, em parceria com o Ministério da Educação no 

Programa Mais Educação, eixo Patrimônio Cultural, criado em 2010. A 

partir da Ceduc, houve a promoção de encontros para refletir sobre o 

campo da Educação Patrimonial. O que permitiu a construção de marcos 

conceituais e legais, como a Portaria n.º 137, de 2016, que estabelece a 

Educação Patrimonial como prática transversal aos processos de 

preservação e valorização do patrimônio cultural no âmbito do Iphan e 

consolida os objetivos das Casas do Patrimônio; e a publicação Educação 

Patrimonial: conceitos, históricos e processos, de 2014, que apresenta as 

diretrizes do Iphan para a Educação Patrimonial. 

Apesar de separadas em termos administrativos, as áreas de museus 

e do patrimônio são complementares em muitos aspectos, sendo a 

educação um desses lugares de encontro. Em linhas gerais, as políticas 

públicas de educação empreendidas pelo Ibram e pelo Iphan, a partir de 

2010, têm em comum a centralidade dos sujeitos nas ações educativas, a 

relação indissociável entre as instituições e os grupos sociais e o respeito à 

diversidade cultural.  

Nesse cenário, é importante refletirmos acerca da fragmentação do 

campo da Educação Patrimonial. Esta demonstra, por um lado, o modo 

como o patrimônio cultural está presente na sociedade. Por outro, coloca 
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o desafio de produzir um debate amplo e articulado sobre essa seara, já 

que ocorre de modo segmentado em museus, centros de memória, escolas, 

organizações não governamentais, movimentos populares, secretarias de 

cultura e educação, consultorias de arqueologia, órgãos de preservação e 

outros. 

Foi com o intuito de superar tal fragmentação, repensar as práticas 

educativas e buscar fundamentações teóricas para o campo que foi criada, 

em 2014, a Rede Paulista de Educação Patrimonial (Repep) – um coletivo 

educador que reúne profissionais da área da cultura e educação para a 

formação e ação conjunta sobre Educação Patrimonial. Trabalhos recentes 

tratam da formação da Repep e de como tem articulado um espaço de 

diálogo entre os campos (ANTONINI; NITO; NEVES, 2019; BIONDO, 2016; 

DEMARCHI; NITO, 2018).  

Destacamos que, em nossa trajetória pela Repep, é justamente na 

interação entre profissionais da cultura e educação com os movimentos 

sociais que se constitui uma nova forma de mobilização, que apresenta 

uma característica diferente dos movimentos de ocupação supracitados. A 

atuação da Repep, assim como de outros coletivos em São Paulo, a exemplo 

da Agência Queixada, do Centro de Pesquisa e Documentação Histórica 

Guaianás e do Grupo Ururay,8 apresenta “uma forma de ativismo que 

toma como tática essencial a educação voltada a colocar em evidência 

outros patrimônios possíveis, mais próximos do cotidiano e do trabalho 

das classes populares” (NITO; SCIFONI, 2018, p. 84).  

Na prática, a Repep não presta serviço aos grupos sociais que a 

procuram. Contudo, os profissionais que constituem a rede constroem 

junto dos membros de movimentos e coletivos um constante processo 

 
8 Tais coletivos atuam na periferia de São Paulo, em Jaraguá/Perus, Guaianazes e Penha, respectivamente. Para 
conhecer melhor a articulação desses coletivos em seus territórios ver: https://www.instagram.com/ 
agenciaqueixadas; https://cpdocguaianas.com.br; http://ururaypatrimoniocultural.blogspot.com.  

http://ururaypatrimonio/
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formativo, envolvendo os participantes na promoção de ações de Educação 

Patrimonial. Os saberes são compartilhados, construídos em um processo 

de escuta e de mediação. Entendemos a educação como prática social que 

se reinventa de acordo com o momento político e com as características 

culturais da relação, em uma perspectiva dialógica. 

Um exemplo de ação educativa recente da Repep é o Inventário 

Participativo Minhocão contra Gentrificação, inserido no debate da 

revalorização da área central de São Paulo e na valorização das referências 

culturais ali construídas (REPEP, 2019). Outro exemplo é o constante 

diálogo e apoio nas ações do Movimento da Fábrica de Cimento Portland 

Perus, na luta por sua preservação e por sua transformação em Centro de 

Cultura e Memória do Trabalhador (BORTOTO; BEZERRA, 2019).  

Neste texto, exploramos nossas ações da Repep junto do Museu Social 

da Brasilândia e do Portal do Ó, na Zona Noroeste, que culminaram na 

formação do Grupo de Trabalho (GT) Brasilândia Ó. O GT surge a partir 

de questionamentos sobre o tombamento da Freguesia do Ó. Contudo, 

apesar de refletir sobre a preservação de uma porção do bairro, 

compreende as memórias e a relação histórica de formação da região a 

partir de uma dimensão territorial ampla, contemplando assim a 

Brasilândia, distrito periférico. Portanto, a nomenclatura do GT da Repep 

também carrega um questionamento sobre o lugar das políticas de 

preservação do patrimônio na periferia de São Paulo. 

 

 

Brasilândia é um distrito na região noroeste de São Paulo, um dos 

mais populosos da cidade. A Serra da Cantareira, elemento geográfico 

importante no limite norte de São Paulo, ocupa grande parte do distrito. 
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Mas a delimitação desse território e seus significados nas lutas sociais são 

muito mais amplos do que as demarcações político- administrativas. 

A ocupação da região é marcada pela força e articulação política, 

característica de muitos bairros periféricos paulistanos, na luta por 

melhores condições de vida urbana e por moradia digna. Para Leandro 

Silva, morador e jornalista, a mobilização cultural na região foi “a forma 

encontrada de articular ações de integração entre a juventude e os mais 

experientes, com o objetivo de fortalecer a identidade dos bairros e suas 

lutas, marcadas por conquistas de acesso à água, moradia, educação 

infantil, entre outras” (REPEP, 2019. p. 82). Assim, as primeiras ações 

ocorriam por meio de rodas de conversas entre gerações, abordando desde 

as histórias e as memórias dos mais velhos às pautas, como o 

enfrentamento da violência. As rodas ocorriam em diversas entidades e 

escolas. 

No que tange às mobilizações pela questão da memória do bairro, o 

fortalecimento das ações culturais e o diálogo entre diferentes grupos 

culturais e coletivos sociais são potencializados, a partir de 2009, com o 

surgimento do Ponto de Memória da Brasilândia. O Programa Ponto de 

Memória do Ibram começava, então, a se articular nacionalmente. E o 

trabalho na Brasilândia compôs uma das 12 primeiras experiências dessa 

nova política de museologia comunitária, que tem como objetivo trazer a 

sociedade ao centro dos debates e promover sua autonomia nos processos 

de patrimonialização, contrapondo a ideia de museu como espaço fechado 

e distante de seu público:  

 

[...] traz como foco sua função social, ressignificando os museus como espaços 

não apenas educativos e de convivência, pesquisa, exposição de acervos e 

coleções, mas também de formação política dos indivíduos e de comunidades 

engajadas no processo de forjar suas próprias narrativas museais 

(IBRAM/OEI, 2016, p. 6). 
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Por dois anos, o Ponto de Memória paulistano fortaleceu suas ações 

e ampliou suas perspectivas de atuação por meio das trocas de 

experiências com os outros Pontos de Memória no Brasil; dos seminários 

com os técnicos e consultores vinculados ao Ibram; e de ações com a 

comunidade sobre museologia social, instrumentos de ações museais e 

educativas, envolvendo a população a refletir sobre suas histórias e suas 

memórias. Com isso, a comunidade local desenvolveu o projeto de Museu 

Social da Brasilândia que, embora sem espaço físico, “estava consolidado 

e era conhecido pelas mais diferentes correntes ideológicas, sociais e 

políticas do distrito” (IBRAM/OEI, 2016, p. 25). 

É em 2011 que ocorre a primeira ação do museu, por meio de uma 

exposição itinerante, intitulada Brasilândia – Suas Vilas e Jardins. Como 

sugere o título, seu objetivo foi unir um território da periferia composto 

por mais de 40 bairros, cujas vilas e jardins carregam sua origem e uma 

unidade vinculada à moradia e ao pertencimento. A exposição fazia diálogo 

entre a ameaça de despejo daquela época e o processo de ocupação do 

bairro. O grupo percebeu que de certa maneira a história se repetia: o 

processo de construção de uma rodovia na região (trecho norte do 

Rodoanel) e do iminente anúncio de obras de expansão do metrô remetia 

às desapropriações feitas nas décadas de 1930 e 1940, no centro de São 

Paulo, fruto de reformas urbanas. Foram esses projetos urbanos que 

fizeram muitos trabalhadores buscarem terras mais distantes e ofertas de 

aluguel mais baratas, indo morar nas regiões periféricas como a 

Brasilândia. Anos depois, mais uma vez aquele grupo e suas famílias se 

viam à frente de uma situação na qual as grandes empreiteiras, interesses 

imobiliários e o Estado estavam articulados na remoção e transformação 

de seus lugares na cidade. 
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Assim, por meio dessa exposição, foram feitos quadros com fotos 

evidenciando as transformações dos bairros e as rodas de conversas em 

diferentes locais sobre a situação. A ação abordou desde a memória dos 

primeiros moradores dos bairros, que relataram a vida social na relação 

direta que havia com a natureza e no preconceito existente na cidade, 

associado ao fato de morar na Brasilândia, até a relação dos mais jovens 

com o território:  

 

Os jovens não só visitaram, mas compuseram uma roda de memória específica 

e aprenderam que ser jovem não é sinônimo de amnésia museal. A juventude 

narrou a experiência de viver num dos distritos que mais mata jovens na 

cidade de São Paulo e disseram que isso não os assusta. O principal temor dos 

jovens é a indiferença de muitos diante dessa realidade causada por falta de 

espaços de esporte, cultura e lazer [...] (IBRAM/OEI, 2016, p. 27). 

 

Leandro Silva (REPEP, 2019) relata que a experiência do Museu 

Social da Brasilândia fortaleceu a atuação dos diferentes grupos e 

entidades participantes. Contudo, esse processo também gerou uma 

desarticulação entre os representantes dos grupos que estavam envolvidos 

no Programa Pontos de Memória em São Paulo. O conflito de interesses 

no grupo e algumas exigências do edital do programa do Ibram acabaram 

por dissolver a atuação coletiva. Cabe ressaltar que, se por um lado tal 

dissolução pode ser lida por uma perspectiva negativa, por outro, os 

diferentes grupos continuaram em suas ações sociais e culturais no 

território, carregando as experiências vividas e multiplicando-as 

(IBRAM/OEI, 2016; REPEP, 2019). 

Uma das reverberações das ações do Museu Social da Brasilândia foi 

a introdução das questões de cultura e memória no Conselho Participativo 

Municipal da região, contribuindo para sugerir ações e políticas culturais 

no território, bem como acompanhar e fiscalizar a atuação do poder 
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público. Segundo Klebler Silva Jr. (REPEP, 2019), morador e integrante 

das ações do museu, outro fruto da experiência do Ponto de Memória foi 

a mobilização sobre a questão das obras do metrô na região, ampliando as 

discussões do distrito Brasilândia e unindo a região da Freguesia do Ó, 

distrito limítrofe sul (Figura 1). 

A partir dessa articulação, mais uma vez a memória social do 

território veio à tona, já que a questão do metrô era pauta de reivindicações 

desde a década de 1990. Uma figura importante desse movimento foi o 

prof. João Mota, morador antigo do bairro, cuja atuação foi elucidada por 

Kléber Silva Jr: “[...] com seu trabalho e capacidade de reunir pessoas, foi 

trazendo as associações, entidades, comunidades, grupos de interesse… 

Daí surgiu o Fórum Pró-Metrô Freguesia/ Brasilândia, que chegou a reunir 

mais de 40 grupos diversos” (REPEP, 2019, p. 85). Silva Jr. revela ainda 

que a mobilização sobre a implementação do metrô tinha como pontos 

principais a questão de quem seriam os desapropriados e a valorização de 

terrenos que poderiam gerar a transformação da paisagem urbana. Foi 

com essa articulação que, em 2013, surgiu a ideia de reativar o Ponto de 

Memória. 
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Figura 1 - Zona noroeste, Brasilândia (em verde), Freguesia do Ó e núcleo tombado no município de SP 

 

Fonte: Santos (2014). Organização: Nito e Santos (2020). 

 

Algumas ações foram feitas, ampliando, então, o foco para a região 

da Freguesia do Ó, voltadas à preservação e valorização da paisagem 

urbana do Largo Nossa Senhora do Ó, que é a principal referência do 

núcleo tombado pelo Conpresp. Por uma questão de localização, este seria 

o primeiro afetado pelas obras do metrô na região. Ao mesmo tempo em 

que se anunciavam as obras do metrô pela Linha Laranja do Governo do 

Estado, um novo Plano Diretor era aprovado na cidade de São Paulo, em 

2014, identificando os eixos do metrô como áreas de reestruturação e 

transformação urbana.  

Com essa atenção direcionada ao núcleo tombado, outras 

problemáticas foram incorporadas, dando força à mobilização local. 

Dentre elas, a “reforma” dos Largos Nossa Senhora do Ó e Matriz Velha. 

Realizadas pela subprefeitura Freguesia do Ó/ Brasilândia, em 2013, a 

retirada e alteração do piso de pedra portuguesa e a remoção de 

importantes elementos, como o marco histórico da guerra do Paraguai, 
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geraram desdobramentos, conflitos e reivindicações até os dias atuais, 

conforme se aprofunda na seção a seguir.  

Foi em meio a tais inquietações que, nos encontros sobre a reativação 

do ponto de memória, um dos consultores do Ibram, João Paulo Vieira, 

indicou ao grupo buscar e unir forças com a Rede Paulista de Educação 

Patrimonial (Repep), pois a rede poderia contribuir com a articulação para 

a preservação da região da Freguesia do Ó. Em 2015, formamos o Grupo 

de Trabalho Brasilândia Ó, uma parceria a partir das articulações do Ponto 

de Memória Brasilândia com muitas experiências e conhecimentos sobre 

território, memória e patrimônio. Após sua criação, o GT passou a enfocar 

as dinâmicas dos Largos Nossa Senhora do Ó e Matriz Velha, rediscutindo 

o tombamento. Por conta desse direcionamento, antes de abordar as 

atividades educativas desenvolvidas, é apresentado, na seção a seguir, um 

panorama dos estudos do tombamento e das dinâmicas socioespaciais 

contemporâneas do núcleo.  

 

 

O olhar do poder público municipal para a preservação da região da 

Freguesia do Ó inicia-se na década de 1970, a partir do projeto de 

inventários de bens culturais elaborados pela Coordenadoria Geral de 

Planejamento (Cogep). Este, até então, era o órgão de planejamento 

urbano responsável pelo zoneamento que já incluía área de proteção. 

Segundo Baffi (2000, p.173), o objetivo do inventário feito em 1979 foi o 

reconhecimento da Freguesia “pela sua importância histórica para a 

cidade e pelo seu papel de referência urbana, decorrente da implantação 

cenográfica do núcleo original, à cavaleira do rio Tietê”. Segundo a autora, 

a proposta do perímetro inicial de tombamento abrangia toda a área do 

outeiro, incluindo as cotas mais baixas, “porque já havia a intenção de 
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definir uma área de controle da verticalização, de maneira a permitir a 

manutenção das expressivas visuais existentes9, no período da pesquisa, a 

partir das margens do Tietê e da área plana de várzea que margeia o rio” 

(p. 173). No intervalo temporal entre a realização deste estudo e o 

encaminhamento para tombamento, a verticalização se adensou nas cotas 

mais baixas, o que levou à proposição de um tombamento de menor 

perímetro pelo Conpresp nos anos posteriores. 

Mesmo reduzido, o tombamento efetivado é simbólico por ter sido 

um dos primeiros fora da região central de São Paulo e por demonstrar os 

avanços das reflexões sobre direito à memória feitos na gestão de 1989 a 

1992. Segundo Fenalon (1991), diretora do DPH nesse período, o órgão 

caminhava para a superação de uma concepção técnica e normativa de 

patrimônio, contemplando as condições históricas dos lugares, a 

pluralidade, a cidadania, o meio ambiente e as lutas por qualidade de vida. 

Esse entendimento reverberou no tombamento, ao destacar os arranjos da 

vida social do bairro para além dos aspectos arquitetônicos e urbanísticos.  

Assim, a resolução considerou: 

 

[...] a relação indissociável entre a conformação espacial desse núcleo e as 

relações de solidariedade e sociabilidade que caracterizam a identidade 

própria dos moradores desse antigo assentamento, e que até hoje se mantém, 

mesmo com as intensas modificações urbanas ocorridas em sua vizinhança 

(SÃO PAULO, 1992). 

 

Esse conteúdo da resolução final se fundamenta ao longo de todo o 

estudo de tombamento, passível de ser elucidado em três eixos principais: 

(1) problematização do processo colonial e bandeirista paulista, pontuando 

a violência e escravização indígena, tendo os outeiros como sede religiosa 

 
9 A expressão “expressivas visuais” remete à visibilidade da colina do Ó e da Igreja Matriz, que podem ser vistas a 
partir de diferentes lugares da região noroeste e oeste de São Paulo (SP).  
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e social ao longo dos séculos; (2) “perfil rural” da região ainda vigente no 

século XX, tensionado pelo agenciamento e formação de um poder local; 

(3) valoração ambiental e afetiva ressaltada, incluindo a ambiência e a vida 

social como características fundamentais para a preservação (REPEP, 

2017). Assim, mais do que tombar materialidades como possuidoras de um 

valor em si, a resolução enfatiza a vida social a elas integrada, fazendo da 

ambiência um elemento fundamental na preservação (NITO, 2015; REPEP, 

2019). No mesmo sentido, artigo recente da Repep enfatizamos que:  

 

[...] as memórias e as práticas contemporâneas relacionadas ao morar – 

envolvendo lugares, expressões culturais e formas de sociabilidade – possuem 

grande potencial de despertar, nos grupos sociais, o reconhecimento de 

determinados bens materiais e imateriais como pertencentes ao patrimônio 

cultural (REPEP, 2019b, p. 91). 

 

A partir dessas perspectivas, cumpre dimensionar a vida social do 

lugar atualmente, elucidando algumas dinâmicas. No perímetro tombado, 

idosos se reúnem diariamente para disputar partidas de dominó. Não raro, 

encontram-se locais e transeuntes apreciando a paisagem, flertando com 

um tempo descompromissado, contraposto ao cotidiano da metrópole. A 

comunidade católica promove ações sociais e de preservação da Igreja, 

bem como festas, das quais se destaca a Festa do Divino, a única vigente 

na capital paulista atual. 

O sentido do encontro se realiza densamente nos Largos Nossa 

Senhora do Ó e Matriz Velha: calçadas, bancos, passeios e muretas são 

apropriados por moradores e “visitantes”, tanto das regiões abastadas 

quanto das periferias da zona norte. Trocas que envolvem o encontro dos 

amigos de vizinhança, as práticas lúdicas de crianças e jovens (com 

destaque ao skate), o passeio matinal e vespertino dos mais velhos, a 

“curtição” da juventude até a madrugada, o consumo nos bares e 
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restaurantes e, até mesmo, o uso da praça como espaço de consumo, 

quando a população de menor renda traz produtos de casa, 

principalmente bebidas, para “curtir a praça”. Destacam-se, ainda, as 

expressões culturais e artísticas, como as oficinas da Casa de Cultura, os 

eventos musicais na praça, as festas temáticas, os ensaios e desfiles 

carnavalescos.  

Já a paisagem local permite apreender processos significativos da 

urbanização paulistana. De seus “mirantes” naturais se avista porção 

considerável da metrópole (zona oeste e centro), e os extremos da zona 

norte (Serra da Cantareira e Pico do Jaraguá). Uma possibilidade de 

identificar legados da produção do espaço em diferentes contextos, o que 

pode suscitar a construção de outras narrativas da história urbana e do 

patrimônio cultural.10 

Assim, a organização da população local pela preservação da vista se 

faz proeminente, no sentido de corresponder às atribuições de valores 

referentes à memória coletiva local. Um esforço que vem tensionando a 

incorporação imobiliária na região, em amplo crescimento e valorização, 

desde o início dos anos 2000 (SANTOS, 2014). Reivindicação que almeja a 

paisagem e seus significados, contra a reprodução material do espaço 

imposta como lógica econômica, exógena aos valores simbólicos da 

população, o que se tornou ainda mais latente quando do anúncio das 

obras do metrô e do Projeto Arco Tietê.11 

Por tais afetos, associados à ambiência, a reforma no Largo da Matriz, 

citada na seção anterior, foi amplamente questionada pela sociedade civil. 

 
10 Assim, a leitura da paisagem a partir do Mirante da Freguesia remete aos três eixos do processo de tombamento, 
no sentido de escovar a história a contrapelo, contraposto ao historicismo que se identifica com a história dos 
vencedores (LOWY, 2011). Nesse texto, Michael Lowy discute a VII tese sobre o conceito de história, obra de Walter 
Benjamin (1940).  

11 Projeto de intervenção urbana previsto no Plano Diretor Estratégico de São Paulo de 2014. Esse projeto e as obras 
do metrô encontram-se interrompidos atualmente.  
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A ausência de consulta à população, bem como a substituição e retirada de 

elementos materiais, provocou reações. Em linhas gerais, questiona-se até 

hoje se tal reforma não poderia ter sido mediada pelo DPH e pelos grupos 

sociais locais. Ademais, os usos do espaço público suscitam tensões. A 

consolidação do largo como “pico” de skate da metrópole, a partir da 

substituição da pedra portuguesa pelo concreto, é exemplar nesse sentido, 

pois os novos sujeitos passaram a se apropriar, trazendo outros valores e 

ressignificando a materialidade de forma positivada. Contudo, o 

entendimento de parte dos moradores diverge dos skatistas, gerando 

animosidades.  

A colocação de mesas dos bares nas áreas de circulação e também os 

ensaios e desfiles carnavalescos e os “rolezinhos” de jovens, reunidos pelo 

consumo no espaço público e pelo som automotivo, da mesma forma são 

mobilizadores de divergências. É relevante salientar, nesse sentido, a 

mediação da Polícia Militar, com ênfase nos finais de semana, que, 

objetivando controlar esses múltiplos usos, muitas vezes incorre em 

repressão, tendo como principal alvo os periféricos que vêm de outros 

bairros para curtir a praça. Em síntese, tais dinâmicas conformam 

narrativas que têm em comum o afeto e o sentimento de pertencimento à 

região tombada da Freguesia do Ó. Essa condição não significa, contudo, 

ausência de conflitos, fazendo das territorialidades uma expressão dos 

múltiplos patrimônios locais.  

 

Na Repep, o GT Brasilândia Ó iniciou suas atividades com o objetivo 

de mobilizar a comunidade do Largo da Matriz de Nossa Senhora do Ó por 

meio de atividades educativas para construir coletivamente uma revisão 
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do tombamento. Com isso, o intuito era preservar a paisagem urbana e, 

principalmente, a vista da Freguesia do Ó. Importante destacar que as 

ações da Repep contaram com apoio do Portal do Ó, criado e mantido por 

Benedito de Camargo, importante líder comunitário na região. No Portal 

do Ó é possível encontrar centenas de fontes digitais sobre a memória e 

história da região.  

As ações do GT foram diversas, e a história de sua atuação pode ser 

encontrada em publicações recentes (REPEP, 2017 e 2019; ANTONINI, 

NITO, NEVES, 2019). No Quadro 1, as ações educativas mais significativas 

elaboradas estão sintetizadas. Entre elas, a primeira merece destaque: sua 

proposta foi uma gincana cultural envolvendo diferentes escolas públicas 

da região. Embora a atividade não tenha ocorrido, por impasses de 

compatibilização das ações com o calendário escolar, a organização da ação 

foi um momento relevante de formação do grupo, formado por diferentes 

profissionais da arquitetura e urbanismo, geografia, museologia e 

moradores da região. Além desse alinhamento de narrativas e expectativas 

do grupo, constituiu-se em uma forma de fazer contato com outros grupos 

e instituições a partir de uma ação concreta. 

 

Quadro 1 - Atividades educativas GT Brasilândia Ó – Repep 

Nome da ação Descrição Parceiros Data 

Gincana cultural 

Cadê 

Patrimônio? 

Campanha em defesa do patrimônio 

por meio de caminhadas pelo bairro 

com jovens e formação de educadores. 

Escolas públicas na 

Freguesia do Ó e ensino 

técnico de museologia 

junho, 2 015 

Oficina Como Eu 

Vejo Meu Bairro 

Oficina de desenho – olhares das 

crianças sobre a escola e sobre o 

bairro –, durante a Comemoração dos 

80 anos da educação infantil em SP.  

Escola Municipal de 

Educação Infantil Manoel  

Preto 

outubro, 2015 

Percursos no 

núcleo tombado 

Três trajetos (histórico-arquitetônico, 

urbanístico, ambiental e afetivo) 

Jornada do Patrimônio, 

Prefeitura de São Paulo 

dezembro 2015 
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Oficina Miradas 

para a Cidade 

A partir do Mirante do Ó, foram 

explorados a paisagem e os aspectos 

da urbanização de São Paulo. 

Jornada do Patrimônio, 

Prefeitura de São Paulo 

agosto, 2016 

Olhares sobre o 

tombamento 

Oficina de troca de saberes e leituras 

sobre o bairro e possíveis atualizações 

do tombamento. 

Casa de Cultura Salvador 

Ligabue (cessão do espaço) 

2016; abril a 

julho, 2017 

Percurso pelo 

bairro 

Caminhada explorando as memórias e 

histórias do bairro com estudantes do 

Ensino Fundamental.  

Escola Estadual Padre 

Manoel da Nóbrega 

agosto, 2017 

Evento 

Patrimônio em 

Debate 

Participação em debate e apresentação 

da proposta de alteração do 

tombamento.  

Departamento do 

Patrimônio Histórico, 

Prefeitura de São Paulo 

julho, 2019 

Caminhos do Ó Percurso da Água Branca à Freguesia 

do Ó, atravessando o rio Tietê. 

Jornada do Patrimônio, 

Prefeitura de São Paulo 

agosto, 2019 

Ó Miradas Atividade no Mirante e oficina de 

lambe-lambe com imagens do bairro. 

Jornada do Patrimônio, 

Prefeitura de São Paulo 

agosto, 2019 

Artigo Ações na 

Freguesia 

Exercício de escrita individual e 

coletiva sobre o grupo. 

Revista Arq.Urb., da 

Universidade São Judas 

setembro, 2019 

Mirante e 

memórias: a 

colina do Ó 

Intervenção artística na entrada da 

Casa de Cultura com imagens 

históricas e registros contemporâneos 

do artista gráfico Gilberto Tomé sobre 

a região. A transmissão da 

intervenção foi feita ao vivo pelas 

redes sociais. 

Jornada do Patrimônio, 

Casa de Cultura Salvador 

Ligabue, Prefeitura de São 

Paulo 

dezembro, 

2020 

Elaboração: Nito e Santos (2020). 

 

A cada atividade educativa, novas pessoas entravam no grupo, ao 

mesmo tempo em que outras saíam. Por se tratar de um trabalho 

voluntário, a relação da Repep engajou pessoas de diferentes maneiras. O 

que significa que a saída de pessoas não necessariamente fragiliza as ações, 

pois essas são renovadas com a presença de novas pessoas. 
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Nesse sentido, é interessante notar no Quadro 1 que no ano de 2018 

não houve ações do GT. Ano em que não só o cenário das políticas culturais 

brasileiras já se encontrava em processo de desestabilização e ameaças, 

(em âmbito municipal, houve o reposicionamento das políticas culturais), 

mas também havia uma desmobilização do grupo após ter concluído o 

processo de revisão do tombamento e assim atingido seu objetivo inicial. 

Contudo, o vínculo de atuação no bairro continuou e, em 2019, com a 

presença de outras pessoas somando, as atividades educativas são 

retomadas, com a intenção de publicizar o estudo de preservação da 

paisagem e valorização da vista a partir do Mirante da Freguesia do Ó. 

 

Figura 2 - Ações educativas e encontros do GT Brasilândia Ó. Debate com DPH (superior esquerda); roteiro 

Caminhos do Ó (superior direita); oficina Ó Miradas (inferior esquerda); reunião reestruturação do GT 

(inferior direita) 

 

Fonte: acervo Repep, registros de 2018 e 2019. 
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Tendo a questão da revisão do tombamento como principal objetivo, 

lançou-se um desafio para os profissionais da Repep: desenvolver um 

processo participativo e educativo na elaboração de um trabalho que 

apresentasse características técnicas específicas. Isso poderia ser feito sem 

a presença dos membros do Ponto de Memória Brasilândia e do Portal do 

Ó? Certamente, é o que a experiência do campo do patrimônio cultural fez 

por muito tempo – um deslocamento que o grupo almeja superar em suas 

ações, conforme elucidado nos parágrafos a seguir. 

A elaboração do dossiê com o pedido de revisão do tombamento e de 

seu entorno, que tinha como foco o processo de Educação Patrimonial, 

reuniu moradores da região (com experiências de atuação na Freguesia do 

Ó e na Brasilândia) e ex-morador (com vivência no bairro e pesquisa 

desenvolvida sobre o tema). As demais participações aglutinaram 

educadores da Repep envolvidos em ações nos bairros de Perus, Bexiga e 

Centro (Minhocão), bem como experiências acadêmicas nas áreas de 

História, Arquitetura e Urbanismo e Geografia. A demarcação dessa 

pluralidade de referências é relevante, expressando o entendimento 

exposto anteriormente, ou seja, um processo coletivo e dialógico de 

Educação Patrimonial.  

Nesse viés aglutinador, a dinâmica de debate, escrita, revisão e edição 

final permeou os anos de 2015 a 2017, concomitantemente à execução de 

ações educativas, conforme sintetizado no Quadro 1. Inicialmente, as 

pessoas se dividiram em eixos temáticos, que visavam a compor as 

justificativas do grupo, ou seja, argumentações para expressar a relevância 

da ampliação do perímetro e a preservação da vista. Nessa divisão de 

tarefas, também foi possível construir textos iniciais para embasar os 
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debates do grupo. Assim, envolvendo perspectivas locais (oriundas dos 

encontros periódicos do GT), arcabouços teóricos e produções técnicas, o 

dossiê foi estruturado da seguinte maneira: a) explicitação do objetivo; b) 

debate teórico sobre visibilidade, harmonia e ambiência de um bem 

tombado; c) defesa da vista como referencial urbano; e d) proposta de 

alteração do perímetro de tombamento, acompanhada de sete mapas e 

quatro perfis topográficos, sendo um deles representado pela Figura 3.  

No item b, foi desenvolvida uma análise crítica da urbanização de São 

Paulo, interpretando momentos da produção do espaço balizadores para o 

núcleo tombado, desde as dinâmicas que impulsionaram sua conformação 

àquelas relativas ao seu adensamento e atual risco no curso da 

fragmentação do espaço como mercadoria (CARLOS, 2001).  

Tal análise contou com vasto material iconográfico, remontando às 

primeiras décadas e aos meados do século XX, bem como cartografias e 

gráficos elucidativos da recente valorização imobiliária. Ademais, foi 

incorporado, nesse eixo, um estudo enfocado sobre as modificações 

previstas pela Lei nº 16.402, de 22 de março de 2016 (LPUOS – Lei de 

Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo), que havia sido recém-aprovada. 

As zonas que passaram a abranger o perímetro de tombamento foram, 

então, identificadas, considerando a área de influências da Linha 6 do 

metrô e a possibilidade de adensamento construtivo que a lei legitimara. 

O grupo também abordou as mudanças previstas pelo Projeto Arco Tietê 

(Projeto de Lei 01–00721/2015), que sinalizava intensas transformações no 

território.  

Importante destacar o compartilhamento dessas informações entre 

os membros do GT, ou seja, a apreciação e catalogação das imagens, os 

debates, o elenco das questões mais importantes, das bibliografias que 

pudessem contemplá-las, o processo coletivo de interpretação da LPUOS 

(por via impressa e digital), entre outras trocas. Tal dinâmica se deu no 
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curso das reuniões periódicas do GT e de suas redes digitais, permeando 

também os encontros gerais da Repep e o II Encontro de Trabalho da Rede, 

realizado em 2016. 

À revelia de uma mera divisão de tarefas, tais compartilhamentos 

foram fundamentais para que o grupo formulasse e reavaliasse, 

progressivamente, a narrativa de defesa dos patrimônios locais. Além 

disso, a dinâmica conformou uma possibilidade de aprendizagens mútuas, 

como na reunião realizada na Casa de Cultura, em 2016, onde foram 

esboçados, em papel, os mapas e perfis topográficos que iriam representar 

a ampliação do tombamento. Na ocasião, entrecruzaram-se 

conhecimentos técnicos (como a delimitação de cotas para um mapa 

hipsométrico) e os saberes relacionados ao cotidiano do bairro (como a 

delimitação de ruas e logradouros, os usos sociais dos lotes, os novos 

empreendimentos recém-lançados). Cabe ressaltar que todas as reuniões 

foram abertas ao público, inclusive algumas ocorrendo em espaços 

públicos da região. Outro fator importante foi o constante diálogo sobre o 

processo de revisão do tombamento com pessoas influentes na região, com 

representantes do Conselho Participativo, da Igreja, do comércio, do jornal 

local, entre outros. 

Ao final do dossiê, o grupo acrescentou uma breve descrição das 

outras atividades educativas que já haviam sido realizadas até então, nos 

moldes da síntese que abre a presente seção. Esse incremento foi 

considerado de suma importância por demarcar que o pedido transcendia 

o olhar das pessoas diretamente envolvidas na elaboração, representando 

o legado de um entendimento crítico e participativo sobre a produção da 

cidade e a preservação do patrimônio, fruto de ações coletivas envolvendo 

diversos atores.  

Apresentamos o dossiê em reunião com técnicos do DPH, em 

novembro de 2016. Após apreciação dos técnicos desse departamento, 
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recebemos sugestões de adequações em relação à área de ampliação 

reivindicada e formas de potencializar o estudo, como a anexação de 

imagens das ações educativas elaboradas no processo, por exemplo. Essa 

devolutiva sugeria que o pedido envolvesse uma área mais abrangente, de 

modo a não fragmentar o território a ser tombado e ampliar as 

possibilidades de preservação, o que foi visto com entusiasmo pelo grupo. 

Isso porque o DPH sinalizava, de antemão, reconhecer a importância do 

pedido e as possibilidades de transformação do território.  

 

Figura 3 - Perfil topográfico – leitura da vista da Freguesia do Ó

 

Fonte: Repep (2017). Organização: Nito e Santos (2020). 

 

Tais adequações foram feitas durante o ano de 2017. Porém, devido à 

desmobilização do grupo no ano seguinte, o documento não chegou a ser 

encaminhado oficialmente. O documento foi protocolado apenas em 

setembro de 201912, contando com os referidos ajustes e atualizações. Nas 

 
12 Processo SEI 6025.20190008647-9. Disponível para consulta pública em: https://sei.prefeitura.sp.gov.br/ 
sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_pesquisar.php?acao_externa=protocolo_pesquisar&acao_origem_exter
na=protocolo_pesquisar&id_orgao_acesso_externo=0. Acesso em: ago. 2020. 
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prévias desse segundo envio, o grupo realizou encontros presenciais com 

servidores e técnicos do DPH em quatro ocasiões: numa reunião do GT; 

duas vezes na própria sede da instituição; e no evento “Patrimônio em 

Debate”, realizado em toda a cidade e que, em julho de 2019, ocorreu na 

Casa de Cultura da Freguesia do Ó. Nessas trocas presenciais, bem como 

nos insistentes contatos via telefone e internet, o GT reiterou a relevância 

do pedido e sua abertura ao diálogo com as diversas instâncias 

relacionadas a sua efetivação. Em linhas gerais, esses contatos sinalizaram 

a tendência de acolhimento por parte do DPH. Contudo, a demanda não 

foi encaminhada ao Conselho até a escrita deste artigo, prerrogativa para 

que a ampliação do tombamento fosse efetivada.  

Nossas atividades não cessaram nos meses subsequentes, de modo a 

mobilizar e publicizar a reivindicação trazida pela população local e 

expressa no dossiê, além de incorporar outras pautas.  Com o grupo unido 

e com o engajamento de novos membros, a partir de seu enraizamento no 

bairro, outras questões sobre o direito à memória reafloraram. Entre as 

demandas e os novos horizontes de trabalho, é relevante citar a relação da 

paisagem da Freguesia do Ó com a região da Água Branca (ampliando a 

dimensão territorial do GT), as memórias do futebol de várzea e a criação 

de um centro de memória. 

Em decisão conjunta, o GT Brasilândia Ó decidiu que, a partir de 

2020, concentraremos nossas ações na formulação de uma 

proposta/provocação para a constituição de um centro de memória na 

região, tendo em conta que se trata de um projeto que pode abarcar as 

diferentes vontades dos grupos. A ideia do centro de memória é antiga, 

recuperando alguns objetivos do Museu Social da Brasilândia. Essa 

intenção, mobilizada por diferentes grupos locais, ganhou as graças do 

poder público recentemente, sinalizando a possibilidade de criação do 
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acervo junto à Casa de Cultura do bairro, em imóvel que foi recém-

incorporado a ela.  

A edificação estava sendo utilizada pela Junta Militar, que encerrou 

suas atividades no local, deixando o imóvel sem uso, o que se tornou 

bastante oportuno para a concretização da ideia de um espaço físico que 

pudesse abrigar o centro de memória. Por iniciativa do GT Brasilândia Ó, 

um pedido de anexação à Casa de Cultura foi protocolado na Prefeitura 

Regional, processo que foi acolhido pela Secretaria de Cultura, responsável 

por sua gestão. Contudo, o poder público ainda não sinalizou qual será o 

uso do espaço.  

Nossa proposta pela Repep é construir um projeto participativo para 

esse centro de memória, por meio de ações com a população sobre o que 

se quer guardar ali e qual acervo se espera encontrar. Em algumas 

reuniões, ideias já surgiram, como a possibilidade de pensar a própria vista 

da Freguesia como elemento desse acervo. As ações educativas seguirão 

nesse sentido.13 

 

 

O processo de urbanização das cidades reproduz um modelo de 

opressão social, vivido principalmente pelos trabalhadores mais pobres e 

moradores dos bairros vulneráveis. Contudo, é na contradição desse 

processo de opressão cotidiana que emergem encontros e formações 

sociais na luta pela garantia de direitos. O direito à cultura, dentre os 

demais, pode parecer banal ou menor. Mas é justamente o entendimento 

 
13 Por conta da pandemia de Covid-19, as rodas de conversas e oficinas planejadas para o primeiro semestre de 2020, 
momento de escrita deste capítulo, foram suspensas. Algumas ações foram feitas no âmbito da Repep pelo canal de 
YouTube, nos meses subsequentes, mas as atividades educativas sobre o centro de memória não foram retomadas 
até a finalização deste texto.  
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amplo sobre cultura e seu papel na vida das pessoas que traz outras 

perspectivas para pensarmos o acesso à cultura e seu reconhecimento no 

cotidiano. Um questionamento importante a se fazer, nesse sentido, é: 

quem define o que é cultura? E patrimônio? Quais são as vozes que têm 

legitimidade de interpretação do passado? 

As constantes renovações na forma de mobilização, o protagonismo 

dos locais e seus saberes, a apropriação de técnicas e tecnologias, antes 

fechadas apenas para alguns, são caminhos que, na seara da cultura, 

subvertem a ordem. Apesar de seus mais de 30 anos, o direito à memória 

ainda precisa ser reconhecido e tomar lugar nas políticas culturais. A ação, 

a identidade e a memória dos diferentes grupos sociais, conforme previsto 

na Constituição Federal de 1988, deve ser a base para a efetivação do 

direito à cultura. 

O papel da Educação Patrimonial na relação com os movimentos 

sociais indica esses desafios e as possibilidade de subversão do patrimônio 

e da educação. Um patrimônio que não parte mais dos órgãos de 

preservação ou de instituições contando a história e dizendo o que se deve 

“conhecer para preservar”. Uma Educação Patrimonial não centrada na 

valorização dos bens culturais, mas que considere os sujeitos sociais como 

protagonistas. Nesse sentido, a implosão de modelos e métodos rígidos de 

preservação torna-se pauta, mobilizando lugares e experiências sociais, de 

forma que as iniciativas sejam livres na identificação, seleção e registro 

daquilo que é considerado mais importante pelas pessoas diretamente 

envolvidas. Aquilo que é atribuído de sentidos e significados. 

Trata-se de educar as instituições e especialistas a estabelecer 

diálogos e firmar uma escuta efetiva dos grupos a partir das experiências 

e vivências que reconhecem como patrimônio. Uma disputa não só de 

narrativas, mas de um patrimônio que “desça do pedestal” e seja vida. 
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Embate que o GT Brasilândia Ó vem se engajando e promovendo, sem 

esquecer o legado do Museu Social da Brasilândia e do Ponto de Memória. 
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Son innegables los avances de las últimas décadas -sin ser los únicos- 

en el ámbito de la ciudadanía cultural, así como las demandas, siempre 

vigentes, en torno a la reivindicación de las memorias históricamente 

silenciadas, en contraposición a los discursos de carácter hegemónico. 

Asimismo, merecen un apartado especial en el debate, los temas 

relacionados con el patrimonio material e inmaterial, la identidad y la 

cultura, vinculados a la resistencia y que procuran poner en jaque las 

 
1 Es importante resaltar que, el trabajo de campo que sirve de base a este escrito, por lo menos en lo que refiere a 
prácticas territoriales campesinas y marco normativo del PCI, lo realicé en conjunto con profesionales del Instituto 
de Estudios Interculturales (IEI) de la Pontificia Universidad Javeriana (PUJ), de Cali, Colombia, en convenio con el 
Ministerio de Cultura (MinCultura) en el año 2017, particularmente en este proyecto, participaron principalmente 
Carlos Duarte -Coordinador de la Línea de Investigación en Desarrollo Rural y Ordenamiento Territorial- y las/os 
investigadoras/es Sarah Cuellar, Ana Milena Montoya, Camilo Paz, Katherín Salcedo y, en la parte de indagación 
inicial, Katherine Duque, María Fernanda Carabalí y Edilberto Vergara. 
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narrativas y representaciones de la historiografía tradicional; resaltan las 

disputas entre herencia y resistencia y memoria y Nación, entre otras. 

Partiendo de esta realidad, no se puede afirmar que haya una 

transformación tan radical o una inclusión sin aspectos a mejorar en la 

exigibilidad de derechos de parte de las poblaciones históricamente 

excluidas, para el caso de estas líneas, el sujeto a tener en cuenta para el 

análisis es el campesinado colombiano. 

Dicho lo anterior, en este escrito sitúo un análisis vinculado a mi 

experiencia investigativa y territorial con este sujeto históricamente 

excluido que, en las últimas décadas, ha renovado y cualificado su agenda 

y sus acciones. Lo anterior, en una clara apuesta de un sujeto político 

colectivo, llamado por algunas corrientes, subalterno3 (GUHA, y otros, 

1988; CHAKRABARTY, 1999; SPIVAK, 2010), o que pueda ser nombrado 

como perteneciente a la “sociología de las ausencias”, en palabras de 

Santos (2018). Asimismo, esta decisión, entra en diálogo con varias de las 

apuestas presentes en la publicación Experimentações III -de la cual hace 

parte- y de las denominadas Epistemologías del Sur, que procuran que la 

teoría producida esté “muy de cerca de las prácticas de los movimientos 

sociales, planteando preguntas, estableciendo comparaciones sincrónicas 

y diacrónicas, ampliando simbólicamente tales prácticas mediante 

articulaciones, traducciones y alianzas posibles con otros movimientos, 

proporcionando contextos, aclarando o desmantelando los preceptos 

normativos” (SANTOS, 2018, p. 283). 

Para llevar a cabo este trabajo, divido el artículo en los siguientes 

apartados: en primera instancia, presento brevemente la metodología; 

luego, contextualizo a las comunidades rurales, específicamente a las y los 

 
3 Si bien se pone de presente esta denominación, no con ello se asume que la misma sea la que considere más 
pertinente o única, pues ello dependerá de los vectores que se destaquen como centrales en cada entorno analítico. 
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campesinas/os, en relación con las nociones de Nación e Identidad  

Nacional; en el tercer punto, realizo una somera aproximación a las 

nociones de cultura, identidad y PCI, tanto normativa como conceptual; en 

cuarto lugar, doy cuenta del papel que ha desempeñado para las 

comunidades rurales la puesta en práctica del multiculturalismo; en el 

quinto segmento, expongo algunos de los horizontes actuales del 

reconocimiento y la definición campesinas; como sexto punto, describo 

algunas de las prácticas culturales, económicas, políticas y territoriales de 

esta población y; por último, realizo unas reflexiones y consideraciones 

finales. 

 

 

Este documento expone un acercamiento al PCI, la identidad y la 

cultura, el cual, en razón de su integralidad analítica, metodológicamente 

incorpora la revisión conceptual y normativa sobre este ámbito y 

complemento con debates y definiciones actuales sobre el reconocimiento 

del campesinado. Sumado a lo anterior, incorporo el trabajo de campo ya 

mencionado. Es importante resaltar que, para el ejercicio acerca de las 

prácticas campesinas, relacionamos los campos vigentes de la política de 

salvaguarda del PCI (MINCULTURA, 2008) con las dimensiones del 

concepto de campesinado elaborado por el ICANH4 (Tabla 1).  

 

 
4 Cabe anotar que la elaboración de este concepto de definición del campesinado responde al compromiso adquirido 
por la mesa interministerial con el Comité de Integración del Macizo Colombiano (CIMA) y el Proceso de Unidad 
Popular del Suroccidente Colombiano (PUPSOC), organizaciones campesinas del Cauca. En este documento, se define 
a esta población de la siguiente manera: “es un sujeto intercultural e histórico, con unas memorias, saberes y 
prácticas que constituyen formas de cultura campesina, establecidas sobre la vida familiar y vecinal para la 
producción de alimentos, bienes comunes y materias primas, con una vida comunitaria multiactiva vinculada con la 
tierra e integrada con la naturaleza y el territorio. El campesino es un sujeto situado en las zonas rurales y cabeceras 
municipales asociadas a éstas, con diversas formas de tenencia de la tierra y organización, que produce para el 
autoconsumo y la producción de excedentes, con los cuales participa en el mercado a nivel local, regional y nacional” 
(ICANH, 2017, p. 7).   
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Tabla 1 - Dimensiones ICANH y Campos política salvaguarda del PCI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PCI 

Campos 

Dimensiones ICANH 

Sociológica/Territorial 

(Ambiental)  

Socio/Cultural  Económico/Productiva  Organizativo/Política  

3. conocimiento 

tradicional sobre la 

naturaleza y el universo  

1. Lenguas y 

tradición oral   
5. Producción tradicional  2. Organización social  

10. conocimientos y 

técnicas tradicionales 

asociadas al hábitat   

7. Artes populares  4. Medicina tradicional      

12. PCI asociado a los 

espacios culturales   

8. Actos festivos y 

lúdicos  

6. técnicas y tradiciones 

asociadas a la fabricación 

de objetos artesanales  

   

   

9. Eventos religiosos 

tradicionales de 

carácter colectivo  

11. cultura culinaria     

   

13. Juegos y 

deportes 

tradicionales  

      

   

14. PCI asociado a 

los eventos de la 

vida cotidiana  

      

Fuente: (IEI-MINCULTURA, 2017a, p. 78-79) 

 

En este mismo trabajo, además del cruce expuesto, tuvimos en cuenta 

como factores determinantes para las prácticas y las condiciones actuales 

campesinas, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)5 y algunos 

apartados del Acuerdo de La Habana, específicamente los puntos 1 

(Reforma Rural Integral), 4 (Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito) y 5 

(Víctimas), pues los consideramos imprescindibles para la caracterización 

campesina.  

El trabajo de campo se realizó principlamente en tres regiones: Sur-

Occidente (Cauca y Nariño), Caribe (Córdoba y Sucre) y Centro-Oriente 

(Meta y Casanare), además de algunas otras entrevistas a campesinas/os 

 
5 En el caso de los ODS, se relacionaron de la siguiente manera con las dimensiones de la definición del ICANH: 
sociológico-territorial (ODS 6,7,9, 11, 13, 14 y 15); sociocultural (ODS 4 y 5); económico-productiva (ODS 1,2,3,8,10 y 
12) y; organizativo-política (16 y 17). 
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de regiones distintas que logramos contactar. A través del mismo, se logró 

dar cuenta de las distintas dimensiones planteadas por el ICANH en 

relación con el PCI campesino. Además, en este artículo, presento de 

manera somera algunos de los hallazgos de otro ejercicio realizado en el 

IEI en el desarrollo del proyecto en mención, el cual buscaba avanzar en la 

caracterización del campesinado colombiano (estadística y 

cartográficamente), a través del cruce de las dimensiones del documento 

mencionado del ICANH y algunas de las preguntas6 presentes en la 

encuesta del Censo Nacional Agopecuario (CNA), realizado en 2014 por el 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), aún 

sabiendo los límites de esta última fuente, al responder todavía a una 

visión de carácter economiscista del campesinado.  Todo ello se refleja en 

el apartado dedicado a las prácticas campesinas.   

 

 

La crisálida americana buscaría reproducir los lineamientos de la ecuación 

nacionalista moderna: una alteración simbólica que funda el pensamiento 

político en unidades culturales homogéneas (DUARTE, 2015, p. 15) 

 

Plantear interrogantes acerca de las nociones de ‘Nación’ e ‘Identidad 

Nacional’ y su relación con los conceptos de historia, cultura, patrimonio 

e identidad, no es tarea fácil. Las dos primeras nociones, han hecho parte 

de la constitución de las Repúblicas, específicamente de Colombia en este 

caso, así como han sido un elemento fundacional de la consolidación de los 

Estado-Nación modernos (IEI-MINCULTURA, 2017a). La designación de 

 
6 A continuación, se enumeran las preguntas de la encuesta del CNA (2014) que tuvimos en cuenta con el equipo del 
IEI en cada una de las cuatro dimensiones del documento del ICANH: sociológico-territorial (preguntas 9, 14, 50, 53, 
76, 77, 125, 127, 129, 130, 131 y 132); socio-cultural (61,111, 112, 141, 157, 160, 162 y 163); económico-productiva (9, 10, 
14, 35, 39, 48, 61, 62, 78, 86, 90, 94, 101 y 157) y; organizativo-política (15, 16 y 134). Es importante resaltar que el 
DANE, afirmaba que con apenas 5 preguntas presentes en el CNA (2014) ya era suficiente para caracterizar a las 
comunidades campesinas, con lo cual no estuvimos de acuerdo.   
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Nación implica “siempre una determinada forma de unidad social, basada 

en alguna forma de autoidentificación colectiva” (GÓMEZ MULLER, 2014, 

p. 173). La misma, plantea como mínimo, dos aristas: 1) la jurídica, que 

involucra “la ley común que instituye a cada miembro de la sociedad como 

sujeto de un mismo sistema de derechos, es decir, como ciudadano” 

(GÓMEZ MULLER, 2014, p. 173).  y; 2) la histórico-cultural, que remite a 

“una memoria compartida y a contenidos culturales específicos (lengua, 

modos de vida, creencias y valores comunes)” (GÓMEZ MULLER, 2014, p. 

173).  

Así, el proyecto de Nación, o dicho de manera más correcta, de 

Estado-Nacional, implica construir una memoria determinada o, en otras 

palabras, una relación muy concreta con el pasado, en la cual “son 

seleccionados o privilegiados determinados hechos y referentes, y 

excluidos o subordinados otros” (GÓMEZ MULLER, 2014, p. 174). De esta 

manera,  

 

La unidad nacional se construye invariablemente incluyendo y excluyendo 

memorias, de tal manera que la construcción de la nación moderna se 

presenta históricamente como el campo de batalla -muchas veces en sentido 

literal- de memorias rivales que se disputan el monopolio del reconocimiento 

de la autoridad pública. Estas memorias en conflicto son memorias culturales 

o tradiciones prácticas (Macintyre, 1984, p. 187), esto es, conjuntos 

diversamente articulados de prácticas, ideas, reglas e instituciones que 

confieren sentido y valor a la actividad social y a la vida humana en general 

(GÓMEZ MULLER, 2014, p. 174). 

 

La construcción de Estados-Nacionales se vinculó al proyecto 

civilización/modernidad y las nociones de progreso y desarrollo (propias 

de los siglos XIX y XX) y, a su paso, generó escenarios de exclusión y 

subordinación del mundo rural – asociado al atraso y la ignorancia –, en 

contraposición al mundo urbano – ligado al desarrollo científico y 
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tecnológico – (NORTH, 1985, p. 450; MONTENEGRO, 2016a, p. 11). Al 

compás de este proceso, se configuró una idea de ‘identidad nacional’, que 

respondió – y responde – a los postulados descritos y a contextos 

históricos, políticos y económicos específicos. Así, todo aquello que no 

encajó en esta noción, pasó a integrar la ‘otredad’ o las ‘otredades’. La 

construcción de la ‘otredad’ ha sido atravesada por asimetrías, exclusiones 

y desigualdades de poder. De esta manera, “entre las ruinas de la idea de 

nación cívica, la supresión de las naciones étnico culturales y la diversidad 

cultural se ha vuelto más visible y, con ella, el sufrimiento humano 

inconmensurable y la destrucción social producida” (SANTOS, 2018, p. 

285).  

Dicho esto, es importante señalar que, las poblaciones rurales -sin ser 

las únicas- y, puntualmente, las comunidades campesinas “libraron -y 

libran- procesos de lucha y disputa en los heterogéneos [modos] de 

imposición violenta, en algunos casos y, en otros, de construcciones 

parciales e incompletas de naciones y de estados [en varios casos 

atravesados por fenómenos] de violencia, asesinatos y desplazamientos 

forzados” (MONTENEGRO, 2016a, p. 11). En “un período relativamente 

corto de tiempo, el que va de 1938 a 1985, la población rural pasó del 70.1% 

al 28%” (KALMANOVITZ, (s/f), p. 1). Se relegó a esta población de la 

construcción de país y de la consolidación de la Nación colombiana y la 

misma tuvo que sufrir las manifestaciones de cargas históricas e 

ideológicas de carácter agrario y territorial no resueltas a nivel nacional, 

hecho que se reflejó en la siguiente realidad que se mantiene hasta 

nuestros días: “el diagnóstico realizado sobre la presencia y viabilidad del 

campesinado y sus asuntos en el escenario de lo político narra la historia 

de un actor social absolutamente invisibilizado […] la ausencia de 
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reconocimiento tiene una carga histórica, cultural, social y económica muy 

fuerte” (ILSA, 2004, p. 41).7  

En lo que refiere al papel que ha desempeñado y desempeña la 

construcción y uso de la memoria colectiva en el afianzamiento de las 

identidades nacionales y la idea de patrimonio cultural de la Nación, “es 

palpable el hecho de que las identidades rurales fueron y siguen siendo 

denigradas por sectores de la élite nacional en la elaboración de una idea 

de ‘Nación’, por considerarlas reflejo del atraso del país” (IEI-

MINCULTURA, 2017a, p. 9), a pesar de que hoy varias de las prácticas que 

sustentan las formas de vida en el mundo rural, resultan fundamentales 

ante los desafíos en torno al cambio climático y la finitud de recursos 

naturales o bienes comunes que plantea el mundo contemporáneo. 

Evidentemente, estos esquemas de identidad nacional y de acercamientos 

diferenciales, según la población de la que se trate y si la misma ha sido 

excluída o privilegiada en la memoria ‘oficial’, han tenido repercusiones en 

las lógicas bajo las cuales se ha entendido e institucionalizado el PCI.  

 

 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 

y la Cultura (UNESCO) desarrolló el concepto de Patrimonio Cultural 

 
7 A lo anterior se suman elementos tales como: “a) las diferentes definiciones históricas de las comunidades 
campesinas y las consecuencias políticas sobre las mismas; b) el contexto de violencia y despojo que ha tenido que 
ver con la dificultad de pervivencia de dichas comunidades; c) la aplicación del esquema multicultural en Colombia, 
el cual generó una diferencia y asimetría en derechos políticos, económicos, culturales y territoriales entre las 
comunidades rurales (campesinas, afrocolombianas e indígenas) y; d) las diferentes transformaciones de las 
reivindicaciones y demandas de las comunidades campesinas, entre las cuales resalta la disputa por el reconocimiento 
como sujeto político de derechos, pues se instala en el debate de la justicia social, ambiental, económica y cultural, y 
la cual se respalda y vincula a los intereses y exigencias de varios grupos sociales como mujeres, la comunidad de 
lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales (LGBTI) y poblaciones racializadas y empobrecidas de manera 
sistemática en diferentes partes del mundo” (IEI-MINCULTURA, 2017a, p. 8-9). 
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(PC).8 El PC (IEI-MINCULTURA, 2017a, p. 11-17) cobra relevancia desde 

1950, cuando el gobierno japonés “nombró «tesoros nacionales vivientes» 

a quienes poseían ciertos conocimientos, destrezas y técnicas, esenciales 

para la continuidad de las manifestaciones de la cultura tradicional del 

país” (IRIGARAY, 2013, p. 121). En los setenta, surgieron varias iniciativas 

en torno al conocimiento y la tradición oral de las lenguas africanas, 

discusión enmarcada en la Convención del Patrimonio Mundial, Cultural 

y Natural (1972). Así, en 1982, “la redefinición de patrimonio cultural 

incluyó la dimensión de elementos intangibles y no sólo materiales” (IEI-

MINCULTURA, 2017a, p. 11). Para 1989, se generó la recomendación de la 

UNESCO “Sobre la salvaguardia de la cultura tradicional y popular”, 

aunque no representó mayor cambio en los países miembros. Mientras 

que, en 1999, dicho organismo creó el programa “Obras Maestras del 

Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad”, bajo 19 categorías de 

expresión cultural, con la posibilidad de postulación de países miembros. 

En 2001, publicó la “Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural” y 

en 2003, se aprobó la “Convención para la Salvaguardia del Patrimonio 

Cultural Inmaterial”,9 acogida por sus países miembros (IRIGARAY, 2013, 

p. 121-122).  

 
8 Es importante tener en cuenta que en lo que se refiere a patrimonio cultural, en el caso colombiano, en 2008 la Ley 

1185 modifica y adiciona a la Ley General de la Cultura (1997), la noción de Patrimonio Cultural, compuesto por “Por 
todos los bienes materiales, las manifestaciones inmateriales, los productos y las representaciones de la cultura que 
son expresión de la nacionalidad colombiana, tales como la lengua castellana, las lenguas y dialectos de las 
comunidades indígenas, negras y creoles, la tradición, el conocimiento ancestral, el paisaje cultural, las costumbres 
y los hábitos, así como los bienes materiales de naturaleza mueble e inmueble a los que se les atribuye, entre otros, 
especial interés histórico, artístico, científico, estético o simbólico en ámbitos como el plástico, arquitectónico, urbano, 
arqueológico, lingüístico, sonoro, musical, audiovisual, fílmico, testimonial, documental, literario, bibliográfico, 
museológico o antropológico” Fonte bibliográfica inválida especificada. 

9 Allí se definió el PCI de la siguiente manera: Los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas -
junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes- que las comunidades, los 
grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte (MOLANO, 2007) integrante de su patrimonio 
cultural. Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de generación en generación, es recreado 
constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su 
historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a promover el respeto de la 
diversidad cultural y la creatividad humana (UNESCO, 2003, p. 2).   
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En Colombia, en el ejercicio de patrimonialización se privilegió la Lista 

Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial (LRPCI)10, de ámbitos 

nacional, departamental, municipal, distrital, de comunidades indígenas o 

afrodescendientes (GOBIERNO NACIONAL, 2015, Artículo 2.5.1.7), sin un 

componente asociado a comunidades campesinas.11 A partir de esta 

normativa, se definió la salvaguardia de las manifestaciones culturales 

reconocidas y sus condiciones de posibilidad.   

La importancia de esta definición de PCI (IRIGARAY, 2013), no está en 

la manifestación, sino en la transmisión intergeneracional de conocimientos 

que propicia, pues coadyuva a preservar la diversidad cultural, en el marco de 

la globalización. Destaca, los elementos del PCI de: a) tradicional, 

contemporáneo y viviente a un mismo tiempo; b) integrador; c) 

representativo y; d) basado en la comunidad, definidos por la UNESCO. Así, 

las definiciones, tanto de PC como de PCI, conllevan unos acercamientos 

específicos a las nociones de identidad cultural y cultura. Frente al primer 

caso, vincula las nociones de patrimonio y territorio y se modifica en cada 

época, en función de lo que se entiende por cultura (MOLANO, 2007, pág. 69); 

mientras que, el segundo término, es tratado en tres sentidos o dimensiones: 

a) económico; b) humano y; c) patrimonial12 

 
10 Normativamente, la LRPCI se halla respaldada por la Ley 1185 de 2008, Decreto 1080 de 2015 y Resolución 330 de 

2010 (todas ellas posteriores a la ratificación de la Convención de la UNESCO de 2003) y su administración y 
conformación compete al ICANH y al MinCultura. La LRPCI se postula bajo el principio de representatividad de la 
UNESCO, el cual busca “generar una mayor consciencia en el país de la multiplicidad de trayectorias humanas, 
sociales, históricas, culturales y económicas que atraviesan a Colombia y que hacen parte de ella” (RODRÍGUEZ, 
2014, p. 17). 

11 Al no estar lo campesino en los campos reconocidos en la Política de PCI, es que se hizo pertinente el ejercicio sobre 
las prácticas campesinas que se menciona en este artículo; sin embargo, el privilegio de la matriz étnica en Colombia 
sobre la campesina en lo que se refiere a identidad cultural, no solo se refleja en este ámbito, sino en otros planos, 
tal como se señala en los apartados dedicados a multiculturalismo, a horizontes de reconocimiento campesino y a 
prácticas campesinas. 

12 En el texto de Molano se definen de la siguiente manera los tres ámbitos: “el económico, donde la cultura se vincula 
al mercado y al consumo y se manifiesta en las llamadas industrias culturales (empresas editoras, casas de música, 
televisión, cine, etc.); el humano, donde la cultura juega un papel de cohesión social, de autoestima, creatividad, 
memoria histórica, etc.; el patrimonial, en el cual se encuentran las actividades y políticas públicas orientadas a la 
conservación, restauración, puesta en valor, uso social de los bienes patrimoniales” (MOLANO, 2007, p. 69). 
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El PCI debe ser parte integral de la identidad y de la diversidad 

cultural de las naciones -teniendo en cuenta lo ya expresado sobre este 

término: “es reflejo de identidad, sentido de pertenencia y un sentimiento 

de continuidad histórica” (RODRÍGUEZ, 2014, p. 17). Debe ser tan 

dinámico como se pueda, tal como las culturas y prácticas culturales; el 

PCI está sujeto a transformaciones y amenazas de las comunidades 

portadoras, tales como cambios en un mundo globalizado, falta de un 

andamiaje institucional lo suficientemente fuerte y claro enfocado  en el 

fomento y comprensión de las expresiones culturales, así como otras 

amenazas relacionadas con temas agroindustrieles o de conflicto armado, 

entre otros vectores.   

Scilia (2011) – siguiendo a Fernández (2006) –, considera que la 

definición de PC que se da en la Convención, denota una enorme 

interrelación e interdependencia entre las nociones de patrimonio 

material e inmaterial, que para el autor no deber separarse. La definición 

de PC, indica “usos”, “expresiones”, a “instrumentos y objetos”; se trata 

precisamente de estos elementos materiales que configuran la 

inmaterialidad y viceversa; lo uno no es posible sin lo otro, pues los objetos 

son en tanto constructos y/o representaciones sociales y culturales. Para 

Agudo Torrijo (citado en SCILIA, 2011), con el acercamiento al concepto de 

PC y su división material e inmaterial, se pasa de un paradigma de 

patrimonio artístico-cultural a uno de PC (SCILIA, 2011, p. 25-26). 

Iniciando este milenio, la UNESCO expidió – el 2 de noviembre de 2001 – 

la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural No. 31, “entendida 

como el patrimonio común de la humanidad” (IEI-MINCULTURA, 2017a, 

pág. 15). Bajo este horizonte, la UNESCO entiende la cultura como “el 

conjunto de los rasgos distintivos espirituales y materiales, intelectuales y 

afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social y que abarca, 

además de las artes y las letras, los modos de vida, las maneras de vivir 
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juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias” (UNESCO, 

1998). Asimismo, inscribe los derechos culturales en el marco de los 

derechos humanos.13  

La UNESCO se aproxima a una definición de cultura y luego aborda 

el concepto de PC como fuente de creatividad, en el Artículo 7 afirma que, 

toda creación tiene sus orígenes en las tradiciones culturales, pero se 

desarrolla plenamente en contacto con otras (UNESCO, 2001, p. 21). 

Adicionalmente, frente a derechos culturales, resalta la Declaración de 

Friburgo (UNESCO, 2007). El preámbulo del documento, expone que “el 

respeto de la diversidad y de los derechos culturales es un factor 

determinante para la legitimidad y la coherencia del desarrollo sostenible 

basado sobre la indivisibilidad de los derechos humanos” (UNESCO, 2007) 

y, en el Artículo 2, define tres conceptos esenciales para entender el PCI: 

a) cultura; b) identidad cultural y; c) comunidad cultural14. En el Artículo 

3 habla de la identidad y del PC, los cuales constituyen expresiones de las 

diferentes culturas, así como recursos para las generaciones presentes y 

futuras (UNESCO, 2007). La Declaración es un referente normativo 

internacional e insta a los Estados a hacer uso de los instrumentos para la 

preservación de la diversidad cultural.  

 
13 En su documento, la UNESCO expresa que “los derechos culturales son parte integrante de los derechos humanos, que 
son universales, indisociables e interdependientes. El desarrollo de una diversidad creativa exige la plena realización de 
los derechos culturales, tal como los define el Artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los Artículos 
13 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Toda persona debe, así, poder expresarse, 
crear y difundir sus obras en la lengua que desee y en particular en su lengua materna; toda persona tiene derecho a una 
educación y una formación de calidad que respete plenamente su identidad cultural; toda persona debe poder participar 
en la vida cultural que elija y ejercer sus propias prácticas culturales, dentro de los límites que impone el respeto de los 
derechos humanos y de las libertades fundamentales” (UNESCO, 2001, p. 20). 

14 Expresa lo siguiente: “a. El término "cultura" abarca los valores, las creencias, las convicciones, los idiomas, los 
saberes y las artes, las tradiciones, instituciones y modos de vida por medio de los cuales una persona o un grupo 
expresa su humanidad y los significados que da a su existencia y a su desarrollo; b. La expresión "identidad cultural" 
debe entenderse como el conjunto de referencias culturales por el cual una persona, individual o colectivamente, se 
define, se constituye, comunica y entiende ser reconocida en su dignidad; c. Por "comunidad cultural" se entiende 
un grupo de personas que comparten las referencias constitutivas de una identidad cultural común, que desean 
preservar y desarrollar, (UNESCO, 2007). 
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En Colombia, si bien no existe una legislación que adopte 

directamente la Convención No. 31 de la UNESCO, a través de la 

Constitución Política (1991),15 se afirmó el lugar de la cultura en la 

nacionalidad, al considerarla como dimensión especial del desarrollo, 

derecho de la sociedad e instancia que identifica al país como pluriétnico y 

multicultural. La CP 1991 garantizó los derechos culturales y proporcionó 

los marcos para el desarrollo legislativo del sector, en sus artículos 7, 8, 58, 

70 y 333,16 entre otros. De la misma manera, en los Artículos 71 y 72, 

reconoce la libertad de expresión y conocimiento, así como también la 

promoción de la cultura y del patrimonio cultural, respectivamente. 

Porterior a la CP 1991, el Artículo 1 de la Ley 397 de 1997 – encargada de la 

reglamentacion de los Artículos 70, 71 y 72 de la Carta Magna –, expone 

los principios rectores y fundamentales, define a la cultura17 y propició la 

creacion de MinCultura.  

Mientras que, la Convención para la Salvaguardia del PCI, se aprobó 

por medio de la Ley 1037 de 2006. A partir de la Ley 1185 de 2008, 

 
15 Tal fue el lugar y transformación que significó, por lo menos en lo que se refiere al tema cultural, en la legislación 
colombiana de ese momento la Constitución, que fue denominada la “constitución cultural” (UNESCO, 2001, p. 12). 
Si bien debe valorarse este reconocimiento, en el caso de las comunidades campesinas, el cambio pudo no haber sido 
tan positivo y este es un tema que hace parte de las reflexiones centrales de este documento. 

16 En la Carta Magna, quedó consignado así: Artículo 7: El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural 
de la Nación colombiana. Artículo 8: es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y 
naturales de la Nación. Artículo 58: […] La Constitución Política igualmente no acoge un determinado sistema 

económico cuando consagra la libertad económica y de iniciativa privada o regula la propiedad (CP. Art. 333 y 58). 
Por el contrario, el ordenamiento constitucional admite diversos modelos económicos gracias al reconocimiento de 
la diversidad cultural (…) Artículo 70: el Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos 
los colombianos en igualdad de oportunidades […] (Constitución política de 1991). La cultura en sus diversas 
manifestaciones es fundamento de la nacionalidad; el Estado reconoce la igualdad y dignidad de todas las que 
conviven en el país; el Estado promoverá la investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores culturales 
de la Nación (GOBIERNO NACIONAL, 1991). 

17 En dicha normativa se expresan los siguientes tres aspectos: 1. Cultura es el conjunto de rasgos distintivos, 
espirituales, materiales, intelectuales y emocionales que caracterizan a los grupos humanos y que comprende, más 
allá de las artes y las letras, modos de vida, derechos humanos, sistemas de valores, tradiciones y creencias. 2. La 
cultura, en sus diversas manifestaciones, es fundamento- de la nacionalidad y actividad propia de la sociedad 
colombiana en su conjunto, como proceso generado individual y colectivamente por los colombianos. Dichas 
manifestaciones constituyen parte integral de la identidad y la cultura colombianas. 3. El Estado impulsará y 
estimulará los procesos, proyectos y actividades culturales en un marco de reconocimiento y respeto por la diversidad 
y variedad cultural de la Nación colombiana Fonte bibliográfica inválida especificada. 
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MinCultura, por medio de la Dirección de Patrimonio Cultural (DPC), 

aplicó la Política de Salvaguardia de PCI (PSPCI), que planteó como 

objetivo “el fortalecimiento de la capacidad social de gestión del PCI para 

su salvaguardia y fomento, como condición necesaria del desarrollo y el 

bienestar colectivos” (MINCULTURA, 2008). Dicha política fue 

implementada a través de dos instrumentos: el Programa Especial de 

Salvaguardia (PES) y la LRPCI, tomando como referente dos definiciones: 

1) a partir del Artículo 6 del Decreto 2941 de 2009 (GOBIERNO 

NACIONAL, 2009) y; 2) otra planteada por MinCultura. Por su parte, la 

PSPCI definió las “manifestaciones culturales como colectivas, tradiciones 

vivas, dinámicas, simbólicas, integrales y con normas consuetudinarias” 

(IEI-MINCULTURA, 2017a, p. 20).  La PSPCI determinó 14 campos en 

donde se pueden integrar las manifestaciones culturales a salvaguardar 

(Tabla 1), a partir de estos campos, las manifestaciones y prácticas 

culturales pueden ser incluidas en la LRPCI. Es importante decir que los 

sesgos identitarios y el no reconocimiento de la identidad y la cultura 

campesinas en el país, hace que estos 14 campos, respondan, 

principalmente, a la caracterización de las comunidades étnicas – 

indígenas y afrocolombianas – en Colombia. 

Destaca también el Decreto 1080 de 2015, por medio del cual se 

expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura, que recoge y 

unifica todos los Decretos expedidos del sector, entre ellos el 2941 de 2009 

(GOBIERNO NACIONAL, 2009), que planteó, en el Artículo 2, la 

integración del PCI.  Además, se han proferido diferentes políticas públicas 

culturales enfocadas a un proceso de concertación y participación de los 

roles efectivos de los actores. Entre ellas, las relacionadas con Patrimonio 

y memoria: a) gestión, protección y salvaguardia del PC; b) salvaguardia 

del PCI; c) museos; d) archivos; e) protección a la diversidad 
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etnolingüística; f) de diversidad cultural; g) turismo cultural y; h) cocinas 

(IEI-MINCULTURA, 2017a).    

En el plano conceptual, siguiendo a Molano (2007) y Kuper (2001), 

la noción de cultura ha pasado por varias acepciones. Las referidas al siglo 

XVIII, surgidas en Francia y Gran Bretaña, se hallaban muy cercanas al 

concepto de civilización -de espectro político (cortesía y civismo)-, en 

contraste con las nociones de barbarie y salvajismo. Esta acepción, 

reflejaba una idea de superioridad de la civilización, privilegiando unas 

naciones sobre otras, en función del ‘progreso’ material. T.S. Eliot, afirmó 

que, “la deliberada destrucción de otra cultura en conjunto es un daño 

irreparable, una acción tan malvada como el tratar a los seres humanos 

como animales [...] una cultura mundial que fuese una cultura uniforme 

no sería en absoluto cultura. Tendríamos una humanidad 

deshumanizada” (KUPER en MOLANO, 2007, p. 50), refieriéndose a estas 

definiciones de carácter jerárquico del siglo XIX. En Alemania, el uso del 

concepto inicialmente fue similar al enunciado, posteriormente, se 

modificó, pues podría significar riesgos para las culturas locales. De esta 

manera, se entendió la civilización orientada a lo racional, externo y de 

progreso y; la cultura, refirió al espíritu, las tradiciones locales y al 

territorio (MOLANO, 2007, p. 70).  

Para otras facciones de la disciplina antropológica, cultura se vinculó 

a las artes, la religión, las costumbres y, luego, amplió sus horizontes al 

plano intelectual o espiritual individual y a actividades e intereses de un 

pueblo (MOLANO, 2007, p. 70-71). Asimismo, este concepto se asoció a la 

noción de desarrollo: “en los años 50 el desarrollo era un concepto 

economicista18; en los 80 se introduce el concepto de desarrollo humano y 

 
18 Cabe anotar que “en los 50, la palabra cultura podía ser vista como un obstáculo al progreso y desarrollo material. 
Así lo expresa un documento realizado por expertos de Naciones Unidas en 1951: “Hay un sentido en que el progreso 
económico acelerado es imposible sin ajustes dolorosos. Las filosofías ancestrales deben ser erradicadas; las viejas 
instituciones sociales tienen que desintegrarse; los lazos de casta, credo y raza deben romperse y grandes masas de 
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hacia los 90, sobre todo luego de la cumbre de Río, éste evoluciona a un 

concepto de sostenibilidad, donde la cultura juega un rol fundamental” 

(MOLANO, 2007, p. 71). La UNESCO en los noventa, afirma la 

indivisibilidad cultura y desarrollo, este último, no solo ligado al tema 

económico, sino también asociado a ser un “medio de acceder a una 

existencia intelectual, afectiva, moral y espiritual satisfactorio. Este 

desarrollo puede definirse como un conjunto de capacidades que permite 

a grupos, comunidades y naciones proyectar su futuro de manera 

integrada” (OEA en MOLANO, 2007, p. 71-72). En este mismo sentido, Rey 

(2002) afirma que la cultura no es únicamente lo que parece valiosamente 

accesorio, o dicho de otro modo, “el cadáver exquisito que se agrega a los 

temas duros del desarrollo como el ingreso per cápita, el empleo o los 

índices de productividad y competitividad” (Rey en MOLANO, 2007, p. 72), 

la cultura es más bien “una dimensión que cuenta decisivamente en todo 

proceso de desarrollo, tanto como el fortalecimiento institucional, la 

existencia de tejido y capital social y la movilización de la ciudadanía” (Rey 

en MOLANO, 2007, p. 72). 

 

 

No obstante, el siglo XX, a la vez que fue un escenario de 

reivindicación de derechos y luchas históricas de las comunidades rurales 

y subordinadas, también representó procesos de desarticulación y 

desmonte de la capacidad de movilización de los sujetos rurales 

campesinos -de quiebre de su modelo productivo y de despojo y 

desplazamiento forzado-, por parte del Estado y actores ilegales. Hay un 

 
personas incapaces de seguir el ritmo del progreso deberán ver frustradas sus expectativas de una vida cómoda. Muy 
pocas comunidades están dispuestas a pagar el precio del progreso económico” (OEA en Molano, 2007, p. 71). 
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auge “a finales de los setenta [...] en el campo de los derechos civiles y 

políticos, que paulatinamente se va ampliando hasta lo que se conoce como 

los derechos sociales y culturales [...] [y, posteriormente,] al tema de 

derechos desde la perspectiva campesina” (Méndez19 en MONTENEGRO, 

2016b, p. 175), Asimismo, se asiste desde finales del siglo XX, décadas de 

los ochenta y noventa, principalmente, a: 

 

Un escenario de transformación en el plano del reconocimiento de las 

poblaciones históricamente excluidas por cuestiones de género, etnia y raza 

rurales y urbanas a nivel mundial. Este escenario, propiciado por las 

aguerridas luchas de dichas poblaciones, fue acompañado por algunos sectores 

académicos – en alto grado de la disciplina antropológica para el caso indígena 

y afro en Colombia – e involucró cambios en cuestiones de redistribución 

territorial y política y, en el caso de las comunidades afrocolombianas e 

indígenas, posicionó el reconocimiento de identidades étnico-raciales a través 

de esquemas multiculturales, los cuales contaron con especificidades en cada 

país (MONTENEGRO, 2016a, p. 14). 

 

Este hecho no obedeció a voluntades políticas de turno ni fue fortuita. 

Las comunidades étnicas -afrocolombianas e indígenas-, se instalaron 

como sujetos políticos relevantes de legislación, políticas públicas y 

acciones colectivas en la CP 1991, lo cual tuvo como precedentes el 

Convenio 107 (1957) y 169 (1989) de la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT), entre otras normativas inetrnacionales. No obstante, este 

reconocimiento étnico-racial debe ser matizado pues, se reprodujo todavía 

un discurso nacionalista que predicaba una nación blanco-mestiza, en la 

cual las poblaciones ‘culturalmente diferentes’ seguían siendo ‘otredades’ 

internas en la Nación, a pesar del contexto enunciación constitucional 

“pluriétnico y multicultural” (MONTENEGRO, 2016a). Se dio un 

 
19 Integrante del equipo dinamizador de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (ANZORC) y 
vinculada a la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular (CACEP), al momento de la entrevista en 2015. 
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fenómeno de gatopardismo étnico: “en el que se les reconocen derechos a 

los pueblos étnicos a través de una juridicidad nacional e internacional, 

siempre y cuando no alteren el orden preestablecido” (DUARTE, 2015, p. 

18). La aplicación estatal de este reconocimiento político y territorial a 

comunidades étnicas, por medio de un limitado esquema multicultural, 

derivó en un escenario de lógicas asimétricas entre dos grupos 

poblacionales rurales, desconociendo la inetrculturalidad histórica de los 

sujetos rurales (Duarte y Montenegro, 2020):  

 

a) […] demarcó un horizonte de reconocimiento de identidades étnico-

políticas para afrocolombianos e indígenas, en tanto comunidades étnicas que 

inscriben y posicionan demandas agrario-territoriales y étnico-raciales y, b) 

[…] relegó y excluyó a las comunidades campesinas de este nuevo esquema de 

derechos, en tanto comunidades rurales sin adscripción étnica y con 

demandas principalmente agrario-territoriales (MONTENEGRO, 2016a, p. 

16). 

 

El contexto político en que se presentó este reconocimiento 

vinculaba; por un lado, los intereses de sectores socialdemócratas frente a 

derechos y; de otro, la entrada del modelo neoliberal. Así, el proyecto 

multicultural se debe leer en dos claves: “ni los derechos multiculturales 

pueden verse como la realización plena de las demandas contra la 

exclusión social, por la autonomía y el reconocimiento a la diferencia, pero 

tampoco pueden verse como un reflejo sintomático de la instalación del 

proyecto neoliberal” (DUARTE, 2015, p. 18). 

No se pretende, de ninguna manera, desconocer los alcances y el 

significado que tuvo en el plano de derechos sociales, políticos, territoriales 

y culturales la Carta Constitucional, junto con otras iniciativas legislativas, 

para comunidades étnicas. Empero, sería un error relegar el hecho de que 
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la manera en que se llevó a cabo este proceso en la CP 1991, excluyó a la 

población campesina,20 a través de un proceso de discriminación inversa, 

 

La aplicación [conjunta] de estos dos conceptos [acción afirmativa y 

discriminación positiva] [...] a la vez que [...] contribuyen a mejorar o no las 

condiciones del grupo que [...] buscan favorecer, [...] estimulan el 

resentimiento y la reacción o como se conoce la discriminación inversa, de los 

grupos sociales no beneficiados o favorecidos” (RINCÓN, 2009, p. 55). 

 

Son proclives a esta discriminación “los escenarios de conflicto social 

y político, alta pobreza y vulnerabilidad y exclusión social” (RINCÓN, 

2009, p. 55), características presentes en todo el territorio nacional. En lo 

que respecta a comunidades campesinas, son patentes las condiciones 

adversas para la supervivencia, puesto que, además de las iniciativas de 

exclusión de corte cultural-simbólico en torno a las comunidades rurales 

y los negativos imaginarios que a ellas se asocian, existen políticas que 

agudizan asimetrías económicas, políticas y territoriales, tanto entre los 

sujetos rurales, como entre ellos y los actores urbanos. Además, resaltan 

“las precarias condiciones en temas relacionados con derechos humanos y 

los altos niveles de violencia sobre esta población, en ocasiones agenciada 

por el Estado o las multinacionales extractivistas y, en otros casos, llevada 

a cabo por grupos armados ilegales” ” (MONTENEGRO, 2016a, p. 18) 

 

 

En Colombia, la definición de lo campesino ha estado fuertemente 

enraizada en una visión economicista y productivista, relegando aspectos 

 
20 Algunas de las razones por las cuales, en el estrecho razonamiento estatal sobre la identidad cultural, se pudo 
sustentar la exclusión de la CP 1991 del campesinado, fueron: a) la identidad se asoció a la raza y etnia (‘autenticidad’ 
y ‘pertenencia’ a un grupo social determinado), negando la diversidad de historias de poblamiento rural); b) la 
historia de colonización interregional campesina, fue usada para su desvinculación territorial; c) la heterogeneidad 
campesina, fue vista como problema y no virtud y; d) la definición estatal de campesinas/os se dio en función de lo 
económico Fonte bibliográfica inválida especificada. 
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cultural-identitarios, históricos, políticos y territoriales21. Esto es patente 

en la noción que propugna la actual CP (1991) – Artículos 64, 65 y 66 – de 

trabajador/a agrario/a y no de campesina/o, lo cual deviene en la carencia 

de políticas públicas para esta población y en su desconocimiento en 

fuentes oficiales cartográficas, censales y agropecuarias, en las cuales solo 

aparecen bajo el vector económico-productivo. En virtud de ello, no ha 

sido incluida la categoría de campesina/o en temas censales y 

demográficos, como es el caso del CNA (2014) y el Censo de Población y 

Vivienda de 2018. En respuesta a este estado de cosas y su negación como 

sujeto político de derechos y grupo cultural diferenciado, organizaciones 

campesinas, entre otras acciones, demandaron al Estado para obtener su 

inclusión en estos escenarios, con el fin de garantizar su derecho a la 

igualdad material con las otras comunidades rurales. Producto de ello, en 

febrero de 2018, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) profirió un fallo que 

obliga a las entidades pertinentes a realizar estudios complementarios 

sobre esta población al CNA (2014) y al Censo de Vivienda y Población de 

2018, para ello se conformó la Comisión de Expertos sobre Campesinado 

–CEC 22 (Saade, 2020), con el fin de avanzar en la caracterización de esta 

población y acatar el fallo de la CSJ. 

 
21 La definición de las comunidades rurales, específicamente las campesinas en relación con el Estado, ha pasado, por 

lo menos, por las siguientes etapas: 1) siglo XVIII (consolidación de la identidad nacional en la conformación del 
Estado-Nación); 2) finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX (“campesinización”); 3) principios del siglo XX 
(ideales de desarrollo industrial y económico); 4) segunda mitad del siglo XX (luchas campesinas, indígenas y 
afrocolombianas) y; 5) finales del siglo XX hasta la actualidad (modelos de desarrollo y ordenamiento territorial, 
campesinado y relaciones con el Estado, sujeto político campesino, definiciones de autoreconocimiento y formas de 
vida propias campesinas) (VELASCO, 2014. p. 34-37; MONTENEGRO, 2016. p. 41-42). 

22 Conformada por académicos y personas expertas en el tema y que generó un documento de definición que tuvo 
en cuenta los avances en el documento ya mencionado del ICANH en la definición del campesinado y avanzó en la 
posibilidad de hacer esto estadísticamente viable, para, posteriormente presentar este texto al DANE y empezar a 
revisar la posibilidad de esta caracterización poblacional, en cumplimiento del fallo de la CSJ. Esta definición 
contempló 4 dimensiones: a) territorial; b) cultural; c) productiva; y; d) organizativa. Define a este sujeto de la 
siguiente manera: “Campesino(a): Sujeto* intercultural, que se identifica como tal, involucrado vitalmente en el 
trabajo directo con la tierra y la naturaleza; inmerso en formas de organización social basadas en el trabajo familiar 
y comunitario no remunerado y/o en la venta de su fuerza de trabajo.*“Sujeto campesino” es una categoría social 
que incluye a todas las personas, sin distingo de edad, sexo y género (COMISIÓN DE EXPERTOS, 2018, p. 4) 
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Como se expresa, es fundamental resaltar las apuestas que han 

llevado a cabo las comunidades y organizaciones campesinas en pro de la 

reivindicación de su cultura e identidad, así como sus patrimonios negados 

sistemáticamente, a la vez que la manera en que han politizado cada una 

de sus acciones colectivas y la noción de identidad. En este sentido, bajo el 

horizonte de su apuesta de ser reconocidos, en tanto sujeto colectivo, como 

sujetos políticos y de derechos en Colombia, han avanzado en varios 

caminos, tanto organizativos como normativos, entre los que se 

encuentran los intentos legislativos y a través del Plan Nacional de 

Desarrollo (PND) del reconocimiento de su territorialidad, autonomía 

política y territorial, demandas para ser incluidos en horizontes censales 

de caracterización territorial y construcción de políticas públicas enfocadas 

en su población -incluyendo los derivados de Los Acuerdos de La Habana- 

e inclusión en los lineamientos de la definición del Patrimonio Cultural 

Inmaterial (PCI), tan solo por nombrar algunos. A lo anterior se suma la 

serie de movilizaciones e interlocuciones con el gobierno, entre las que 

destacan dos o tres paros agrarios a nivel nacional en la última década en 

el país. En el plano internacional, resalta la Declaración sobre los derechos 

de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales, 

aprobada23 en la ONU, derivada de los avances de la Confederación 

 
23 En su definición expresa lo siguiente: “1. Un hombre o una mujer de la tierra, tiene una relación directa y especial 
con la tierra y la naturaleza a través de la producción de alimentos u otros productos agrícolas […] trabajan la tierra 
por sí mismos y dependen sobre todo del trabajo en familia yotras formas en pequeña escaladeorganización del 
trabajo […] Están tradicionalmente integrados en sus comunidades locales y cuidan el entorno natural local y los 
sistemas agroecológicos. 2. […] Cualquier persona que se ocupe de la agricultura, la ganadería, la trashumancia, las 
artesanías relacionadas con la agricultura u otras ocupaciones similares en una zona rural. El término abarca a las 
personas indígenas que trabajan la tierra. 3. […] También se aplica a las personas sin tierra” (ONU, 2013, p. 2). En la 
Declaración, también se explica lo siguiente: ‘De acuerdo con la definición de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura, se consideran personas sin tierra las siguientes categorías de personas, que 
probablemente se enfrenten a dificultades para asegurar sus medios de vida: a) Familias de trabajadores agrícolas 
con poca tierra o sin tierra; b) Familias no agrícolas en zonas rurales, con poca tierra o sin tierra, cuyos miembros 
se dedican a diversas actividades como la pesca, la artesanía para el mercado local o la prestación de servicios; c) 
Otras familias rurales de trashumantes, nómadas, campesinos que practican la agricultura migratoria, cazadores y 
recolectores y personas con medios de subsistencia parecidos’ (ONU, 2013, p. 2). 
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Latinoamericana de Organizaciones del Campo-Vía Campesina (CLOC-

VC) y de la cual se abstuvo de votar el gobierno colombiano. 

 

 

En lo que respecta a las prácticas campesinas propiamente dichas, a 

continuación se presentan los hallazgos más relevantes frente a la 

definición campesina, cruzando tres de las fuentes referidas en la 

metodología: a) el concepto del ICANH; b) el CNA (2014) y; c) el trabajo de 

campo y la caracterización de prácticas de PCI de comunidades campesinas 

en Colombia. Bajo estos diferentes cruces o vinculaciones prácticas y 

conceptuales, se evidenció la diversidad y amplitud del término 

campesina/o, que trasciende la dimensión económica-productiva. En 

virtud de los objetivos del proyecto acá referenciado y teniendo en cuenta 

las maneras limitadas en que se ha definido el PCI en Colombia, desligado 

de la identidad y la cultura campesinas, propusimos cinco campos 

adicionales a los 14 contemplados en la PSPCI que deberían incluirse y 

tenerse en cuenta para hablar de PCI referente a esta población: a) 

territorio y territorialidad campesina; b) autoridad y gestión de conflictos 

comunitarios; c) recuperación y cuidado de semillas; d) redes de mercado 

e intercambio campesino y; e) educación propia y conocimiento 

tradicional campesino.  

Para mayor facilidad expositiva, en primera instancia, se da cuenta 

del alcance de las preguntas seleccionadas de la encuesta del CNA (2014) 

para cada una de las dimensiones del concepto del ICANH y, 

posteriormente, se resaltan los aspectos de caracterizacion campesina que 

rebasan estas preguntas, a partir del trabajo territorial interregional sobre 

prácticas de PCI de esta población.   
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Sociológico-territorial24: las preguntas seleccionadas, permiten 

enumerar de manera superficial quiénes realizan prácticas culturales en la 

siembra para el control de plagas, elementos asociados al autoconsumo, 

de reutilización de desechos orgánicos y protección de fuentes de agua. Sin 

embargo, relegan el conocimiento tradicional sobre la naturaleza, espacios 

culturales, cuidado del territorio y conservación de recursos naturales o 

bienes comunes, calendarios ecológicos, sincretismos entre lo religioso y 

el mundo agrícola, acueductos comunitarios y de transmisión 

intergeneracional, entre otros aspectos. En las tres regiones del trabajo de 

campo, elaboran sus calendarios a partir de las fases de la luna y tienen en 

cuenta las estaciones climáticas como base de su producción agrícola. En 

la Región Caribe, utilizan también la “canícola”, que consiste en poner 

granos de sal sobre una troja o superficie de madera durante los primeros 

días el mes de enero, para, según la humedad que adquiera la sal, 

determinar los meses en que lloverá en el año. En el Suroccidente, destaca 

la pervivencia de la vivienda rural campesina (materiales tradicionales y 

construcción comunitaria) y la relación particular con el río, no solo para 

actividades de socialización, sino para eventos rituales y de 

compenetración socioambiental (IEI-MINCULTURA, 2017b).  

Socio-cultural25: las preguntas elegidas, si bien se acercan 

tangencialmente al destino final de la producción agrícola, trabajo 

comunitario, multiactividad y las condiciones de vivienda, no reparan en 

aspectos como comunicación comunitaria, memoria campesina, prácticas 

 
24 Sociológico territorial: incluye temas como la imbricación del campesinado con la tierra y con las territorialidades, 
formas de posesión de la tierra de carácter vecinal o asociativo y de organización social, núcleos comunitarios y 
familiares. Formas diferenciables de habitar y de transformar la naturaleza a partir del trabajo y la eventual 
redefinición de lo rural, más allá de la categoría de “resto” poblacional en términos de “resto” poblacional para dar 
cuenta de la diversidad y complejidad en su configuración (ICANH, 2017, p. 2-3). 

25 Sociocultural: retoma temas como las maneras de vivir, de pensar y de estar en las zonas rurales, el 
autoreconocimiento individual, familiar y comunitario, la construcción de identidades campesinas, la relación con la 
familia y la comunidad, las redes locales y regionales y temas de edad o género (ICANH, 2017, p. 3-5). 
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de relacionamiento intercultural, vestuario o espíritus tutelares.  En las 

regiones Caribe y Centro-Oriente, existen prácticas culturales que 

involucran el relato oral, en ocasiones musicalizado, sobre los aspectos de 

la vida cotidiana: en la primera región, se hallan los “cantos de vaquería”, 

“grito de monte” y “zafra mortuoria”, compuestos en décimas; mientras 

que, en la segunda, existen los “cantos sabaneros” o “de vaquería”. En 

estas mismas dos regiones, persisten las construcciones tradicionales de la 

vivienda campesina, la cual, ha variado paulatinamente en razón de la 

preservación. En el Suroccidente, destacan emisoras comunitarias, mitos, 

adivinanzas, coplas, teatro y poesía campesinas (IEI-MINCULTURA, 

2017b). 

Económico-productiva26: las preguntas refieren a formas de trabajo 

(materias primas y recursos naturales), multiactividad y actividades 

agropecuarias. No indagan sobre el trabajo familiar o protección del medio 

ambiente, conocimiento o formas de intercambio campesinos. En las 

regiones Caribe y Suroccidente, destaca el cuidado de semillas y 

actividades relacionadas con el sostenimiento ambiental y soberanía 

alimentaria, así como las transformaciones de productos como el maíz, la 

caña y otras prácticas culinarias y artesanales y el trabajo del tejido (IEI-

MINCULTURA, 2017b). 

Organizativo-política27: las preguntas, refieren a las formas de 

participación ciudadana campesinas en torno a actividades productivas. 

Sin embargo, dejan de lado las movilizaciones sociales, acciones colectivas, 

formas de participación política comunitarias (Juntas de Acción Comunal 

 
26 Económico-Productiva: acá toma en cuenta temas como el trabajo especial con la tierra (recolectores, cultivadores, 
pescadores y criadores), su cualidad de productores de alimentos, valores de uso y de materias primas, manejos de 
la biodiversidad y desempeño de servicios, y su actividad económica multiactiva y altamente diversificada (ICANH, 
2017, p. 5-6). 

27 Organizativo-Política: en donde vincula la participación ciudadana, su relación con la vida política nacional, las 
formas de relacionamiento social de larga data que hacen posibles sus vidas colectivas y formas de organización 
social y política (ICANH, 2017, p. 6-7). 
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– JAC –, comités sectoriales, entre otros) y sistemas de organización 

veredal. Relegan las fortalezas que brinda la organización social en la 

pervivencia de las prácticas campesinas y la defensa territorial y normas 

de convivencia, justicia interna y de autoridad territorial, como la guardia 

campesina, así como formas autónomas de ordenamiento territorial y de 

convite, manos prestada o trabajo colectivo comunitario (IEI-

MINCULTURA, 2017b).  

Acerca de esta última práctica señalada, y partiendo del horizonte 

intercultural de la ruralidad de nuestras latitudes, “hombres, mujeres, 

niñas y niños, trabajan para producir bienestar comunal” (TZUL TZUL, 

2017, p. 132). Dicho trabajo comunal, “[…] es la relación social -fuerza de 

trabajo- que habilita la producción de lo que necesitamos para vivir y 

producir nuestras vidas que tiene que ser pautado, organizado y 

reglamentado” (TZUL TZUL, 2017, p. 132). En este mismo sentido, 

“trabajar para producir el agua, los caminos, los bosques, producir la 

fiesta, en suma, trabajar comunalmente para mantener y usar la riqueza 

concreta […] No es una identidad o una esencia ancestral la que permiten 

los procesos de inclusión comunal […] Nos encontramos entonces con la 

potente fuerza del servicio para producir la vida comunal” (TZUL TZUL, 

2017, p. 139). 

 

 

Es patente la negación del Estado colombiano del reconocimiento del 

campesinado como un sujeto político, así como su derecho a vivir en 

condiciones de igualdad material y sustantiva, colectivamente e 

individualmente. Si bien han existido intentos de reforma agraria, se ha 

consolidado una estructura rural desigual basada en la concentración de 

tierra, en la cual se contempla al campesinado, en tanto mano de obra 
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asalariada, en el marco de un modelo productivista. Un elemento 

importante a tener en cuenta en la caracterización y conceptualización 

campesina es su heterogeneidad histórica y territorial, la cual se 

complejiza en el esquema multicultural diferencial de derechos entre 

comunidades rurales. Para dicha caracterización, se deben diseñar 

herramientas pensadas en ese sentido y que no existen actualmente ni 

estadística ni cartográficamente (pues las actuales relegan factores 

objetivos y subjetivos de esta población), producto de la manera en que se 

ha entendido al campesinado, basada en su dimension productiva.   

En el contexto colombiano persiste, además, un conflicto armado 

agudo en zonas rurales, fortalecimiento y recomposición de economías 

ilegales y actores armados, sumado a un marco normativo que privilegia 

economías extractivistas en concordancia con “las nuevas formas de 

acumulación primitiva por desposesión, [y] la reedición de la rapiña 

colonial” (SANTOS, 2018, p. 284). Actualmente, se asiste también a un 

escenario de dejación de armas y reincorporación a la vida civil por parte 

de las Fuerzas Armadas Revolucionarios de Colombia-Ejército del Pueblo 

(FARC-EP), en medio de varias reformas políticas aún en trámite que 

buscan beneficiar al campesinado y que ya cuentan con obstáculos sin 

haber sido implementadas. 

Para tratar la cuestión campesina, se requiere evidenciar las nuevas 

dinámicas de articulación y cualificación de sus demandas y, además, 

destacar sus disputas territoriales, ambientales, cultural-identitarias y 

económicas, así como su exigencia como sujeto de derechos, redistribución 

y autonomías territoriales. Para Nancy Fraser (1997), estas comunidades 

son bivalentes (excluidas por reconocimiento y redistribución), sus 

injusticias son culturales y económicas (MATIJASEVIC Y RUIZ, 2012; 

MONTENEGRO, 2016b). A lo anterior se suma el vector de discriminación 

en torno a la representación política.  
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En el mismo sentido (MONTENEGRO, 2016b), la identidad 

campesina, se inscribe en el plano discursivo (MOUFFE, 1999) y procura 

rebasar esencialismos étnicos, interpela esquemas fijos o estáticos 

identitarios e incorpora matices narrativos (HALL & DU GAY, 2003) desde 

el ser, hacer y estar territorial (ESCOBAR, 2010) en medio de experiencias 

y tensiones (CHAVES, 1998). Conlleva un carácter constituyente “de un 

otro” y constitutiva de sí mismo, en el marco de relaciones de poder 

(SEGATO, 1998). Los procesos identitarios se dan con otros sujetos 

rurales, el capital y el Estado y dan cuenta del declive del Estado-nacional 

como garante de derechos (BAUMAN, 2005; GIDDENS, 1991; 

GROSSBERG, 2003).  

Es importante minar de preguntas, transformaciones y retos el plano 

del derecho si se quieren generar algunos cambios al interior del Estado, 

sin con ello indicar que la solución sea optar por el Estado Liberal, tal cual 

como existe en este momento, ya que, por experiencia histórica, la 

búsqueda del reconocimiento político y de derechos plantea “una relación 

perversa o potencialmente transformadora de los movimientos sociales 

frente al Estado […] no se puede afirmar que las políticas de 

reconocimiento zanjen los conflictos culturales, [sexuales o de género,] 

económicos y raciales de una sociedad. Estas siempre serán insuficientes, 

pero no por ello inútiles, para este propósito” (MONTENEGRO, 2016b, 

190). 

Hay que reinventar nuevas formas políticas y de relacionamiento 

social. En este sentido, se requieren esquemas de territorialidad más 

incluyentes, de carácter interseccional. Como plantea Cumes (2012), se 

debe tener muy en cuenta que el Estado no puede ser el regulador y 

controlador de las pugnas y protestas políticas, para evitar la dominación 

y, además, se debe propender por ampliar los terrenos de la justicia. 

Resulta fundamental considerar que las voces de las mujeres en su 
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diversidad deben ser tomadas en cuenta en la construcción de argumentos 

que aborden transversalmente el género, el multiculturalismo y la etnia. 

Al respecto, (CUMES, Multiculturalismo, género y feminismos: mujeres 

diversas, luchas complejas, 2014) propone resignificar la diferencia por 

medio del establecimiento de políticas liberadoras y horizontales que no 

fomenten las diferencias que justifican y legitiman tratos desiguales o 

discriminatorios, sino que, por el contrario, luchen en contra de la 

desigualdad. Propone desnaturalizar los sistemas patriarcales y coloniales 

racialmente estructurados, con el fin de contribuir a la formulación de 

análisis y estrategias que desafíen las jerarquías y los poderes de 

dominación y opresión. 

De otra parte, en las prácticas descritas de las comunidades 

campesinas en Colombia, destacan las interconexiones interculturales que 

tienen las comunidades rurales de nuestras latitudes para reproducir la 

vida social, cultural y política y lo hacen de manera colectiva y no 

individualizante y excluyente, así como demuestran la complejidad de 

sujetos colectivos de los que estamos hablando. En este sentido, resulta 

imperativo reivindicar “la producción y validación de los conocimientos 

anclados en las experiencias de resistencia de todos los grupos sociales que 

sistemáticamente han sufrido la injusticia, la opresión y la destrucción 

causada por el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado” (SANTOS, 

2018, p. 286). Existe la necesidad de que las manifestaciones culturales de 

las comunidades campesinas sean inscritas en el acervo cultural inmaterial 

de la Nación, ésta, sin ser la única, puede ser una primera herramienta 

política para el campesinado en pro de la salvaguardia de sus prácticas y 

su inclusión en la ciudadanía cultural.  

Asimismo, es necesario revisar críticamente la manera en que se 

gestiona el PCI y se avanza en procesos de patrimonialización, por lo 

menos en cuatro sentidos: 1) discurso subyacente: el establecimiento de 
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una forma determinada de abordar el PCI, la administración de la 

identidad y la memoria y, el PCI como recurso simbólico y narrativo 

(SALGE, 2014), así como el ‘consumo’ de la diferencia – turismo e 

industria cultural, folclorización y deslocalización de significados y 

contenidos culturales –  (CABRERA, 2016); también evaluar el proceso de 

patrimonialización de las formas culturales y la idea de propiedad sobre 

los bienes culturales y el lugar del PCI en la lógica multicultural y el 

fomento de la etnicidad (uso político de la identidad étnica) como parte del 

repertorio para ingresar en los esquemas de patrimonialización 

(CABRERA, 2016).  

2) La autoridad de la patrimonialización y las jerarquías y diferencias 

culturales: límites frente a propuestas comunitarias para la 

patrimonialización (jeraquia en la arquitectura institucional, requisitos y 

criterios exigidos a las comunidades, más en contextos de alta violencia 

estructural); el patrimonio como principio de autoridad (acádemica, legal 

e institucional); posibilidad de jerarquización de las prácticas culturales 

entre sí y de hacer unas manifestaciones mas ‘notorias’ que otras y la 

posibilidad de exotización y; el reto de las políticas culturales frente a la “la 

homogenización a la heterogeneidad [y el tránsito de] la invisibilidad a la 

constatación pública de una situación de irrespeto que afecta a una 

determinada colectividad” (ALONSO Y ZOLLA, 2012, p. 82).  

3) Mercantilización de la cultura y patrimonialización a través de la 

LRPCIN: folclorización o exotización de la vida rural o no occidental; 

posibilidad de “transformar las formas culturales locales en productos 

meramente comerciales” (ALONSO Y ZOLLA, 2012, p. 86-87; CEJUDO, 

2014); consecuencias sobre los derechos culturales de las poblaciones; 

‘cosificación’ de la cultura, a través de la patrimonialización por medio de 

LRPCIN (BORTOLOTTO, 2014; VILLASEÑOR Y ZOLLA, 2012); 

‘museificación’ de procesos culturales y folclorización de la alteridad y; 
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salvaguardia de las representaciones de la cultura y no de la cultura en sí 

misma y, la alteración del sentido sociocultural y la significación cultural 

del PCI (ANDRADE, 2013).  

4) Esencialismos identitarios, ‘fosilización’ y espejismo de las 

manifestaciones culturales: condiciones subyacentes, percibir las prácticas 

culturales y la identidad, en clave de muestrario cultural estático y no 

dinámico o territorial; evitar que solo se salvaguarde la manifestación 

cultural, sin tener en cuenta las relaciones sociales, políticas y económicas 

que la hacen posible; paradoja de la patrimonialización que, por un lado, 

reconoce el cambio constante de las prácticas culturales (que no responde 

únicamente al tema económico o político y no es lo único a tener en cuenta 

en el tratamiento y promoción de expresiones) y; por otro, realiza el 

llamado a la ‘autenticidad’ de las prácticas culturales y se condena la 

transformacion y modificación de las formas de expresión, por medio de 

gestores e instituciones externas, sin siquiera indagar sus razones 

(ALONSO Y ZOLLA, 2012).       

En contraste a varias dinámicas institucionales, es pertinente 

potenciar “los discursos de la interculturalidad del patrimonio cultural 

elaborados desde movimientos sociales locales, [ellos] muestran la 

emergencia de nuevas construcciones basadas en la experiencia de la 

diversidad cultural y la multiculturalidad, desde el reconocimiento del 

valor simbólico e identitario […] de patrimonios históricos degradados por 

la modernidad colonial (CASTAÑO y HERNÁNDEZ, 2016, p. 131).   

En torno a la memoria y el patrimonio, según los planteamientos de 

Rufer (2018), se debe ampliar la noción de memoria, no caer en lo que el 

autor llama los “excesos de la memoria”, y así entender el pasado más allá 

de la nostalgia y el vacío, tampoco como trauma o memorabilidad, refugio 

o recurso mercantil. Se trata de construir un horizonte desde la noción de 

lo común, al margen de los órganos normalizadores institucionales, 
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percibir los peligros que existen en las instancias de gestión de las 

sociedades, en este caso, de la identidad y la cultura campesinas. Se hace 

necesario retomar su pregunta acerca de ¿Qué pasa con las memorias que 

han sido o no producidas por estos organismos?, para este caso, el aparato 

estatal.  

Así pues, vincular a Rufer (2018), Gómez Muller (2014) y Benjamin 

(2008) resulta evocador e inscribe preguntas como: ¿Cuáles memorias 

son legitimadas por estos organismos institucionales de gestión y de 

control y cuáles son, de alguna manera irruptivas y autónomas y salen del 

margen o el molde prediseñado?, a mi entender, en este segundo grupo se 

hayan las memorias rurales que se oponen a las centrales urbanas y a la 

posibilidad de conocimiento situado en las urbes únicamente. Cumes 

(2012), trayendo a colación a Silvia Rivera, afirma que, “los pueblos […] 

no somos piezas de museo, somos seres contemporáneos, coetáneos […] 

No vivimos una cultura eterna, sino también hacemos cultura como 

cualquier pueblo vivo (Mamdani, 2002). Tenemos derecho a dignificar 

nuestro pasado, pero en conexión directa con el presente y el futuro 

(CUMES, 2012, p. 15). Así, se debe recuperar “la capacidad usurpada de 

tejer los hilos de nuestra propia historia” (CUMES, 2010, p. 15). 

Otra reflexión que se hace fundamental en los planeamientos de 

Rufer (2018), nutrida por el pensamiento de Benjamin (2008), es la 

diferencia entre el tiempo histórico, validado como pasado, y los tiempos 

que reclaman otros tipos de memoria. Allí, en este debate es que resulta 

tan irruptiva la agenda de las comunidades rurales, pues cuestiona la 

legitimación de la Historia con H mayúscula y en superlativo, muchas 

veces sustentada por escenarios académicos e institucionales 

tradicionales- y tan criticada por autores como Enrique Dussel, en su 
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conferencia Otra mirada sobre la historia universal28, al hablar de la 

noción de ‘Historia Universal’; además, estas comunidades destacan el 

montaje, la manera de relatar, la puesta en práctica de la memoria, en 

tanto relato colectivo e individual de la vida cotidiana y constante, tal como 

se evidencia en las prácticas descritas en el en el artículo.  

En este sentido, la memoria no es solamente la rememoración o el 

recuerdo registrado, es también la conexión interior de los individuos y las 

sociedades. No es solo importante el Qué pasó, sino también el Cómo fue 

esto posible y, si se quiere ir un poco más allá de Rufer, Quiénes lo hicieron 

posible, En Qué lugar ellas/os se ubican en la disputa por la memoria, bien 

sea esta Oficial o ‘Cultural’, en términos de Gómez Muller. Resaltan acá los 

aportes de autoras/es como Santos (2018) – las nuevas epistemologías y 

sentidos surgidas/os desde otras latitudes –, Spivak (2010) – el lugar de la 

subalternidad –, Quijano (2005) -sobre la colonialidad del saber y el tema 

de raza-, entre otras/os. Así como expresa Benjamín (2008), se trata de 

entender la historia de los vencidos desde la posibilidad que brinda el 

anacronismo; no se trata de ver únicamente la conquista de los pueblos 

como acontecimiento, sino de reconocerla como estructura.    

Estas prácticas campesinas demuestran la posibilidad de 

conocimiento más allá del aspecto exclusivamente racional, como afirma 

Antonacci (2016), vincula el sentir-vivir; este conocimiento vincula visión, 

audición, olor, verbalidad y tacto, propone ver al ser humano en relación 

con el mundo vegetal, animal y mineral, al ser parte de ellos. La centralidad 

del cuerpo y no de la escritura en varias de las prácticas descritas, también 

hace de estas formas de representación y de acercamiento al mundo algo 

más comunitario; el cuerpo como parte del lazo comunitario, como 

 
28 Dictada en Quito, Ecuador, en el marco del Doctorado de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Andina 
Simón Bolívar. Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=6GLzHSlGf4o 
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archivo de códigos, afectos y memoria, a través del performance y como 

motor de diferentes redes de comunicación. El repertorio, en tanto 

memoria corporal es también una forma de exponer, de representar en 

una apuesta no racional de posibilidad ante el mundo, sobre, acerca del 

mundo. Es también una apuesta metodológica que usa como herramienta 

el cuerpo: una posibilidad de ser recipiente de la simbología y la expresión 

plasmada en el arte y de alto sentido político; hábitos espirituales y 

existenciales colectivos de antaño, re-existencias de otros tiempos y otros 

espacios, en clave de las diadas cuerpo-saberes y arte-vida, propios de las 

poblaciones no hegemónicas.  

Se requiere entonces minar de retos y cuestionar la manera que se 

cuenta la historia, que tiene que ver con la relación que establecemos en el 

presente con el pasado bajo determinados objetivos e intereses para hacer 

nuestra historia, particular y excluyente. Necesitamos de análisis 

decantados frente a quién, cómo, con quiénes se realizan las metodologías 

y los procesos de inscripción al PCI y de la identidad y la cultura 

campesinas, no solo con socializaciones a final de temporada y con prisa a 

las comunidades. Implica menos elaboraciones o blindajes académicos e 

institucionales de cómo justificamos el lugar de los sujetos con quienes 

trabajamos o a quienes buscamos incluir.  

Es necesario construir relacionamientos humanos y de posibilidades 

conjuntas de construcción de conocimientos y de reivindicacion de 

identidaes y culturas no hegemónicas, alejados de diadas jerarquizantes 

como: conocimiento vs saber, ciencia vs experiencia, mito vs ciencia, 

barbarie vs civilización, rural vs urbano, entre otras. De otra manera 

seguiremos reproduciendo el mito, en tanto estructura narrativa, que 

tanto queremos descolonizar o deconstruir frente al reconocimiento de la 

alteridad. Es fundamental en los tiempos que vivimos, en los cuales se 

mandata la individualidad, el ‘desarrollo’ y las apuestas individuales, 
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apostar desde la vida práctica en la construcción de otros horizontes 

posibles, basados en la colectividad, el reconocimiento y la solidaridad. En 

este sentido, los lazos entre diversas luchas (académicas, institucionales, 

organizativas y territoriales) y no solo al interior de cada una de ellas se 

vuelven centrales e inexorables si se quiere trabajar de una manera 

diferente a la de los imperativos culturales y económicos dominantes. 

Desde las pugnas, teorías y prácticas de autoconciencia crítica, es 

fundamental la constante pregunta por descentrar a los/as sujetos/as 

únicas/os revolucionarios/as, vincular la interseccionalidad y el aspecto 

afectivo y emocional, ya no como un límite, sino como una forma en sí 

misma de transformación. 
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É como se, pela acumulação de todas essas realizações e de todos esses traços, 

se tratasse de construir uma imagem de identidade humana. E aí se encontra 

o nó da questão: o patrimônio histórico parece fazer hoje o papel de um vasto 

espelho no qual nós, membros das sociedades humanas do fim do século XX, 

contemplaríamos nossa própria imagem. 

Françoise Choay 

 

Este artigo parte de uma assertiva no âmbito dos estudos de 

patrimônio, na qual se entende que os mecanismos de registro e de 

 
1 Doutorado e mestrado em Planejamento Urbano e Regional pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS). Arquitetura e Urbanismo pela UFRGS. Especialização em Direitos Humanos pela Pontifícia Universidade 
Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). Docência no Departamento de Ciências da Informação da Faculdade de 
Biblioteconomia e Comunicação (Fabico) da UFRGS. Coordenação do curso de bacharelado em Museologia, 2020-
2021. Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Porto Alegre – Brasil). 

2 Jornalismo pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). Museologia (cursando) pela 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), com bolsa no Setor de Patrimônio Histórico. Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul (Porto Alegre – Brasil). 
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tombamento de bens culturais são instrumentos fundamentais para a 

visibilidade e a valoração de objetos, lugares e práticas sociais. Sendo 

instrumentos de valoração, estão na mira de campos de disputa política da 

sociedade, pois Patrimônio Cultural, assim como Planejamento Urbano e 

Direitos Humanos, são campos de acirradas tensões por poder. Seus 

mecanismos de grifo da sociedade no que a representa devem ser 

considerados como estratégias de valorização do que se produz de melhor 

como seres sociados, como estratégia de reparação às violações da 

dignidade humana. Patrimônio é a herança do que nos faz humanos, tanto 

naquilo que orgulha quanto no que envergonha. 

A memória, por sua vez, dinamiza o patrimônio. É ela que atualiza os 

valores associados aos bens culturais institucionalizados, tendo em vista 

que se dá por meio das narrativas, ou do tempo configurado, como 

ensinara Ricoeur (2001), em seus relatos e testemunhos carregados de 

verdade, de imaginação e de sentimentos. Se o soldado retorna silencioso 

do front de guerra, segundo Benjamin (1993), cabe observar como o 

sujeito desumanizado pelas políticas atuais se narra: ele consegue se 

narrar? É permitido a esse sujeito se sentir parte da sociedade? É dado a 

ele o direito de se enlutar e de ser objeto de luto, considerando o cotidiano 

de violências e de mortes naturalizadas no panorama nacional em sua 

história recente? Há instrumental linguístico para isso, e, sobretudo, há 

ouvidos para essas narrativas? Butler (2017) certamente auxilia a analisar 

com todo o cuidado ético as possibilidades e as impossibilidades narrativas 

a quem está colocado em quadros de exclusão social. Os territórios 

habitados por esses sujeitos também são criteriosamente invisibilizados. 

O valor econômico se sobressai em relação ao valor humano. As lutas por 

territórios e pela garantia do direito a morar são recursos de uma 

necropolítica, como assinala Mbembe (2019). 
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Cabe salientar que a inter-relação Patrimônio Cultural e Direitos 

Humanos se acentua e se torna legítima quando faz referência às violações 

dos direitos fundamentais por parte do poder público. Lugares de violação 

de direitos humanos impetrada por governos estão no foco de uma 

pesquisa mais ampla, aprovada na Plataforma Brasil, a qual se denomina 

“SMS - Sítios de Memória do Sofrimento: valoração do patrimônio sob a 

perspectiva dos Direitos Humanos”. A sigla SMS faz uma analogia a uma 

mensagem urgente, direcionada ao seu destinatário a fim de que soluções 

sejam tomadas. Nada mais premente do que corpos e direitos violados, 

sujeitos calados e excluídos de decisões acerca de suas próprias vidas. O 

valor de testemunho das violações se torna a gênese desse patrimônio a 

ser reconhecido na cidade. O Patrimônio Cultural já cumpriu o papel de 

representação da aristocracia e passou, graças à Mesa de Santiago do Chile, 

em 1972, a enfrentar os desafios do século XX referentes à crise da 

humanidade, noção que abarca as transformações sociais, políticas e 

econômicas no âmbito internacional. Essa crise é, sobretudo, de valores, 

ou seja, encontra-se, em sua gênese, no âmbito moral. A desigualdade 

social em todas as suas faces perversas é assumida, especialmente no 

século XXI, como parte necessária das sociedades. O conjunto de normas 

ou a chamada normatividade, como denomina Butler (2017), é disposta 

para que uns poucos usufruam de direitos e que mais uma imensidade de 

excluídos se sujeite a ela. “Ser ético é ser crítico às normas”, pontua Butler 

(2017), dialogando com a obra de Adorno. Essa ética faz referência à 

vulnerabilidade, à humanidade e à responsabilidade.  

Há, ainda, mais um aspecto a ser pontuado neste preâmbulo, o qual 

se refere à ética ante a diversidade. Eis que o mundo vive processos 

migratórios acentuados e conturbados. Diante disso, a garantia de 

moradia digna não está prevista em normas ordinárias e, mais do que isso, 

muitos Estados se omitem de enfrentar, política e socialmente, as 
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migrações. Aqui se identifica uma violência de omissão e de pretensões de 

universalidade. Os tecidos sociais são naturalmente diversos em suas 

formas e práticas e isso precisa ser reconhecido. Sustentar que todos 

devem ser vistos e tratados da mesma forma é premissa para promover 

mecanismos distintos, a fim de assegurar acessos igualitários aos sujeitos, 

os quais são diferentes por condição inata. Elaborar e implantar normas 

que decidem quem é sujeito (de direito e de acessos), e quem não é, 

encontra-se na gênese dos seres e dos corpos do século XXI. 

Tendo em vista esse panorama do final da segunda década deste 

século, propõe-se retomar os estudos de Butler e Mbembe, bem como 

Adorno e Benjamin, de modo a refletir as ocupações urbanas em Porto 

Alegre. Uma em especial: a reintegração de posse do governo estadual ante 

a Ocupação Lanceiros Negros, ocorrida em 2017, do prédio eclético 

localizado no Centro Histórico da cidade. Esta ação do Estado causou 

comoção e indignação por sua forma. Famílias moradoras no prédio da 

Rua General Câmara, organizadas pelo Movimento de Luta nos Bairros, 

Vilas e Favelas (MLB), foram despejadas numa noite fria, com uso de força 

pela Brigada Militar e com perda de seus bens materiais e sua dignidade. 

O âmbito central dos Direitos Humanos, calcado na dignidade humana, 

está enraizado na luta por moradia nos grandes centros urbanos, mesmo 

que existam locais em número suficiente para retirar todas as pessoas que 

se encontram em situação de rua, hoje, na maior parte das capitais do 

Brasil. Pretende-se percorrer teoricamente a disputa de poder originada 

numa necropolítica nacional, a fim de sinalizar possibilidades de reparação 

por meio das estratégias de Patrimônio Cultural. 
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A Constituição Brasileira de 1988 espelha-se na Declaração Universal 

dos Direitos Humanos, de 19483, sendo ancorada em princípios que 

garantam a concretização dos direitos fundamentais, constituindo o 

Estado Democrático e Social de Direito. Seu Art. 5º estabelece direitos 

fundamentais dos cidadãos: a vida, a igualdade, a dignidade, a segurança, 

a honra, a liberdade e a propriedade. Este último, no entanto, tem se 

sobreposto aos demais pelo poder econômico. Na prática, quem tem a 

propriedade tem mais garantido os seus direitos no espaço urbano. Quem 

não tem, e não pode pagar a quem tem, acaba relegado a viver em situação 

de rua ou em moradias precárias, cercadas por violências de todo tipo, sem 

acesso aos direitos básicos de infraestrutura e sociais previstos no Art. 6º, 

como educação e saúde. Não importa quantas propriedades desocupadas 

haja na cidade, pois estas estão garantidas a quem as possui, 

independentemente de cumprir a função social. 

Existe uma sobreposição da garantia do direito à propriedade sobre 

o bem-estar social nas decisões legais que tangem ao patrimônio urbano. 

Achille Mbembe (2019) fala em sua noção de necropolítica da soberania 

estatal que reside em “ditar quem pode viver e quem deve morrer”, o que 

pode ser adaptado aqui a quem pode ou não viver no sentido de residir, 

tendo em vista que o direito à moradia também é intrínseco à vida. Para 

ilustrar essa questão, tomou-se o caso da Ocupação Lanceiros Negros 

(OLN), no Centro Histórico de Porto Alegre, pois avaliar cada decisão 

 
3 Ambos os documentos – a CF 1988 (Brasil) e a DUDH – fazem referência, mesmo que indireta, à Bill of Rights 
inglesa. A Declaração de Direitos de 1689 promulgada na Inglaterra exatamente um século antes da Revolução 
Francesa, “representou a institucionalização da permanente separação de poderes no Estado. [...] Embora não sendo 
uma declaração de Direitos Humanos, nos moldes das que viriam a ser aprovadas cem anos depois, nos Estados 
Unidos e na França, a Bill of Rights criava, com a divisão de poderes, [...] uma forma de organização do Estado, cuja 
função, em última análise, é proteger os direitos fundamentais da pessoa humana” (COMPARATO, 2019, p. 104).  
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judicial referente a reintegração de posse no Brasil – um país de extrema 

desigualdade social – seria uma tarefa infinita. Mais de 11 milhões de 

pessoas, cerca de 6% da população brasileira, vivem em aglomerados 

subnormais: “Áreas também conhecidas como favelas, ocupações, grotas, 

baixadas, comunidades, vilas (IBGE, 2010). Nessas áreas, a atuação dos 

representantes do Estado ocorre mais de forma punitiva do que 

restauradora” (SANCHES, 2018). 

A Lanceiros Negros resistiu de 14 de novembro de 2015 a 14 de junho 

de 2017, em meio a uma batalha jurídica, ocupando um prédio datado do 

século XIX, então ocioso, pertencente ao governo do Rio Grande do Sul, 

localizado à Rua General Câmara, 352 – conhecida como Rua da Ladeira. 

E deixou este endereço após uma reintegração de posse executada com 

truculência pelo Batalhão de Operações Especiais (BOE) da Brigada Militar 

gaúcha, durante uma madrugada fria, despejando famílias – inclusive 

crianças e idosos – e seus pertences, sem a garantia de um novo teto para 

abrigá-los. 

O nome da ocupação diz respeito à história do Rio Grande do Sul. 

Durante a Revolução Farroupilha, cerca de 700 homens escravizados 

compunham o corpo de Lanceiros Negros, que lutavam ao lado dos 

separatistas em troca de sua liberdade. O grupo acabaria traído pelos 

revolucionários e dizimado por tropas imperiais, no episódio conhecido 

como Massacre de Porongos, num 14 de novembro. A data marcada para 

tomar o prédio, portanto, era uma homenagem aos heróis negros do 

passado, em seu 171º aniversário de morte. O objetivo era honrar a luta 

dos desfavorecidos, que hoje podem ser homens e mulheres, negros, 

indígenas e brancos, que buscam também a liberdade, a moradia digna e 

o acesso a recursos. Cerca de 100 famílias ingressaram no imóvel, após 

meses de preparação para a vida comunitária.  
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O edifício de cinco andares, com localização estratégica no centro da 

capital, estava desocupado há quase 10 anos, quando o Ministério Público 

Estadual mudou-se para suas novas instalações. Embora inventariado pelo 

Patrimônio Histórico e Cultural de Porto Alegre, não havia projeto no 

órgão municipal para qualquer alteração na edificação que indicasse 

planos do governo gaúcho de utilizá-lo. Ainda assim, ao ingressar na 

Justiça, imediatamente após a ocupação, pedindo a reintegração, o 

governo alegou ter feito investimentos na estrutura do prédio para que 

pudesse abrigar setores da Casa Civil, Casa Militar e Secretaria de 

Comunicação, então sediados em imóveis alugados.  

No pedido de reintegração contra o Movimento de Luta nos Bairros, 

Vilas e Favelas (MLB), o Estado argumenta ser “incontroverso” que o 

imóvel é de sua propriedade. Também “denuncia” o caráter político da 

ocupação como prova de que esta não decorreria “de situação de 

vulnerabilidade dos demandados, pois a necessidade inadiável de moradia 

não se compatibiliza com a paciente e meticulosa articulação do 

movimento de invasão”. E, embora reconheça o direito constitucional à 

moradia, aponta que o dever do Estado é proteger o “bem público”, 

isentando-se, assim, de propor alternativas habitacionais aos ocupantes. A 

primeira decisão, proferida pelo juiz Rogério Delatorre, acatou o pedido do 

governo, mesmo considerando legítima a ação política do MLB em 

“chamar a atenção das autoridades para as dificuldades e carências que 

existem na esfera do direito à moradia, o qual é constitucionalmente 

assegurado”. 

Embora haja trabalhos que façam referência à questão cultural da 

moradia – como caráter intrínseco da função social –, não existe produção 

abordando as ocupações urbanas enquanto patrimônio dos movimentos 

de luta por moradia. Para além da moradia digna, uma ocupação urbana 

pode ser institucionalizada por meio da patrimonialização, por sua 
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significação simbólica da representação do direito de morar e das novas 

relações surgidas entre moradores e seu entorno? Esta é uma das questões 

que este trabalho levanta, estando filiado aos estudos em Patrimônio 

Cultural, especialmente tendo em vista que a primeira Ocupação Lanceiros 

se deu em prédio histórico pertencente ao Estado, capaz de arbitrar sobre 

sua própria posse. Outro aspecto a ser aqui considerado é que o prédio que 

abrigava as famílias da ocupação permanece desocupado, desde 2017, e 

que a reintegração de posse promovida pelo governo, em 14 de junho 

daquele ano, é um evento a ser grifado fisicamente, no concreto urbano. 

Assim, reiterando o imperativo categórico pontuado por Adorno (1985) e 

Reyes Mate (2005) de “Dever de Memória”: lembrar para que a violência 

ali impetrada contra a população em vulnerabilidade e precariedade não 

mais aconteça. 

 

 

O Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas tem origem na 

Ocupação Mércia de Albuquerque, iniciada num terreno da cidade de 

Jaboatão dos Guararapes (PE), em 1999 (GOMES, 2017). Após se 

consolidar em 13 estados do Brasil, a organização chegou a Porto Alegre 

em 2015, dando início a um processo de mapeamento de prédios 

abandonados que apontou dezenas de milhares de imóveis – e 

desencadeou a Ocupação Lanceiros Negros. Segundo Gomes, não há, 

porém, “um levantamento preciso dos edifícios abandonados existentes na 

Capital” (GOMES, 2017, p. 46): 

 

Quem acionar a Prefeitura em busca dessa informação não terá o retorno 

esperado. Tampouco há um levantamento exato do número de pessoas 

carentes de moradia na cidade. O dado mais utilizado e citado pelo 
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Departamento Municipal de Habitação (Demhab) é o de famílias inscritas no 

cadastro do Minha Casa, Minha Vida (MCMV), em 2009, que somava cerca de 

54 mil. Mas há quem diga que o total ultrapasse as centenas de milhares. Até 

o início de outubro de 2017, haviam sido entregues 1.948 unidades 

habitacionais do programa na Capital, o que provavelmente sequer cobre o 

crescimento do déficit nos oito anos posteriores ao encerramento do cadastro. 

 

Pode-se observar que nenhuma instância de poder nega o direito 

constitucional à habitação, porém também não toma para si o dever de 

garantir moradia digna aos cidadãos. A determinação do juiz Rogério 

Delatorre pela saída do imóvel em 72 horas foi adiada graças à equipe 

jurídica do MLB, que argumentou que 

 

as famílias tiveram seus pertences destruídos em enchentes, residiam em área 

de risco, sem condições adequadas de moradia e sem acesso aos mais básicos 

serviços públicos, como saneamento, saúde e educação; e são pessoas que não 

tinham condições de pagar o aluguel das residências em que moravam sem 

que isso implicasse abdicar de bens extremamente básicos, como alimentos e 

artigos de higiene (GOMES, 2017, p. 73). 

 

Um dos advogados da ocupação, Diogo Silveira dos Santos destaca 

que, quando chegou ao processo, percebeu que “toda a discussão jurídica 

estava sendo levada apenas sob a ótica da questão patrimonial”, inclusive 

com o pedido do Estado ao Tribunal de Justiça de “cumprir a decisão sem 

nenhum condicionante, sem qualquer compromisso em assegurar uma 

destinação às famílias” (GOMES, 2017, p. 77). O defensor ressalta que o 

direito habitacional não é uma pauta importante para boa parte dos 

advogados e é “raramente tratada nas faculdades de Direito”, o que se 

reflete no comportamento das instituições nos processos que tratam do 

tema. Afinal, “por outro lado, há diversas cadeiras de Direito Civil voltadas 

para a questão patrimonialista”. Portanto, quando um imóvel é ocupado, 
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“o encaminhamento é a reintegração de posse, ignorando-se o fato de que 

o Estado tem o dever constitucional de garantir habitação aos seus 

cidadãos e que esta é a reivindicação das famílias que, sem acesso à 

moradia, ocuparam” (p. 77-78). Para o coordenador nacional do 

Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, Guilherme Boulos (In: GOMES, 

2017), 

 

Existem centenas de imóveis abandonados, que não cumprem qualquer 

função social. Lamentavelmente, o Estado se acostumou a tratar as ocupações 

como caso de polícia. O judiciário determina despejos com a mesma velocidade 

com que se frita um pastel e os governos mandam a tropa de choque para 

cumprir reintegrações, sem que seja apresentada qualquer alternativa 

habitacional. As cenas frequentemente geram revolta (p. 11). 

 

Diversos estudos já foram publicados na área do Direito sobre o papel 

do poder público na efetivação do direito à moradia. Borges (2012) aborda 

o papel do Estado na eficácia desse direito fundamental, através dos 

“principais mecanismos normativos existentes na ordem jurídica 

brasileira que tendem à efetivação do direito à moradia digna, 

consubstanciados no Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257/01) e iluminados 

pela função social da propriedade urbana” (p. 4). “O que se verifica 

historicamente é que o direito de propriedade individual e 

consequentemente o direito ao seu acúmulo ‘tem suplantado o interesse 

coletivo do acesso igualitário a condições de vida digna a toda a pessoa’ 

(GAZOLA, 2008, p. 8)”.  

Gomes (2005) afirma que há, sim – ou deveria haver –, “precedência 

do direito fundamental à moradia em relação ao direito de propriedade” 

(p. 125) no ordenamento jurídico brasileiro. Cita os parágrafos 4º e 5º do 

Art. 1.228 do novo Código Civil (2002), que “estabelecem a perda da 

propriedade imóvel de extensa área na posse de considerável número de 



276 | Experimentações do patrimônio: diversidades e resistências 

 

pessoas, em virtude de interesse social e econômico relevante, no caso de 

exercício, pelos réus, na ação reivindicatória, do direito de adquirir a 

propriedade, mediante justa indenização ao proprietário” (p. 127). Já 

Nunes (2018) aborda nomeadamente as ocupações urbanas no centro de 

Porto Alegre, apontando que “a efetivação do direito à cidade e a moradia 

colidem com o direito de propriedade e com interesses econômicos. O 

cenário desta disputa é a globalização, que intensifica as relações humanas 

em escala mundial e pressiona o Direito a atender uma lógica imposta pelo 

mercado, gerando uma padronização nas relações jurídicas” (p. 6). 

Na área da Geografia, Cabral (2018) pontua que, com o déficit 

habitacional crônico e as limitações antigas na política de moradia em 

Porto Alegre, “movimentos e grupos organizados passaram a reivindicar 

um conteúdo social para os edifícios e espaços ociosos” no Centro Histórico 

(p. 57). Sanches (2018) narra especificamente a ação violenta que 

desarticulou a Ocupação Lanceiros Negros, apontando a ineficácia de 

expulsar sem alternativa, já que “a necessidade de ocupar está 

intrinsecamente ligada à falta de política pública habitacional”: 

 

A Ocupação Lanceiros Negros demarca os problemas habitacionais e uma das 

formas como a população vem se preparando para fazer um contraponto à 

ditadura do capital, seus desmandos e concepções. (...) Ao lidar com a violência 

do Estado nas periferias e nos centros urbanos, ocupações como essa 

demonstram que há criminalização dos mais pobres, independentemente do 

local que habitam. Demonstram também que independentemente do uso da 

judicialização e do recurso à militarização por parte do Estado, essas pessoas 

e seus problemas seguem existindo (p. 4). 

 

Tanto é que muitas das famílias despejadas da Lanceiros Negros 

buscaram abrigo em outras ocupações urbanas do centro de Porto Alegre, 

mais notadamente a Ocupação Mirabal, que acolhe mulheres em situação 
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de vulnerabilidade. Isso até que o MLB e os residentes articulassem uma 

nova ocupação: a Lanceiros Negros Vive, num hotel também no Centro 

Histórico, fechado devido à queda de demanda após a Copa do Mundo de 

Futebol de 2014. O Hotel Açores, já dividido em suítes e com infraestrutura 

prévia, foi o lar ideal da Lanceiros por 40 dias. O pedido de reintegração 

por parte dos proprietários privados também acabou sendo acatado pela 

Justiça, mas com direito a diálogo aberto entre as partes e com o 

município, o que acarretou uma desocupação pacífica. Certamente, a fim 

de evitar a repercussão negativa do primeiro despejo dessas famílias, cujo 

forte aparato policial fora amplamente divulgado pela imprensa. Entre as 

alternativas oferecidas, estavam a oferta de um aluguel social pela 

prefeitura – que se mostrou ineficaz em fornecer o serviço – e a cedência 

de um condomínio popular, em bairro periférico, e até então tomado por 

traficantes – mais uma vez mostrando a ineficiência do poder público em 

garantir moradia e segurança a seus cidadãos (GOMES, 2017; SANCHES, 

2018). 

Dados da Fundação João Pinheiro, do governo de Minas Gerais, que 

desenvolve estudos a respeito do déficit habitacional no Brasil e é 

considerada referência nacional sobre o tema, mostram que o Rio Grande 

do Sul é um dos 17 estados em que o número de domicílios vagos é maior 

que o déficit habitacional, numa proporção de 50%. Portanto, não faltam 

domicílios com potencial de ocupação no Rio Grande do Sul – e 

potencialmente em Porto Alegre, apesar da falta de informação e 

transparência de dados oficiais –, mas estes estão mais comprometidos 

juridicamente com escrituras do que com a necessidade constitucional de 

função social. A capital gaúcha passou por processos de disputas de 

territórios, que terminaram, invariavelmente, com a expulsão das 

camadas mais pobres para áreas periféricas, em prol de grandes 

construções, como as avenidas inauguradas durante a Ditadura Civil-
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Militar, projetos imobiliários que visavam a valorizar terrenos centrais da 

cidade, e, mais recentemente, as obras da Copa do Mundo. 

 

Esse processo de urbanização e exclusão passa a ser enfrentado pela formação 

de diversos movimentos sociais de luta por moradia, que começam a ser 

impulsionados na década de 1960 com as reformas de base propostas pelo 

governo João Goulart e interrompidas pelo golpe militar. Elas prosseguem, no 

entanto, com o surgimento de associações de moradores nas favelas criadas 

no período. O objetivo é resistir e buscar os direitos negados pela exclusão 

habitacional (GOMES, 2017, p. 47). 

 

O déficit habitacional é, portanto, segmentado. Constroem-se cada 

vez mais novos empreendimentos em áreas nobres e centrais – que, por 

muitas vezes, ficam desocupados, pois atendem a uma demanda que não 

existe –, enquanto se exclui cada vez mais a população em carência 

habitacional. Trata-se de uma questão histórica: o espaço urbano à 

disposição do capitalismo, alçando o direito à propriedade a um nível 

hierárquico superior ao direito à moradia. Essa é uma relação que se 

desenvolveu e pouco se questiona. Para além de entendê-la, analisa-se a 

patrimonialização da Ocupação, considerando o dever de função social da 

propriedade, bem como o próprio conceito de patrimônio. A questão pode 

ser avaliada dentro do conceito de “fato museal”, de Waldisa Rússio 

Camargo Guarnieri (1981): a relação profunda entre o homem/população 

e o objeto/patrimônio, parte da realidade à qual o homem também 

pertence e sobre a qual tem o poder de agir, relação esta que se processa 

num cenário institucionalizado, o museu/território. Assim sendo, cabe 

questionar se a OLN no prédio público da Rua da Ladeira pode ser 

patrimonializada. A fim de conceituar a ideia de patrimonialização, 

buscou-se a abordagem do antropólogo José Reginaldo Santos Gonçalves 

(2005) sobre a confusão entre a noção de patrimônio e a de propriedade: 
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Mais precisamente com uma propriedade que é herdada, em oposição àquela 

que é adquirida. A literatura etnográfica está repleta de exemplos de culturas 

nas quais os bens materiais não são classificados como objetos separados dos 

seus proprietários. Esses bens, por sua vez, nem sempre possuem atributos 

estritamente utilitários. Em muitos casos, servem evidentemente a propósitos 

práticos, mas possuem, ao mesmo tempo, significados mágico-religiosos e 

sociais, constituindo-se em verdadeiras entidades, dotadas de espírito, 

personalidade, vontade, etc. Não são desse modo meros objetos (p. 18). 

 

Como nos lugares de memória de Nora (1993), na memória em 

disputa de Pollak (1989) e na significação social da propriedade abordada 

por Gonçalves, a Ocupação Lanceiros Negros potencializa a memória e dá 

sentido comunitário a um objeto (imóvel), incluindo novos atores sociais 

até aqui silenciados. Rolnik (2011) também aborda em seu trabalho os 

“obstáculos que têm incidido sobre a capacidade da rede urbana brasileira 

de responder ao desafio de ampliar o direito à moradia e à cidade para o 

conjunto de moradores” (p. 89): 

 

Num sistema de acumulação que não reproduz os custos da força de trabalho, 

e com um Estado que apresenta capacidade de investimento em urbanização 

limitada e quase inexistente regulação do mercado imobiliário e da terra 

urbana, o mercado não acompanha o crescimento econômico da cidade, 

produzindo cidades sem urbanidade (p. 101-102). 

 

A autora cita o Estatuto das Cidades (Lei Federal nº 10.257/2001), 

que em seu Art. 39 define que “a propriedade urbana cumpre sua função 

social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade 

expressas no plano diretor, assegurando o atendimento das necessidades 

dos cidadãos quanto à qualidade de vida, à justiça social e ao 

desenvolvimento das atividades econômicas” – estando em consonância 

com a própria Constituição de 1988. 
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Do ponto de vista da gestão territorial, embora desde 2001 tenha sido 

aprovado um novo marco regulatório – o Estatuto da Cidade –, que, em tese, 

dotaria os municípios de maior poder sobre o processo de urbanização, as 

formas predominantes de regulação – parcelamento do solo e zoneamento – 

foram pouco modificadas, e o pacto político territorial que permitiria a 

implementação da função social da propriedade não ocorreu (p. 104-105). 

 

Cabe destacar que o município de Porto Alegre é pioneiro, no Brasil, 

na regulamentação da lei máxima urbana. Em 1999, regulamentou o Plano 

Diretor de Desenvolvimento Urbano Ambiental (Lei Complementar nº 

434), que aborda, no Inciso II do Art. 22, “a democratização do acesso à 

terra e a ampliação da oferta de moradias para as populações de baixa e 

média renda”. Rolnik atribui as dificuldades de implantação dessas 

diretrizes à política nacional de desenvolvimento urbano estruturada nas 

décadas de 1960 e 1970, modelo que permite ao mercado formal de 

urbanização produzir, privadamente, “cidade” (p. 103):  

 

Sem qualquer política associada de fortalecimento da capacidade e do poder 

de gestão sobre o território e na ausência de qualquer constrangimento em 

relação à transferência das mais valias geradas coletivamente sobre o preço da 

terra, grande parte dos recursos, inclusive dos subsídios públicos, é transferida 

sobre os preços dos terrenos, provocando um espraiamento ainda maior das 

cidades e reiterando um processo de exclusão para rendas mais baixas (p. 

108). 

 

Sanches (2018) esclarece que o objetivo do MLB com a Ocupação 

Lanceiros Negros não era meramente viver na área central, mas viabilizar 

uma casa de passagem para famílias em situação de vulnerabilidade, até 

que pudessem ter uma moradia adequada. Porém o Estado foi 

intransigente com a ideia “de que as famílias tinham que sair do prédio e 

que não cabia a ele providenciar outro local” (p. 10). 
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O Movimento, em articulação com outras entidades que estudam a questão da 

moradia na cidade de Porto Alegre, apresentou o projeto “Casa de Acolhimento 

Lanceiros Negros”, entregue ao Estado em contrapartida para a desocupação 

do prédio. O projeto tinha como objetivo tornar o prédio uma casa de 

acolhimento temporário para pessoas que se encontrassem em situação de 

vulnerabilidade devido a enchentes, incêndios e demais questões que levassem 

famílias à procura de um equipamento público de atendimento para esses 

casos. A partir da Casa, as famílias seriam encaminhadas para moradias 

definitivas (p. 9). 

 

Se as práticas de violência impetradas contra a população estão 

acentuadas (escancaradas) no panorama de uma política neoliberal 

instituída, a aporofobia – ou o medo e o ódio ao pobre –, conforme 

expressão cunhada pela filósofa espanhola Adela Cortina (2017), 

igualmente se institucionaliza no Brasil que beira a terceira década do 

século XXI. Em vídeo publicado na internet4, a filósofa esclarece que faltava 

um termo para definir o ódio ao pobre, e não à pobreza. “Não odiamos o 

turista, que é um estrangeiro, mas, sim, o pobre, o imigrante e o apátrida” 

(CORTINA, 2017). Estamos refletindo no âmbito da cidadania, noção 

originária da Grécia, nos séculos V e VI. Cortina, assim como Butler, 

sinaliza que se está tratando de um contexto que envolve tanto direitos 

quanto responsabilidades e, complementando-se, corresponsabilidades. 

Deparando-se com arbitrariedades e atrocidades, tem-se a 

corresponsabilidade – como cidadãos – de ação diante do que se coloca e, 

mais ainda, de não-omissão. O filósofo espanhol Manuel Reyes Mate (2011) 

provoca com seu Tratado da Injustiça, afirmando que primeiro se coloca a 

injustiça antes que a justiça seja construída. Direitos, acessos, fobias, 

 
4 Aporofobia: por qué odiamos a los pobres. Disponível em: www.youtube.com/watch?v=ws9lREuTgJ4. Acesso em: 
19 jan. 2020. 
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cidadania e justiça estão na listagem de categorias a serem construídas 

pelos sujeitos em sua diversidade humana. Para Cortina, há uma missão 

humanizadora na produção intelectual ante a barbárie que se coloca em 

tela diariamente. Segundo Reyes Mate, há uma relação íntima entre justiça 

e memória – sem memória, não há injustiça; sem memória, não há justiça. 

E complemente-se dizendo que, sem memória, não há reparação. 

Se a reparação se dá por mecanismos narrativos, ou seja, na 

possibilidade de narração disposta a alguns sujeitos – não que essa 

construção esteja distante do que ocorria na Grécia antiga –, pensando 

aqui na obra de Butler, é por meio da escuta e da visibilidade dos atos e 

dos processos de exclusão que esta poderá se dar (a reparação). Em 

Quadros de guerra (2016), Butler cita Hegel e Klein ao pontuar “que a 

apreensão da precariedade conduza a uma potencialização da violência, a 

uma percepção de vulnerabilidade física de certo grupo de pessoas que 

incita o desejo de destruí-las” (p. 15). Se grupos humanos são colocados 

em quadros e estão sujeitos a determinadas normas, a compreensão crítica 

dessas normas – que é parte de toda a obra de Butler – irá dizer muito 

sobre a sociedade em estudo. 

 

O “ser” do corpo ao qual essa ontologia se refere é um ser que está sempre 

entregue a outros, a normas, a organizações sociais e políticas que se 

desenvolveram historicamente a fim de maximizar a precariedade para alguns 

e minimizar a precariedade para outros. Não é possível definir primeiro a 

ontologia do corpo e depois as significações sociais que o corpo assume. Antes, 

ser um corpo é estar exposto a uma modelagem e a uma forma social (p. 16). 

 

Os habitantes do prédio eclético da Ocupação Lanceiros Negros eram 

mulheres, homens e crianças expulsos de suas casas por força das ações 

traficantes-policiais nas periferias da cidade, alguns poucos deles vítimas 

do uso de drogas ou atingidos por perdas de familiares nessa guerra 
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territorializada. Muitas dessas pessoas negras e, certamente, pobres, 

porém com ofícios distintos e mesmo com formação superior. Outros 

tantos estavam em situações financeiras precarizadas e buscando 

oportunidades de acesso a trabalho no centro da capital. Amparados pela 

organização MLB, esses sujeitos encontraram um espaço de luta 

legitimada e mediada pelo direito à moradia. Ganharam visibilidade e 

passaram a ser ouvidos. Corpos, faces, vez e voz a quem se desloca pela 

cidade, fugindo de todos os tipos de violência, da miséria em suas múltiplas 

formas e da estigmatização venerada em tempos aporofóbicos. Sobre o dia 

14 de junho de 2017, Natanielle (moradora da Ocupação Lanceiros Negros) 

pontua: 

 

Eu sempre digo que o governo quis usar de exemplo. Como antes, quando o 

povo que era escravizado tentava fugir para ter sua liberdade, o castigo deles 

era ser açoitado para servir de exemplo para outros não fugirem. E foi o que 

o Estado naquele dia quis, dar o exemplo para as outras pessoas não 

ocuparem, ficarem com medo, porque nesse momento ocupar é uma forma 

de resistência ao que a gente está vivendo (GOMES, 2017, p. 44). 

 

É possível, pois, diante do relato da moradora, reiterar as 

possibilidades que o campo do patrimônio pode oferecer ao âmbito do 

Direito à Moradia, ao Direito à Dignidade e aos Direitos Humanos de modo 

amplo. Registros de patrimônio material ou imaterial e sinalização física 

permanente que grife ações arbitrárias e violentas, como a reintegração de 

posse na Lanceiros Negros, em Porto Alegre, no inverno de 2017. A seguir, 

na perspectiva de Dever de Memória, ilustra-se essa reflexão com imagens 

de placas dispostas pelas cidades, na América Latina (Buenos Aires, 

Argentina) e na Europa (Roma, Itália).  
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Figura 1 - Placa no bairro Palermo, em Buenos 

Aires, com o seguinte texto: “Aqui foram 

sequestrados Ricardo Alberto Frank e Sergio 

Antonio Martinez, militantes populares detidos e 

desaparecidos pelo terror do Estado. 10/11/1978. 

Bairros, Memória e Justiça” 

(tradução livre das autoras) 

Figura 2 - Cinco placas, numa rua de Roma, Itália, 

com nomes de pessoas que ali habitavam, sendo 

deportadas para Auschwitz e assassinadas 

  

Fonte: foto de Jeniffer Cuty, 2019. Fonte: foto de Jeniffer Cuty, 2018. 

 

 

O ensaio de Mbembe (2018) leva à reflexão acerca do poder de definir 

“quem pode viver e quem deve morrer”, sobretudo no contexto de países 

colonizados, no caso da origem do autor, africanos. Essa reflexão está em 

sintonia com o panorama histórico brasileiro, o que possibilita identificar 

chaves conceituais e simbólicas para as práticas nefastas de violência e 

barbárie impetradas no Brasil atual.  

Mbembe é um leitor atento de Michel Foucault e Franz Fanon, sendo 

que do primeiro autor ele retoma o conceito de biopoder compreendido 

como o “domínio da vida sobre o qual o poder estabeleceu o controle” (p. 

6). Ainda em Foucault, cabe destacar que, para o filósofo francês, o poder 

não se manifesta apenas na correlação Estado e sociedade, mas em todos 

os tipos de relações. Em sua obra Vigiar e punir, demonstra que o horror 
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da morte colocada a público, para deleite, é prática que perpassa a história 

da humanidade, com maior ou menor publicidade e com maior ou menor 

requinte de crueldade. Mbembe refere-se, em sua reflexão sobre a 

escravidão, que a violência é um “componente de etiqueta” (p. 28) e 

também de controle sobre o escravizado. A condição do escravizado, para 

o autor, sinaliza uma tripla perda, sendo a perda de um lar, a perda de 

direitos sobre seu corpo e a perda de um estatuto político (p. 28-29). No 

entanto, buscando diálogo com Hannah Arendt, ele destaca que “não há 

paralelos à vida nos campos de concentração. O horror não pode ser 

inteiramente alcançado pela imaginação justamente por situar-se fora da 

vida e da morte” (p. 7-8). Ressalta-se aqui o conceito de experiência em 

Benjamin (1993), como um paralelo para a compreensão desse extremo 

de barbárie. A experiência benjaminiana é decorrente da interação entre 

sujeitos e entre sujeito-objeto-contexto, portanto sempre será única e 

densa. Ainda cabe uma consideração sobre os escritos de Primo Levi em É 

isto um homem? (1988), livro que traz a narrativa sobre a experiência do 

químico Levi, em Auschwitz, durante a Segunda Guerra Mundial: 

 

Pela primeira vez, então, nos damos conta de que a nossa língua não tem 

palavras para expressar esta ofensa, a aniquilação de um homem. Num 

instante, por intuição quase profética, a realidade nos foi revelada: chegamos 

ao fundo. Mais para baixo não é possível. Condição humana mais miserável 

não existe, não dá para imaginar. Nada mais é nosso: tiraram-nos as roupas, 

os sapatos, até os cabelos; se falarmos, não nos escutarão – e, se nos 

escutarem, não nos compreenderão. Roubarão também o nosso nome, e, se 

quisermos mantê-lo, deveremos encontrar dentro de nós a força para tanto, 

para que, além do nome, sobre alguma coisa de nós, do que éramos (p. 32). 
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A solução final, ou seja, a intenção de exterminar5 mais de 11 milhões 

de judeus na Europa pelo Terceiro Reich, foi um marco para a 

compreensão do que a ganância por território e poder gera não apenas 

numa nação, mas em dois continentes, pensando nos atingidos 

diretamente por essa guerra. A Shoah (também chamada 

equivocadamente como Holocausto) se tornou possível de ser narrada 

graças aos sobreviventes, entre eles, Primo Levi. Os documentos 

internacionais produzidos a partir da Segunda Guerra, dentre os quais a 

DUDH, apresentam um conjunto de preceitos a serem reafirmados em 

cada contexto social, em suas diversidades étnica e religiosa, assegurando 

a liberdade no sentido amplo e a garantia de não exposição dos indivíduos 

a violações de toda ordem (tortura, escravidão, entre outros – Art. 5º). 

Cabe o destaque para a noção de corresponsabilidade de cada membro das 

sociedades na construção de ambientes propícios ao desenvolvimento 

humano, com igualdade de acessos e de direitos, pertencentes a uma pátria 

(refletir sobre a questão atual da apatridia, em tempos de significativos 

processos migratórios e de concessão de refúgios) que reconheça a 

“personalidade jurídica” (Art. 6º) de cada cidadão. Assim, o documento 

pontua, em seu Artigo 7º, que: “Todos são iguais perante a lei e, sem 

distinção, têm direito a igual proteção da lei. Todos têm direito a proteção 

igual contra qualquer discriminação que viole a presente Declaração e 

contra qualquer incitamento a tal discriminação”. 

Essa igualdade de direito de proteção, acima mencionada, 

compreende, inicialmente, o direito de defesa ante as violações (cotidianas 

 
5 Cabe a leitura da obra premiada pelo Pulitzer (2003) de Samantha Power, intitulada Genocídio: a retórica americana 
em questão. Citando Lemkin, o advogado que lutou toda sua vida pelo reconhecimento da Lei do Genocídio pela 
ONU, Power pontua que “o genocídio tem duas fases: uma, a destruição do padrão nacional do grupo oprimido; 
outra, a imposição do padrão nacional do opressor. Essa imposição, por sua vez aplicada à população oprimida a 
quem for permitido permanecer, ou exclusivamente ao território, depois da remoção da população e da colonização 
da área pelos da nação do opressor” (p. 69). 
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ou em conflitos armados, por exemplo) da vítima e do réu. Todas as 

pessoas precisam ser informadas sobre esses direitos, e a omissão de 

informações também é uma forma de violação. Todas as pessoas precisam 

ser ouvidas ou ter o direito de se manter em silêncio quando 

desacompanhadas de quem as defenda. Todas as pessoas possuem o 

direito assegurado de um processo isento e imparcial (Art. 9º) diante da 

suspeita de um crime, independentemente de gênero, raça e condição 

socioeconômica. 

No Brasil, a efetivação do Artigo 7º está distante, pois há uma 

complexa realidade de discriminação e violência cotidiana contra 

indivíduos e comunidades pobres e negros. As normas de proteção do 

Estado não são equânimes e o poder econômico, assim como o racismo, o 

machismo e a misoginia, fala mais alto. Matar um jovem, negro e pobre é 

um ato cotidiano e naturalizado no país, em que primeiro se extermina 

para depois investigar quem é (era), quando se pensa em ações ostensivas 

em comunidades por parte das polícias militares. Um representante do 

governo federal, em pronunciamento oficial realizado fora do país, 

afirmou que a fome e os pobres são os responsáveis (sic) pela poluição do 

ambiente. O que pensar sobre essa fala? 

No documentário Notícias de uma guerra particular6 (1999), de João 

Moreira Salles, há o esclarecedor depoimento de uma moradora de favela 

no Rio de Janeiro que explica o trabalho de “proteção” aos moradores 

daquele lugar por parte de facções de controle e venda de drogas. O 

traficante, igualmente entrevistado, deixa claro que é feito por eles “o 

trabalho que o Estado não faz”. “Antes do ‘movimento’, os policiais 

entravam nas casas derrubando as portas e violando as pessoas”, relata a 

moradora. 

 
6 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=eUj_n_mVnoE&t=1328s. Acesso em: 22 jan. 2020. 
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Diante dessa realidade de graves e cotidianas violações de direitos às 

populações pobres e negras, o Brasil conseguiria viabilizar os preceitos da 

Declaração por meio da implementação de políticas de educação para os 

Direitos Humanos? Assim como da valorização e capacitação adequada e 

contínua das polícias, sem se esquecer do investimento em medidas de 

acompanhamento das políticas de médio e longo prazo em segurança 

pública? Não há como minimizar a criminalidade nas sociedades sem a 

proposição e a implementação de políticas estruturais, que possuem uma 

centralidade no encarceramento desumano, e que permeiam um trabalho 

de refazer a (auto)imagem do pobre, do negro e de outras minorias 

políticas como pessoas com direitos a serem reconhecidos. Em termos 

sociológicos, a aporofobia, ou a discriminação aos pobres, precisa ser 

enfrentada com políticas públicas, e isso deverá ser investigado nos 

estudos em documentos públicos. 

Há uma herança nefasta dos períodos autoritários, especialmente dos 

21 anos de Ditadura Civil-Militar no Brasil. Além de uma dívida econômica 

enorme deixada pelos militares ao país, a cultura do extermínio contra 

seus cidadãos pelo Estado foi assumida como política nesse período, sob a 

desculpa da precaução ao comunismo. A baixa escolaridade da população 

empobrecida e a tensão vivida nas comunidades – permeadas por violência 

de todo tipo e fome (cabe ler Quarto de despejo: diário de uma favelada, 

de Carolina de Jesus) – potencializam o difícil caminho do Brasil em 

direção aos Direitos Humanos propostos pelo documento de 1948. A 

filósofa Hannah Arendt, em sua obra Origens do totalitarismo (2013), faz 

uma crítica ao ser humano genérico proposto pela DUDH, cabendo uma 

relativização de sua crítica e do texto da carta, ao se considerar a 

emergência do documento e a diversidade, sim, dos sujeitos mergulhados 

em suas sociedades. 
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No texto de Mbembe, a noção de soberania está lançada inicialmente, 

porém se afirma de modo mais claro em dois momentos, quando o autor 

considera soberania como “a produção de normas gerais por um corpo 

(povo) composto por homens e mulheres livres e iguais” e “a política, 

portanto, é definida duplamente: um projeto de autonomia e a realização 

de acordo em uma coletividade mediante comunicação e reconhecimento” 

(p. 9). Essa condição da política a diferenciaria da guerra. Porém o autor 

alerta para sua preocupação, com base na experiência como cidadão de um 

país africano e em sua reflexão sobre diversas situações no âmbito 

geopolítico, como na Palestina, a Guerra nos Bálcãs, o Genocídio de 

Ruanda. Essa preocupação está situada na noção de uma “soberania cujo 

projeto central não é a luta pela autonomia, mas a instrumentalização 

generalizada da existência humana e a destruição material de corpos 

humanos e populações” (p. 10-11). A noção de biopoder não dá conta dessa 

distinção entre os corpos, sobretudo quando eles habitam as cidades 

colonizadas, descritas por Fanon, como aquelas que têm fome de tudo. No 

subcapítulo “Necropoder e ocupação colonial na modernidade tardia”, 

Mbembe aponta outra noção de soberania, como “ocupação, e ocupação 

significa relegar o colonizado a uma terceira zona, entre o estatuto de 

sujeito e objeto” (p. 39). Eis que a imagem da distinção territorial e 

cotidiana imposta pelo Apartheid, como exemplo mais evidente, ganha o 

primeiro plano ao leitor deste ensaio. Em sua complementação à citação 

de Fanon, Mbembe fala sobre uma soberania como “a capacidade de 

definir quem importa e quem não importa, quem é ‘descartável’ e quem 

não é” (p. 41).  

Identifica-se na construção do texto uma aproximação possível com 

a obra de Butler, sobretudo em Quadros de guerra. No enquadramento de 

uma vida precária está permitida a “erradicação da pluralidade da 

condição humana”, relacionando ao texto de Mbembe, na p. 26, assim 
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como o aniquilamento do sujeito nas suas possibilidades de acesso e de 

manifestação de seus traços culturais, sensíveis e políticos. A necropolítica 

ali se dá em todas as dimensões, sendo estas físicas ou psicológicas. Desde 

a configuração do piso e do banco da praça que impede a acomodação da 

pessoa em situação de rua até o feminicídio aplaudido por representantes 

legitimados por uma sociedade hipócrita e desumanizadora. Desde açoitar 

por horas ininterruptas um adolescente que rouba uma barra de 

chocolate, dentro de um supermercado de uma grande cidade, até omitir-

se diante do extermínio diário, naturalizado, de pessoas negras e pobres. 

Racismo e aporofobia aceitos e, igualmente, legitimados por uma 

sociedade e por um trajeto antropológico da civilização enraizado na 

necropolítica e no necropoder, conceitos centrais para a reflexão do 

contexto em que vivemos. 

 

 

A proposta da Casa de Acolhimento Lanceiros Negros daria margem 

à concretização do imóvel no centro de Porto Alegre como patrimônio de 

interesse, cumprindo função fixa em relação à memória que poderia 

resguardar: o direito à moradia digna e a resistência à barbárie do Estado 

por quem assume essa luta. Além disso, garantiria a preservação do prédio 

eclético inventariado pelo município por sua importância histórica e 

cultural, e que hoje, sem uso – apesar do apelo de urgência do governo 

estadual em sua desocupação –, está apenas se degradando. 

Durante a batalha jurídica pela posse do edifício, o governo chegou a 

argumentar que este poderia ter uma destinação cultural (GOMES, 2017): 

em 2009, teria sido destinado à vizinha Biblioteca Pública do Estado; em 

2012, havia funcionado como depósito da Secretaria da Cultura; em 

outubro de 2015 – apenas um mês antes da ocupação –, a pasta 
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manifestara interesse de instalar ali o Museu de Arte Contemporânea do 

Rio Grande do Sul (Macrs), o Instituto de Artes Visuais (Ieavi) e o Centro 

de Desenvolvimento da Expressão (CDE), instituições que não dotavam de 

sede própria, estando abrigadas no Centro de Cultura Mario Quintana, 

também no Centro Histórico. Apenas dias depois, às vésperas da ocupação, 

foi alegada a destinação às Casas Civil e Militar e à Secretaria de 

Comunicação. 

Entretanto, o prédio serviu de palco para a violação de Direitos 

Humanos, sinalizando para o caminho do antimonumento, proposto pelo 

professor Márcio Seligmann-Silva (2015), na linha ontológica do sentido 

de monumento como advertência. É o Patrimônio Cultural que possibilita 

operar com esses sentidos filosóficos do lugar, do território e dos rituais, 

tendo a capacidade de advertir sobre situações-limite enfrentadas por uma 

população. E expressando um trauma ou um medo aterrorizante – como 

a iminente situação de rua ou a moradia em condições extremas de 

vulnerabilidade –, ao “quebrar essa literalidade e abrir espaço para a 

simbolização" (p. 248), dando significado imaterial à materialidade. 

A casa de passagem como patrimônio material e imaterial 

possibilitaria o status de resistência para o campo do Patrimônio Cultural 

em diálogo com os Direitos Humanos. Seu grifo, na forma de placas 

informativas sobre o que ocorreu em 14 de junho de 2017, iria ao encontro 

do imperativo Dever de Memória. Em consonância com soluções 

arquitetônicas, permitiria a preservação do imóvel histórico, ainda assim 

dotado de destinação social e cultural. Seria um antimonumento da cidade 

de Porto Alegre, lembrando o patrimônio que envergonha: a ausência do 

Estado em garantir dignidade de moradia a seus cidadãos, permitindo que, 

como pontua Mbembe, defina-se quem pode ou não viver.   

O contraexemplo das violações contra os cidadãos, enquadrados em 

ambientes isentos de acesso, precisa ser assumido pela sociedade 
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contemporânea. São o antimonumento e o contraexemplo que 

possibilitarão desnaturalizar todas as formas de violência assistidas e 

enfrentadas, sobretudo a estigmatização e a discriminação contra pobres, 

negros, indígenas e mulheres. A vigília diante dos movimentos dos corpos 

sociados e dos corpos governados é uma demanda ética e humana. 
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ICOFOM/ICOM, 1981. 

 

SANCHES, Nanashara D’Ávila; SOARES, Paulo Roberto Rodrigues. Os conflitos territoriais 

urbanos e a judicialização da política habitacional: reflexões a partir do despejo da 

Ocupação Lanceiros Negros. Disponível em: <https://docplayer.com.br/126969168-

Seminario-latinoamericano-teoria-y-politica-sobre-asentamientos-populares-

buenos-aires-19-20-y-21-de-abril-de-2018.html>. Buenos Aires: 2018. Acesso em: 17 

jan. 2020. 

 

SELIGMANN-SILVA, Márcio. Antimonumentos: a memória possível após a catástrofe. In: 

SOARES, Inês Virgínia Prado e CUREAU, Sandra (org.). Bens Culturais e Direitos 

Humanos. São Paulo: Sesc São Paulo, 2015. 

 



Jeniffer Cuty; Letícia Turcato Heinzelmann | 295 

 

SOUZA, Ricardo Timm de. Ética do escrever: Kafka, Derrida e Literatura como crítica da 

violência. Porto Alegre: Zouk, 2018. 

 









 

 

O patrimônio é quase uma instituição sagrada no ocidente. Discute-

se o fenômeno, sua natureza, tipologias, abrangência, mas sua presença e 

emergência, enquanto categoria chave de nossa cultura, é indiscutível. De 

monumentos isolados a práticas culturais, tudo em tese é 

patrimonializável. Ao se tornar um bem como patrimônio, atribui-se a este 

reconhecimento social. Nessa esteira, os empreendimentos patrimoniais 

são quase incontáveis, considerando todos os níveis existentes de 

patrimonialização: mundial, nacional, regional, municipal, comunitário. 

São tantos patrimônios que as listas se apresentam quase vertiginosas 

(ECO, 2010). Partindo dessa ideia de que patrimônio é reconhecimento 

social, bem como uma prática discursiva (PRATS, 2005), o fenômeno 

 
1 Docência no Departamento de Museologia, Conservação e Restauro do Instituto de Ciências Humanas na 
Universidade Federal de Pelotas. Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Memória Social e Patrimônio 
Cultural da mesma universidade. E-mail: julianeserres@gmail.com. Universidade Federal de Pelotas (Pelotas – 
Brasil). 

2 Mestrado (cursando) no Programa de Pós-Graduação em Memória Social e Patrimônio Cultural da Universidade 
Federal de Pelotas. E-mail: damparodani@gmail.com. Universidade Federal de Pelotas (Pelotas – Brasil). 
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atinge objetos de toda natureza e origem. Destaca-se para o estudo em 

questão objetos relacionados às memórias traumáticas.3 

Ao lado desse conceito de patrimonialização, pode-se trazer a 

memorialização, tratado por Huyssen (2000), e que também aparece 

como um imperativo nas sociedades ocidentais. Para o autor, esse desejo 

cada vez maior de não esquecer é resultante da emergência de novos 

discursos de memória, ligados a processos revisionistas da própria 

história. Diversos expoentes, assim como Huyssen, defendem que esse 

fenômeno acontece, no final do século XX, por conta da expansão das 

discussões envolvendo a Shoah, mas também por outros movimentos que 

produziram quebras no tecido social, como a queda do Muro de Berlim, as 

Ditaduras Latino-Americanas e o Apartheid na África do Sul. De fato, esses 

eventos potencializam a criação de um campo que discute o que fazer com 

as marcas deixadas, sejam estas, materiais ou não.  

Os lugares que foram cenário desses acontecimentos, Regine Robin 

(2014) chama de sítios autênticos. Esses espaços “[...] despliegan su propia 

memoria, a menudo sin rastros, a veces por medio de huellas más o menos 

legibles, ya sea se encuentren abandonados o, por el contrario, se los 

conserve” (ROBIN, 2014, p. 125). A autora também define outros tipos de 

lugar memorial, como aqueles que não estão diretamente relacionados ao 

locus do acontecimento. Estes são “[...] lugares artificiales. Hubo que 

tomar la decisión de que em esos lugares se recordaría, se conmemoraría. 

Para constituirlos, tiene que haber uma voluntade de hacer memória” 

(Ibidem, 2014, p. 124). E levam para outros espaços de manifestação a 

memória daquilo que aconteceu, definição inspirada na ideia de Pierre 

 
3 Tal discussão integra as investigações do Nemplus, vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Memória Social 
e Patrimônio Cultural da Universidade Federal de Pelotas. Site: www.nemplus.ufpel.edu.br. 

http://www.nemplus.ufpel.edu.br/
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Nora (1993) de que é preciso criar lugares para lembrar, porque não há 

memória espontânea.  

Esses espaços são alvo de diversas discussões a respeito de como fazer 

deles um dispositivo memorial. Não somente os lugares ‘originais’, por 

assim dizer, mas outros que de algum modo poderiam representar a 

memória desses fatos e que são erigidos com este fim, sejam eles 

designados para qualquer tipo de memória, traumática ou não. A criação 

de lugares pode indicar que há uma necessidade de se assegurar a 

memória em dispositivos externos (NORA, 1993). Dois fenômenos se 

põem em marcha nesses processos: o de memorialização e o de 

patrimonialização. 

Entende-se que é importante lançar o olhar não somente sobre os 

resultados dessas ações patrimonializadoras e memoriais, mas tentar 

compreender os trabajos de la memória conforme defende Jelin (2002), 

como um processo ativo, de ação continuada e não linear e que depende 

dos braços daqueles se colocam ou são colocados no campo, os 

emprendedores de la memoria que fomentam projetos, criações, ações 

coletivas e adesão às causas (Idem, 2002, p. 48).  Nesse sentido, estes 

representam processos que envolvem tanto atores institucionais, 

comunidades, quanto pesquisadores que ajudam na construção desses 

empreendimentos memoriais.  

 

 

Para se compreender o fenômeno de mundialização da memória, será 

necessário levar-se em conta a diferença assinalada entre os lugares de 

memória e os sítios autênticos, anteriormente citados. A 

transnacionalização da memória (HUYSSEN, 2000) abrange temas que 

tiveram lugar em espaços específicos para outras partes do mundo, 
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dissociados dos locais que deram origem às discussões que os mantêm. 

São definidos como os “lugares de memória”, em contrariedade aos “sítios 

autênticos”, ambos definidos por Robin (2014).  

O século XX foi o momento de maior profusão e de reivindicação da 

memória das vítimas dos diversos crimes de lesa-humanidade perpetrados 

nesse período. Dessa maneira, pulsam em diversos locais do globo 

reivindicações para a manutenção e/ou criação de espaços dedicados à 

memória daqueles que se foram e/ou para alcançar com essa lembrança 

as gerações futuras. Por esse motivo, tanto as ciências sociais quanto os 

agentes em campo ainda buscam formas de analisar e levar a cabo esses 

processos. Pois, conforme Bezzera e Serres, este é  

 

[...] um novo campo de ação patrimonial dedicado à compreensão das 

memórias difíceis, pois os efeitos destas novas formas de comemoração do 

passado ainda não estão claras, e tampouco existe um consenso no que diz 

respeito aos métodos experimentados pelos meios de transmissão destas 

novas memórias (BEZZERA; SERRES, 2015, p. 175). 

 

Tal afirmação resulta convincente quando se depara com formas tão 

distintas de se constituir esses meios de transmissão, além das dúvidas 

suscitadas por sua efetividade no que diz respeito à capacidade 

comunicativa para a qual foram idealizados ou transformados.  

Dessa forma, passam a existir iniciativas diversas de 

patrimonialização desses lugares, compreendida muitas vezes como um 

processo que transforma esses locais de barbárie em lugares de cultura 

e/ou museus de Estado. Didi-Huberman (2017) defende essas iniciativas 

quando se refere ao processo de musealização dos campos de concentração 

de Auschwitz-Birkenau, na Polônia. Ao mesmo tempo, outros lugares 

recebem a construção de referências a esses mesmos casos memoriais, 

sendo erigidos monumentos entendidos como “[...] uma obra criada pela 
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mão do homem e elaborada com o objetivo determinante de manter 

sempre presente na consciência das gerações futuras algumas ações 

humanas ou destinos (ou a combinação de ambos) ” (RIEGL, 2014, p. 31). 

Como é o caso do Memorial aos Judeus mortos no Holocausto, no centro 

de Berlim, ou o Museu do Holocausto, em Washington D. C., nos Estados 

Unidos, dedicados a tratar da memória ‘deslocada’ do epicentro da Shoah.  

Sendo assim, cabe abordar a distinção que se constitui entre os 

lugares naturais de tal fato e aqueles que são construídos, em outros 

espaços, para lembrar deste. Os lugares, portanto, não nascem como 

patrimônio tão logo suas trincheiras sejam esvaziadas ou o fogo apagado. 

Muitos deles podem passar por longos processos de assimilação na esfera 

social em que estão inseridos e necessitam de vontade e trabalho para 

torná-los patrimônio. Mesmo os sítios autênticos não escapariam de um 

tipo de empreendimento memorial. 

Alguns exemplos podem ser citados para tratar da discussão aqui 

proposta, dos quais podem-se destacar dois conjuntos de lugares; o 

primeiro, relacionado a crimes cometidos pela ditadura civil-militar no 

Brasil, e o segundo, a locais relacionados a tragédias. 

 

 

O primeiro conjunto de lugares trata da memória da ditadura cívico-

militar (1964-1985), largamente investigada, sendo alvo de diversos 

processos de patrimonialização por meio, entre outros, da marcação da 

barbárie em espaços públicos. Por se tratar de um evento que marcou a 

história do Brasil em toda a sua dimensão e possui reverberações no 

presente, muitos dos locais utilizados como palco da violência do Estado 

acabaram propositalmente apagados ou esquecidos. Desses locais, alguns 

foram patrimonializados, como se aborda a seguir.  
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Na pesquisa, foram mapeadas 21 ações, realizadas entre 1993 e 2017, 

que podem ser consideradas patrimonializadoras, das quais destacam-se 

três casos: o Monumento Tortura Nunca Mais (PE); o Memorial da 

Resistência (SP); e o Projeto Pessoas Imprescindíveis, da Comissão 

Nacional da Verdade, por diversos estados da federação.   

O primeiro caso refere-se à construção do Monumento Tortura 

Nunca Mais, inaugurado em 27 de agosto de 1993, na Praça Antônio 

Henrique Pereira, situada na Rua da Aurora, movimentada via da cidade 

de Recife (PE). Esse monumento, fruto de concurso levado a cabo pela 

Prefeitura Municipal, sendo o projeto de Demétrio Albuquerque escolhido, 

é composto por 

 

[...] figura central [que] representa uma pessoa na posição em que ficava ao 

ser pendurada num mecanismo que ficou conhecido como “Pau de Arara”. A 

moldura fria e cinzenta onde fica a imagem faz referência ao isolamento no 

cárcere. Há também umas placas no chão, que lembram lápides, elas estão 

identificadas com nomes e rostos de pessoas que foram mortas ou 

desapareceram nos tempos do regime militar, há também pessoas que 

sobreviveram e continuaram a ter alguma atuação no cenário político depois 

da redemocratização.4 

 

Um segundo local a ser destacado é o Memorial da Resistência da 

cidade de São Paulo, inaugurado em 2008, no prédio que sediava, no 

período da ditadura cívico-militar, o Departamento Estadual de Ordem 

Política e Social de São Paulo – Deops/SP. O memorial foi criado por ação 

da Secretaria de Cultura do Governo do Estado de São Paulo, dedicando-

se a relatar por meio de exposições museológicas os contextos de 

 
4 Tortura Nunca Mais. Um projeto pra revitalizar a rua. In: O Reverso do Mundo, dia 26 de maio de 2016. Disponível 
em: < https://oreversodomundo.com/2016/05/26/tortura-nunca-mais/>. Acesso em: 1o nov. 2019.  

https://oreversodomundo.com/2016/05/26/tortura-nunca-mais/
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resistência de grupos de esquerda contra a força militar, além de 

reapresentar o ambiente prisional do Deops.   

Por fim, mencionam-se os marcos memoriais instituídos por meio da 

ação da Comissão Nacional da Verdade (CNV). Dentro dessa comissão foi 

criado o projeto Trilhas da Anistia (2014), que indicou a feitura de diversos 

marcos que possibilitassem à população a discussão e o acesso à 

informação referente ao período ditatorial. Um de seus objetivos foi a 

criação Monumentos ou, como denominado por eles, Totens, em espaços 

de grande circulação das principais capitais ou que foram marcados pela 

repressão durante o período. Assim, foram criados diversos monumentos 

em São Paulo, Porto Alegre, Florianópolis, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, 

Recife5, além da proposta de criação do Memorial da Anistia, na cidade de 

Belo Horizonte, projeto ainda não realizado.  

Se, por um lado, existem esses locais onde a memória foi o principal 

elemento da patrimonialização; por outro, muitos lugares ainda não 

sofreram a ação patrimonializadora. São complexos os casos que circulam 

em torno dos lugares que sediaram, por exemplo, o Departamento de 

Ordem e Política Social (Dops), o Destacamento de Operações de 

Informação – Centro de Operações de Defesa Interna (DOI-Codi), o 

Quartel General do Exército, Marinha e Aeronáutica, ou mesmo locais 

ligados à sociedade civil. A localização e a investigação de diversos espaços 

foram realizadas pela Comissão Nacional da Verdade, mas o 

empreendimento de marcação desses territórios ainda não foi uma tarefa 

bem-sucedida, muito menos a transmissão das memórias desse período a 

partir deles. Os motivos que levam a isso podem estar vinculados à 

negação de existência da ditadura por setores da sociedade, aos 

 
5Relatório da Comissão Nacional da Verdade, 2014. Disponível em: < http://cnv.memoriasreveladas.gov.br/>. 
Acesso em: 2 nov. 2019.  

http://cnv.memoriasreveladas.gov.br/
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movimentos de resistência por parte dos órgãos (e pessoas) que ainda 

ocupam esses espaços, ou mesmo por conta dos escassos recursos para a 

criação de museus e memoriais para a transmissão desse passado.  

Alguns casos estudados pela Comissão Nacional da Verdade, embora 

tenham fomentado alguma ação de patrimonialização, não avançaram no 

que diz respeito à criação de formas de transmitir as memórias do período.  

O primeiro deles refere-se ao Complexo Agroindustrial de 

Cambahyba, em Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro. Segundo o portal 

responsável por empreender um mapeamento dos lugares da ditadura, 

Cartografias da Ditadura, a Usina de Cambahyba6 foi utilizada para 

incinerar pelo menos 10 corpos de pessoas ligadas a movimentos de 

resistência ao aparato estatal. Conforme depoimento de um ex-agente 

ligado ao Dops-RJ, esse local pertencia ao ex-deputado e vice-governador 

do Estado Heli Ribeiro Gomes e atualmente encontra-se em ruínas.   

Outro caso, mencionado no relatório da CNV (2014), é a Ilha das 

Flores, localizada em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, que compôs o grupo 

de instalações militares que integraram o circuito de locais de morte, 

tortura e outras violações dos direitos humanos. O local, segundo 

levantamento da CNV, recebeu cerca de 200 presos, entre os anos de 1969 

e 1971. Atualmente, o complexo segue com a função de base da Marinha e 

contém um museu dedicado ao tema da imigração, ligado a seu passado 

mais distante.  

Por outro lado, existem casos que resultam do movimento de 

coletivos vinculados a ex-presos políticos e familiares de mortos e 

desaparecidos que demandaram a patrimonialização de determinados 

espaços. Contudo, mesmo que essas ações tenham resultado em 

 
6 Cartografias da Ditadura. Complexo Agroindustrial de Cambahyba. Disponível em: 
<http://www.cartografiasdaditadura.org.br/acervo/>. Acesso em: 1o nov. 2019.  

http://www.cartografiasdaditadura.org.br/acervo/
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tombamentos, criação de plano museológico, entre outros, não puderam 

de fato alcançar o status de bens preservados, que transmitiria por meio 

de diversas ações a memória do período.  

Um deles refere-se ao Departamento de Ordem Política do Rio de 

Janeiro (Dops-RJ), um imóvel tombado pelo Instituto Estadual do 

Patrimônio Cultural (Inepac-RJ) em 1987. Seu prédio de estilo eclético, 

construído em 1910, foi testemunha de um período opulento, tornando-se 

um importante símbolo de monumentalidade e sofisticação para a 

Repartição Central de Polícia.7 O local foi utilizado como centro de morte 

e tortura para presos políticos no período da ditadura. No ano de 2013, 

chegou a ser aventada pelo governo estadual a criação de um memorial no 

local, mas houve conflitos com a polícia civil, que permanece instalada em 

parte do complexo arquitetônico. O prédio guarda consigo a memória 

histórica de outros períodos.8 Posteriormente, a Secretaria Estadual de 

Assistência Social e Direitos Humanos do RJ, por meio da Coordenadoria 

Estadual por Memória, Verdade e Educação em Direitos Humanos, 

empenhou-se juntamente a coletivos de ex-presos e familiares na criação 

de um museu no local, também sem sucesso.9  

Por fim, cita-se o Dopinha, um lugar vinculado aos centros 

clandestinos utilizados pelas Forças Armadas para prisão, tortura e morte 

de representantes da luta contra o regime. Situado na Rua do Santo 

Antônio, 600, na cidade de Porto Alegre, o local foi identificado pela CNV 

(2014) como o primeiro centro clandestino da ditadura militar. Em 

movimento de grupos de ex-presos e familiares de mortos e 

 
7 Inepac, bem tombado: Antigo Dops – Departamento de Ordem Política e Social. Disponível em: < 
http://www.inepac.rj.gov.br/index.php/bens_tombados/detalhar/270>. Acesso em: 2 nov. 2019.  

8 No Rio, ex-sede do Dops tem passado sombrio e futuro duvidoso. BBC News, 9 de dezembro de 2014. Disponível 
em: < https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2014/12/141208_dops_rio_texto_pai_jc>. Acesso em: 2 nov.2019.  

9 Secretaria do Rio apresenta projeto para transformar prédio do Dops em museu. Agência Brasil, EBC, 12 de 
dezembro de 2016. Disponível em: < http://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2016-12/secretaria-
do-rio-apresenta-projeto-para-transformar>. Acesso em: 2 nov. 2019.  

http://www.inepac.rj.gov.br/index.php/bens_tombados/detalhar/270
https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2014/12/141208_dops_rio_texto_pai_jc
http://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2016-12/secretaria-do-rio-apresenta-projeto-para-transformar
http://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2016-12/secretaria-do-rio-apresenta-projeto-para-transformar
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desaparecidos, desejou-se a criação de um memorial no local, intitulado 

Centro de Memória Ico Lisbôa. Grupos ainda tentam oficializar e garantir 

a desapropriação do local e a abertura da instituição almejada.10 

 

 

Os acontecimentos trágicos muitas vezes deixam atrás de si marcas, 

vestígios, que são testemunhos de tragédias, alguns destes utilizados nos 

empreendimentos patrimoniais. Em outros casos, há um quase 

apagamento das memórias, e os processos de patrimonialização não 

chegam a desenvolver-se. Em relação a esses lugares, cenários de 

tragédias, hoje praticamente esquecidos, citam-se, brevemente, o Incêndio 

do Gran Circus Norte Americano, em Niterói – RJ (1961); a Tragédia da 

Gameleira – MG (1971); e o acidente do Césio-137 – GO (1987).  

Inicia-se com o Incêndio do Grande Circus Norte-Americano, em que 

o sinistro iniciado na estrutura circense deixou mais de 500 vítimas fatais. 

O circo estava instalado na Praça dos Expedicionários, na cidade de 

Niterói, na Avenida Feliciano Sodré, local que hoje sedia a Policlínica 

Militar de Niterói, no Rio de Janeiro. Essa tragédia aconteceu no mês de 

dezembro de 1961, deixando mais de 500 mortos, e é considerada a maior 

desse tipo no Brasil. Mesmo assim, nenhuma marca do que ali aconteceu 

foi devidamente preservada (KNAUSS, 2007).   

A tragédia da Gameleira é considerada o maior acidente em um 

canteiro de obras no Brasil. Na cidade de Belo Horizonte (MG), no ano de 

1971, desabou a estrutura em obras do Pavilhão de Exposição da 

Gameleira, fato que matou mais de uma centena de operários e deixou 

 
10 Centro de Memória Ico Lisboa: sobre a desapropriação do antigo Dopinha (por Comitê Carlos de Ré). Sul 21, 4 de 
maio de 2018. Disponível em: < https://www.sul21.com.br/opiniaopublica/2018/05/centro-de-memoria-ico-lisboa-
sobre-a-desapropriacao-do-antigo-dopinha-por-comite-carlos-de-re/>. Acesso em: 2 nov. 2019.  

https://www.sul21.com.br/opiniaopublica/2018/05/centro-de-memoria-ico-lisboa-sobre-a-desapropriacao-do-antigo-dopinha-por-comite-carlos-de-re/
https://www.sul21.com.br/opiniaopublica/2018/05/centro-de-memoria-ico-lisboa-sobre-a-desapropriacao-do-antigo-dopinha-por-comite-carlos-de-re/
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outros tantos mutilados. Após a tragédia, todo o material foi implodido e 

retirado do local, para posteriormente ter outras estruturas construídas, 

apagando assim as marcas da Gameleira (BORBA, 2007).  

O terceiro exemplo de apagamento refere-se ao acidente do Césio-

137, que aconteceu em 1987, na cidade de Goiânia (GO). Por ocasião de um 

descarte indevido de substância radioativa, civis tiveram contato direto 

com o césio-137. A quantidade de vítimas é um assunto discutido, tendo 

números diferentes entre o reconhecido pela federação, governo estadual, 

prefeitura e Associação de Vítimas. Durante o período em que o material 

radioativo esteve nas mãos de civis desavisados, vários foram os lugares 

por onde circulou, deixando vítimas em diversos locais. Não há, nesses 

lugares, referências à memória do acidente. O Centro Regional de Ciências 

Nucleares, instalado na cidade de Abadia de Goiás, responsável por gerir o 

resíduo radioativo resultante do acidente, é o único local que trata da 

memória do acontecimento. Segundo Vasconcelos (2019), eles possuem 

um museu e uma biblioteca com muitos objetos e documentos que tratam 

do tema. Em contrapartida, o memorial prometido no local da residência 

em que se deu o primeiro contato com a substância radioativa nunca foi 

construído. A casa, por sua vez, fora demolida e representa um vazio até 

os dias de hoje.  

Em relação a locais de tragédias que sofreram ações de 

patrimonialização, podem-se destacar três casos recentes: o primeiro deles 

refere-se à queda do voo JJ3054 da Tam na cidade de São Paulo (2007); os 

memoriais às vítimas do trânsito identificados em sete estados da 

federação; e os memoriais da tragédia de Nova Friburgo e Teresópolis (RJ).  

No dia 17 de julho de 2007, ao final da tarde, decolou do aeroporto 

Salgado Filho, em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, o voo 3054 

da Tam Linhas Aéreas Brasileiras S.A., com destino ao aeroporto de 

Congonhas, em São Paulo. No momento do pouso, o avião, quando tocou 
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o solo da pista que estava molhada, perdeu o rumo, atravessou uma 

avenida e bateu contra um prédio da própria Tam. O acidente vitimou 

fatalmente 199 pessoas, sendo 181 passageiros, seis tripulantes ativos e 12 

outras pessoas em terra.  

Nove dias após a considerada maior tragédia da aviação brasileira, o 

chefe do executivo da cidade de São Paulo anunciou a demolição do prédio 

da Tam para a semana seguinte, argumentando que se encontrava em 

risco de desabamento. Nesse momento, o poder executivo empreendia 

tratativas com a proprietária do terreno para seu uso como espaço em 

memória às vítimas do acontecimento. Logo após a execução da demolição 

do prédio, a Tam anunciou a doação do espaço para o município, 

confirmando sua destinação para a construção do futuro memorial. 

Contudo, somente no ano de 2011, a partir da assinatura de um protocolo 

de intenções entre a prefeitura e a Associação de Familiares e Amigos das 

Vítimas do voo Tam JJ3054 (Afavitam), o prefeito anunciou que o 

memorial seria inaugurado em 2012, quando se completariam cinco anos 

da tragédia. O projeto do memorial foi do arquiteto Marcos Cartum, 

contratado pela administração municipal. Seu projeto construiu-se no 

entorno da única sobrevivente, uma árvore. O arquiteto definiu: “A árvore 

foi convertida no projeto como um elemento simbólico principal. Tudo é 

circular em torno da árvore. É um lugar de memória e de celebração à 

vida, um espaço de convivência, de lazer”.11 

O elemento central da praça é o espelho d'água que circunda a árvore 

e que sobreviveu ao impacto e ao incêndio do prédio. A estrutura circular 

recebeu o nome das 199 vítimas, bem como uma estrela amarela 

 
11 IG, praça em homenagem às vítimas da TAM pode crescer (2017). Disponível em https://ultimosegundo. 
ig.com.br/desastresaereos/praca-em-homenagem-as-vitimas-da-tam-pode-crescer/n1597086565519.html. Acesso 
em: 16 nov. 2018. 

https://ultimosegundo.ig.com.br/desastresaereos/praca-em-homenagem-as-vitimas-da-tam-pode-crescer/n1597086565519.html
https://ultimosegundo.ig.com.br/desastresaereos/praca-em-homenagem-as-vitimas-da-tam-pode-crescer/n1597086565519.html
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provisória confeccionada em material plástico, aguardando até hoje a 

definitiva em aço. 

 

[...] o Memorial 17 de julho tem 8,3 mil metros quadrados e fica na frente da 

cabeceira da pista de Congonhas. As obras duraram sete meses e custaram R$ 

3,6 milhões. O prefeito Gilberto Kassab (PSD) foi à cerimônia. "É um local de 

homenagem e um local de alerta. Espero que todas as autoridades que passam 

por aqui e são responsáveis pela aviação civil coloquem as mãos à obra", disse 

o prefeito, em referência à melhoria da segurança aérea (ESTADÃO, 

18.07.12).12 

 

Outro caso de patrimonialização vinculado a essas memórias de 

tragédias refere-se aos memoriais dedicados às vítimas do trânsito no 

Brasil. Foi possível localizar alguns monumentos espalhados pelo 

território nacional, nos estados do Acre, Amazonas, Paraná, Rio Grande do 

Sul, Santa Catarina e São Paulo. Citam-se apenas dois casos. O primeiro, 

do Memorial às Vítimas do Trânsito da cidade de Cruzeiro do Sul, no 

estado do Acre, está localizado na avenida mais importante do município. 

Esse monumento foi criado pela Circunscrição Regional de Trânsito (1ª 

Ciretran) como parte integrante da campanha de prevenção a acidentes de 

trânsito realizada em 2014 e em homenagem às vítimas. O memorial fica 

localizado em uma praça. Ao centro, há um monumento, com quatro 

estruturas de concreto e altura de três metros. Nessas estruturas foram 

afixadas figuras humanas, sendo fragmentadas conforme a largura da 

viga. Além disso, há uma placa que menciona as vítimas do trânsito do 

Vale Juruá e a realização do memorial. 

Outro marco é o Memorial do Trânsito, Memória de 28 de Março, 

instalado na cidade de Manaus, dedicado às vítimas do acidente de trânsito 

 
12 Inauguração de Memorial da TAM causa emoção. O Estadão, dia 18 de julho de 2012. Disponível em: < 
https://www.estadao.com.br/noticias/geral,inauguracao-de-memorial-da-tam-causa-emocao,901929>. Acesso em: 
10 out. 2019.  

https://www.estadao.com.br/noticias/geral,inauguracao-de-memorial-da-tam-causa-emocao,901929
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na Avenida Djalma Batista, que levou à morte 16 pessoas em 28 de março 

de 2014. Sua construção é uma ação integrante da Semana Municipal de 

Prevenção de Acidentes e Combate à Violência no Trânsito da Secretaria 

de Trânsito do Município (Manaustrans) de 2017/2018. Composto por 

uma placa de inox, inaugurada em 2017, e por um painel com frases que 

não deixam esquecer o acidente, além dos nomes e fotos das vítimas.  

Por fim, aqueles dedicados às vítimas da tragédia de Nova Friburgo e 

Teresópolis (RJ) – desabamentos e alagamentos resultantes de fortes 

chuvas no ano de 2011. Instalados nas duas cidades, ambos levam o nome 

de Memorial 12 de Janeiro. O de Nova Friburgo foi criado em 2012 para 

homenagear os heróis da tragédia e as vítimas dos desabamentos de terra 

na região serrana do estado do Rio de Janeiro. A obra é do artista plástico 

e diretor de artes visuais, João Baptista Felga de Moraes, do Grupo de Arte, 

Movimento e Ação Gama, feita com auxílio da iniciativa privada e do poder 

público, que cedeu o espaço na Praça do Suspiro, no centro da cidade. O 

monumento é uma grande escultura, que representa as montanhas, os 

rios e o homem libertando a fênix, pássaro que renasce das próprias 

cinzas.  

Já o monumento localizado na cidade de Teresópolis foi criado como 

homenagem e demonstração de reverência às famílias que perderam entes 

na supracitada tragédia. Também criado em 2012, com projeto assinado 

por estudante de arquitetura e com apoio do poder municipal, o marco foi 

instalado no Cemitério Municipal Carlinda Berlim, no Vale do Paraíso 

(Teresópolis). Representado por uma pirâmide de vidro e metal, com cinco 

metros de largura por dois metros e meio de altura, possui em seu interior 

um jardim de flores naturais e uma placa com os nomes das pessoas que 

contribuíram com o projeto. Um anjo de 70 centímetros esculpido no 

mármore foi instalado no topo da pirâmide como sinal de bênção para os 
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mortos. Além disso, o espaço em que se situa o memorial recebeu a 

maioria dos corpos das vítimas da cidade (339).  

Nesse sentido, compreende-se a patrimonialização de memórias 

traumáticas como um processo amplo, que envolve ou não o Estado em 

diversas instâncias, sendo levado a cabo pelos mais diversos agentes. 

Estes, por sua vez, envolvem-se com os temas e memórias resultantes dos 

múltiplos processos históricos. 

 

 

O acontecimento conhecido como “a tragédia de Santa Maria” refere-

se ao incêndio em uma casa noturna ocorrido na cidade de Santa Maria, 

na região central do Rio Grande do Sul, na madrugada de 27 de janeiro de 

2013. A cidade, de grande presença universitária, possuía uma intensa vida 

noturna, com muitas opções de entretenimento, sobretudo em períodos 

de férias, em que os estudantes permaneciam na cidade. Fato que levou 

uma das mais badaladas boates do centro da cidade a lotar em um final de 

semana do mês de janeiro. O incêndio que vitimou fatalmente 242 pessoas, 

deixando outras centenas de feridas, ocorreu durante o show de uma 

banda que tocava no palco da boate Kiss. O número 1925 da Rua dos 

Andradas tornava-se naquele dia uma outra coisa, transformando-se de 

local de alegria e badalação em espaço de desespero e revolta.13 

Nos momentos posteriores ao incêndio, a sociedade santa-mariense 

concentrou-se na busca pelos sobreviventes, uma vez que pela grande 

quantidade de vítimas a rede hospitalar da cidade ficou superlotada. Mas 

sem um centro unificado de referência, a busca tornou-se demasiado 

difícil. Tais sistemas de organização foram criados ao longo do processo, 

 
13 O processo pelo qual o local passou desde o incêndio até o ano de 2018 foi abordado por Rangel (2019).  



314 | Experimentações do patrimônio: diversidades e resistências 

 

tanto por instituições quanto por civis. Assim, em meio a isso, o marco 

instituído entre a incerteza e o encontro dos familiares com os jovens deu-

se de forma dolorida, quando se iniciou o processo de reconhecimento das 

vítimas fatais no ginásio municipal, conhecido como Farrezão.14  

Nos dias que se sucederam à tragédia, a sociedade local vestiu-se de 

branco e tomou as ruas do centro da cidade, utilizando o espaço público 

para homenagear os mortos e reivindicar justiça em nome das vidas 

tomadas e daqueles que ainda corriam riscos nos hospitais de todo o 

estado. Essas manifestações foram organizadas por alguns grupos 

formados espontaneamente. Dentre essas ações, identificam-se marchas 

em memória às vítimas; cultos ecumênicos; minuto de barulho, que são 

palmas em homenagem à vida dos jovens; constituição de grupos 

organizados para lidar com os desdobramentos e vicissitudes do caso; e, 

por fim, um dos assuntos que, além do tema da justiça, mais mobilizou a 

comunidade envolvida: a marcação do espaço público através dos 

memoriais.  

Esses locais, a princípio, foram constituídos por amigos das vítimas e 

dos sobreviventes, interessados em contribuir de algum modo à causa da 

dor dos familiares. Dessa forma, Rangel (2019) detectou através da mídia 

local diferentes núcleos de articulação, que em determinado momento, 

respondendo ou não à opinião pública, passaram a discutir o destino do 

prédio da boate. Posteriormente, passaram a criar diversas formas de 

manifestações em homenagem à memória das vítimas, também como 

forma de resistência.15 

 
14 Tais relatos foram grandemente noticiados pela mídia local e nacional. Posteriormente, muito explorados na obra 
de Arbex (2018).  

15 Não se pode empreender aqui uma descrição pormenorizada desses acontecimentos. Por isso se sugere a leitura 
de Rangel (2019).  
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A mídia local, por meio de dois periódicos, o Diário de Santa Maria e 

o A Razão, tomou, desde o incêndio, a tarefa de articular diversos temas 

relacionados à memória. Quando se iniciaram as discussões sobre o 

destino do prédio, esses jornais dedicaram muitas matérias a tratar do 

assunto, por meio da publicação de cartas do leitor; pronunciamentos de 

líderes de grupos e projetos, palavras do prefeito, dentre outros (RANGEL, 

2019). 

De início, o local da boate, de posse da justiça como parte do 

inquérito, passou a ser um local de peregrinação, em que muitas flores, 

cartazes e objetos foram colocados junto ao desfigurado muro da fachada. 

Mais adiante, tais manifestações foram retiradas para higienização e 

revitalização da fachada, sendo depois realocadas em tapumes. Assim, 

durante algum tempo, o local centralizou as operações do 

empreendimento da memória.  

 

Figura 1 - Trabalho dos familiares na fachada 

 

Fonte: Jean Pimentel, Diário de Santa Maria, dias 5 e 6 de outubro de 2013, 

p. 18, apud Rangel, 2019, p. 61. 

 

 Nesse âmbito, passado algum tempo, grupos estruturados e 

institucionalizados, como a Associação de Familiares das Vítimas e 

Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria (AVTSM) e o Movimento do 
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Luto à Luta, tomaram para si o desejo e a responsabilidade sobre a gestão 

daquele lugar. Entretanto, outros temas tiveram prioridade, como a 

questão da justiça, sempre muito presente em todo o processo, que 

passados sete anos não teve resolução. Embora esteja há muito tempo 

tramitando em diversas esferas do campo jurídico, tendo inclusive 

processo aberto na Corte Interamericana de Direitos Humanos.  

Todavia, em meio a isso, permaneciam tentativas de se decidir o 

destino do prédio da boate e de construir manifestações em outros 

espaços. Destacam-se aqui algumas das mais emblemáticas. A criação da 

Tenda da Vigília, uma ação constituída por familiares envolvidos com duas 

associações, foi iniciada no ano seguinte ao incêndio, objetivando realizar 

242 vigílias em homenagem às vítimas. Criou assim um espaço de 

homenagem, união e resistência dos familiares envolvidos com as frentes 

de atuação da causa. A Tenda, instalada na principal praça do centro da 

cidade, constituiu-se então como um marco dos movimentos, deslocando 

assim as manifestações que até então eram empreendidas defronte ao 

prédio. O local permanece até os dias atuais recebendo semanalmente a 

vigília de familiares16.  

  

 
16 Interrompidas em virtude da Pandemia da Covid-19.  
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Figura 2 - Tenda da vigília 

 

Fonte: Claudio Vaz. Diário de Santa Maria, dia 24 de janeiro de 

2014, p. 10, apud Rangel, 2019, p. 120. 

 

Outras diversas ações buscaram disputar a marcação do espaço, tanto 

o privado quanto o público, como a oferta de projeto de memorial para o 

local da Kiss; a tentativa de criação de monumento no passeio público da 

mais antiga avenida do centro da cidade, a Rio Branco; ou mesmo o projeto 

de criação de um memorial no campus da Universidade Federal de Santa 

Maria, localizado em outro bairro da cidade.   

Dentro desse processo memorial-patrimonial, após algumas idas e 

vindas, a AVTSM empreendeu esforços para dar conta de uma solução 

para o prédio da boate. Nessa direção, estabeleceu parceria com a gestão 

municipal e garantiu a desapropriação pública do local, justificada pela 

criação de um memorial dedicado às vítimas, para que jamais se 

esquecesse o acontecido naquele lugar. Realizada a desapropriação, a 

AVTSM pôde, junto do Instituto de Arquitetos do Brasil, da regional do Rio 

Grande do Sul (IAB-RS), idealizar e realizar um Concurso Nacional de 

Projetos Arquitetônicos para a criação do Memorial às Vítimas da Tragédia 

de Santa Maria. Tal ação propunha de forma definitiva o caminho a seguir, 

em que o prédio da boate seria demolido, e naquele local seria construída 
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uma nova edificação/instituição dedicada à memória das vítimas. O 

projeto ainda está em curso para a destinação do local. 

Assim, dentre as mais distintas formas de manifestação, percebe-se a 

atuação em espaços diferentes, sendo o local da tragédia entendido como 

o “sítio autêntico”, definido por Robin (2014). Um espaço a ser 

transformado, modificando a realidade para uma forma mais 

apaziguadora (MICHEL, 2010). De outra parte, há os “lugares de 

memória” (NORA, 1993), marcações no espaço público, propostos ou 

instalados pela cidade, que receberam as marcas a partir da definição que 

os envolvidos julgavam ser cabível. Todos representaram diferentes 

formas de atuar. A Tenda da Vigília no espaço público diz respeito a ser 

um local de homenagem e reivindicação; o futuro memorial, um local de 

lembrança, homenagem e, espera-se, de pedagogia da memória. 

Por fim, o incêndio na boate deixou marcas profundas no tecido social 

da comunidade santa-mariense, que reagiu a esse fato de distintas formas. 

Uma delas diz respeito à proposta de edificação de memoriais e, para além 

disso, outras possibilidades de homenagear às vítimas, bem como criar 

formas de resistir e não esquecer. São essas conformações memoriais que 

consolidam essa categoria de novos tipos de patrimônios.  

 

 

O foco de análise deste texto deu-se a partir da possibilidade de 

diálogo entre conceitos e casos que constituem o campo da 

patrimonialização de memórias traumáticas. Estudo que utilizou noções 

resultantes de eventos catalisadores que colocaram em cena o papel dos 

lugares nessa tessitura memorial, sejam os marcados diretamente pelos 

eventos de trauma, sejam aqueles que construíram marcos memoriais em 

outros sítios, a partir de diversos e complexos investimentos e trabalhos 
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memoriais. Esses movimentos resultam do fenômeno de mundialização 

memorial que oportunizou a constituição dessas memórias no espaço 

público, fomentadas e consolidadas por acontecimentos e desdobramentos 

da própria significação da Shoah e de outros eventos traumáticos em 

diversos sítios, ao longo do século XX.   

Dessa forma, constituem um novo campo que busca compreender 

essas memórias e suas formas de compartilhamento, investindo de formas 

distintas para a transformação destas em referenciais patrimoniais, 

constituindo muitos museus e memoriais ao redor do mundo. É 

fundamental perceber os processos que “intervêm no trabalho de 

constituição e de formalização das memórias” (POLLAK, 1989, p. 4), além 

da forma como estes encontram eco na definição das bases da 

patrimonialização que podem ser lidas, a partir da lente da proliferação de 

lugares de memória (TORNATORE, 2010), como um fenômeno 

contemporâneo (HUYSSEN, 2000). Definido este por aqueles que estão 

diretamente ligados ao caso traumático. Nesse caminho, refletiu-se acerca 

dos significados da memória, como estes compõem uma nova forma de 

atuação em campo pela reivindicação da memória resultante de uma 

experiência social violenta. Além disso, analisou-se de que maneira são 

acomodadas as memórias oriundas dessas experiências que envolvem e 

articulam passado, presente e futuro. 

Nessa direção, tratou-se de demarcações memoriais localizados no 

Brasil, referentes ao último período ditatorial que acometeu o país em toda 

a sua extensão, resultando então em diversas marcas, algumas de 

reconhecimento público e muitas outras legadas ao esquecimento. A 

atuação da Comissão Nacional da Verdade cumpriu um papel fundamental 

para garantir a marcação e oficialização de muitas narrativas de vítimas 

nesses espaços. Outros investimentos foram mencionados, aqueles 

relacionados a tragédias, da mesma forma constituindo discursos e 
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narrativas que mobilizaram processos de patrimonialização ou lugares (e 

memoriais) que caíram no quase esquecimento.  

Por fim, abordou-se o caso memorial da tragédia na boate Kiss, que 

por meio dos agentes em cena ainda trata da consolidação de uma 

narrativa do fato. Foram muitas ofertas de constituição de memoriais e 

monumentos durantes esses anos em que a justiça ainda não deu solução 

ao processo. Homenagens e movimentos de reivindicação pelo não 

esquecimento deram forma a essas representações, como a Tenda da 

Vigília, em atividade contínua, e a fachada do prédio da boate utilizada 

como um grande monumento espontâneo a serviço do compartilhamento 

memorial até que seja demolido e construído o Memorial às Vítimas da 

Kiss. 
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Interessante, e instigante, como as pessoas, nos itinerários e 

trajetórias da vida, vão tendo mudadas as percepções e os pensamentos 

acerca da morte. Diga lá quem nunca pensou. Falo de dar-se e entregar-se 

ao processo de pensamento lógico, com capacidade de dedução e 

julgamento. O pensar filosófico experimentando a existência através dos 

processos de construções e desconstruções; o pensamento vivo que não se 

conforma com o que já se tem estabelecido, com o que já foi pensado, 

decidido e tornado lei. E mais, tendo-se consciente: para que pensamos o 

que pensamos? O pensamento como assento e lastro para o dizer e para o 

fazer. Pensar, portanto, não dormindo como num pesadelo, ou como num 

devaneio, numa sonolência pós-prandial, ou nos absurdos da 

semiconsciência, em que o mundo paira sobre as nossas cabeças, 

ensurdece e emudece. Também não me refiro às situações em que parece 

que estamos dentro da sua sombra, isto é, inversamente, somos a projeção 

dela; e tão pouco cotejo ao pensar tresloucado da mente enevoada numa 

trivial depressão, daquelas que nos acometem sem sabermos o porquê.  

 
1 Médico e escritor. Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre (Porto Alegre – Brasil). 
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Posto esse prólogo, permito-me, a par de todos os riscos de tamanha 

exposição, registrar aqui as minhas particulares apreciações de tudo 

quanto já vivi e presenciei (pensei, e ainda penso, com a consciência lúcida 

e coerente) sobre a morte. 

Na infância, com a acriançada ingenuidade comum aos infantes, era-

me a morte, por forte influência religiosa familiar, uma etérea entidade 

que vinha buscar os bons para levá-los ao céu, e os maus, ao inferno. Oh! 

Bendito e simplório entendimento. Pois, então, que todos deveriam ser 

bonzinhos. Todavia, mais dia, menos dia, a criança, dolorosamente, toma 

ciência de que morte significa perda; certamente, a única e irreparável 

perda: cadê o vovô? Ah! O vovô está no céu, junto com os anjinhos. E ele 

não vai voltar mais? 

Na juventude, desafia-se a morte e até se desdenha dela. É coisa que 

não pensa o jovem sadio, e, se eventualmente o faz, é de modo imperfeito 

e incompleto, com menoscabo e desalmamento; coisas da vida. Mas tal não 

sucederá. E vá à tábua!    

O curso médico faz mudar, radicalmente, os leigos conceitos de 

saúde, de vida e de morte. Aprende-se a conviver com essas fundamentais 

condições dos seres vivos. E, nesse aspecto, não que se banalize a morte; 

antes, ao contrário, lutamos com todas as forças disponíveis contra ela. 

Ninguém admite perder! Porém, por treinamento dela, da morte, 

retiramos o inusitado, o inabitual, o impensável, que só vemos acontecer 

excepcionalmente, pois que, então, vira parte do nosso dia a dia. E, por 

mais que estudemos, ainda assim, temos de admitir, damo-nos conta, 

entrando nos meandros celulares e moleculares, de toda a fragilidade 

humana. 

No meu caso específico, preparei-me a vida inteira (e, após 44 anos 

de contínuos aprendizados, como médico, ainda me preparo) para a 

assistência a pacientes gravemente enfermos, sejam oncológicos, sejam 
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politraumatizados graves. Nestas minhas duas áreas de atuação, convivo, 

diariamente, com esses sinistrados e com as suas finitudes. E são duas 

situações totalmente diversas: na primeira, uma doença crônico-

degenerativa que vai malgastando, debilitando, esmorecendo e, 

finalmente, dissipando uma existência; na segunda, via de regra, são 

indivíduos hígidos que, agudamente, ficam muito doentes, e críticos. Nos 

primeiros, tanto para si, como para seus entes queridos, há razoável tempo 

de preparação para um eventual desfecho desfavorável – às vezes, até 

misericordioso. Nos segundos, o evento morte a todos pega de surpresa, 

armadilhas e emboscadas do destino, causando, além da dor, espanto, 

pasmo e assombro. Por vezes, é só um instante, como num pestanejar, e 

faz-se a desgraça de muitos.  

Para médicos, esses enfrentamentos e perdas, mesmo que 

rapidamente processados e elaborados nos níveis de consciência, pelos 

cascos e carapaças treinados e apreendidos, deixam indelével marca, que 

permanece, subliminarmente oculta, em recônditos escaninhos da 

subconsciência.    

Relato, nesse ponto, algumas das minhas particularíssimas 

experiências, digamos, por didática, quase extrassensoriais, em relação à 

morte. Não vai aqui a exposição de nenhuma faculdade mental além dos 

sentidos convencionais. Também não exponho nenhum conceito sensitivo, 

psíquico ou parapsíquico, senão, apenas, percepções, sensações e 

consciências.  

Em algumas circunstâncias, principalmente nos pacientes terminais 

e com extremo sofrimento, mormente naqueles agônicos, durante as 

visitas hospitalares, chego a perceber a presença física da morte, como se 

fosse um ser que é, que existe e que está ali. Outrossim, quando, certas 

feitas, operando no Pronto-Socorro um paciente “in extremis”, em que a 
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cirurgia está segurando a vida por um tênue e invisível fio, a sensação que 

me advém é que a morte ronda a porta da sala. 

É uma entidade sem forma, etérea, porém, ao mesmo tempo, 

corporificada, como um invisível flagelo. Nada que se possa ouvir, nada 

que se possa ver, nada que se possa perceber, apenas sentir, como uma 

golfada de vento, palpável, mas invisível. A Death Personification da 

morte, ou de um emissário dela, sombrio e lúgubre, como o próprio Azrael 

ou o Abaddason. Ocasionalmente, mais raro, é verdade, em conversas com 

familiares, longe do paciente, alguns dos que estão esperando pelo 

desenlace também já me relataram semelhantes experimentações. 

A morte não pode ser vivida, a rigor, não pode ser uma experiência 

experimentada, antes, só pode ser sentida. Tento exemplificar essas 

estranhas percepções: mal comparando, é como quando se está esperando 

por uma visita que já notificou estar chegando e que a qualquer momento 

vai bater à porta; ficamos naquela suspensa expectativa, e quando, 

finalmente, ela toca a campainha, antes de abrir, sentimos que ela está ali, 

do outro lado. Num diverso modelo, seria como quando deitamos para 

dormir e ficamos, por segundos, naquela semissonolência, naquela 

expectação do momento exato em que dormiremos; vai ser a qualquer 

instante, mas não poderemos controlá-lo; apenas cerramos os olhos e 

aguardamos. 

Em ambos os casos, há que se explicar, trata-se de uma impressão 

rápida, passageira, que vem e vai, porém, no mais das vezes, o paciente 

efetivamente evolui para o óbito. 

As palavras são impotentes para definir/transmitir essa sensação; 

portanto, não tenho como retratá-la. Talvez não me faça entender ou não 

haja linguagem para a mortalidade. Quem sabe, essas percepções só 

possam ser explicáveis por abstrações metafísicas, isto é, pela investigação 
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das realidades que transcendem a experiência sensível, capaz de fornecer 

um fundamento o mais controlado ou científico possível. 

É isso! Assim morremos todos, evanescendo, como as sombras que 

morrem com o morrer dos dias. 

Então, aprende-se, para conviver com a morte, atuando do outro 

lado; isto é, na ponta da vida. Aprendizado difícil, de duras penas, e que 

nem todos conseguem adaptar-se. Felizmente, na ciência médica, existem 

muitas áreas de atuação e que, portanto, comportam muitos outros 

especialistas não diretamente ligados com a terminalidade, embora 

igualmente importantes no tratamento desses pacientes graves. 

Atuando na Cancerologia ou no Trauma, quando algum paciente se 

vai, depois de tudo tentado e de ter, inexoravelmente, vencido a doença, 

ainda assim, não me sinto um perdedor. Este é um conceito extraído do 

Paliativismo. Assim como nascer é um ato fisiológico que necessita de 

acompanhamento médico, o morrer, igualmente fisiológico, também há 

de necessitar. E, se o médico puder, mesmo nessas irreversibilidades, 

oferecer ao paciente uma morte humanizada, ou seja, com toda a 

assistência possível, estará igualmente cumprindo, com galhardia e 

profissionalismo, a sua missão. 

No paciente terminal e nos agônicos em geral, a morte não é uma 

doença a curar, mas algo que faz parte do ser, do haver e do existir. Nesses 

extremos, por conseguinte, cabe ao médico compactuar a habilidade 

técnica com a sensibilidade ética. Ah! E nunca esquecer nem o rosto, nem 

o nome daquele que cumpre o último capítulo da sua existência, mas que 

também necessita de cuidados. 

Aquele que entrou na Faculdade de Medicina com o ideário de salvar 

vidas por meio do espectro da mão curadora do médico, passados tantos 

anos de incessante lideira, adaptou o seu conceito inicial. Como a morte é 

inexorável, a única absoluta certeza humana, mais do que salvar pessoas, 
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hoje ele trabalha no sentido de defender e preservar a vida, enquanto vida 

ela for. Obviamente, isso não significa descomprometimento com a 

existência dos indivíduos. 

Assim sendo, parabolizando a morte como contingência natural da 

vida, de vez que a ninguém haverá de faltar, ocorreu-me escrever um 

conto, que lhes apresento a seguir. 

 

 

O que se passou comigo, numa antevéspera do dia de finados, resolvi, 

mesmo cônscio das minhas reconhecidas deficiências literárias, registrar, 

por escrito, quanto menos para não esquecer o mais ínfimo dos detalhes. 

Não que pretenda, destas linhas, dar-lhes qualquer outra destinação ou 

uso. É até mais provável que não as mostre a ninguém. Soaria inverossímil 

e, mais do que isto, aparentaria engazopação, trapaça, falceta ou não 

menos que historieta de lograr gente crédula e de boa-fé. Ainda hoje fico 

duvidoso do que vi e vivenciei. De qualquer maneira, para próprio 

consumo, lá vou. 

Vinha eu, agrônomo, dirigindo por uma desértica estrada, nos 

inabitados da região dos nortistas. O carro? Uma caminhoneta Mitsubishi 

que alugara ao visitar as fazendas setentrionais, levando tecnologia para 

dentro das agriculturas. No meio do pulverulento descampado, 

propriedades do nada e de ninguém, a novíssima condução, de súbito, deu 

uma, duas, e na terceira cuspida pifou. E não que fosse pane seca, pois não 

era; talvez coisas e enguiços elétricos. Onde estava? Difícil precisar: em 

assim distanciados devolutos, por retas sem fim que só se comprazem em 

apontar o horizonte, perde-se a noção do espaço e do tempo. Fazer o quê? 

Meus pensamentos correram por um mínimo circuito de alternativas: de 

cavaco a pau, empurrar; afrouxar o nó e tentar consertar; de burro 
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amarrado, ficar esperando dentro do carro; ou andar por aí. O despacho 

foi de abandoná-lo, dar de pés ao mundo, caminhando até a gente mais 

próxima, ou achar uma oásica sombra, enquanto aguardasse um raro 

transeunte, caminheiro ou viageiro de iguais longitudes. Nesses casos, 

como cientificamente reza o “Manual Geral dos Perdidos”, olha-se de um 

lado, espreita-se do outro, dá-se uma levantada d’olhos para riba e se toma 

para onde a fé aponta. Não sei por quantas partes da manhã andei, porém, 

naquela retidão, a silhueta da perua há muito que desaparecera. À frente, 

por ainda muitos passos, absolutamente nada – conjunto vazio. Quando já 

os tinha quase trôpegos, ao menos com definido arrastar dos solados, lá 

adiante, na linha que separa o céu do chão, com os dedos por viseira, à 

mão de quem ia, indefinia-se o que parecia ser uma enorme mancha 

esverdeada.  

Na monótona paisagem, vaga e baça, e a princípio sem profundidade, 

a formação imprecisa e inesperada era como uma assombração do 

horizonte. Contudo, criei alma nova – a esperança diminui a canseira! 

Entretanto, alongar as pernadas pra quê? Ademais, não é por falta de 

tempo que se perde a barca. Segui na mesma tocada. E a forma amorfa foi 

se decompondo, foi crescendo, desobscurecendo, decidindo-se a tomar os 

contornos de uma grande e frondosa árvore. Inacreditável! Uma única e 

exclusiva árvore num local em que nem formigas cresciam. Cheguei 

àquela balsâmica paragem de roupa ensopada, o suor a me dessangrar 

pelas costas e transcoar pelas pernas até transbordar dos sapatos; os olhos 

tinha-os ardidos e embaçados da poalha, as ventas semiobstruídas de 

arenitos e sílicas, granalhas dos desertos; a garganta contraída pela secura 

do mal respirável ar; e, aos cantos da boca, remascava uma espuma branca 

e salitrada. Vim manco, atordoado, estropiado e ofeguento. Que felicidade 

saber que para tudo tem remédio; e lá vai a língua aonde o dente dói! À 
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fresca, estatelei-me.  E, à volta da abendiçoada sombra, no limpíssimo 

meio-dia, cintilava inclemente a irradiação solar. 

Estirado de todo o comprimento, sobre um acolchoado folhame 

decíduo, dei de observar melhor a quem me acolhia: uma peculiar e 

extraordinária aparição num raio de muitos quilômetros; tapa-sol e para-

luz a dar sombrio a vivalma. Talvez fosse uma samaúma, um jequitibá, 

quiçá um cajueiro. Sugeria-os, a desmesurada altura, o tronco reto, a base 

radicosa, os multiaxíferos galhos e a copa alta e frondescente que 

rebentava em folhas inusitadamente verdes. Depois do desafogo e do 

relaxamento, tréguas nos resfolegares, quando finalmente se me 

acalmaram a respiração ruidosa e a galopante taquicardia, percebi, ali ao 

lado, uma espécie de choramingo. Sim, nitidamente, ouvia-se uma 

ressentida e melindrosa querimônia; não que fosse uma carpidura, 

lágrimas de cristais, vagido de condolências ou soluços de arrependidas 

Madalenas. De mais a mais, para tudo se tem o bom tempo, e aquele, 

definitivamente, não parecia ser o de chorar. Suspiros de jardins, 

queixares de titias ou ‘ais’ e arrepelos de último adeus também não eram. 

Então, por tais exclusões, caracterizei-o como uma plangente lamentação, 

pronunciada como numa ciciada e segredada oração.  

Levantei e dei volta no exuberante tronco que, em parte, impedia-me 

a visão do lado oposto. E qual não foi a inusitadíssima surpresa: céus e 

terras! E essa agora! Havia uma senhora sozinha, recostada na outra 

banda do avantajado tronco, que amparava a curvatura das suas 

desmilinguidas vértebras como um moirão à cerca. A primeira percepção 

que me lampejou aos caroços do crânio foi de que fora vítima do mesmo 

infortúnio. Como não? Só que viera pela direção oposta. Dois pardais atrás 

da mesma espiga e que acabaram em igual urupuca. Quem muito vai à 

roça vai que um dia perde a carroça! Era velha, bem velha; talvez que nos 

desgastados 80, ou um pouco mais. Tinha o corpo encarquilhado como as 
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cascas do caule da secular árvore que a sustentava, e não paravam aí as 

semelhanças com o portentoso vegetal. Sua face era seca e vincada igual 

às largas folhas que caíram da copada; os dedos disformes e nodosos como 

os dos seus galhos; a ossatura e o fácies, algo escaveirado, salientavam-se 

por debaixo da pele fina e pergaminhada; esta tinha-a muito branca como 

se os anos a tivessem esmaecido, esgotada da própria cor original; 

desgrenhadamente brancos e ralos, porque perdidos na longa existência, 

também eram-lhe os cabelos, como os de um fantasma. Vestia-se como no 

tempo do Rei Miguel, com um simples e medieval vestido, tecido nos fios 

da urdidura, fechado por muitos botões, acinzentado, e com um pregueado 

na barra, ao rés do chão; um xale de renda de bilros, de um preto fechado 

e impenetrável, cobrindo-lhe os ombros, arrematava-lhe o figurino. 

Apesar do aspecto assim descrito, mas fiel ao que vi, penso que muito não 

diferiria das costumeiras avós que vivem aí pelo mundo. Apesar do sol e 

do consequente opressivo calor, pior do que em qualquer outra hora do 

dia, não suava, que velho pouco sua, todavia abanava-se com um antigo 

leque de palha trançada, como hoje se usa para decoração de paredes ou 

para lembrança de casamentos. Falava sozinha, como o fazem muitos 

velhinhos que não têm quem os ouça, ou lhes dê importância; solilóquios 

incompreensíveis com os olhos nos ocos do mundo.  

Não se assustou a senhorinha com a minha descabida presença, 

senão que, de imediato, parou com a mussitação e me cumprimentou, com 

um aceno de cabeça, como numa discreta reverência oriental. Como, 

naquela situação, diversa coisa não tivesse a fazer, voltei a sentar, agora à 

sua frente. A árvore domava o sol cujos raios lhe eram impermeáveis. 

Olhando, então mais detalhadamente, para a minha coligada de 

adversidade, imaginei-a tal qual um retrato posado e falado da solidão e 

da infelicidade. Talvez ela também assim me visse, mas, no caso dela, teria 

sido pintado pelo mais realista dos pintores, numa objetiva retratação da 
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realidade – pois que as coisas são como elas são – a exemplo de um Manet, 

de um Castagneto ou de um Millet.  

– E você, meu filho? – disse, com uma voz algo rouca e resignada. 

– Ah – eu respondi –, igual à senhora; a condução quebrou, me deixou 

na mão.  

Então, que bom que temos esta maravilhosa sombra, pois que nos 

resta esperar pelo socorro. 

– De certo que virá... há de ter-se um mínimo de paciência... não vai 

tardar. Mesmo nestes eremitérios, sempre passa alguém. 

– Devo dizer que estou pasmo de encontrá-la neste fim de linha. 

– Realmente, estamos onde acaba tudo – concordou antes que 

concluísse –, porém, não se engane você, posso estar velha, mas ainda 

estou plena das minhas capacidades e das minhas inúmeras atividades. 

– Perdão por antes não me apresentar. Meu nome é Romualdo. 

Romualdo Ramos. Sou engenheiro agrônomo e, pela primeira vez, fui 

designado, pela firma, para consultorias nas fazendas desta região. De 

sorte que, por aqui, pouco conheço – e depois de uma pausa –, e quanto à 

senhora? 

– Eu? Eu sou daqui mesmo, e de muitos outros lugares... e quem é de 

tantos acaba por não ser de nenhum, não é mesmo? 

– Creio que sim... se a gente não se fixa, mais ou menos como eu, fica 

andando por esses mundéus. 

Tinha-se a velha num estado entre a sabedoria dos anos e o cansaço 

do tempo, todavia, sem dúvida, a qualquer mero exame, estava 

profundamente entristecida. Então, sem que lhe solicitasse, por catarse, 

por ab-reação, por depuração pública, por libertação psíquica ou por outra 

causa insabida, ou ainda porque encontrara, naqueles desterros e 

banimentos do Judas, ouvidos que não tinham para onde fugir, como um 

limpa-calhas, principiou a falar de si. 
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– Por todos os tempos, desde que Caim matara a Abel, e que recebera 

A Ordem, já dormira em incontáveis lugares: sob peles de carneiros, nas 

estrebarias da cidade-estado de Ur, na antiga Suméria; numa improvisada 

barcaça, enquanto o mundo se transbordava de água e afogavam-se os 

incrédulos; nas escadarias da Atlântida de Platão; nos acampamentos de 

Jericó, na Judeia, às margens do Rio Jordão e ao pé da Serra de Judá; sob 

os Muros de Ávila, cidade de Castela e Leão, na Espanha; nas tendas de 

Átila, o terrífico; nos calabouços de Antioquia, durante as Cruzadas; nos 

jardins de Versailles, concebidos por Luís XIV, e nos de Suan Nong Nooch, 

na Tailândia; debaixo de imundos panos nos catres da Inquisição; nas 

trincheiras, nas estacadas, nas barreiras e barricadas, e nas valas e covis 

das guerras; nos estrados e nos colchões da pobreza, na África 

subsaariana... em tantos lugares que nem mais os podia contar. 

– Que me diz a senhora? – estranhei e pensei: é uma louca, ou o 

solaço lhe queimou a mioleira. Coitada!  

– Psit! – fez a velha, levando um indicador trêmulo à frente dos lábios, 

e continuou, como uma torneira aberta. 

Contava que em cada localidade experimentava uma diversa 

percepção; e que, como uma fugitiva, a cada dia num canto diferente, 

nunca teve um único lugar que pudesse ter chamado de lar. Assim, com A 

Ordem, ouviu o clamor dos torturados, os rangeres de dentes dos aflitos e 

mutilados, os gritos dos condenados; aspirou a fumaça dos corpos 

queimados e calcinados, o cheiro fétido dos campos de batalha e os 

nauseabundos odores das catástrofes; respingou-se pelo sal do mar e 

manchou-se de sangue nas praias da Normandia. 

– Está bem! Está bem! Agora já está bem, minha senhora. 

Tentei interromper aquele desatino, porém, com o mesmo brando 

gesto, acompanhado de um simpático e amável meio sorriso, difícil de 

resistir, fui, novamente, convidado a me calar. Exalava um tipo de fascínio 
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estranho de compreender. A despeito dos disparates que dizia, tinha a 

capacidade de agradar, e parecia querer me tratar como uma indulgente 

avó. Tinha também, observara, o hábito ou o cacoete, vá lá se saber, de 

coçar o dorso das mãos, ora uma, ora outra, a ficarem avermelhadas, e 

talvez doloridas, como num eritema. Inútil dizer que disso não fazia caso 

nem reparo. 

Retomou a narrativa, tomando-a por outra ponta, como se 

desconectada do que antes havia falado. Disse que a uma serva não é dada 

o comezinho direito de escolher as suas tarefas, quanto mais questioná-

las.  

– Acaso questionou Abraão o holocausto do seu filho? – Perguntou. 

Porém não me permitiu resposta, se bem que não a tinha, e até muito 

pouco sabia sobre a história da antiguidade.   

Do seu passado, incluindo a infância, não lhe vinha qualquer 

memória, ou mínima reminiscência que fosse. Mesmo que o pensamento 

vagasse por horas ociosas, que poucas, muito poucas, e breves, as tinha, 

não se recordava de absolutamente nada. Desde A Ordem, sempre tivera 

aquela idade, sempre se soubera assim: uma velha errante. Também esta 

era uma das razões daqueles solilóquios aos quais se acostumara, como o 

que eu a flagrara, pois que nunca conversava com ninguém. Junto com A 

Ordem, viera a proibição.    

– Diga-me, senhora... senhora...    

Tentei trazê-la à realidade ou, ao menos, pretendia ordenar as suas 

ideias, como a gente faz com um vovô que está confuso. Não me deu 

atenção. Apenas continuou verbalizando:  

– Nunca posso sonhar – não me dão esse direito; os meus dedos não 

foram feitos para acariciar, por isso se tornaram assim, tão 

desconfortavelmente disformes, e pelos meus caminhos não há luz, senão 

que sempre numa penumbrosa sombra. Ah, tamanha dor! A minha rotina 
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é tão terrivelmente melancólica quanto demasiado cansativa. Ele chama, 

eu obedeço, e sempre me vem com a mesma frase: “Chegou bem à hora 

que deveria ter chegado”. 

– Deixe-me perguntar – disse eu, voltando a interrompê-la para 

achar alguma conexão plausível naquela implausível conversa: 

 – Afinal, quem é a senhora? Como veio parar aqui? E o que faz aqui 

sozinha nestes eremitérios?  

– Eu, senhor Romualdo? Ora, eu sou a Morte. 

Disse assim mesmo, sem cerimônia. Disse-o sem afetação, antes, com 

decência, com candidez e com natural e serena simplicidade, quase à 

singeleza de quem vai aos fatos e conta apenas o necessário. Ajuntava 

aquela expressão entristecida, de amargura e aborrecimento, com um 

baixar pesado das pálpebras e o levantar mais lento ainda, como janelas 

que se fossem abrindo ao sabor de uma leve brisa. 

– Toda a minha vida de serviços é orientada para esses propósitos. 

Ah, dura sina! Oh, sorte escura! Viver sempre a mesma dita, nada a me 

conturbar a existência; vida modesta de fazer o mesmo de sempre, sem 

ambições nem desejos. 

Confesso que, pelo modo como o disse, mas, principalmente, 

observando a sua amargura e aborrecimento, tanto quanto deve ter sido o 

padecente pesadume do Gólgota, encarei-a com um surpreendente 

comedimento. Acho que, em vista disso, não tive arrepios, crespidões ou 

tremeliques, e sequer apreensão eu tive. Paradoxalmente, não me dei por 

muito surpreso como achei que deveria. Não sei se alguém poderá 

entender isso que senti. O fato é que, mesmo acautelado, com meio-termo, 

olhei-a com brandura; mesmo que, lembrei-me, já houvesse levado alguns 

dos meus. O que se passou dali em diante, e que também passo a registrar, 

foi uma conversa sem fim: 
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– Na antiguidade – passando por vários períodos que vocês dizem 

históricos –, havia uma mortandade desenfreada em inúmeras bárbaras 

guerras por motivos étnicos, religiosos, ideológicos, econômicos, 

territoriais. E isso foi até que se acomodasse o primitivo mundo. Àqueles 

idos de selvajaria e ignorância, sem ordem nem cláusulas, nem cânones 

ou códigos, matavam-se os homens por dá cá uma palha, por frivolidades 

de agulhas sem fundo, por bestialidades de árvores secas. Era-se de 

mandar matar do lacaio ao mandarim. Ah, as guerras! Delas houve de 

tudo: de sucessão e de secessão; de seis dias, de trinta e de cem anos; por 

conquistas e por independências; Púnicas, por nove cruzadas e até da 

Barba e das Rosas já teve. Havia, então, mil maneiras para cumprir o que 

determinava A Ordem. Ah, as guerras! Por certo que muitas ainda hão de 

ter. Tirante essas, e algumas outras exceções – que depois volto a comentar 

–, serei eu realmente necessária? – Falava baixo como se tivesse medo de 

que poderiam estar a ouvi-la.  

Naqueles instantes, pareceu-me a velhinha pouco à vontade; tinha 

necessidade de falar, porém não sabia como dizer, exatamente como 

qualquer ancião excluído da moderna conversa da família. Não tinha na 

língua o alvoroço de dizer à boca pequena, mas dava a entender que a 

mente estava repleta de milhares de recordações, contando-as, dar-se-ia 

por aliviada. 

Ciente disso, vão agora reunidas todas as assertivas da velhinha, 

escritas, assim, ao correr da esferográfica, como antes disse. E reforço, 

para que não esqueça e o tempo não abafe o que ouvi. Estimulei-a que 

continuasse, e ela assim prosseguiu, começando por explicar que nunca 

agira de caso pensado, senão que mandado. Disse que vivia, então, sob a 

tirania do fazer, da obrigação de fazer, o mais das vezes premida também 

pelas leis da natureza.  
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– E a humanidade foi nascida, igualmente, sobre uma só e imutável 

lei maior: a lei da vida. E aí está – falou com experiência de uma dogmática 

mestra –, aí está toda a absurda felicidade. A vida é singularmente longa, 

porém, infinitamente curta. 

Cismado, fiquei confabulando com meus fâneros em cima daquelas 

sábias frases. Tinha tanto que perguntar! Entretanto, percebendo que 

minhas indagações pouco efeito lhe causavam, achei melhor deixá-la 

prosseguir como bem entendesse.  

– O que é mais importante... – de brusco, como se alterando o rumo 

da prosa, perguntou: 

 – Como você se vê, ou como veem você ou, por outra – aduziu, 

fixando-me brandamente –, o que você faz, ou o que você pensa? – e, desta 

vez, aguardou pela resposta. 

Um tanto aturdido, com muito engenho e sutileza, afinal, vamos 

convir, a ninguém haverá de ser fácil conversar e, eventualmente, emitir 

juízos de valor acerca da conduta da morte, escolhendo o palavreado, 

respondi: 

– Creio, sem criticar, é claro, que o mais considerável e relevante seja 

como nos vemos e como nós pensamos.                

– Isso! Isso! – concordou a velhinha entusiasticamente –, entretanto, 

pensa comigo: vem A Ordem, e eu tenho de cumprir, trabalhar para me 

pôr em dia: “E conta para ver se todos estão aí, na lista; e a não esquecer 

de nenhum”. Entendeu? Esta a razão de, obedientemente, andar eu por 

todos os lugares; assim vou passando, lentamente, como quem vai à busca 

dos derradeiros gados. Mas não pense que eu gosto. Gosto não! 

Falava com os olhos no céu e as mãos ao coração; sua voz era suave, 

embora um pouco rouca pela emoção, como soe ser a dos que já viveram 

muito e que cansaram de dar conselhos.  
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– Das guerras, já falamos – continuou – mas em tempos de paz e de 

normalidade? De novo: aponta A Ordem. Vou e tomo. Cumpro. Não fico 

com “há de me tomar licença”, porque o determinado não admite outra 

solução. Do dilúculo ao crepúsculo, e por noite adentro, trabalho eu; não 

há horas nem desoras, porque horas sempre se fazem. Para aqueles que já 

cumpriram uma longa e benfazeja vida, eu posso ser tão natural quanto o 

sono. Visto assim, para os bons sou como um ancoradouro, um porto de 

descanso; embora, reconheço, para os maus, um sinistro naufrágio; que, 

para muitos deles, já se lhes têm o reino dos infernos, ou, para quem não 

acredita, algum lugar pior do que este. Poder-se-ia dizer que limpo o mal 

que o mundo cria, como um gavião que come as cobras. Claro está que, 

muitos, os maus, são, para mim, apenas rostos na escuridão. Entretanto, 

não os julgo. Não é meu mister! Todavia, senhor Romualdo, devo dizer 

que o céu está por toda parte, já o inferno é mais limitado, restringe-se 

àquela porção incandescente do fundo da terra. De qualquer sorte, quando 

ando às ruas, com a minha fantasmagórica invisibilidade, os outros 

passantes não me têm face, são apenas sombras ambulantes. Felizmente, 

nunca tenho conhecidos, porque não conheço ninguém entre os mortos, 

mas, mesmo assim, me dá pena. Erra quem pensa que não sou de me 

importar com coisa alguma, ou gente nenhuma. Vezes sem conta, sofro e 

choro!      

Nesse ponto, percebi que os humanos a deixavam incomodada, diria, 

desconfortável, e quanto melhores lhes eram os corações, tanto mais 

sentia. Quem sabe, de tanto fazer sofrer a humanidade, condoera-se, e daí 

passou a amá-la? Pensei nisso, porque nos seus olhos fundos não havia 

avidez, voracidade ou ganas em agir. Além do mais, parecia-me que, para 

ela, não eram todos os homens iguais, como iguais são todas as abelhas de 

uma colmeia, a ponto de, ao observador menos atento, serem sempre a 

mesma abelha. 
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Retomou a falação. Com paciência, a minha memória, nas asas do 

tempo, é capaz de reconstituir cada uma das mortes, e nisso posso descer 

até os detalhes do segundo por segundo. Dão-se a se reconhecer 

atemporais presenças vindas das profundezas da minha subconsciência.  

E justificava-se:  

– Para muitos, desatando os nós da vida, venho libertá-los das 

incuráveis e lancinantes dores, e levo-lhes também as sofridas lágrimas; e 

a não esquecer o pranto dos seus queridos que, então, hão de pranteá-los 

de saudade, mas não mais pelos sofrimentos de que padeciam. A todos, 

liberto da vida e os ponho na eterna liberdade. Àqueles que no fim da 

existência têm a esperança de serem eternos, a eles dou-lhes a certeza da 

eternidade. Em mim, o bem não se dana, antes, perpetua-se no céu, pois 

que, a estes, deve-lhes o céu. Dessarte, se lhes vão as almas subindo, 

subindo, subindo até decantarem-se no azul do firmamento. Uma morte 

heroica pode glorificar uma vida ignóbil, compensar um existir deformado 

ou santificar uma vivência martirizada. De vez em vez, posso ser até doce 

para quem teve amarga a vida. Para alguns, os livros da decrepitude, da 

senectude, da caduquez, e de passarem por imerecidos vexames próprios 

da ancianidade física e da decadência emocional. Levo também e, ah, como 

me dói, amores que se vão até a sepultura, mas estes, eu não consigo 

separar, nem a própria Ordem. Por eles, também muito lamento. Há 

sofrimento assim? Demais, devo dizer, similarmente, que nunca me 

deram uma explicação, mesmo que minuciosa não fosse, dos motivos de 

buscar qualquer criança. 

Nesse ponto, a um descuido do olhar, a morte chorou; uma velhinha 

contidamente chorando e não mais persistiu no tema. 

Estava mais para o final da tarde, sabia-o, pois, o sol já imbicava para 

o ocidente; o dia estivera muito quente, afogueado, porém ainda não 

refrescara. Voltou a morte dizendo:  
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– Estar vivo ou morto, para a alma, é a mesma coisa, são apenas 

estados da matéria, que alma também é matéria, sabia você? Há que diga 

que não, mas o é, apenas que noutro estado; seria o quinto estado da 

matéria, um passo além do plasmático. Daí que se passa para um mundo 

imaterial, que nos é totalmente diverso, porque incorpóreo, mas não 

menos mundo. Disso, entretanto, não comento, porque não pense você 

que dele alguma coisa sei, que nada sei. Ah, a alma! Um estado suspenso 

para ser vivido eternamente. 

Permanecemos alguns minutos refletindo; e simplesmente nos 

olhávamos – difícil, mas não impossível, fitar firmemente os olhos da 

morte. Quando recomeçou a falar, pareceu-me, tinha a voz mais cansada 

ainda.      

– Estou sempre por perto das pessoas, embora elas não me vejam 

como você está me vendo agora; o que aconteceu para isto eu não sei, 

talvez que pela primeira vez me tenha materializado em função da dor que 

me corrompe. Porém, acredite, cada vez que levo alguém, confirmo que a 

solidariedade humana nunca esmorece, mesmo na mais profunda dor. 

Portanto, a rigor, eles nunca morrem completamente porque sempre 

haverá alguém a celebrar-lhes a memória; e a saudade, senhor Romualdo. 

Ah, a saudade é um belo, adocicado e bem-aventurado sentimento. Bem 

pior é quando não se a tem, ou sequer se a pode ter. 

– Oh! Mal sabem os homens que me escondo nos relógios, por isso é 

que devem viver cada minuto. Além do mais, o medo que têm de mim é 

mais cruel do que eu própria. Portanto, que simplesmente deixem-se 

viver. E a não esquecer, a lhes minimizar futuros sofrimentos – memento 

mori2 –, que todos os humanos são mortais.       

 
2 Memento mori: “Lembra-te que és mortal” – saudação dos trapistas (monges) para lembrar a transitoriedade do 
homem.  
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Compreendi a mensagem: de que viver já é bastante difícil, sem se 

complicar querendo entendê-la, a morte, ou, piormente, questionando 

aquilo que já foi determinado, que não mais cabe recurso e que, ao final, é 

o caminho natural.    

– Ontem, hoje e amanhã, serei igual ao que sempre fui – concluiu a 

velhinha. 

Ao longe, ainda com a visibilidade do sol que se desvalia, avistei uma 

nuvem de pó; e pelo montante parecia ser de um caminhão. Corri alguns 

metros adiante da árvore a acená-lo. Acharam-nos. Disse ao solícito 

motorista que tinha mais alguém para a carona. Todavia, quando retornei 

à oasiana sombra, ela já se tinha ido. Desaparecera. E, com ela, a sua 

insubmissa, porém abscôndita piedade. Havíamos conversado a ponto de 

nos entendermos, sem a necessidade de novas palavras. Um dia, viríamos 

a nos reencontrar. E eu iria com ela, a sofrida velhinha. 

 



A proposta deste capítulo é problematizar as prisões como espaços de 

memória, tentativas de contar uma história difícil nem sempre capazes de 

promover uma abordagem crítica e reflexiva, bem como o papel das 

intervenções artísticas nesse processo. Analisam-se alguns processos de 

patrimonialização e suas singularidades quando o tema é o patrimônio 

 
1 Parte desta pesquisa tem o apoio da Fapesc – Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa 
Catarina. 

2 Doutorado em História pela Universidade de São Paulo (USP). Pesquisa em pós-doutoramento na Universidade da 
Califórnia, Berkeley. Coordenação do Lapa – Laboratório de Artes e Políticas da Alteridade (CNPQ-Uerj). E-mail: 
barrosdecastro@yahoo.com.br. Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Rio de Janeiro – Brasil). 

3 Doutorado em Sociologia pela New School for Social Research. Mestrado em Sociologia pelo Instituto Universitário 
de Pesquisas do Rio de Janeiro (Iuperj). Bacharelado em História pela Universidade Federal Fluminense. E-mail: 
myrian.sepulveda.santos@gmail.com. Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Rio de Janeiro – Brasil). 

4 Doutorado em História pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul, com estágio doutoral na École des Hautes Études en Sciences Sociales – EHESS, Paris. Atuação como membro 
da Red Iberoamericana de Historia de la Psiquiatría e da International Federation for Public History (IFPH). Pesquisa 
em Produtividade em Pesquisa – CNPq. E-mail: vivianetborges@gmail.com. Universidade do Estado de Santa 
Catarina (Florianópolis – Brasil). 
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prisional. Diversas representações desse universo, contudo, quase sempre 

associadas às expressões artísticas, têm sido capazes de estranhar o que é 

naturalizado, associando-se às denúncias de violação de direitos humanos 

e promovendo ações cívicas e intervenções sociais.  Nesse campo marcado 

por embates, procura-se mostrar a capacidade da arte em provocar o 

estranhamento do cotidiano no universo carcerário, a partir da observação 

das intervenções feitas pelos artistas plásticos Carlos Vergara, sobre a 

implosão do complexo Frei Caneca, no Rio de Janeiro, e Nuno Ramos, 

sobre o massacre do Carandiru, em São Paulo.  

As constantes demolições de presídios e penitenciárias, edificações 

fundamentais para se compreender a história da punição, não são 

observadas com estranhamento, mas com um misto de incentivo e 

esperança, como se indicassem a esperança de que algo melhor estivesse 

pronto a ser implementado. No Brasil, por exemplo, complexos 

penitenciários reconhecidos por terem sido palco de chacinas e violações 

humanitárias, como o Instituto Penal Candido Mendes (1994), Carandiru 

(2002) e Complexo Frei Caneca (2007), foram sistematicamente 

destruídos, com cobertura midiática. Simbolizando, assim, a chegada de 

uma nova era, a qual, contudo, não se fez ainda presente. Se nenhum 

objeto ou vestígio físico é guia autônomo para épocas remotas, mas ajuda 

a iluminar o passado quando já se sabe que lhe pertence (LOWENTHAL, 

1998, p. 149-159), não parece que as prisões irão resistir fisicamente para 

iluminar suas histórias obscuras. 

Em contrapartida, ainda que constantemente ameaçadas por 

demolições espetacularizadas, na era dos museus, memoriais e 

monumentos, diversos espaços penais têm se transformado em 

patrimônio. Na era da preservação da memória, presídios passam a ser 

tombados como símbolo de um passado remoto. Em que pese todas as 

iniciativas já em curso, representações que são feitas dificilmente 
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questionam a natureza das instituições.  A prisão com práticas violentas 

tem sido mantida em diferentes partes do globo e por governos de 

diferentes tendências políticas, respondendo aos impulsos não declarados 

de vingança e às ameaças à manutenção da ordem social. Até que ponto, 

portanto, lugares da memória têm a capacidade de promover uma 

abordagem crítica e reflexiva? O que os torna capazes de colocar em 

questão a monumentalização do passado? Intervenções artísticas são 

fundamentais ao processo. 

Prisões antigas têm sido apreendidas pelo discurso patrimonial, 

principalmente a partir dos anos 1990, quando foram convertidas em 

museus, memoriais, centros de visitação e parques históricos e nacionais. 

A configuração de uma noção que indique as especificidades do que seria 

“patrimônio carcerário” ou “patrimônio prisional” encontra-se ainda em 

construção. As características que configurariam uma nova tipologia 

ganharam fôlego nos últimos dez anos, especialmente na França, 

alavancadas pelas sucessivas demolições de edificações prisionais e por 

tentativas de debates públicos envolvendo a participação de historiadores 

e pesquisadores ligados ao patrimônio (BORGES; SANTOS, 2020).  

Nos Estados Unidos, país que lidera o ranking mundial em número 

de presos, os novos usos dos espaços prisionais convertidos em patrimônio 

evidenciam as contradições que cercam o patrimônio prisional. Por um 

lado, procuram atender a um desejo de crítica ao sistema penal. Por outro 

lado, é possível observar estratégias caricatas de espetacularização (como 

atrações assombradas em dias de Halloween), que contribuem para a 

ausência de reflexão e esvaziamento de sentidos (BORGES, 2018). Essas 

duas possibilidades convivem de forma concomitante em alguns espaços 

prisionais convertidos em museus. 

No Brasil, também é possível mapear algumas iniciativas, como o 

Museu do Cárcere da Ilha Grande (2009), o Memorial da Resistência em 
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São Paulo (2009), o Museu Penitenciário do Estado do Rio de Janeiro 

(2011), o Museu Penitenciário Paulista (2014) e o Museu Penitenciário Frei 

Caneca (2017). Pode-se dizer que, em todos estes, exceto pelo Memorial da 

Resistência, que se propõe a denunciar as violações de direitos humanos 

durante a ditadura militar, o objetivo de propiciar a reflexão sobre o 

sistema penitenciário e sobre as barbáries lá cometidas não é cumprido. O 

discurso oficial predomina. Em alguns desses museus, aparecem 

depoimentos e biografias de indivíduos que lá estiveram encarcerados. É 

o caso da exposição sobre Julio de Almeida, também conhecido como o 

último preso da Ilha Grande, no Museu do Cárcere. A maior autonomia do 

museu deve-se à gestão pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 

uma vez que, após a desativação e a destruição do Instituto Penal Cândido 

Mendes, toda a área que compreende a vila de Dois Rios, onde as ruínas se 

encontravam, foi cedida à universidade para ensino e pesquisa. Ainda 

assim, a relação das exposições com o presente observado nas prisões 

brasileiras é de difícil realização.  

No Brasil, a memória pública relacionada aos presos e às prisões 

comuns carrega os contornos da desigualdade social. As prisões não são 

apenas os lugares de criminosos, que precisam ser afastados do convívio 

social e punidos, mas também de indivíduos jovens, negros ou mestiços, 

pobres, com pouca ou nenhuma escolaridade, que cometeram pequenas 

infrações. Eles não têm acesso à justiça, à imprensa e aos espaços de 

participação política, e apenas são lembrados pela sociedade extramuros 

quando a violência das rebeliões invade os telejornais. São esses os grupos 

pouco ou nada representados nos espaços de memória prisional, que 

prefere imortalizar os grandes golpes que foram espetacularizados pela 

mídia. Como proporcionar uma maior reflexão sobre as políticas penais 

existentes, que são ineficazes no combate ao crime e na ressocialização do 

indivíduo que cumpre pena? Como evitar estigmas e reincidência 
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criminal? Como representar os anônimos marginais que passam pelo 

espaço penal?  

Tornar algo patrimônio implica, em muitos sentidos, configurar uma 

herança cultural que se refere ao passado, mas que precisa reverberar e 

ter ligação com o presente. Os processos de patrimonialização das prisões 

podem ser entendidos a partir da chave dos patrimônios difíceis. Lugares 

incômodos, que ameaçam penetrar no presente de forma perturbadora, 

explicitando problemas sociais marcados por embates éticos, enfrentam o 

desafio da comunicação. O que se tem proposto é que essa “herança 

desajeitada” provoque, entre outras coisas, questões sobre memória e 

esquecimento, sobre as práticas de seleção e preservação. Antes de serem 

apresentadas as intervenções artísticas nesses espaços, algumas notas 

sobre as dificuldades encontradas se tornam necessárias. 

 

 

São vários os autores que apontam o boom da memória a partir das 

últimas duas décadas do século XX.5 De um modo geral, museus, 

memoriais e centros artísticos e culturais desenvolveram políticas 

progressivas que procuravam acertar as contas com o passado ou com 

situações polêmicas na sociedade e afastaram-se do tom celebrativo e 

monumental do passado. Mais recentemente, o foco no passado negativo 

tornou-se um aspecto central para várias instituições e manifestações 

culturais.6 Estas são iniciativas que se depararam com o desafio de narrar 

a violência política do passado, muitas vezes silenciada, e de como lidar 

 
5 Ver, por exemplo, Olick & Robbins (1998) e Conway (2010). 

6  Ver, por exemplo, Olick (2007), MacDonald (2009) e Sodaro (2019). 
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com suas consequências diversas, como comissões da verdade, 

julgamentos e, mais recentemente, programas de reparação. 

Denunciar a morte de milhares de judeus na Shoah tem sido objeto 

de um movimento que envolve instituições diversas na área da cultura e 

que tem continuidade na denúncia das grandes tragédias que violam 

direitos básicos a serem preservados pela humanidade. Alguns deles: o 

extermínio da população americana pelos colonizadores espanhóis; os 

processos pelos quais os africanos foram escravizados e transportados 

para as Américas; o apartheid na África do Sul; o desaparecimento e morte 

dos opositores às ditaduras militares latino-americanas; e também as 

mortes em massa de Hiroshima, Nagasaki, Camboja, Ruanda e Iugoslávia. 

Muito se aprendeu com as exposições que foram realizadas sobre o 

Holocausto, pois estas trouxeram para o campo das representações novas 

formas de abordagem ao sofrimento coletivo7. Não obstante as denúncias, 

novas formas de violência ocorrem sem cessar.  

A exposição de atrocidades enfrenta o desafio da comunicação e a 

necessidade de conectar experiências vivenciadas de sofrimento e dor ao 

presente. Algumas das vítimas do Holocausto optaram pelo esquecimento, 

pois a lembrança implicava maior martírio e nenhum remédio.8 Como 

bem observado por Friedländer (1992), as testemunhas têm muita 

dificuldade em passar pelo luto provocado pelas violências sofridas devido 

às dificuldades de retomada do contato com a lembrança do que foi vivido. 

A tentativa de lembrar e compreender a violência para não a repetir não 

pode ficar reduzida à mera transmissão de informações sobre o 

acontecido, pois a empatia e a compreensão de que limites foram 

ultrapassados se fazem necessárias.  

 
7 Ver, entre outros, Felman (1991), Caruth (1991), Friedländer (1992) e LaCapra (1999). 

8 Ver a análise de Nancy Wood sobre as diferentes posturas de Jean Améry e Primo Levi, dois sobreviventes de 
Auschwitz, em relação à memória do holocausto (Wood 1999: 61-77). 
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No Brasil, apesar das denúncias sucessivas, as práticas carcerárias 

continuam a reproduzir uma série de violações à integridade física e moral 

dos indivíduos que lá são aprisionados. As prisões e penitenciárias 

brasileiras estão sempre superlotadas, com estruturas físicas decadentes e 

repletas de práticas violentas, sub-humanas e humilhantes. Conflitos entre 

organizações criminosas são frequentes, e estes têm como resultado 

mortes, até mesmo por decapitação e esquartejamento. Se não são mortos 

por grupos rivais, nem por forças policiais, os internos morrem por 

doenças epidêmicas. A tuberculose, por exemplo, em sua forma mais 

resistente, atinge 35 vezes mais as pessoas presas do que a população que 

está em liberdade.9 Rebeliões de presos têm mostrado as condições 

deploráveis em que são mantidos os internos nessas instituições. 

Autoridades governamentais, acompanhadas pela mídia, exploram 

sistematicamente as arbitrariedades lá cometidas como se fossem 

episódicas. Quando ocorrem grandes rebeliões e/ou massacres, o público 

presta atenção às denúncias. 10 Mas, após alguns dias, surge o clamor pelo 

aumento de prisões para controle da violência urbana. A comoção do 

público não implica o questionamento à natureza das instituições 

carcerárias. As denúncias feitas por estudos acadêmicos, políticos e 

jurídicos não têm tido como consequência a reforma do sistema prisional, 

uma vez que se observa o aumento crescente do número de presídios e 

penitenciárias e a repetição dos problemas.  

Pode-se ainda acrescentar que os resultados do sistema penal não são 

bons, pois a reincidência de infratores é grande. Embora essa inadequação 

do sistema punitivo seja mais inquietante em sociedades atravessadas por 

 
9 Disponível em: https://apublica.org/2020/03/em-alerta-por-coronavirus-prisoes-ja-enfrentam-epidemia-de-
tuberculose/#:~:text=Mais%20de%2010%20mil%3A%20essa,doen%C3%A7a%2C%20um%20ocorreu%20em
%20penitenci%C3%A1rias. Acesso em: 23 jun. 2020. 

10 Segundo Morris e Rothman (1995: xii), o público está sempre dando suporte às diversas formas de punição 
propostas se estas são percebidas como meio de combater o crime e aumentar sua segurança. 

https://apublica.org/2020/03/em-alerta-por-coronavirus-prisoes-ja-enfrentam-epidemia-de-tuberculose/#:~:text=Mais%20de%2010%20mil%3A%20essa,doen%C3%A7a%2C%20um%20ocorreu%20em%20penitenci%C3%A1rias.
https://apublica.org/2020/03/em-alerta-por-coronavirus-prisoes-ja-enfrentam-epidemia-de-tuberculose/#:~:text=Mais%20de%2010%20mil%3A%20essa,doen%C3%A7a%2C%20um%20ocorreu%20em%20penitenci%C3%A1rias.
https://apublica.org/2020/03/em-alerta-por-coronavirus-prisoes-ja-enfrentam-epidemia-de-tuberculose/#:~:text=Mais%20de%2010%20mil%3A%20essa,doen%C3%A7a%2C%20um%20ocorreu%20em%20penitenci%C3%A1rias.
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grandes índices de desigualdade econômica e social, bem como por 

preconceitos étnicos e raciais, esta é encontrada na maior parte dos países. 

Para alguns estudiosos, o fortalecimento do “Estado Penal” corresponde 

ao esfacelamento do estado moderno e ao estabelecimento de políticas 

neoliberais (WACQUANT 2001).  

De qualquer forma, a invisibilidade da violência cotidiana intramuros 

ainda é pouco investigada, e as arbitrariedades lá cometidas, pouco 

denunciadas. Segue nesse ponto como referência básica o estudo de Michel 

Foucault sobre o sistema de vigilância e punição em meio à racionalidade 

moderna. Para o autor, o controle de corpos e mentes continua na 

modernidade, ainda que com práticas distintas. Esquartejamentos e 

torturas públicas deram lugar ao sistema disciplinar que é executado fora 

da visão do público, ou seja, no interior das prisões. Pode-se dizer que a 

perpetuação de castigos ilegais no interior das prisões convive, ainda que 

de forma velada, com o desejo de vingança por parte das populações, uma 

vez que o controle do crime pelo sistema jurídico-penal não satisfaz a 

necessidade coletiva (GARLAND 1990). Outra explicação plausível para a 

violência intramuros pode ser encontrada nos estudos do antropólogo 

Michael Taussig (1986), ao investigar a dizimação e o requinte de terror 

perpetrados sobre as populações ameríndias por ocasião da chegada dos 

europeus ao continente americano. Para o autor, o ódio, a tortura, a 

transformação do outro ser humano em animal, objeto e símbolo de todos 

os males, ocorriam porque tais práticas consolidavam a suposta força e a 

superioridade do colonizador espanhol.  Fazer aquela população sofrer 

operava dentro da racionalidade da época, porque se estabelecera de saída 

que eles eram menos que humanos.  

São várias as motivações para o ódio e para a violência que estão 

sempre surgindo às margens das leis. Aqueles que são alvo de políticas 

massivas de ódio são dizimados, vilipendiados e, quando sobrevivem, têm 
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dificuldade de compreensão do sofrimento vivenciado. Como, então, 

denunciar a violência, protegendo os que foram atingidos e sensibilizando 

o maior número de pessoas, para que o passado não se repita?  No caso 

dos museus prisionais, não obstante suas melhores intenções, observa-se 

que as atrocidades cometidas são banalizadas, ou ainda espetacularizadas. 

Como interpretar e traduzir os mecanismos de inscrição de um trauma 

coletivo?  

Sigmund Freud (1920-1996), ao estabelecer as bases da psicanálise, 

estudou os pesadelos repetitivos em sobreviventes de guerra e percebeu 

que as manifestações de pânico repetitivas estavam em contradição com o 

princípio do prazer, mecanismo neurológico protetor capaz de defender 

indivíduos da dor e sofrimento. Segundo ele, a experiência traumática 

desestabilizaria a capacidade do indivíduo de responder ao estímulo 

recebido, ocasionando um sintoma, ou seja, sonhos compulsivos que 

expressariam a impressão da experiência traumática no inconsciente. A 

volta ao local e à situação geradora do trauma ocorreria devido à 

incapacidade de assimilação da mesma. E a resposta protetora não 

ocorrida seria justamente a formação complexa e necessária de uma 

representação do evento vivenciado por meio da razão. Eventos 

traumáticos, portanto, impediriam a compreensão e a forma de 

representação correlata do acontecido. Como apreender o que não foi 

assimilado de forma consciente? Em função desse diagnóstico, a proposta 

terapêutica de Freud foi a de permitir que o paciente, através da relação 

com o psicanalista, conseguisse transformar a repetição compulsiva, fora 

de seu controle, em uma nova prática capaz de ser expressa em palavras. 

Exposições e narrativas que abordam experiências traumáticas 

coletivas inspiram-se nas formulações freudianas. Museus e instituições 

culturais de toda ordem procuram implementar dinâmicas de 

apresentação que levem aos visitantes uma maior atuação e reflexão sobre 
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os eventos traumáticos. Procura-se transmitir valores, ideias e padrões de 

comportamento. Um dos pontos de partida dessas iniciativas é a 

importância dada às novas experiências produzidas, para que o vazio 

representacional seja expresso por novas práticas. Há um grupo de 

instituições filiadas à International Coalition of Sites of Conscience, cujo 

objetivo é conectar violações ocorridas no passado aos movimentos atuais 

por direitos humanos.11 É preciso, portanto, que o público seja capaz de 

construir uma nova linguagem a partir do que foi apresentado e não 

apenas repetir palavras que possam ser para ele uma experiência 

melancólica.  

Ao analisar os museus memoriais, que seriam uma nova forma de 

lidar com o passado, Sodaro (2019) ressalta que tais iniciativas, 

independentemente de se tornarem destinações turísticas ou não, 

constituem-se em formas de cultura de massas que visam a criar uma 

memória protética nos visitantes, isto é, que sejam capazes de eticamente 

transformar o indivíduo e possibilitar que ele internalize as mensagens do 

museu. Há nessas instituições uma busca ativa para promover valores, 

como direitos humanos, democracia, reconciliação e paz. A proposta é a de 

formar espaços em que ocorram rituais de cidadania, onde indivíduos 

compartilhem afetos e emoção e sejam capazes de aprender o significado 

de fazer parte de um grupo. Os engajamentos ocorrem a partir de práticas 

interativas e da criação de novos espaços que desencadeiam empatia, 

identificação e apreensão da dor sofrida pelo outro. 

Sabe-se, contudo, que estas não são iniciativas de fácil realização. As 

traduções do não dito muitas vezes silenciam narrativas alternativas e 

desautorizam grupos e indivíduos. Há sempre uma disputa pelo poder de 

 
11 Sobre essas iniciativas, ver o site da Coalizão Internacional de Sítios de Consciência. Disponível em: 
https://www.sitesofconscience.org/en/home. Acesso em: 17 jun. 2020. 
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fornecer a tradução mais correta de um evento. Além disso, o excesso de 

informação, como foi dito inicialmente, banaliza o evento e faz com que 

este seja reproduzido mecanicamente com palavras padronizadas sem 

maiores significados. No que diz respeito a objetos, lugares de memória e 

cultura material, estes são artefatos que podem proporcionar elos de 

ligação do público com a violência sofrida ou, ao contrário, 

monumentalizar heróis que perpetraram crimes hediondos. 

As representações prisionais evidenciam as dificuldades que cercam 

o tema. Por vezes, a violência ocorrida é suprimida ou apresentada aos 

olhos dos visitantes como um fato excepcional e distante do presente. 

Observa-se uma celebração da notoriedade de alguns indivíduos que 

estiveram presos e a transformação dos antigos espaços penais em casos 

excepcionais e objetos de consumo da indústria de turismo. Em outros 

casos, a patrimonialização reforça a separação entre insiders e outsiders, 

entre o mundo da ordem e da desordem dos que estão dentro e dos que 

estão fora da prisão.  

Uma das alternativas para combater a representação do sentenciado 

como um “outro”, que se torna diferente dos demais cidadãos, tem sido a 

de desvelar as trajetórias daqueles que foram presos e passaram por todas 

as agruras das prisões. A sociedade os caracteriza a partir do estigma do 

“mal”, expurgando dos que se encontram intramuros sua própria 

condição humana. Estudos de história oral procuram dar voz àqueles que 

são sistematicamente silenciados por autoridades e órgãos oficiais, o que 

enriquece a percepção dos conflitos. No caso dos presídios, adiante da 

incapacidade de explicar a violência que se perpetua, tem-se optado por 

ouvir os encarcerados. Que eles falem por si mesmo e que o impacto de 

suas declarações seja capaz de modificar a sociedade que enclausura.  

Mas, ainda assim, é preciso considerar que as lembranças estão 

atravessadas por ausências, esquecimentos, traumas, discursos 
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padronizados, supervalorização do lugar ocupado por eles e estratégias 

narrativas que nem sempre fazem justiça às coerções e arbitrariedades que 

são reproduzidas institucionalmente. É necessário ainda lembrar que 

aqueles que sofreram violações físicas ou emocionais muito fortes muitas 

vezes não são capazes de construir representações sobre esses eventos. 

Aquele que é autor/objeto da experiência narrada pode reproduzir o 

esquecimento e procurar ser eternizado, seja como vítima, seja como 

bandido-herói ou como vilão. Em suma, é fundamental se considerar que 

o testemunho só pode transmitir aquilo que foi percebido por ele sobre um 

evento e não o próprio evento. Em pesquisa realizada sobre as prisões da 

Ilha Grande, por exemplo, procurou-se considerar diversas vozes, as de 

guardas, moradores do entorno e internos. Aqueles que cumpriam 

sentenças e eram considerados valentes no interior das prisões ganharam 

o respeito não só dos demais internos como dos guardas penitenciários e 

diretores, e eles próprios se tornaram agentes da manutenção da disciplina 

imposta. A percepção do papel desempenhado por esses atores requer que 

suas vozes sejam consideradas concomitantemente às estratégias oficiais 

e condições estruturais do presídio e da repressão (SANTOS, 2018). 

Uma alternativa fundamental às diversas tentativas de reprodução de 

um evento traumático encontra-se na arte. Há uma liberdade na literatura 

que não está presente em uma abordagem historiográfica, por exemplo, 

porque nela encontra-se uma possibilidade de representação que não está 

restrita às fontes existentes.12 Como reconstituir um evento quando se lida 

com a morte de potenciais testemunhas, e as fontes e relatos confiáveis 

inexistem? A imaginação e o sentimento de empatia são capazes de levar 

a situações que não podem ser afirmadas pela pesquisa acadêmica. 

 
12 Sobre a dificuldade do testemunho na representação do real e sua relação com a literatura, ver Marcio Seligmann 
Silva (2003). 
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Representações do mundo prisional associadas às intervenções artísticas 

têm sido capazes de estranhar o que é naturalizado, associando-se às 

denúncias de violação de direitos humanos e promovendo ações cívicas e 

movimentos sociais, conforme é abordado na segunda parte deste texto.  

No Brasil, três grandes complexos penitenciários reconhecidos por 

terem sido palco de chacinas e violações humanitárias de toda ordem – 

Instituto Penal Candido Mendes (1994), Carandiru (2002) e Complexo Frei 

Caneca (2007) – foram destruídos por quilos de dinamites, provocando 

comoção popular. A cobertura oficial e midiática procurou simbolizar o 

fim das arbitrariedades a que esses complexos estavam associados e o 

início de uma nova política pública, a qual, contudo, não se fez ainda 

presente (SANTOS, 2015). Duas obras artísticas importantes foram 

realizadas sobre a demolição do Frei Caneca e sobre o massacre do 

Carandiru.  

 

 

Após a destruição do Complexo Penitenciário Frei Caneca, um dos 

mais antigos do Rio de Janeiro, o artista plástico Carlos Vergara realizou, 

em 2011, uma exposição no Parque Lage, local de encontro de artistas da 

cidade, denominada Liberdade. O artista utilizou na mostra resquícios de 

materiais do presídio, como ferragens retorcidas, grades e portas de ferro, 

deixados entre os escombros e ruínas, abrindo a questão que está no 

centro desta análise: “Por que não tentar olhar sem preconceitos para um 

assunto tão estranho como a implosão de um presídio? ”.  

Inegavelmente, tanto a destruição de imóveis, que poderiam ser 

aproveitados para outros fins, como o espetáculo que é construído em 

torno da destruição são muito estranhos. Afinal, a obsessão pela memória 

e a dificuldade de aceitar a perda são marcas do nosso tempo. Em 2010, o 
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Presídio Hélio Gomes, última construção do complexo penitenciário, foi 

demolido por implosão. A destruição dos prédios veio junto da promessa 

de esquecimento do passado; o local seria ocupado por um conjunto 

habitacional de 2.500 apartamentos populares, capazes de abrigar 

moradores em áreas de risco.  

Os presídios têm história, e estas poderiam servir à reflexão. O 

complexo localizado no bairro do Estácio, centro do Rio de Janeiro, estava 

praticamente desativado desde 2006. Seus prédios foram erguidos entre 

1833 e 1850.  

A violência que acontece no interior das prisões brasileiras 

dificilmente pode ser associada a um evento singular, ou mesmo ao 

passado, pois não só está presente, como continua a fazer parte dos 

noticiários nacionais. E a presença constante e atual da violação de direitos 

no sistema carcerário cerceia seu questionamento em museus e 

memoriais. Se nenhum objeto ou vestígio físico é guia autônomo para 

épocas remotas, muito menos serão as prisões, que não resistem 

fisicamente para iluminar suas histórias obscuras.  

Em 2010, depois de vários embates, o Complexo Penitenciário Frei 

Caneca foi demolido. Localizado na chamada Cidade Nova, em uma região 

cobiçada pelo mercado imobiliário, na rua de mesmo nome, região central 

do Rio de Janeiro, o complexo era visto como um entrave no 

desenvolvimento da região (ARAÚJO, 2007). Com 172 anos, o então mais 

antigo presídio do Brasil, inaugurado em 1850, nasceu como primeira 

prisão do Império, a Casa de Correção da Corte, posteriormente chamada 

Penitenciária Lemos de Brito – o primeiro edifício de um complexo que 

abrigaria uma história marcada por prisões políticas durante o Estado 

Novo e a ditadura militar. 

Além disso, em 1856, foi erguida a Casa de Detenção, mais tarde 

denominada de Penitenciária Milton Dias Moreira, que se tornou um local 
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de encarceramento de diversos representantes das camadas populares, 

como os sambistas. Muitos deles eram moradores do morro do São Carlos, 

frequentadores do Largo do Estácio, reconhecido como um dos berços do 

samba, e integrantes do Deixar Falar, criado em 1928 e considerado o 

primeiro grupo a utilizar a expressão “escola de samba”. Grupo famoso na 

historiografia do samba por ter revolucionado o ritmo, colaborando 

decisivamente para o arranjo do samba conforme se conhece na 

atualidade. Integrantes do grupo cumpriram pena na “detenção”, entre 

eles nomes famosos, como os de Ismael Silva e Brancura (CASTRO; 

VILHENA, 2013). 

A implosão do presídio do Frei Caneca aconteceu ao longo de algumas 

fases, conforme explicou Moacir dos Anjos: 

 

À medida que a população carcerária foi sendo transferida para outras ou 

novas prisões, os distintos edifícios que o compunham passaram a ser, além 

disso, demolidos: em 2003, cai o primeiro deles; em 2006, mais três são 

derrubados; em março de 2010, outros oito prédios vêm abaixo; e em julho do 

mesmo ano é implodido o único que restava de pé de todo o conjunto. De seu 

local de trabalho – no alto do morro de Santa Teresa –, Carlos Vergara 

acompanhou a queda gradual dos pavilhões, situados logo abaixo e ao alcance 

da vista, no Vale do Catumbi, aos pés do Morro da Mineira (ANJOS, 2013, p. 

42).  

 

Como que localizado num privilegiado posto de observação, do alto 

do seu ateliê em Santa Teresa, com uma visão privilegiada do Vale do 

Catumbi, o artista vislumbrou a imensa nuvem de pó branco que tomou 

conta da paisagem após a implosão. Essa imagem o levou a capturar a cena 

novamente mais tarde; imagem emblemática do vídeo que produziu sobre 

a implosão do presídio, parte da exposição Liberdade.  

O vídeo incorpora diversas fotografias do presídio, ao mesmo tempo 

que serpenteia pelas celas, pátios, corredores e galerias do último pavilhão, 
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ainda de pé, e termina, em silêncio, com a queda de oito pavilhões. O que 

provoca a imagem de “uma nuvem de poeira que primeiro sobe e logo 

depois se espalha horizontalmente por toda a região” (ANJOS, 2013, p. 44). 

Liberdade é uma série composta, além do vídeo, por fotografias, 

instalações, pinturas, aquarelas e monotipias. A diversidade de suportes e 

linguagens utilizada foi favorecida pela possibilidade de o artista adentrar 

o antigo presídio em duas situações distintas, nas duas últimas fases da 

demolição do Complexo Frei Caneca, em março e julho de 2010. Num 

primeiro momento, Vergara caminhou entre as ruínas dos pavilhões 

demolidos. O artista acabara de registrar e testemunhar a queda de oito 

deles. No entanto, ainda restava um pavilhão desativado, no qual pôde ter 

acesso às antigas celas, que ainda mantinham vestígios da existência dos 

presos. Vidas trancafiadas que deixaram como legado uma memória 

visual, principalmente inscrita nos cartazes e posters colados nas paredes, 

a maioria de mulheres seminuas, resultado dos desejos também 

confinados daqueles indivíduos, em sua maioria homens, que 

permaneceram anos, muitas vezes décadas, aprisionados. 

Nessa ocasião, foi possível apreender as ruínas e os vestígios que 

ainda permaneciam tangíveis no processo de demolição do Frei Caneca, e 

percorrer os espaços vazios que buscavam revelar um cotidiano 

interrompido. Este composto também por varais utilizados para estender 

roupas e cobertores ordinários, os quais costumavam cobrir o sono 

intranquilo dos aprisionados. 

 Numa segunda e última visita, o artista se deparou com um amplo 

percurso de destruição, em que praticamente nada se mantinha de pé. 

Novas imagens compuseram essa ação artística, não apenas em termos de 

registro, mas também produzidas por meio da apropriação desse 

ambiente destruído, como as já citadas ferragens distorcidas, grades e 

portas de ferro cujas texturas compuseram suas monotipias. 
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No final dos anos 1980, Vergara começou a se dedicar a uma pintura 

marcada por forte legado construtivo, na qual o artista buscava fugir do 

excesso de “literatura” na constituição de seus trabalhos. Estes, nos anos 

1960, fizeram parte da Nova Figuração Brasileira. A monotipia foi um 

processo que o artista buscou para produzir imagens que capturavam uma 

determinada realidade, mas que se negavam a representá-la.  

Por meio da monotipia, o artista imprimiu imagens de superfícies 

diversas, ao pressionar lenços, telas ou lonas, preparados com materiais 

fixadores, em ambientes distintos. Muitas vezes, Vergara não interfere no 

resultado da composição de imagens que surgem como resultado da 

operação. Mantém-se fiel ao arranjo irregular, decorrente da ausência de 

controle do artista sobre a produção da imagem, mas que ao mesmo tempo 

resulta num gesto poético em torno da realidade.  

Em outras ocasiões, Vergara interfere na imagem que resulta do 

processo de apropriação, compondo novas possibilidades que fogem das 

texturas iniciais ou as atravessam por outros caminhos completamente 

distintos. Em algumas situações, mesmo assim, vestígios intrínsecos do 

ambiente, como lama, pedras, pedaços de papelão ou folhas, permanecem 

como parte indissolúvel do trabalho. 

Muitas das portas de ferro que guardavam os presos, principalmente 

aquelas reservadas às solitárias, que possuem apenas um pequeno visor 

como abertura, foram cobertas pela lona que o artista preparou para 

capturar a imagem do objeto principal do encarceramento.  

O portão compacto de ferro, que possui, qual um ciclope, um visor 

em seu centro, configura o aprisionamento e o confinamento do indivíduo, 

enclausurado por um objeto metálico que o separa do que existe “lá fora”, 

ou seja, a liberdade. A mesma liberdade que o artista buscou refletir por 

meio dos trabalhos que integram a série e exposição homônima. 
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Vergara sempre se preocupou com o debate em torno do patrimônio 

cultural no Brasil, basta ver sua série sobre as missões jesuíticas no sul do 

país, produzida em 2008, intitulada Sagrado Coração: São Miguel. A 

preocupação do artista com o ambiente patrimonial se estende aos 

presídios. A sua captura das ruínas por meio de diversas imagens mostra 

a sua compreensão de que estas fazem parte da memória que se tentou 

destruir do Frei Caneca. Uma história que ele não buscou registrar, mas 

sim narrar de uma perspectiva poética, valendo-se de diversos suportes e 

linguagens artísticas, interessado justamente em compor uma memória 

afetiva do lugar, despida de preconceitos e estereótipos que a sociedade lhe 

impõe. Ao transitar por seus escombros e produzir imagens a partir dessa 

experiência, Vergara recupera um passado que Liberdade não permite 

esquecer. 

 

 

Em 1992, a Polícia Militar de São Paulo invadiu o complexo do 

Carandiru durante uma rebelião, sendo responsável por 111 mortes, fato 

que marcou a história do maior complexo penitenciário do estado e um 

dos maiores da América Latina. O episódio tornou-se uma metáfora para 

pensar outras tragédias ligadas ao sistema prisional, enunciadas por 

prisões superlotadas13. A implosão do Carandiru em 2002 foi um evento 

amplamente divulgado, transmitido em tempo real por câmeras de 

televisão que captavam de vários ângulos a destruição do espaço que foi 

palco de um dos maiores massacres prisionais do país. Os pavilhões 6, 8 e 

9 do complexo foram destruídos por 250 quilos de dinamite. Jornais de 

 
13 Disponível em: https://noticias.r7.com/sao-paulo/com-prisoes-superlotadas-sp-cria-novos-carandirus-09092014. 
Acesso em: 20 jun. 2020.  

https://noticias.r7.com/sao-paulo/com-prisoes-superlotadas-sp-cria-novos-carandirus-09092014
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todo o país noticiaram o fim do inferno chamado Carandiru. Segundo 

matéria do jornal O Estado de São Paulo, publicada no dia anterior, a 

implosão do Carandiru seria atração dominical: “Nem praia nem cinema. 

O programa de domingo [...] é ver a implosão de três pavilhões da Casa de 

Detenção”.14  

As narrativas que associam o massacre ao passado e o desvinculam 

de práticas do presente permitem a crença de que o mal foi combatido. A 

demolição foi uma tentativa de apagar a tragédia, de varrê-la do tecido 

urbano, exercendo um trabalho de regeneração e previdência perante a 

população. Foi construído no local o Parque da Juventude, uma Faculdade 

Tecnológica, uma biblioteca e espaços para shows e saraus. Novos usos 

que procuram exorcizar um passado marcado por memórias incômodas. 

Lá também se encontra o Museu Penitenciário Paulista, inaugurado em 

2014, onde estão disponíveis áudios de agentes penitenciários, de diretores 

e de outras autoridades da administração penitenciária, mas há uma 

ausência ensurdecedora das vozes dos internos. As narrativas sobre a 

penitenciária estão inequivocamente ligadas ao discurso institucional, o 

que condiz com seu pertencimento à Secretaria de Administração 

Penitenciária do Estado de São Paulo. Estes são museus que ainda se 

encontram na esfera da autoconsagração institucional, sem maiores 

preocupações com a denúncia de violações de direitos humanos, na qual a 

palavra “massacre” foi cuidadosamente substituída pelo termo “motim”, 

na tentativa de suavizar a narrativa a respeito da morte de mais de uma 

centena de pessoas.  

A penitenciária foi construída em 1920 como presídio-modelo, com 

projeto e materiais considerados de excelente qualidade na época. Sua 

arquitetura prisional era a de “espinha de peixe”, com a parte coletiva 

 
14 O Estado de São Paulo, 7 de dezembro de 2002, p. 15. 
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(pátio) formando a espinha central, e as celas, dispostas lateralmente. 

Elogiado até a década de 1940 por suas condições de higiene e cuidado com 

os presos, o complexo ganhou posteriormente novos pavilhões, sem 

relação com o projeto original para resolver problemas de superlotação, 

chegando a abrigar oito mil presos. A construção não era antiga, 

inapropriada ou distante do centro urbano. O presídio ficava na zona norte 

de São Paulo, ao lado de uma estação de metrô. Dessa vez, autoridades e 

jornalistas atribuíam o fracasso do sistema prisional ao gigantismo da 

construção.  

Através da literatura e do cinema, o massacre seguiu reverberando 

no presente. Da música Haiti Haiti (Caetano Veloso, 1993) aos livros 

Estação Carandiru (Drauzio Varella, 1999) e Diário de um Detento (Jocenir, 

2001), passando pelo sucesso brutal do filme Carandiru (Hector Babenco, 

2003), o assunto segue sendo retomado por diferentes áreas. A ampla 

divulgação do ocorrido não parece ter despertado a sensibilidade da 

sociedade. Após 24 anos sem que nenhum envolvido tenha sido preso, em 

2016 o Tribunal de Justiça anulou os julgamentos que condenavam os 74 

policiais militares envolvidos, os quais recorriam em liberdade apesar da 

gravidade dos crimes, com penas de até 624 anos de prisão.  

Nos dias que sucederam ao massacre, as imagens dos corpos nus lado 

a lado tornaram-se parte da memória da nação e circularam pela imprensa 

nacional e internacional. Sem dúvida, são imagens que a população 

procura se distanciar, quando não banalizar. A utilização de imagens é um 

recurso potente à arte. Hélio Oiticica, Rosângela Rennó, Ana Fabris se 

valeram do recurso fotográfico em suas obras (RUFINONI, 2016) para 

tratar de assuntos traumáticos e/ou violentos. A própria obra de Vergara, 

analisada anteriormente, valeu-se de imagens para tratar de um espaço 

penitenciário. Nuno Ramos seguiu outro caminho para trazer à tona o 

Carandiru, escapando da proliferação extenuante de imagens da tragédia. 
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Em 111 (1992), O Dia Deles – 24 Horas 111 (2012) e 111, a Vigília (2016), 

Ramos reatualizou a tragédia sem fazer-se valer de suas imagens, criando 

representações que incitam o estranhamento e denunciando um episódio 

marcado por violação de direitos humanos.  

Em 1992, meses depois do massacre, Ramos criou uma obra em tom 

monumental, utilizando “matérias brutas como breu, vaselina, ouro, 

fumaça. A instalação 111 foi exibida pela primeira vez na Casa de Cultura 

Mario Quintana, em Porto Alegre, pouco mais de um mês após o massacre. 

No ano seguinte foi apresentada na cidade palco da tragédia, no Gabinete 

de Arte Rachel Arnaud. Na instalação, 111 paralelepípedos cobertos de 

piche e breu foram dispostos aleatoriamente, e em cada um havia três 

elementos diferentes: uma “placa de chumbo (linotipia) com o nome 

impresso em relevo e pelo avesso de um dos detentos mortos, a cópia 

embebida em breu de um recorte de jornal com notícias parcialmente 

legíveis do massacre e, por fim, cinzas de um salmo bíblico queimado em 

homenagem às vítimas” (ANJOS, 2016).  

Em 2012, Nuno Ramos retoma o tema do Carandiru através de uma 

instalação sonora projetada para a Bienal, intitulada O Dia Deles – 24 

Horas 111, propondo 24 horas seguidas de leitura dos nomes dos 111 

detentos que foram mortos. Uma leitura contínua e ininterrupta através 

da Mobile-Radio, revezando diferentes leitores que emprestaram suas 

vozes por uma hora cada um. Como que um ritual, a proposta volta a se 

repetir em 2016, agora com o apoio da internet: 111 Vigília Canto Leitura 

trouxe novamente a leitura que nomeia os mortos, convidando artistas, 

esportistas, intelectuais e estudantes a realizar durante uma hora cada um 

a leitura dos nomes ao seu modo, em uma varanda que possui vista inteira 

para São Paulo. Após 24 anos da tragédia, 24 convidados nomeando os 111 

mortos por 24 horas: a intenção, carregada de uma vontade de memória, 

pretendia evidenciar as identidades dos mortos, tirá-los da anonimização. 
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Nomear torna tais vidas singulares em seus dramas, não as devolve à 

multidão homogênea e institucionalizada assassinada em 1992 e inserida 

a um registro único: 111. Ramos singulariza essas existências, 

ressignificando-as através de seus próprios nomes, tornando a arte um ato 

político e trazendo à tona vidas silenciadas.  

 

 

Com o apoio da arte é possível dar aos lugares de memória prisional 

a capacidade de evocarem uma perspectiva crítica e reflexiva, muitas vezes 

fundamentada em seus próprios apagamentos, colocando em xeque a 

questão da monumentalização de passados incômodos. As intervenções 

artísticas potencializam o debate que cercam essas questões. 

Diferentemente das instituições oficiais dedicadas ao tema e da cobertura 

midiática, as duas intervenções analisadas produziram reflexões e 

questionamentos que estiveram ausentes dos espetáculos de destruição e 

que escapam dos espaços de memória. Provocam um contraste quando 

colocadas em perspectiva com as representações feitas nos espaços penais 

patrimonializados, as quais dificilmente questionam a natureza das 

instituições.  

Analisar os (des) caminhos da patrimonialização dos espaços 

prisionais implica ponderar sobre apagamentos e embates. As tentativas 

de contar essa história difícil nem sempre obedecem a abordagens críticas 

e reflexivas, sendo as intervenções artísticas caminhos possíveis na 

contramão de uma história por vezes esvaziada de sentidos. As 

representações prisionais evidenciam as dificuldades que cercam o tema. 

A apreensão dos não ditos também são escolhas e por vezes silenciam 

narrativas alternativas e desautorizam grupos e indivíduos. São narrativas 

imersas em disputas de poder, não existindo uma maneira mais correta 
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de lembrar ou esquecer. Vergara e Ramos, ao retratarem os eventos 

através de novos suportes, acabam por trazer novos significados que tiram 

as tragédias do discurso que as banaliza e as reproduz de forma mecânica 

e padronizada.  
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[...] qualquer cultura tem significados que ela própria não conhece, de que ela 

própria não tomou consciência. Eles estão lá, mas como um potencial. Este 

potencial cria-se e desenvolve-se pelo diálogo, já que toda linguagem 

transporta uma antecipação de se juntar a quem a receba. (Rosa Nunes Soares, 

2005). 

 

 

Com as águas de março fechando o verão de 2020, com o mundo 

recluso, assustado e inseguro devido à pandemia e com o país imerso em 

uma crise política, dá-se início a este texto, cujas reflexões estão 

sustentadas em um longo caminhar de ação-reflexão-ação nos campos da 

Museologia, da Pedagogia e nas relações estabelecidas com tantas outras 

áreas e campos do conhecimento. Compreende-se os museus como 

instituições sociais que contribuem para concretizar as relações entre 

educação, sociedade e cidadania, sendo agências com objetivos, funções e 

 
1 Graduação em Museologia, mestrado e doutorado em Educação. Docência (aposentada) no Curso de Museologia da 
Universidade Federal da Bahia. Docência (visitante) nos Cursos de Mestrado e Doutorado em Museologia da 
Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias de Lisboa-Portugal. Consultoria nas áreas da Museologia e da 
Educação. Universidade Federal da Bahia (Salvador – Brasil). 
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estruturas definidas. As instituições museológicas são o resultado dos 

avanços da construção do conhecimento na Museologia em vários 

momentos históricos. São criadas por um grupo, em constante reflexão e, 

consequentemente, em permanente transformação. Sabe-se que seus 

processos serão sempre dinâmicos, no sentido da recriação. Os museus, 

assim como as escolas, são partes integrantes da sociedade. Interagem, 

participam, intervêm, transformam-se junto com a sociedade, 

contribuindo e participando das mudanças. 

O tema aqui escolhido teve como inspiração o envolvimento com a 

gestão de museus2 e com a construção de alguns planos museológicos, em 

contextos e formatos diferenciados, em momentos distintos. Essas 

vivências, compartilhadas com diferentes atores, provocaram 

questionamentos e reflexões sobre a gestão museológica, seus sentidos e 

aplicação. Tema que despertou grande interesse da autora quando iniciou 

a vida estudantil, no curso de Museologia, e na carreira como docente na 

Universidade Federal da Bahia – UFBA. Desde então, utilizava os museus 

a ela vinculados como museus-escola nas disciplinas que ministrava e nos 

projetos de pesquisa e extensão.  

O que se pretende, nas reflexões aqui realizadas, não é somente 

apresentar e discutir os passos necessários à elaboração de planos 

museológicos, bem como sua estrutura. Considera-se que já se tem uma 

bibliografia razoável que oferece subsídios técnicos importantes sobre as 

normas e procedimentos para a organização da gestão e do planejamento 

dos museus.3 O que se busca é ressaltar a dimensão humana do 

 
2 Atuação na gestão da Diretoria de Museus do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural –, órgão responsável pelos 
museus vinculados à Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, entre 2020 e 2011. 

3 A respeito do tema, destacam-se, além de outras referências bibliográficas que constam deste texto, os documentos 
e textos publicados pelo Ibram: Subsídios para elaboração de planos museológicos, Estatuto dos museus e a 
publicação da Câmara dos Deputados, intitulada Legislação sobre museus, que inclui a Lei no 11.904, de 14 de janeiro 
de 2009, instituindo o Estatuto dos Museus, e  a Lei no 11.906, de 20 de janeiro de 2009, que cria o Instituto Brasileiro 
de Museus – Ibram – e legislação correlata. 
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planejamento, considerando-o parte essencial e integrada às ações de 

pesquisa, preservação e comunicação e não somente uma técnica de 

melhoria da gestão e da aplicação das ações museológicas. Assim, não se 

pode deixar de trazer para este texto algumas reflexões sobre a ação 

sociocultural e educativa dos museus. Considera-se que a gestão e as 

demais ações museológicas podem tornar os museus e os processos de 

musealização sistemas orgânicos, que agem em torno de objetivos 

comuns.  

Desse modo, a elaboração de planos museológicos fascina, não 

somente pelos aspectos técnicos, como uma ferramenta de gestão, mas, 

também, pela possibilidade de se ter a chance de criar oportunidades para 

avaliar a própria atuação técnica e a interação com os demais atores, 

identificando suas consequências na aplicação das ações museológicas. 

Esse encanto vem, também, pela oportunidade de proporcionar e 

promover a participação ativa de todas as pessoas envolvidas com o 

cotidiano e com os projetos dos museus, trabalhando com o conhecimento 

e com as emoções, “em suas diversas dimensões, de forma 

problematizadora, crítica, reflexiva, criativa, confiante, amorosa, 

sistemática, concreta, utópica, transformadora, alegre e feliz”, como 

registra Padilha (2006, p. 27) ao refletir sobre o planejamento pedagógico.  

Inicialmente, retomam-se algumas reflexões sobre a gestão de 

museus, Museologia, partilha, inclusão e exclusão,4 que se considera que 

sejam importantes no sentido de explicitar com qual conceito de fato 

 
4 Refere-se aos textos Processos museológicos: critérios de exclusão, apresentado na II Semana de Museus da 
Universidade de São Paulo, realizado no período de 30 de agosto a 3 de setembro de 1999, publicado nos Anais da II 
Semana dos Museus da Universidade de São Paulo. São Paulo: USP (Pró-Reitoria de Extensão Universitária), 1999; 
e ao texto Os museus e seus públicos invisíveis, apresentado no I Encontro Nacional de Rede de Educadores de 
Museus e Centros Culturais, realizado no Rio de Janeiro, na Casa de Rui Barbosa, nos dias 17 e 18 de setembro de 
2007, publicado nos Anais do Encontro de Educadores em Museus e Centros Culturais do Rio de Janeiro – Rio de 
Janeiro: Fundação Casa de Rui Barbosa, 2010 (Coleção FCRB Aconteceu, 10). Sobre o tecnicismo e inclusão das ações 
museológicas nas atividades de planejamento, em especial na documentação, sugere-se a leitura do texto: 
Documentação museológica, educação e cidadania. In: SANTOS, Maria Célia T. Moura. Repensando a ação cultural e 
educativa dos museus. 2. ed. ampl. Salvador: Centro Editorial e Didático da UFBA, 1993.  
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museal de museus ou de planejamento se está trabalhando. Considerações 

pertinentes, principalmente no momento em que se vive, quando alguns 

retrocessos provocam perplexidade, desencantamento e, às vezes, 

decepção com os atropelos recentes que dificultam os avanços das 

conquistas históricas alcançadas no campo museal, no Brasil, nos últimos 

anos. Em seguida, elabora-se uma narrativa resumida de algumas 

vivências com a gestão museológica e com a construção de planos 

museológicos, processos ricos de compartilhamento, encantamento e de 

prazer, para os quais se lança um olhar curioso. Busca-se um alinhamento 

com as concepções adotadas neste texto e com seus pontos de partida, 

tentando identificar aspectos em comum que possam funcionar como 

inspirações para novas ações-reflexões-ações.  

 

 

[...] as expressões museologia, nova museologia, museologia social e 

sociomuseologia não têm valor em si, e ainda mais, por si não podem fazer 

nada, tudo depende do que se quer e do que efetivamente se consegue fazer 

com elas. É nas relações sociais e políticas, nas relações objetivas e subjetivas 

que essas expressões ganham ou perdem sentido. ” (CHAGAS; GOUVEIA, 

2014). 

 

No campo museal, atua-se politicamente, estabelecendo-se relações 

de poder e, consequentemente, pode-se agir em direção às mudanças e à 

construção de novas realidades, de novos patrimônios culturais e de uma 

nova sociedade.  

Desse modo, aposta-se no diálogo como caminho para a formação de 

um olhar crítico, para a partilha e para a inclusão. Assim como Paulo Freire 

(1982, p. 42), acredita-se que “o diálogo é o encontro amoroso dos homens 
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que, mediatizados pelo mundo o pronunciam, isto é, o transformam, e, 

transformando-o, o humanizam para a humanização de todos”. 

Compreende-se, entretanto, os limites dessa atuação; as ações 

museológicas não são uma panaceia capaz de resolver todos os problemas, 

mas, com certeza, podem trazer contribuições importantes para a 

construção de um mundo mais humano e igualitário. 

Reconhecer esses limites não impede que se assuma que se tem o 

direito de propor, de aplicar um processo museológico, apostando na 

iniciativa, na capacidade criadora e transformadora dos indivíduos e da 

coletividade. Nesse caminhar, a iniciativa é um estímulo importante para 

a mobilização, envolvimento, busca de informação, determinação e 

coragem de ousar, alcançados por meio de um processo gradual de 

interlocução constante, motivado por lideranças comprometidas com o 

campo museal e com o desejo forte de torná-lo espaço de comunicação e 

de democratização do conhecimento.  

Destaca-se, aqui, em especial, o Movimento da Nova Museologia, com 

suas lutas e conquistas. Considera-se que o Minom, por exemplo, teve e 

importância vital no sentido de estimular as reflexões em torno de temas 

e possiblidades de construção-reconstrução dos museus, da Museologia, 

da Pedagogia e de outros campos do conhecimento. Entretanto, é preciso 

reconhecer a necessidade de se exercer um olhar crítico sobre o 

Movimento da Nova Museologia, contextualizando-o e reconhecendo, 

também, seus problemas e limites, como, por exemplo, a incorporação do 

termo por profissionais e instituições, sem deixar explícitos quais são seus 

compromissos éticos e políticos. A esse respeito, Mário Chagas e Inês 

Gouveia (2014, p. 13) comentam: 

 

[...] arrefecido o calor da batalha dos primeiros anos, foi se estabelecendo 

gradualmente uma tendência de indistinção, de indiferenciação. Mesmo 
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instituições conservadoras e clássicas passaram a incorporar o jargão e em 

certos casos determinadas práticas e metodologias da denominação da nova 

museologia, o mesmo aconteceu com determinados profissionais, sem que 

isso representasse a adesão aos compromissos éticos e políticos que 

embasavam a nova museologia. 

 

A busca por inserir a Museologia no campo das Ciências Sociais, e por 

deixar explicitados seus objetivos e compromissos com o homem, foi 

acentuada, nos anos 1990, a partir da iniciativa e da ação-reflexão-ação de 

diversos atores, tais como profissionais, professores, estudantes, 

pesquisadores e instituições nacionais e internacionais. Estes assumiram 

o compromisso de trabalhar com uma Museologia de caráter social e 

participativo.  

Essa Museologia, que deixa explicitada seu compromisso social, que 

reconhece e estimula a participação da sociedade na definição da gestão e 

socialização dos bens culturais e naturais locais, que passa a ser 

denominada de Sociomuseologia5 e que, para alguns autores, vem sendo 

considerada como uma escola de pensamento, abre caminho para novas 

reflexões epistemológicas sobre esse campo do conhecimento. Aponta para 

a existência de múltiplas museologias, a partir de um olhar decolonial que 

permite avançar em relação às amarras da ciência normativa surgida na 

“colonialidade do poder”. A partir de iniciativas locais, que possibilitam 

refletir sobre as alteridades culturais, vai-se compreendendo que não 

existe um campo de saber melhor do que o outro, mas muitos arcabouços 

teóricos em construção. O Prof. Mário Moutinho (2014, p. 427), refletindo 

sobre a Sociomuseologia, como uma nova área disciplinar, comenta: 

 
5 Considera-se o Curso de Museologia da Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias como um dos 
pioneiros no sentido de deixar explícita, em sua concepção, objetivos e linhas de pesquisa, sua dimensão social, 
criando, inclusive, nos anos 1990, um periódico denominado Cadernos de Sociomuseologia. Destaca-se, também, as 
dissertações, teses e publicações que têm trazido contribuições relevantes sobre o papel sociocultural da Museologia 
e dos museus e, mais recentemente, sobre a decolonialidade do poder nesse campo de atuação. Sobre esse tema, 
sugere-se a leitura das teses de Marcele Pereira e Clóvis Brito, que estão citadas na bibliografia deste texto.  
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[...] ela resulta da articulação entre as demais áreas do saber que contribuem 

para o processo museológico contemporâneo. Entre o paradigma do Museu a 

serviço das coleções e o paradigma do Museu a serviço da sociedade está o 

lugar da Sociomuseologia. 

 

Ao se refletir sobre o olhar decolonial presente no campo da 

Museologia, na atualidade, não se pode deixar de registrar que quando a 

autora ingressou no Curso de Museologia trazia sua formação de 

educadora e, nela, a admiração, o respeito e o anseio de aplicar, ao longo 

da vida profissional, como professora e museóloga, os ensinamentos do 

mestre Paulo Freire. Em busca da ruptura com a “colonialidade do poder”, 

buscou alinhar Museologia e Educação6. As obras do referido educador 

trouxeram os referenciais necessários para repensar a ação sociocultural 

e educativa dos museus e, ao mesmo tempo, inspiraram a reflexão sobre 

os aspectos teórico-metodológicos da Museologia. Provocaram uma 

potência criadora, no sentido de lançar outros olhares sobre os museus, 

sobre a educação e sobre a Museologia, fugindo das amarras europeias, 

em busca do que, em alguns aspectos, Aécio de Oliveira7 já denominava, 

nos anos 1980, de Museologia Morena.  

Com o olhar de hoje, percebe-se que naquele período já se buscava 

um novo espaço epistemológico para esse campo de atuação, respeitando 

e musealizando a partir das alteridades das culturas que estavam no 

entorno. O que se desejava era, a partir de um olhar museológico mais 

 
6 Em artigo intitulado Paulo Freire no pensamento decolonial: um olhar pedagógico pós-colonial, Camila Penna 
(2014) busca uma aproximação entre a obra do autor e “a perspectiva pós-colonial (ou decolonial) ” da América 
Latina. Toma como referência o livro Pedagogia do oprimido, (1968), destacando seu caráter pedagógico para o 
campo das Ciências Sociais, ao demarcar as realidades históricas e a opressão exercida pelos diversos tipos de 
colonização na América Latina. 

7 Museólogo pernambucano, graduado pelo Curso de Museus do Museu Histórico Nacional, com atuação no então 
Instituto Joaquim Nabuco, situado em Recife, hoje Fundação Joaquim Nabuco. Aécio teve uma atuação marcante nas 
Regiões Norte e Nordeste do país, ministrando cursos, reestruturando e criando novas expografias, e valorizando os 
fazeres e saberes das populações locais. 
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ajustado às características da América Latina, contribuir para que se 

pudesse ver, expressar e transformar distintas realidades, qualificadas 

como patrimônio cultural, com olhar crítico.  

É importante, pois, destacar que as conquistas, os avanços ocorridos 

e os resultados alcançados não são somente mérito dos técnicos e dos 

gestores dos museus, mas da troca mútua, que envolve todos os atores, 

criando possibilidades para que as pessoas possam reaprender, conviver e 

viver melhor. Postura relevante no sentido de tornar a comunicação 

museológica um ato social de construção de valores e transformação de 

realidades.8 Desse modo, considera-se que a aplicação do processo 

museológico não está restrita à instituição museu; esta pode anteceder à 

existência objetiva do museu ou ser empregada em qualquer contexto 

social.  

Assim, teve-se como referência a aplicação das ações museológicas de 

pesquisa, preservação e comunicação, utilizadas no projeto de pesquisa, 

no doutorado em Educação realizado na UFBA, bem como os textos de 

Ulpiano Meneses, com destaque para suas reflexões sobre a qualificação 

da cultura (19...), considerado como um dos pilares importantes da 

Museologia e da Pedagogia.  A partir de então, assumiu-se, assim, a 

definição de fato museal como “a qualificação da cultura em um processo 

interativo de ações de pesquisa, preservação e comunicação, objetivando a 

construção de uma nova prática social”. (SANTOS, 1995). Recentemente, 

revisando essa definição, acrescentou-se, ao final, a expressão: com olhar 

crítico, ampliando as dimensões de valor e de sentido da aplicação das 

ações museológicas. Sinaliza-se, assim, para o fato de que essa nova prática 

 
8 No texto Passagens da museologia: a musealização como caminho, Brulon (2018) considera o ato social de 
construção de valores e transformação de realidades, por meio da comunicação museológica, como o seu principal 
objeto de investigação. Destaca o autor que tal constructo desencadeou a formulação de novos métodos de análise 
social necessários para a compreensão das passagens entre os diferentes regimes de valor e que definem a Museologia 
como uma disciplina social e experimental. 
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social deve estar em sintonia com a função social dos museus, com a ideia 

de democracia crítica, enquanto movimento social que defende o respeito 

à liberdade individual, à cidadania e à justiça social através de um projeto 

emancipatório rumo à concretização de um mundo mais justo e mais 

humano. 

Mais do que nunca, a relação entre o processo museológico e a 

exclusão não pode ser entendida de forma dissociada da tentativa de uma 

aproximação com uma visão real da sociedade como uma construção 

histórica trespassada por conflitos, antagonismos e lutas, e na qual a 

questão do poder está sempre presente, exigindo ser equacionada e 

socializada. Daí a necessidade de se estar atento para o que Brose (2001, 

p. 10) considera como o que constitui a questão central da participação: o 

poder. Ou seja, as disputas sobre o poder. O autor sugere que “os 

instrumentos participativos têm como função principal ajudar a estruturar 

as disputas sobre poder entre atores sociais, torná-las mais transparentes 

e, dessa forma, contribuir para uma distribuição mais equitativa de 

poder”. 

Gabriela Aidar (2002, p. 60), comentando sobre a necessidade de se 

adotar um paradigma mais inclusivo e redimensionando as práticas 

museológicas, destaca que, em “termos ideológicos, as instituições devem 

mover-se na direção do reconhecimento da ideia de que elas têm um papel 

a contribuir para a igualdade social, para o fortalecimento de indivíduos e 

grupos em desvantagem e para o incremento de processos democráticos 

dentro da sociedade”. 

Inserindo o ato de planejar nesse contexto, ressalta-se uma reflexão 

de Padilha (2006, p. 25), quando ele salienta que se dá novo sentido à 

atividade de planejar ao se afirmar que esse processo deve ser dialógico. O 

autor o considera como uma forma de resistência que representa uma 

alternativa ao planejamento autoritário, burocrático, centralizado e 
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descendente. Lembra, ainda, que o planejamento dialógico contribui para 

uma reflexão sobre a dimensão histórica da experiência das pessoas e do 

planejamento já instituído nas escolas, e também nos museus, “ampliando 

a possibilidade de reconstrução do que já existe, partindo do instituído 

para instituir outra coisa, mas em coletividade e permanente 

comunicação”.  

Do ponto de vista administrativo, Victor Cláudio Paradela e Ana Paula 

Gomes (2018) consideram que os meios acadêmicos, editorial e 

empresarial do Brasil têm dedicado atenção crescente à aprendizagem 

organizacional. Os referidos autores a definem como um sistema de gestão 

que exige um tipo de desenho organizacional, de estilo gerencial e de 

habilidades de seus membros, favoráveis à adoção de estratégias 

integradas e mais participativas.9 

A Constituição Brasileira de 1988, que prevê mecanismos de 

participação popular na gestão pública, elaborada a partir do processo de 

redemocratização ocorrido no Brasil, nos anos 1980, contribuiu para o 

desenvolvimento de um ambiente político social mais propício às práticas 

de gestão participativa. Em relação à organização do campo museal, a 

partir da iniciativa e da participação, os avanços foram significativos. 

Podem-se citar, entre as conquistas alcançadas: a construção participativa 

da Política Nacional de Museus (PNM); a criação do Instituto Brasileiro de 

Museus (Ibram – Minc) e do Sistema Brasileiro de Museus (SBM); e, 

consolidando uma legislação própria para o setor, a Lei no 11.904/2009, 

que instituiu o Estatuto dos Museus. Lei que trouxe dispositivos 

concernentes à organização do setor museal e à proteção do patrimônio 

cultural musealizado e passível de musealização.  

 
9 Grifo da autora. 
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Comentando sobre essas conquistas, o então presidente do Ibram, 

José do Nascimento Júnior (2013, p.11) observa que ao “definir parâmetros 

de gestão para os museus, o estatuto coloca o Brasil na vanguarda dos 

países que criaram marcos regulatórios para o setor e consolida a política 

para museus no contexto das políticas culturais”. Entende-se que o mais 

importante são os instrumentos formulados, tendo como referencial os 

princípios fundamentais apresentados a seguir10: 

 

• a valorização da dignidade humana; 

• a promoção da cidadania; 

• o cumprimento da função social; 

• a valorização e preservação do patrimônio cultural e ambiental; 

• a universalidade do acesso, o respeito e a valorização à diversidade cultural; 

• o intercâmbio institucional. 

 

Merece destaque, também, a participação do Ibram junto dos países 

da Ibero América, em especial sua liderança na formulação da 

Recomendação da Unesco Referente à Proteção e Promoção dos Museus e 

Coleções, sua Diversidade e seu Papel na Sociedade, que, em seu artigo 16, 

salienta a importância do papel social dos museus: 

 

Os Estados Membros são encorajados a apoiar a função social dos museus, 

destacada pela Declaração de Santiago do Chile, de 1972. Os museus são cada 

vez mais vistos, em todos os países, como tendo um papel chave na sociedade 

e como fator de promoção à integração e coesão social. Neste sentido, podem 

ajudar as comunidades a enfrentar mudanças profundas na sociedade, 

incluindo aquelas que levam ao crescimento da desigualdade e à quebra de 

laços sociais (UNESCO, 2015, parágrafo 16). 

 

 
10 Princípios básicos apresentados no Estatuto dos Museus – Lei no 11.904, de 14 de janeiro de 2009. 
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Nesse longo caminhar, passou-se a compreender o planejamento 

museológico como um processo educativo de ação e reflexão, de 

crescimento humano, incorporado ao cotidiano dos museus, envolvendo 

todos os responsáveis por atingir a sua missão. O planejamento que se 

propõe é um ato de encontro, de partilha, de relação e também de poder. 

É espaço de vida, e de conflitos, que implica opções e decisões. Discutir o 

planejamento museológico é discutir a Museologia e o museu que se quer. 

“O ato de planejar como um ato educativo é uma tarefa vital, união entre 

vida e técnica” (GANDIM, 1983, p. 17). 

Portanto, não se pode deixar de destacar a construção do plano 

museológico como um dos momentos mais importantes no sentido de 

colocar em prática um novo olhar sobre a instituição. É um instrumento 

de fundamental importância para se atingir a eficácia, pois fornece o 

aporte necessário para que as ações a serem executadas levem em 

consideração um fim previamente estabelecido e coerente com a 

concepção adotada – a Museologia –, contribuindo para um determinado 

tipo de homem e de sociedade. 

Sua construção, a partir do envolvimento de todas as pessoas e 

setores, é um momento único, de aprendizagem e de crescimento 

conjunto. É produção de conhecimento, é relação entre teoria e prática, é 

exercício de reflexão crítica e criativa, e é participação e 

comprometimento. É o primeiro passo para a reflexão conjunta sobre a 

instituição e sobre os referenciais para o desenvolvimento das ações 

museológicas. É o momento de explicitar a visão de mundo, os valores e 

os compromissos que se está assumindo e que irão expressar as 

identidades e a direção que se deseja tomar. O plano museológico é algo 

muito mais amplo do que um parâmetro de gestão. Na concepção aqui 

apresentada, extrapola a ação interna da instituição e incorpora diferentes 

saberes e fazeres, percebendo o museu a partir de múltiplos olhares, 
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dando-lhe vida. É o momento de seduzir os vários segmentos, envolvendo-

os pela beleza e não pela técnica da manipulação (SANTOS, 2008, p. 237).  

Conceber o planejamento museológico com afetividade e 

encantamento exige de todos a motivação que é capaz de mobilizar pessoas 

para uma leitura compartilhada do mundo e dos museus. Portanto, 

compreende-se que institucionalizar e planejar não são suficientes; é 

necessário querer construir uma gestão colaborativa e abrir possibilidades 

para novas intervenções, pois, somente assim, pode-se dar vida e 

renovação aos museus.  

No item a seguir, são abordadas algumas reflexões sobre as vivências 

da autora com a gestão e com a construção de projetos e planos 

museológicos de museus de diferentes tipologias. Estes construídos de 

forma dialógica e colaborativa, em alinhamento com as concepções aqui 

apresentadas, convidando a um olhar crítico e curioso sobre essa longa 

caminhada, permeada de dúvidas, erros, acertos, vida, amorosidade, 

encantamento, aprendizagem e compartilhamento. 

 

 

[...] através do diálogo, refletindo juntos sobre o que sabemos e não sabemos, 

podemos, a seguir, atuar criticamente para transformar a realidade (FREIRE, 

1996). 

 

A motivação para uma aproximação com a gestão dos museus veio, 

como já registrado anteriormente, a partir do envolvimento com a 

Pedagogia.11 Essa paixão pela relação museu–educação lança um olhar 

 
11 Antes de cursar a Graduação em Museologia, a autora fez o Curso de Magistério e, posteriormente, já como 
museóloga, fez mestrado e doutorado em Educação. 
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diferenciado sobre a instituição, sobre sua estrutura, planejamento e 

gestão. Ainda como estudante do primeiro Curso de Museologia da Região 

Nordeste, no início dos anos 1970, a autora teve a oportunidade de manter 

contato com o campo da Administração ao cursar a disciplina Introdução 

à Administração, que fazia parte do currículo do curso. Ali, foi apresentada 

ao modelo de administração e de gestão empresarial que privilegiava a 

tecnocracia como sistema de organização, de influência europeia e norte-

americana. Buscava compreender, nesse período, como a estrutura 

organizacional poderia dificultar ou favorecer o desempenho dos 

denominados setores educativos dos museus. Sonhava com museus 

“organizados”, com setores definidos e com os recursos necessários para 

o desempenho das atividades técnicas.   

Ao longo dos anos, percebeu-se o quanto os museus eram carentes 

de estruturas técnicas e administrativas necessárias ao desempenho de 

suas atividades. Do ponto de vista formal e da organização, observou-se 

que, quando muito, havia um ato de criação e regimentos elaborados para 

cumprir uma formalidade. Nesse cenário, eram raras as ações de 

planejamento. Em alguns casos, existia a adoção de um plano diretor, 

expressão herdada do campo da arquitetura. 

Cada vez mais crescia um forte desejo de aplicar um processo 

museológico a partir de um planejamento participativo, dialógico, que se 

preocupasse com fenômenos tais como o do poder, da mudança, das 

desigualdades sociais e da emancipação humana, tanto na educação como 

na Museologia.  

À medida que se avançava em relação às reflexões sobre a 

Museologia, como um campo do conhecimento, e sobre a função social dos 

museus, aproximava-se da Administração de enfoque sociológico, com 

ênfase nos valores culturais e políticos, contextualizados, de visão 

interdisciplinar, denominada Administração Dialógica.  
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Segundo Sander (1995, p. 100), esta representa uma construção 

heurística e praxiológica de gestão: “A administração dialógica é uma 

elaboração conceitual baseada na interpretação dos conteúdos e das 

contradições que caracterizam a existência humana, a sociedade e o 

funcionamento das organizações modernas”. As experiências citadas a 

seguir foram um caminhar prazeroso de aprendizado sobre a gestão no 

campo museal.  

Um grande desafio enfrentado a partir da abertura para o 

compartilhamento de informação, para o aprendizado, explorando sempre 

a contradição entre objetividade/subjetividade, como dois processos 

particulares com vistas a superá-los à luz do conceito de totalidade como 

processo global. Processos longos para os quais foram lançados diferentes 

olhares reflexivos que contribuíram de modo significativo para que se 

pudesse avançar em relação aos aspectos teórico-metodológicos da 

Museologia, da Pedagogia e da gestão dos processos museais. “A adoção 

da totalidade como critério de desempenho administrativo evitará o 

reducionismo subjetivista da administração interpretativa e o 

reducionismo objetivista da administração estruturalista” (Ibidem, p. 101).  

Neste texto são abordados somente alguns aspectos relacionados com 

a gestão12, à luz das concepções de museus, de Museologia e de 

Administração aqui já explicitadas. Optou-se por selecionar como 

parâmetro a pesquisa-ação do doutorado, quando se teve a oportunidade 

de realizar uma ação integrada entre o Curso de Museologia, o Doutorado 

em Educação da Universidade Federal da Bahia (UFBA), a Secretaria de 

Educação do Estado da Bahia (Instituto Anísio Teixeira), os alunos do 1o e 

 
12 Refere-se à impossibilidade de realizar uma descrição mais ampla sobre os processos a serem analisados, já que 
este texto é um pequeno ensaio, além do fato de as experiências do Museu Didático-Comunitário de Itapuã e do 
Museu Sacaca do Desenvolvimento Sustentável já terem sido publicadas e constarem das referências bibliográficas 
deste artigo. 
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do 2o Grau13 do Colégio Estadual Governador Lomanto Júnior e os 

moradores do Bairro de Itapuã, em Salvador O que resultou na 

implantação do Museu Didático-Comunitário de Itapuã, situado no 

interior desse colégio. A justificativa para essa opção recai sobre o fato de 

que esta foi a base para que se pudesse alçar outros voos, em relação à 

gestão museológica, que têm contribuído para que se avance nos aspectos 

profissional, afetivo e humano. 

Ressalta-se que esse processo de busca e aprendizagem foi ocorrendo 

de forma gradual, em um caminhar que teve início nos anos 1990. Na 

época, ainda não se tinha uma Política Museológica para o país, como a Lei 

no 11.904 – Estatuto dos Museus, Decreto no 8.124, que orienta a 

elaboração de planos museológicos. 

Portanto, os resultados alcançados no MDCI são compartilhados, 

renovados e enriquecidos a partir da inclusão de novos contextos e atores 

e da produção do conhecimento, nesse campo de atuação. Assim como já 

salientado, é impossível discutir, neste momento, sobre cada uma dessas 

ações de forma mais abrangente. Desse modo, são citados e apresentados, 

em alguns fluxogramas e figuras ilustrativas, concepções e processos 

metodológicos utilizados, buscando pontos em comum em relação aos 

conceitos de Museologia, de museus e de gestão adotados. 

Ah! Como foi difícil, prazeroso, alegre, produtivo e inspirador passar 

muitas tardes em Itapuã. 

A partir de uma concepção inicial concebida pela pesquisadora, 

apresentada a seguir, foram sendo construídas, gradualmente, a 

organização e a gestão do Museu Didático-Comunitário de Itapuã (MDCI): 

  

 
13 Atuais ensinos fundamental e médio. 
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Figura 1 - Concepção inicial do MDCI 

 

Fonte: elaborada pela autora. 

 

As ações museológicas de pesquisa, preservação e comunicação 

foram integradas às atividades das diversas disciplinas do 1o e do 2o Grau. 

Inicialmente, com os (as) alunos (as) do Curso de Magistério e, 

posteriormente, com todas as turmas do colégio. A pesquisa foi o suporte 

essencial para o desenvolvimento das ações museológicas. E o processo de 

construção do conhecimento, em vários níveis de ensino, foi sendo 

desenvolvido, tendo como referencial dois tipos de acervos, a saber: 

Institucional – materiais arquivísticos e iconográficos: fotos, plantas, 

audiovisuais, maquetes, depoimentos e testemunhos, documentação 

urbana e sobre a história do colégio, considerando toda a produção 

cultural relacionada ao universo do cotidiano e do trabalho, geradora de 

temas para musealização.   

Operacional – paisagens, estruturas, monumentos, equipamentos, 

áreas e objetos sensíveis do tecido urbano, socialmente apropriados, 

percebidos não só na sua carga documental, mas na sua capacidade de 

alimentar as representações urbanas, assim como temas e problemas 

selecionados pelos atores envolvidos no processo, como passíveis de 

musealização. 

A interação entre o processo museológico e o processo educativo 

permitiu a organização de um grupo de trabalho colaborativo, responsável 
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pela gestão e organização do museu, que teve como base a concepção e a 

estrutura do Núcleo Básico apresentadas a seguir: 

 

Figura 2 - Concepção e gestão do MDCI construídas no processo 

 

Fonte: elaborada pela autora. 

 

No curso da gestão, foi sendo delineada a estrutura do museu. A 

princípio, como o grupo era bastante reduzido, as ações planejadas 

envolviam somente o grupo inicial,14 e todos participavam das diversas 

atividades. À medida que o grupo foi se ampliando, a coordenação e os 

demais componentes sentiram necessidade de definir as atribuições e 

designar pessoas, de acordo com as características e motivações de cada 

um para o desempenho das diversas atividades.  

A cada ano era escolhido, por meio de uma consulta feita a alunos, 

professores, funcionários e a todos os componentes do Núcleo Básico, um 

tema central para o trabalho, vinculando-o aos conteúdos de diversas 

disciplinas. Gradualmente, as atividades do MDCI passaram a ser incluídas 

no Projeto Pedagógico do colégio.  

 
14 A composição do Núcleo Básico deu-se inicialmente a partir do Curso do Magistério e teve sua concepção ampliada, 
envolvendo também todo o 1o Grau. De acordo com o andamento dos diversos projetos, representantes da 
administração do colégio, coordenadores, professores, pais de alunos e moradores locais também participavam das 
reuniões do núcleo. 



Maria Célia Teixeira Moura Santos | 387 

 

Os setores foram sendo estruturados no decorrer da aplicação das 

ações museológicas de pesquisa, preservação e comunicação, de acordo 

com o desenvolvimento das programações. O funcionamento dos mesmos 

possibilitou o andamento dos trabalhos com organização, evitando-se o 

acúmulo de tarefas que envolviam todos os componentes do núcleo, como 

ocorria inicialmente, além de tornar possível atingir as metas 

determinadas com mais facilidade.  

 

Figura 3 - Organograma e logomarca do MDCI 

 

Fonte: acervo da autora. Criação: Prof. Ives Quaglia. 

 

A organização do museu foi se dando, então, no processo. Este já 

existia, de fato, quando foi sentida a necessidade de torná-lo oficial, 

inserindo-o, de direito, na organização do Colégio Estadual Governador 

Lomanto Júnior. O estatuto veio em decorrência das diversas ações 

desenvolvidas, tendo sido elaborado com a participação de todos os atores 

envolvidos. O que lhe proporcionou legitimidade, não só por ser o 

resultado de um processo participativo, como também por ter sido 

elaborado a partir das reflexões realizadas, tendo como referencial todo o 

caminhar.  Nesse processo, o estatuto não foi uma norma estanque. Ao 

contrário, foi o resultado da vivência e do desejo de que viesse a ser tão 

dinâmico quanto a realidade. 
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Uma avaliação sobre a estruturação e atuação do Núcleo Básico 

indicou que este foi de extrema importância no sentido de reunir as 

pessoas, de integrá-las, de possibilitar as discussões sobre as diversas 

ações, tornando-as enriquecidas por meio da colaboração dos membros de 

todos os setores. Salienta-se, também, sua importância no sentido de 

desenvolver atitudes de respeito às ideias do outro, de ser o espaço onde 

os problemas, as dificuldades e as divergências eram colocados em 

evidência, de uma forma aberta, sincera. O que tornava o ambiente 

bastante saudável, evitando os ressentimentos, favorecendo a amizade e a 

descontração e possibilitando aos componentes avaliarem a si próprios e 

aos demais componentes do grupo.  

É necessário ressaltar, entretanto, que os conflitos estavam presentes 

e, às vezes, não eram resolvidos com facilidade. O que se considera 

importante é a atitude de sinceridade, de maturidade em enfrentá-los, 

quando se aprendeu, reciprocamente, tentando superá-los, sem 

camuflagens. A liderança dos coordenadores15, nesses momentos, foi de 

fundamental importância no sentido de identificar os problemas e de se 

colocar, abertamente, em relação aos mesmos, incentivando o grupo para 

que tivesse a mesma atitude. A organização do MDCI se deu, então, a partir 

de ações participativas, apoiadas em:   

 

• escolhas de temas para a musealização; 

• definição de metas; 

• discussão das estratégias para atingir as metas; 

• elaboração dos Planos de Ação; 

• definição de pessoal, atribuições e planejamento das ações; 

• acompanhamento e avaliação contínuos. 

 

 
15 Havia um rodízio de coordenadores, quando necessário, cujas escolhas eram feitas durante reuniões regulares do 
Núcleo Básico.  
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Figura 4 - Síntese das ações de planejamento do MDCI 

 

Fonte: elaborada pela autora. 

 

Os planos museológicos me encantaram, sobretudo, pela possibilidade de 

sonhar, de compartilhar, de aprender e de ter esperança. 

Após o caminhar em Itapuã, vieram várias experiências, com a 

elaboração de projetos e planos museológicos, dentre as quais citam-se os 

projetos museológicos do Museu Sacaca do Desenvolvimento Sustentável 

(Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá – 

governo do estado do Amapá) e do Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira 

(Ministério da Cultura – Programa de Preservação do Patrimônio Histórico 

Urbano – Monumenta, Departamento de Museus do Iphan, Universidade 

Federal da Bahia– UFBA e  Sociedade Amigos da Cultura Afro-Brasileira – 

Amafro)16, situado em Salvador (BA). Os planos museológicos do Memorial da 

Cultura Cearense (Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura– governo do 

estado do Ceará) e do Museu do Recôncavo Wanderley Pinho, em 

reestruturação, situado em Caboto, no município de Candeias (BA), vinculado 

ao Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural do Estado da Bahia (Ipac).17  

 
16 O termo projeto foi utilizado, neste caso, tendo como inspiração os Projetos Pedagógicos. A partir da aprovação da 
lei que instituiu o Estatuto dos Museus, passou-se a utilizar planos museológicos.  

17 Plano elaborado com a Tecnomuseu, empresa de consultoria técnica especializada, sediada em Salvador (BA), 
contratada para elaborar o Plano Museológico e o Projeto Executivo da Exposição de Longa Duração do Museu do 
Recôncavo Wanderley Pinho, localizado em Candeias, na Bahia. A reestruturação do museu foi incluída no 
Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo – Prodetur Nacional Bahia –, com financiamento do Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID) e contrapartida do governo do estado da Bahia. 
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Reconhece-se, em cada um, suas especificidades em relação aos 

contextos, nível de participação, recursos, anseios dos técnicos e dos 

demais atores sociais envolvidos e procedimentos adotados. Mas lança-se 

um olhar museológico reflexivo, na busca de pontos em comum, tendo 

como referência as diversas etapas de construção desses planos e 

considerando que a reflexão sobre as ações ressalta a teoria, sem a qual a 

ação (ou prática) não é verdadeira (FREIRE, 1982, p. 40). 

Ressalta-se que as metodologias dependem das concepções de 

mulheres, de homens, da sociedade, da Museologia e da educação de cada 

grupo. Portanto, as questões são: “O que se quer alcançar? A que distância 

se está daquilo que se quer alcançar? O que se vai fazer, em um prazo 

determinado, para diminuir a distância identificada? ”.  Estas são 

essenciais e devem estar alinhadas às concepções que se tem, sabendo-se 

que, no processo de ação-reflexão-ação, serão enriquecidas e modificadas. 

Danilo Gandin (1983, p. 20) salienta que essas questões devem ser feitas e 

continuamente retomadas de forma dialética. Caso não sejam 

respondidas, de forma que uma resposta ajude na resposta das demais, 

não se pode dizer que haja planejamento.   

Na experiência da autora com a elaboração dos projetos e planos 

museológicos, a partir dos referenciais e da análise dos dados coletados 

nos diagnósticos e das respostas às questões formuladas, foram elaboradas 

as versões preliminares, com a participação das equipes envolvidas. O que 

incluiu a proposta de concepção para os museus, suas missões, visões, 

objetivos, programas e estratégias de ação para as atividades de pesquisa, 

preservação, comunicação, bem como o programa institucional e de gestão 

de pessoas, estruturas técnicas e administrativas – gestão, setores, 

proposta de organograma e parcerias. Em seguida, foram realizados os 

ajustes e a elaboração da versão final dos planos museológicos. Nos 
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fluxogramas e nos quadros ilustrativos, a seguir, apresenta-se uma síntese 

dos procedimentos e das etapas de trabalho: 

 

Figura 5 - Planejamento museológico – premissas e parceiros 

 

Fonte: elaborada pela autora. 

 

É importante registrar que, dos quatro museus citados, somente um 

estava em processo de criação, sendo o plano museológico o referencial 

para sua implantação. Em relação aos demais, dois são museus já 

consolidados e um estava em reestruturação. Os Planos de Ação, os 

projetos e planos museológicos foram sendo enriquecidos no caminhar 

pelas vivências anteriores às suas elaborações, a saber: 

Museu Didático Comunitário de Itapuã – 1992 a 1997 (diagnóstico e 

implantação do Núcleo Básico, elaboração dos Planos de Ação Anuais e do 

estatuto, e acompanhamento de projetos, com avaliações contínuas). 

Museu Sacaca do Desenvolvimento Sustentável – 2000 a 2004 

(diagnóstico e elaboração do projeto museológico, elaboração dos Planos 

de Ação para os anos de 2002 e 2003, acompanhamento e avaliação 

contínua, elaboração do projeto pedagógico, planejamento dos Núcleos de 

Memória Locais, com a realização de seminários, rodas de conversas e 
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consultas aos representantes das comunidades tradicionais do estado do 

Amapá). 

Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira – 2005 (diagnóstico e 

elaboração do plano museológico).  

Memorial da Cultura Cearense – 2009 (diagnóstico e elaboração do 

plano museológico).   

Museu do Recôncavo Wanderley Pinho – 2019 (diagnóstico e 

elaboração do plano museológico).  

Em relação aos atores envolvidos na elaboração dos projetos e planos 

museológicos, podem-se citar: funcionários dos museus, museólogos e 

profissionais de diferentes campos e áreas de atuação, membros de 

diferentes comunidades, professores e alunos de universidades e das redes 

de ensino, consultores, membros de grupos e lideranças da sociedade civil 

organizada e instituições parceiras. 

 

Figura 6 - Planos museológicos – etapas de construção 

 

Fonte: elaborada pela autora. 

 

Para construção do diagnóstico, no caso dos museus já consolidados, 

optou-se por conhecer a trajetória das instituições, considerando-as como 

referenciais importantes para respostas às questões que seriam 
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formuladas, bem como para a construção das diretrizes museológicas que 

norteariam seus projetos e ações no presente. Foram realizados, em todas 

as instituições:18 entrevistas, rodas de conversas e seminários com os 

trabalhadores dos museus, com as instituições parceiras, com as 

comunidades envolvidas com os projetos das instituições, leituras de 

relatórios, pesquisa documental e de acervos, consultas técnicas e às 

legislações e políticas setoriais. Posteriormente, foram extraídas as 

expressões-chave – ideias centrais, ancoragens –, com o objetivo de 

organizar um discurso-síntese, capaz de revelar o perfil da gestão, no caso 

dos museus já implantados, como vinha ocorrendo na aplicação das ações 

museológicas. Buscou-se construir um perfil da instituição, seus pontos 

fracos e fortes e com o que contavam para sanar os pontos críticos, 

identificando-se, também, o potencial, os sonhos e as esperanças que se 

tinha.  

Em relação às concepções adotadas para os museus, os conceitos de 

museus complexos, centros de referência integrados ao meio, prestadores 

de serviços, instrumentos de educação e de inclusão, funcionando como 

um sistema orgânico, foram sendo assumidos gradualmente, com 

aplicação das ações de pesquisa, preservação e comunicação, a partir dos 

acervos institucional e operacional, de forma integrada e participativa.  

A seguir, são explicitados os conceitos geradores construídos e 

adotados nos processos:  

 

• Museu Complexo, aberto aos contatos e às partilhas, buscando interagir com os 

territórios de referência, com o Brasil e com outros países, promovendo diálogos 

de saberes a partir das interculturalidades e desenvolvendo projetos em parcerias.  

 
18 No caso do Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira, que ainda estava sendo planejado, foram feitas consultas, 
audiências e seminários com o reitor e com o pró-reitor de extensão da UFBA, com os técnicos do Museu Afro-
Brasileiro vinculado à UFBA, com membros de entidades representativas dos afrodescendentes, com as lideranças 
dos terreiros localizados em várias regiões da cidade de Salvador e com os parceiros envolvidos com a proposta de 
implantação do museu. 
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• Museu Produtor de Conhecimento, a partir da aplicação das ações museológicas 

de pesquisa, preservação e comunicação, de forma integrada e participativa, 

considerando a transversalidade com outros campos e áreas. 

• Museu Centro de Referência sobre a Diversidade Cultural Local, qualificando o 

fazer cultural como patrimônio, valorizando a produção cultural dos habitantes e 

destacando sua criatividade, suas diferentes formas de ser, de estar no mundo, de 

se relacionar com o meio ambiente e com outros sujeitos sociais. 

• Museu como um Sistema Orgânico, atuando com responsabilidade social e 

compromisso público, liderando a formação de Núcleos de Memórias Locais e 

promovendo o protagonismo de comunidades e atores sociais. 

• Museu Integrado ao Meio, aplicando as ações museológicas em rede, de forma 

participativa, expondo recortes do patrimônio integral, abordando temas 

contemporâneos de forma contextualizada e apresentando os conflitos e as 

contradições. 

• Museu Inclusivo, comprometido com os direitos humanos, com a redução das 

desigualdades, com as pautas das minorias e dos grupos em desvantagem e contra 

os preconceitos. 

• Museu Instrumento de Educação, comprometido com a difusão e com a produção 

de conhecimento em diferentes níveis e dimensões, buscando a relação entre a 

educação formal, a não formal e a informal.  

• Museu Prestador de Serviços, como um espaço de lazer, de contemplação, de 

entretenimento, de fomento ao turismo cultural, de sustentabilidade 

socioambiental, comprometido com a promoção do desenvolvimento humano e 

com a responsabilidade sociocultural, afetiva e ambiental. 

 

Assim, a gestão participativa aplicada a partir da estruturação de um 

Núcleo Básico, como em Itapuã, expandiu-se, passando os museus, 

independentemente de suas tipologias, a serem centros de referência para 

a aplicação de ações museológicas, por meio de comunicação em redes de 

interlocução com diferentes parceiros, e incentivando a criação de 

comunidades de aprendizagem.  
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Figura 7 - Redes de interação e musealização 

 

Fonte: elaborada pela autora. 

 

Os Núcleos Locais foram concebidos com o objetivo de democratizar 

o conhecimento construído nos museus, compreendidos como Centros de 

Referência. Ao mesmo tempo, visando a proporcionar a oportunidade de, 

a partir da qualificação do fazer cultural local como patrimônio cultural, 

aplicar as ações museológicas nas diversas comunidades, produzindo 

conhecimento, criando novos espaços museológicos, alimentando e 

renovando, também, o banco de dados e as exposições do Centro de 

Referência. A rede será transformada e enriquecida a partir de uma 

multiplicidade de fatores, tais como os aspectos socioculturais, econômicos 

e ambientais, de acordo com as diferentes culturas, histórias e geografia 

dos contextos dos Núcleos de Memória Locais. Estes seriam 

interconectados e inter-relacionados, podendo ser implantados nas 

escolas, nos bairros ou em outros municípios, o que irá permitir a 

construção de novos processos de musealização.  

As estruturas organizacionais dos Núcleos Locais deveriam ser 

definidas no decorrer do processo, após adesão, e a partir do diagnóstico 
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que será realizado sobre cada realidade, com a participação dos atores 

locais, garantindo a criação das condições necessárias para que as ações 

museológicas sejam desenvolvidas e adaptadas às características e aos 

anseios dos diversos grupos e do seu fazer cultural, qualificado como 

patrimônio cultural. As ilustrações apresentadas a seguir foram 

construídas como um ponto de partida, um pontapé inicial para análise, 

reflexão e recriação de cada Núcleo Local: 

 

Figura 8 - Núcleos de operacionalização das ações 

 

Fonte: elaborada pela autora. 

 

Figura 9 - Fluxograma de planejamento e atividades com os núcleos locais 

 

Fonte: elaborada pela autora. 

 

É fundamental que todos compartilhem, igualmente, da 

responsabilidade de se atingir a missão e os objetivos da instituição, 

cabendo a cada um exercer, em sua área de atuação, as atividades que 

fazem parte de um sistema maior representado pelo Museu-Centro de 

Referência. E este deve atuar de forma integrada, transversal, em rede, 

elaborando projetos e desenvolvendo Planos de Ação a partir de Eixos 
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Temáticos, construídos em interação com os diversos núcleos. A 

participação deverá, então, ser expressa por meio de: 

 

• formulação e execução de políticas; 

• estabelecimento de objetivos e metas; 

• discussão de estratégias para atingir as metas; 

• deliberação sobre os meios para alcançar os objetivos; 

• definição de pessoal, atribuições, planejamento e execução das ações; 

• escolha de temas e problemas para a musealização; 

• acompanhamento e avaliação contínua.  

 

Assim, a formulação dos programas dos planos museológicos foi 

construída a partir dos referenciais adotados que os embasaram e das 

premissas que nortearam a construção dos princípios básicos e conceitos 

geradores, expressos na Visão, na Missão e nos Objetivos de cada 

instituição. Este foram construídos com o objetivo de facilitar a análise, a 

construção de projetos e a organização de atividades de forma 

transdisciplinar e dialógica. 

A seguir, apresenta-se um exemplo da estrutura adotada para os 

planos museológicos elaborados, salientando-se que algumas 

modificações ocorreram em função das especificidades de cada um. E 

deverão continuar ocorrendo, devido à dinâmica do processo que envolve 

diferentes anseios e realidades, à apropriação dos mesmos pelos atores 

sociais envolvidos com os programas e projetos dos museus e aos 

processos de avaliação, que deverão ser contínuos: 
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• apresentação; 

• dados do diagnóstico; 

• concepção; 

• Missão, Visão e Objetivos; 

• Programa de Pesquisa; 

• Programa de Preservação – documentação, conservação, segurança; 

• Programa de Expografia; 

• Programa de Ação Sociocultural e Educativa; 

• Programa de Turismo e Lazer; 

• Programa Institucional e de Gestão de Pessoas 

• sustentabilidade; 

• proposições para implantação, avaliação e atualização; 

• considerações finais; 

• bibliografia. 

 

 

A experiência não vem de se ter vivido muito, mas de se ter refletido 

intensamente sobre o que se fez e sobre as coisas que aconteceram.   

(GANDIN, Danilo, 1983) 

 

Finaliza-se este texto ainda na pandemia e na reclusão. As questões, 

neste momento, são:  

 

• É possível continuar elaborando planos museológicos descolados das duras e 

cruéis realidades já conhecidas e identificadas, mas, agora, escancaradas?  

• Qual o lugar que se ocupa e com quais compromissos, diante de tantas 

desigualdades, de tantos preconceitos e retrocessos?  

• O planejamento e a gestão museológica não deveriam ser instrumentos 

importantes a serviço da construção do desenvolvimento emocional, sociocultural, 

econômico e ambiental, apoiados em valores, tais como tolerância, solidariedade, 

justiça, fraternidade e amor?  
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Talvez as ações-reflexões registradas nesta narrativa possam apontar 

novos caminhos, que motivem a realização de outras reflexões-ações-

reflexões. Nesse sentido, e com o objetivo de diminuir as angústias, 

apresentam-se, abaixo, alguns aspectos que, com certeza, serão renovados 

e ampliados e talvez venham a contribuir para que somente as questões 

operacionais relacionadas com os métodos e técnicas deixem de ser a 

essência do planejamento e da gestão dos museus: 

 

• Musealização da dinâmica da vida, concebendo a memória articulada com a 

subjetividade produzida no tecido social.  

• Abertura de espaços democráticos. 

• Compartilhamento de poder e de saberes. 

• Abertura de novos espaços de participação. 

• Compreensão do planejamento como um ato educativo e de participação. 

• Elaboração de planos museológicos como construção coletiva. 

• Articulação de setores sociais distintos, heterogeneidade de atores e lugares. 

• Criação de museus mais flexíveis e informais, capazes de trabalhar a partir dos 

problemas e das demandas de diferentes grupos sociais. 

• Compreensão de que os museus necessitam ser avaliados e organizados. 

• Aplicação das ações museológicas de pesquisa, preservação e comunicação de 

forma integrada, apoiadas em objetivos sociais, afetivos e pedagógicos. 

• Criação de redes de interação entre museus. 

• Elaboração de circuitos abertos de produção, com a realização de ações 

multiprofissionais, interinstitucionais e intersetoriais. 

 

Os caminhos ainda são longos e tortuosos. Os desafios ainda são 

imensos! Entretanto, é no caminhar que se pode tornar sujeito histórico, 

capaz de agir e colaborar para a transformação de muitas realidades. 

Portanto, nunca é demais relembrar Geraldo Vandré: “Vem vamos embora 

que esperar não é saber, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. ” 

Não se pode finalizar este texto sem registrar a saudade imensa do 

convívio com os colegas e companheiros com os quais se compartilhou 
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tantas vivências. As lives são incapazes de preencher a necessidade do 

toque, do afago informal, das risadas espontâneas que dão vida, 

amorosidade, prazer e leveza à atuação profissional, inspirando e 

fortalecendo para novas caminhadas.  

Que os sonhos de novos encontros não nos abandonem! 
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As ondas de danificação ou destruição dos monumentos públicos que 

foram vistos recentemente, em diversas localidades, têm um foco 

específico: a derrubada dos significados das estátuas de personagens 

históricos considerados marcos históricos temporais. Com essa ação, 

percebe-se um movimento que barra as continuidades dos sentidos dados 

aos objetos, documentos e monumentos ao longo da história da 

humanidade, em que pesem as “verdades” dos fatos para as respectivas 

homenagens.  

Alguns desses movimentos na história vêm levantando discussões 

sobre as continuidades dos marcos (beneficiados por imagens 

 
1 Mestrado, doutorado e pós-doutorado em História pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo Graduação 
em Turismo pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Especialização em Administração Hoteleira pelo 
Senac-SP. Mestrado em Turismo Ambiental e Cultural e Planejamento e Gestão pelo Centro Universitário Ibero 
Americano. E-mail: elis@familiaangelo.com. Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (Nova Iguaçu – RJ). 

2 Graduação em Letras pela Universidade de São Paulo e em Direito pela Universidade de Santo Amaro. 
Especialização em Tradução pela USP. Mestrado em Linguística pela USP. Doutorado em Filologia pela USP. E-mail: 
conceicaobarbosaufsb@gmail.com. Universidade Federal do Maranhão (Imperatriz – MA). 
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monumentais) que simbolizam a derrubada de mitos, fascismos e 

autoritarismos de toda espécie, além de sentidos gerados por ações que 

mobilizaram as sociedades ao longo de suas respectivas memórias. Uma 

dessas marcas, a estátua de Saddam Hussein, foi derrubada em Bagdá, na 

praça central de Fardus, na noite de 9 de abril de 2003. Essa ação, efetivada 

por fuzileiros americanos, teve êxito com apoio de iraquianos que, ao 

acompanharem a queda de Saddam, viam na destruição de sua imagem 

uma nova história para o Iraque.  

Outros monumentos, como estátuas de Vladimir Lênin, foram 

derrubados na Ucrânia, simbolizando sentimentos controversos. Desde a 

saída do presidente apoiado pela Rússia, Viktor Yanukovich, em 2014, os 

ucranianos viveram novos tempos com a aprovação de leis que porventura 

culminariam no encerramento de laços com a ex-república soviética. 

Nesse movimento, cerca de mil estátuas de Lênin foram removidas por 

manifestantes antigoverno. Ao derrubarem um dos ícones monumentais 

de Lênin, em Kiev, com cerca de 20 metros de altura, deixaram cair 

também as imagens de liderança ideológica e política a ele atreladas. Cai, 

então, a estátua, em 2016, após muitas manifestações de derrubada, 

especialmente daqueles contrários à esquerda, que apelam para discursos 

neoliberais (G1, 2016). 

Além desses exemplos, muitos outros são vistos ao longo da história, 

em que pesem ações populares reivindicando mudança na liderança, nos 

apelos aos sentidos e na própria história dos monumentos pelo mundo, 

especialmente de cunho repressivo aos ventos colonialistas. Outra estátua 

derrubada foi a de Edward Colston, em Bristol, no Reino Unido, a qual foi 

jogada no Rio Avon, simbolismo de um escravocrata, no intuito de 

demonstrar a necessidade de se “descolonizar” o mundo na 

contemporaneidade. 
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A partir dessas representações sociais em relação aos sentidos dessas 

imagens, de ações iconoclastas, uma questão merece discussões mais 

apuradas, como a ideia de reparação histórica. Nesse sentido, debruça-se 

sobre as relações entre a continuidade das manifestações e o patrimônio 

cultural, bem como sobre as reivindicações de derrubada dos sentidos 

marginalizantes e as possíveis consequências desses atos.  Analisa-se 

também a necessidade de se pensar sobre a adoção de políticas 

institucionais que contribuam para a noção de reparação histórica e para 

o contraponto nas possíveis inclinações à defesa desses monumentos que 

formam o patrimônio artístico, histórico e cultural. 

Por meio da revisão dos discursos midiáticos produzidos acerca das 

ações iconoclastas e da contribuição de especialistas reproduzida pela 

mídia, buscam-se sentidos pelos quais as lutas na manutenção ou 

destruição dessas referências na história, especialmente dos vencedores, 

vêm sendo travadas nos últimos anos.  

A relação do patrimônio com a sociedade depende dos discursos 

produzidos em épocas distintas, que cobrem fatores de identificação e 

produção de sentidos, seja pelas relações acadêmicas; seja pela relação 

midiática, ao fomentar apelos dos mais entusiastas possíveis, quando 

afirmam a relevância de monumentos; seja pelas relações contrárias, 

quando fomentam a discórdia e a destruição de imagens do passado. 

Conforme aponta José Reginaldo Gonçalves, a categoria que permeia os 

discursos do patrimônio é a noção de “perda”, ou seja, aspectos 

intrinsecamente ligados a esses discursos (GONÇALVES, 1996). 

Nos discursos produzidos sobre o patrimônio nacional, alguns 

intelectuais, como Rodrigo Melo Franco de Andrade (1898-1969) e Aloísio 
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Magalhães (1927-1982), tendiam à defesa e salvaguarda da “identidade 

nacional”, especialmente sobre as relações entre o patrimônio na égide da 

“perda” (GONÇALVES, 2015). Na amplitude das dimensões dessa “perda”, 

o patrimônio, por meio de instrumentos de ação institucional e jurídica, 

deve ser preservado, mesmo que corra riscos de perder sua forma original 

ou sua “autenticidade”. Concentrados nessa benevolente ação de defesa, 

esses intelectuais assumem um discurso de salvaguarda numa cronologia 

de tempo histórico, progressista, em que pesem as ações como únicas 

capazes de enfrentar o futuro, e, ao mesmo tempo, dão ao presente a 

conotação de “salvação” desse futuro. Isto é, o risco da perda está nas mãos 

do presente. Nesse tempo histórico, vislumbra-se um cenário futuro em 

que as ações ponderadas do presente sejam capazes de dar sentido tanto 

para as transformações históricas quanto para a salvaguarda dessa 

memória no passado (GONÇALVES, 2015). 

Dentro da ideia de destruição desse passado, assente nas ações 

humanas como reivindicatórias de reparação, encontra-se uma analogia à 

memória, à institucionalização feita pelo futuro dessa memória. No 

entanto, esse embate sobre as ações posicionais acerca da história e de 

memórias enaltecedoras e, muitas vezes, equivocadas desse discurso 

heroico precisa ser debatido no âmago das instituições. 

Na permanência desses objetos e monumentos, entende-se que, 

necessariamente, corrobore-se com a permanência da memória, enquanto 

ações que porventura possam levar à iconoclastia também levem ao 

esquecimento (RICOUER, 2000). Paul Ricouer, ao visitar as relações 

estabelecidas por Halbwachs (2004), tenta demonstrar que a memória 

coletiva se encontra, sobretudo, no fundamento da memória e da 

consciência pessoal. Salienta que o meio social age sobre nós, quer 

estejamos ou não conscientes de sua influência, e, nesse sentido, 

pensamentos e lembranças receptam uma rede de significados oriundos 
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da coletividade externa a nós. Para ele, “o esquecimento é o desafio por 

excelência oposto à ambição de confiabilidade da memória” (RICOEUR, 

2007, p. 424). 

O lugar do esquecimento entre memória e história advém do dever 

de memória, expresso como um compromisso de não esquecer e 

simbolizado nos objetos e lugares de memória (NORA, 1993). Entretanto, 

esse dever da memória, e mesmo os lugares de memória, como bem diz 

Pierre Nora (1993), acaba formando uma ideia de construção de 

patrimônios ou mesmo a proposta da patrimonialização de objetos, 

documentos e mesmo de monumentos. A noção de patrimônio3, aceita 

desde sua concepção, assinala a memória do século XX, herdada da 

Revolução Francesa, conforme propõe François Choay, em A alegoria do 

patrimônio, ao que pesem direitos e deveres na formação dos sentidos da 

memória. Essa memória passa a ter um caráter político4, num aporte que 

fomenta os discursos da perda na história5.  

Françoise Choay traça a construção do conceito de patrimônio 

histórico que permite à sociedade francesa pós-revolução passar da 

depredação e destruição dos símbolos, principalmente arquitetônicos, do 

 
3 “[...] o patrimônio centra-se na necessidade de rememorar e ressaltar o passado como ponto de partida, percebe-
se a pluralidade e amplitude do campo semântico no qual a noção e o conceito de patrimônio se situam, desde sua 
constituição até a contemporaneidade no país, vinculado a múltiplos campos e áreas do conhecimento e, por isso, 

necessitando de interlocuções múltiplas”. A partir disso, pode-se relacionar essa ideia de construção na interlocução 
com os sentidos do patrimônio ao longo do tempo e das sociedades (ANGELO & SIQUEIRA, 2018, p. 53). 

4 Apesar de o caráter político ser pensado sobre elites locais, revigora o pensamento de ações conjuntas nas esferas 
políticas do país. “No Brasil, o cuidado do patrimônio sempre esteve a cargo da elite, cujas prioridades têm sido tanto 
míopes como ineficazes. [...]devemos lutar para preservar tanto o patrimônio erudito, como popular, a fim de 
democratizar a informação e a educação, em geral. Acima de tudo, devemos lutar para que o povo assuma seu destino, 
para que tenha acesso ao conhecimento, para que possamos trabalhar, como acadêmicos e como cidadãos, com o 
povo e em seu interesse. Como cientistas, em primeiro lugar, deveríamos buscar o conhecimento crítico sobre nosso 
patrimônio comum. E isto não é uma tarefa fácil” (FUNARI, 2000). 

5“A história, investida hoje em detentora arrogante do monopólio da memória coletiva, recriando-a a sua imagem e 
semelhança, permanece, em grande medida, carente de teorização sobre o conteúdo, o estatuto e os mecanismos de 
(re) produção da chamada memória histórica. O espantoso é o que império da memória e/ou do esquecimento 
históricos parece exercer-se mais eficazmente – tanto a eficácia política do ‘direito à memória’ como de seu correlato, 
o ‘dever à memória’ – à medida que suas problemáticas permanecem informuladas, que seu campo teórico se 
mantém não delimitado, impreciso” (SEIXAS, 2005, p. 61). 



Elis Regina Barbosa Angelo; Conceição Aparecida Barbosa | 411 

 

regime que defenestrara, como construções pré-Revolução Francesa, a 

uma espécie de idolatria do monumento histórico: a força vinculante da 

mentalidade. 

É nessa concepção de conservação e manutenção dos monumentos 

históricos que permanece o imaginário das sociedades atuais, não apenas 

respaldado pelo imaginário de culto ao passado, mas reforçado pela 

legislação, internacional e nacional, sobre patrimônio histórico. A partir 

dessa percepção é que se surpreende o cidadão com os diversos “ataques 

de vandalismo”, “pichação”, destruição e depredação de monumentos que 

se tornam cada vez mais comuns no século XXI.  

Embora se tenha um distanciamento daquele movimento de 

depredação e destruição das marcas dos inimigos, como outrora ocorria 

diante da conquista de um povo por outro invasor, essa ideia de 

“depredação” do patrimônio permanece como um ato de vandalismo, de 

barbárie. Nessa confluência de ideias é que surte efeito negativo na maioria 

dos sujeitos a ação de alguns movimentos como o Black Lives Matter. 

Ocorre que a ação dos movimentos atuais, de protestos e derrubadas 

das estátuas que representam figuras públicas controversas, pouco tem 

daquele visceral ataque de vândalos, cuja origem remete ao povo 

germânico nas invasões do Império Romano, durante o século V, como um 

desejo aniquilador contra o inimigo (CARLAN, 2008). Esses movimentos 

atuais, tal qual ocorreu no Chile e nos EUA, estão ligados ao enfrentamento 

do status quo do sistema capitalista atual, que apresenta como discurso 

convincente e convencedor o enaltecimento da história6, sem desvelar que 

essa história é a dos vencedores que continuam glorificando os símbolos 

de opressão em pleno século XXI. Isso, em contraposição a todas as 

 
6 “A história só aos vencedores parece racional; os vencidos vivem-na como irracionalidade e alienação” (LE GOFF, 
1990, p. 309). 
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“conquistas” dos negros e indígenas, por meio de estátuas que 

homenageiam os algozes da história. 

Nos EUA, o movimento ativista Black Lives Matter7 surgiu, em 2013, 

em resposta ao caso do assassinato de Trayvon Martin, ocorrido em 2012, 

por um vigilante de bairro, George Zimmerman. Trayvon tinha apenas 17 

anos e falava com a namorada quando foi perseguido e morto pelo 

vigilante por parecer suspeito. O vigilante nem foi indiciado, o que levou a 

população negra a uma indignação e fez surgir o movimento, cujo objetivo 

não é discutir o patrimônio histórico da sociedade, mas tão somente exigir 

aquilo que é de direito: erradicar a supremacia branca e construir poder 

local para intervir na violência infringida à comunidade negra pelo Estado 

e por seus policiais. Segundo Bruno Leal Carvalho, da Agência Café 

História, a marcha do Black Lives Matter foi responsável, após o caso de 

George Floyd8, pela derrubada, em várias cidades, tanto dos EUA quanto 

da Europa, de estátuas e monumentos de personagens históricos 

associados à escravidão, ao racismo e ao colonialismo (CARVALHO, 2020). 

É mister atentar para a singularidade do momento e seu contexto de 

crise econômica, comparável ao de 1929, de desemprego e de pandemia. 

Todo esse cenário de dificuldades se torna o estopim para uma revolta 

generalizada contra a injustiça e que permeia, nos EUA, um retorno à 

questão da supremacia branca. Prevalência escancarada nas estátuas que 

 
7  “Black Lives Matter was founded in 2013 in response to the acquittal of Trayvon Martin’s murderer. Black Lives 
Matter Foundation, Inc is a global organization in the US, Uk, and Canada, whose mission is to eradicate white 
supremacy and build local power to intervene in violence inflicted on Black communities by the state and vigilantes. 
By combating and countering acts of violence, creating space for Black joy, we are winning immediate improvements 
in our lives.” Black Lives Matter. About. s/d. Disponível em: https://blacklivesmatter.com/about/. Acesso em: 24 
ago. 2020.  

8 “A morte de George Floyd desencadeou protestos só comparáveis historicamente à morte de Martin Luther King, 
em 1968, assassinado com um tiro de fuzil pelo supremacista branco James Earl Rey. Floyd foi asfixiado pelo joelho 
do policial branco, mesmo sem resistir à prisão. O vídeo do assassinato viralizou na Internet e causou protestos pela 
questão racial e injustiça” (SANCHES, Mariana. BBC News Brasil em Washington. Morte de George Floyd: as 
semelhanças entre 2020 e o histórico ano de 1968 nos EUA). Disponível em: https://www.bbc.com/ 
portuguese/internacional-52904253. Acesso em: 21 jul. 2020.  

https://blacklivesmatter.com/about/
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remetem a essa supremacia e ao racismo, reiterada globalmente na 

escalada crescente de grupos de extrema direita.Dentre os monumentos 

derrubados, o primeiro a ser atacado foi o de Cristóvão Colombo, em 

Boston (EUA), seguido pelas estátuas de Edward Colston, em Bristol 

(Inglaterra), e do padre Antonio Vieira, em Lisboa (Portugal), todos 

referenciando questões de colonialismo.  

Ao tratar dessa iconoclastia generalizada, Bruno Leal Carvalho, para 

tentar explicar o significado desses ataques, apresenta a opinião de vários 

especialistas, entre eles a professora do Departamento de História e 

especialista em história da arquitetura, Cristina Meneguelo, que diz: “Há 

muitas formas de se lidar com essas formas de memória, devendo ser 

objeto de um debate histórico e não apenas de um voluntarismo” 

(CARVALHO, 2020). Essa fala apresenta uma concepção sobre a memória 

num âmbito de discussão acadêmica ou política, mas não num momento 

de revolta generalizada com as injustiças cometidas pelo policial no caso 

Floyd, que remete a outros casos sofridos pela comunidade negra contínua 

e reiteradamente, haja vista a proposta do Black Lives Matter. 

Na mesma reportagem, acrescenta-se a fala de Paulo Knauss, 

professor de História da UFF: “O passado não se apaga se tiramos os seus 

objetos da paisagem” (CARVALHO, 2020). De fato, é uma constatação 

óbvia que não respalda a atuação do movimento iconoclasta. Embora 

alguns especialistas digam que “o passado não se apaga”, pode-se 

considerar que, no caso dos EUA e do Chile, e quiçá da própria organização 

do movimento Black Lives Matter, esta é uma forma de revolução, de 

desejo de modificação e de contestação do poder, do stablishment, e talvez 

a única possível atualmente. 

Essas percepções destacadas anteriormente em forma de recortes de 

falas, por óbvio, superficiais, já que se tratam de pequenas entrevistas, 

apontam para a concepção de monumento histórico e de patrimônio 
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público destacada por Choay, mas ainda não alcançam a problemática do 

movimento, que se volta para as questões de direito, inadmissíveis no 

século XXI. Afinal, reverenciar personagens que tenham contribuído de 

alguma forma para o massacre dos índios ou para a escravização dos 

negros não é algo que deveria ser considerado “politicamente correto”, 

principalmente por causa dos movimentos de extrema direita, que tentam 

incansavelmente ressuscitar dos mortos o racismo, o nazismo e outros 

ismos decrépitos do passado. Na verdade, parece ser um descompasso com 

a política jurídica dos países em questão. 

Além disso, diferentemente do passado não muito distante, no qual a 

população dificilmente sabia quem eram as figuras representadas nas 

estátuas, hoje, com todo o acesso à informação, esse desconhecimento não 

é regra. A incongruência de se exigir respeito à Lei n. 7.716, de 1989 (Lei 

para Crime de Racismo), e manter esse reverenciamento público de 

figuras que propiciaram a escravidão ou a defenderam se torna latente. 

Ocorre que, em se tratando de racismo, a lei brasileira completou pouco 

mais de 30 anos e não parece ter adquirido efetividade, já que há pouco 

tempo tem sido acionada, mais especificamente depois de os movimentos 

negros conquistarem seus espaços de fala. Essa circunstância faz com que 

seja extremamente importante para os defensores desses direitos a 

coerência nas ações, tanto legiferantes quanto educativas e comunicativas; 

um alinhamento que possibilita uma narrativa única, no caso, a da 

criminalização do racismo. 

Em outro veículo midiático pesquisado, aparece a chamada: 

“Derrubada de estátuas: vandalismo ou reparação histórica? ”. A notícia, 

publicada em 9 de junho de 2020, pela Veja, também ressalta no título 

uma simplificação da problemática, destacando o movimento de 

derrubada de estátuas no mundo com exemplos da Inglaterra (do 

traficante de escravos Edward Colston), da Bélgica, na cidade de Antuérpia 
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(da estátua do rei Leopoldo II), e do Brasil, ainda como uma possibilidade 

de intervenção, da estátua de Borba Gato (bandeirante e caçador de 

índios). Além de elencar os ataques ocorridos naquela data, o autor colhe 

algumas opiniões importantes, dentre elas a do jornalista Laurentino 

Gomes, que já escreveu vários livros sobre nosso passado histórico. 

Segundo Laurentino, as estátuas devem ser mantidas sob a alegação de 

que são parte do patrimônio histórico (BRITO, 2020). 

Novamente, tem-se a construção valorativa do monumento como 

histórico e, portanto, passível de manutenção e conservação, condenando 

a ação de protestos. Essas percepções que a priori defendem o valor 

histórico contrariam o espaço público como um ambiente democrático, 

pertencente a toda a cidade, a todas as etnias, a todas as classes sociais. 

Por outro lado, a manutenção desses monumentos históricos, dessas 

estátuas de homenagem, pode perpassar uma informação importante para 

os vencedores: deixar claro que os direitos só podem ser obtidos com luta, 

ou que não importa quais são os direitos, os vencedores serão os mesmos 

de outrora, os mesmos do passado. 

Na reportagem citada, contrariando a opinião de Laurentino Gomes, 

Maria Helena Machado, historiadora da USP, refuta tal contribuição e a 

perspectiva conservacionista: “Derrubar qualquer símbolo da escravidão 

de africanos, indígenas ou de qualquer outro grupo, não é, de forma 

alguma, destruir a história. Esta continuará a ser narrada a partir das 

pesquisas sérias que centenas de estudiosos especializados realizam dia 

após dia. Derrubar coletivamente a estátua é também um ato que se 

inscreve na história, sobretudo pelo seu caráter público e televisionado” 

(BRITO, 2020). 

Laurentino expõe a imagem de monumento/patrimônio intocável, 

enquanto Maria Helena Machado destaca uma implicação mais profunda 

desse movimento: escrever a história. Ela atenta para a incipiência do 
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argumento de Laurentino, já que não há como apagar a história, pois os 

historiadores não serão alijados de seus instrumentos com a “queda dessas 

estátuas”; ao contrário, surge um movimento que não se conforma com a 

situação real em que vivem. Esses ativistas e/ou manifestantes não estão 

numa discussão acadêmica sobre patrimônio ou arquitetura, e sim numa 

luta por seus direitos. Direito de serem respeitados; de existir na cidade; 

de que as leis sejam cumpridas para todas as classes sociais; de que a 

polícia cumpra seu papel (dos lindos discursos burgueses) de defender a 

população; de exigir do Estado que cumpra a Constituição; de que se 

efetivem os direitos humanos e diminuam as injustiças; e de serem vistos 

e ouvidos. 

 

 

A iconoclastia no Brasil não é um lugar comum, mas sugere 

afinamentos com a ideia de destruição de marcas que, porventura, possam 

ter infringido os direitos conquistados ao longo das gerações. Para Boris 

Groys (2015), as crises iconoclastas são formas que os indivíduos e grupos 

encontraram para reavaliar valores e restabelecer uma nova história, que 

almeje condicionar as mudanças temporais nos direitos e deveres dos 

cidadãos.  

Outra questão que assola atos de destruição de monumentos recai 

sobre a questão do vandalismo. Para Poulot (1995, p. 192), “o relato de um 

ato de vandalismo cai dentro de uma lógica de denúncia e acompanha um 

programa político e cultural projetado para proteger o mundo civilizado 

contra a barbárie”. Nesse sentido, a referência a “vandalismo” – em 

manifestos pelo patrimônio, no Brasil, ancorados pela sociedade em prol 

da retórica da perda apregoada pelos defensores do patrimônio a qualquer 
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custo – confronta-se numa linha de pensamento temporal, manifesto em 

fatos que direcionaram a história da preservação no país, pois o 

patrimônio foi, desde seu princípio, elitista (MARINS, 2011). 

Em 1916, a Revista do Brasil publica o texto “Pelo passado nacional”, 

de Alceu Amoroso Lima, trazendo o relato de viagem às cidades de Ouro 

Preto e Diamantina, com Rodrigo Melo Franco de Andrade, um âncora do 

patrimônio no Brasil. As cidades mineiras configuravam símbolos 

nacionais nos discursos sobre as origens nacionais, além da expansão das 

ordenações de terras, num diálogo com a formação territorial, a história 

dos bandeirantes. Nessa conjuntura, havia tanto o pensamento de orgulho 

pela conquista territorial quanto as histórias dessa conquista. No texto 

extraído dessa revista está o sentido desse simbolismo de outrora, 

condicionado romanticamente pelo passado: 

 

Nesse território heróico das Minas Geraes são muitas as Grades Mortas: Ouro 

Preto, Diamantina, Marianna, Sabarâ S. João d' EI Rey, Serro, Caethé e varias 

outras, tiveram outrora uma vida brilhante e florescente, de que o viver actual 

não é mais do que uma pallida lembrança. Em todas ellas o presente é um 

mero evocador. Eis a funcção das Cidades Mortas: accordar em nossas almas 

o respeito pelas coisas de antanho, penhor seguro de um amor positivo às 

coisas do presente. Para sermos verdadeiros patriotas, para alcançarmos esse 

patriotismo superior em que o coração é um simples collaborador da razão, 

precisamos commover o nosso espirito ante o espectaculo da tradição. O 

passado é um grande educador communicando-nos essa commoção 

indispensável ao trabalho' fecundo das idéias, mas as suas lições só são 

verdadeiramente instructivas, quando têm por scenario o quadro em que elle 

se desenrolou (LIMA, 1916, p. 2). 

 

Essa sensação e o sentimento pelo passado trouxeram uma 

necessidade de apelo aos símbolos. No exemplo paulista, foi a narrativa 
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valorizando o bandeirante que atribuía legitimidade à ideia de que São 

Paulo deveria ser a “locomotiva” que aceleraria o direito ao futuro.  

Das discussões que acaloraram São Paulo, está no centro a da estátua 

do bandeirante Borba Gato,9 gerando controvérsia desde o início de sua 

construção. Segundo Campos & Costa,10 o projeto teve início em 1957 e 

somente em 1963 foi inaugurado. Para as pesquisadoras, o imaginário é 

construído a partir da combinação de narrativas e expressões visuais. 

Portanto, no caso de Borba Gato, em São Paulo, haveria um processo de 

desprendimento entre a figura do bandeirante e a própria estátua. As 

autoras apontam, em seu artigo, os momentos em que a estátua sofreu 

intervenção: em 2008, a intervenção de Eduardo Srur chamada 

Sobrevivência; em 2015, a pichação, que trouxe os escritos “bandeirante 

ruralista assassino”; e em 2016, a pichação que coloriu a estátua com as 

cores verde, amarelo e rosa (CAMPOS, COSTA, 2019). 

Percebe-se que, no Brasil, também há resquícios desse movimento 

em relação às estátuas de figuras públicas que são questionáveis. A relação 

dos escritos da pichação de 2015 com a realidade da história é 

ressignificada por ruralista em vez de colonizador, mas ainda mantém 

“assassinos de indígenas”. Nesse sentido, a estátua de Borba Gato – tão 

controversa em São Paulo – já sofreu algumas ações que demonstram a 

insatisfação de sua posição e continuidade, haja vista ser ele um dos 

colonizadores e também algoz bandeirante. “Escolhido” para presentear a 

 
9 “Esculpido por Júlio Guerra, com cerca de 13 metros de altura e arma em punho, o monumento se mantém até hoje 
em posição ereta na fronteira que se tornou simbólica entre São Paulo e o antigo município autônomo (anexado em 
1935 à capital paulista por meio de um decreto estadual), tal qual uma enorme sentinela de sua terra natal, conforme 
indica a inscrição em seu pedestal: Aqui em Santo Amaro em meados do século XVII nasceu Borba Gato” (WALDMAN, 
2019). 

10 COSTA, Márcia Maria da Graça; CAMPOS, Alzira Lobo de Arruda. A estátua do Borba Gato: memória e identidade 
de Santo Amaro.  Veredas – Revista Interdisciplinar de Humanidades. v. 2, n. 3 (2019). Disponível em: 
http://revista.unisa.br/index.php/1/article/view/78. Acesso em: 20 jul. 2020.  

http://revista.unisa.br/index.php/1/issue/view/5
http://revista.unisa.br/index.php/1/article/view/78
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cidade, acaba ficando em pé, enquanto a população aceita que seja uma de 

suas referências históricas.  

Em excelente reportagem do jornal Correio do Povo11, em 29 de junho 

2020, Carlos Corrêa trata de forma abrangente da questão. O autor 

acrescenta aos números de estátuas derrubadas a de Jefferson Davis, 

presidente dos Estados Confederados durante a Guerra da Secessão nos 

EUA, em Richmond, Virgínia, e até as de Winston Churchill, nas cidades 

de Praga e Londres. 

Corrêa (2020) aponta os efeitos do movimento de derrubada de 

estátuas ao desencadear a retirada de algumas dos espaços públicos por 

parte de prefeitos e governadores. O caso do prefeito de Londres, Sadiq 

Khan, demonstra sensibilidade em relação ao movimento ao dizer “que 

todas as personalidades homenageadas em forma de estátuas serão 

reavaliadas”. Isto é, há uma compreensão de que não se pode manter uma 

estátua como símbolo do colonialismo, do escravagismo num momento de 

extrema sensibilização da população. 

A questão que se coloca aqui é o local correto para uma estátua que 

representa figura controversa e que pode, em vez de estar na rua, na praça, 

ser levada para um museu, onde teria sua integridade física mantida, mas 

seu papel de homenagem modificado. Alguns entrevistados, contrários à 

derrubada e veementes defensores do patrimônio cultural público, 

acreditam que existem “outras formas de protestar sem destruir” 

(CORRÊA, 2020). Ocorre que a própria reportagem deixa claro que “as 

formas de protestar sem destruir” vêm sendo utilizadas, quase sem 

resultados, há anos. Além disso, duas questões são bastante relevantes: a 

 
11 CORRÊA, Carlos. Derrubada de estátuas de figuras ligadas à escravidão provoca debate sobre reescrever o passado. 
Correio do Povo. 29. jun. 2020. Disponível em: https://www.correiodopovo.com.br/especial/derrubada-de-estatuas-
de-figuras-ligadas-a-escravidao-provoca-debate-sobre-reescrever-o-passado-1.4441932. Acesso em: 13 ago. 2020.  

https://www.correiodopovo.com.br/especial/derrubada-de-estatuas-de-figuras-ligadas-a-escravidao-provoca-debate-sobre-reescrever-o-passado-1.4441932
https://www.correiodopovo.com.br/especial/derrubada-de-estatuas-de-figuras-ligadas-a-escravidao-provoca-debate-sobre-reescrever-o-passado-1.4441932
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escolha pública do homenageado na estátua e a falta de credibilidade do 

Estado e de suas leis. 

A questão da escolha que faz o Estado das figuras públicas que serão 

homenageadas, principalmente no caso do Brasil, é ponto sensível: em 

primeiro lugar, porque quase nunca se trata de escolha pública; em 

segundo lugar, porque a credibilidade do Estado em efetivar as mudanças 

que a população deseja são mínimas, haja vista as falas dos entrevistados, 

Marcelo Carvalho e Fernanda Oliveira, mormente aqueles que se utilizam 

dos meios legais para a contestação citados na reportagem (CORRÊA, 

2020).  

Juremir Machado da Silva, historiador e escritor colunista do Correio 

do Povo, diz que “cada época tem direito e mais do que direito de revisar 

as homenagens do passado. O passado é uma invenção do presente. Cada 

época faz o seu julgamento do passado, com exageros e polêmicas. Mas é 

assim, cada época faz seu acerto de contas. E o acerto de contas com o 

nosso período de escravidão é necessário” (CORRÊA, 2020). Cita ainda as 

mudanças ocorridas com a cidade de São Petersburgo, que era chamada 

de Leningrado, ou seja, a mudança é uma constante na história e se adapta 

à realidade presente, à ideologia dominante, aos conceitos daquela 

sociedade, à sua visão de mundo.  

Em entrevista ao jornal El País,12 Jessa Calderón, artista e ativista 

indígena, fala sobre a derrubada da estátua do Frei Junípero Serra, em São 

Francisco, e a compara com uma estátua de Hitler para os judeus. Percebe-

se que o descontentamento ultrapassa a questão da narrativa e do 

incômodo com a homenagem a figuras relacionadas com a colonização: 

“Isto é só o começo do fechamento das feridas do nosso povo”. Jessa 

 
12 SANDOVAL, Pablo Ximénez de; BREÑA, Carmen Morán.  Quando as estátuas caem do pedestal. 30 jun. 2020. El 
País: Cultura. Disponível em: https://brasil.elpais.com/cultura/2020-07-01/quando-as-estatuas-caem-do-
pedestal.html. Acesso em: 13 ago. 2020.  

https://brasil.elpais.com/cultura/2020-07-01/quando-as-estatuas-caem-do-pedestal.html
https://brasil.elpais.com/cultura/2020-07-01/quando-as-estatuas-caem-do-pedestal.html
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Calderón considera que a história das missões católicas na Califórnia é de 

horror, brutalidade e opressão para impor aos indígenas a religião e as leis 

de outro continente (SANDOVAL, 2020). 

Acreditar na dor do passado como uma justificativa para as ações da 

ativista e dos manifestantes é manter a justificativa de desconstrução da 

justa motivação dessa demanda; é diluir a importância desse sofrimento 

que não é passado, é presente e sentido por esses ativistas na realidade da 

opressão que ainda sofrem, mesmo tendo a colonização ficado no passado 

da história e a escravidão tendo sido abolida. Os resquícios do preconceito 

e da opressão continuam a infligir esses povos, e as terras indígenas 

continuam sem demarcação ou, pior, demarcadas e invadidas por 

mineradoras, ruralistas, grileiros. 

É a partir da ideia anteriormente mencionada, de Paul Ricouer, de 

que “o meio social age sobre nós, conscientes ou não dessa influência”, que 

se pode pensar na motivação dos revolucionários franceses, em 1789, 

imbuídos de um desejo de eliminar as marcas da opressão. Conforme 

destaca Choay, esse desejo também impulsiona esses grupos a modificar a 

realidade dos espaços públicos, sabendo dessa influência sobre as pessoas. 

No Chile, a ação dos manifestantes em protestos que duraram mais de três 

meses danificou 329 monumentos, conforme destaca notícia de El País, de 

26 de janeiro de 2020.13  

Em 18 de outubro de 2019, iniciaram-se os protestos contra o 

governo neoliberal chileno, que levou, em 30 anos, a população para a 

mais absoluta miséria. A pujança econômica, que projetou o Chile na 

América Latina como exemplo de sucesso econômico, não resultou em 

distribuição de riqueza, pelo contrário, gerou maior injustiça social, 

 
13 MONTES, Rocio. Protestos do Chile questionam história oficial das estátuas. El País. Internacional. 26 jan. 2020. 
Disponível em: https://brasil.elpais.com/internacional/2020-01-26/protestos-do-chile-questionam-historia-oficial-
das-estatuas.html. Acesso em: 13 ago. 2020.  

https://brasil.elpais.com/internacional/2020-01-26/protestos-do-chile-questionam-historia-oficial-das-estatuas.html
https://brasil.elpais.com/internacional/2020-01-26/protestos-do-chile-questionam-historia-oficial-das-estatuas.html
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eliminação das garantias sociais, segregação social e alto custo de vida. Os 

protestos foram iniciados pelos secundaristas por causa do aumento da 

tarifa de transporte público. Mas a repressão usada pelo governo para 

eliminar as manifestações impulsionou protestos generalizados e ataques 

às estátuas e aos monumentos históricos em várias cidades do país, de 

modo que seguiram mesmo com a revogação do aumento. O governo 

reagiu de forma extremista e autoritária por meio de decretação de estado 

de emergência, toque de recolher e convocação do exército nas ruas para 

restabelecer a “ordem pública”. 

As marcas deixadas nas estátuas lembram as marcas dos 

manifestantes: muitos foram propositalmente atingidos nos olhos pela 

polícia. Fica marcado no próprio monumento a história e o sofrimento da 

população silenciada em seus protestos por direitos, mudanças, por 

participação na vida da cidade. Em Valparaíso e Santiago, as “pichações” 

são representações da violência do Estado contra a população: “As 

esculturas nas ruas, avenidas e praças se transformaram em um grande 

quadro-negro de palavras de ordem e reivindicações sociais as mais 

variadas” (MONTES, 2020). A pichação da estátua de Mercúrio, na Fonte 

Alemã de Santiago, ilustra bem essa questão: ele tem os olhos pintados de 

vermelho, como se fosse o sangue a escorrer pelo rosto, e no peito os 

escritos las balas van a volver (MONTES, 2020). Montes Rojas destaca que 

a manifestação demonstra “um arroubo anti-institucional, antimilitar e 

anticolonial”, pois não é somente contra o passado que lutam os 

manifestantes, mas contra a continuidade dessa opressão histórica, 

maquiada pela democracia e pelo neoliberalismo econômico.  

Nos momentos de crise econômica, as máscaras que encobrem o 

sistema caem, mas não sem antes ativarem seus mecanismos de 

dominação: a polícia, quer seja nos EUA, quer seja no Brasil ou no Chile, é 

usada pelo sistema para mantê-lo, ou seja, para proteger os interesses 
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econômicos de um grupo específico, a elite, e para conter a revolta e 

indignação da população. Tal indignação se compara com a mesma 

revoltante insignificância dada ao crime do vigilante que, em 2012, matou 

o jovem negro e que se repete, em 2020, no caso George Floyd. Ocorre que 

o movimento Black Lives Matter não deixa isso ser visto como natural, 

objetivado pela realidade de injustiças e de racismo que permeia a 

sociedade americana. 

No Brasil, essa objetivação faz com que algumas pessoas digam que 

não existe racismo no país, mas faz também com que a polícia mate 

diariamente “negros suspeitos” sem que essa revolta e indignação da 

população atinja níveis iguais aos dos EUA. Nem a morte de nove jovens 

parece significar muita coisa neste país, já que a própria corregedoria da 

Polícia Militar considerou legal a ação em Paraisópolis que levou à morte 

nove jovens e pediu arquivamento da investigação. Os jornais expõem 

explicação que interessa para manter a imagem da polícia incólume e a 

insignificância das vidas na favela: “Nove pessoas morrem pisoteadas 

durante baile funk em Paraisópolis”,14 diz o Estadão em reportagem no dia 

1o de dezembro de 2019. 

Os números da violência policial de 2019 são os mais altos desde 

1998, segundo dados do Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro, 

com recorde de mortes nas intervenções policiais. Ocorre que essas 

mortes, em ações policiais no RJ, demonstram que as vítimas pretas e 

pardas compõem um número bem alto na estatística: 78%, conforme 

apresentado pelos dados da SSP-RJ (RODRIGUES, 2020). Durante a 

pandemia, os números de mortos por intervenção policial aumentam 

exponencialmente e são os maiores em 22 anos. É essa a função policial 

 
14 ESTADÃO. Conteúdo. Nove pessoas morrem pisoteadas durante baile funk em Paraisópolis. 1o dez. 2019. Disponível 
em: https://veja.abril.com.br/brasil/oito-pessoas-morrem-pisoteadas-durante-baile-funk-em-paraisopolis/. Acesso 
em: 20 jun. 2020. 

https://veja.abril.com.br/brasil/oito-pessoas-morrem-pisoteadas-durante-baile-funk-em-paraisopolis/
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no país: em vez de proteger a população numa situação de perigo sanitário 

letal, elimina os “criminosos” para que o sistema possa fluir e manter-se 

como antes da crise. 

Quando Alysson Mascaro fala sobre os direitos humanos e sobre o 

posicionamento crítico diante deles, ele trata da vulgarização de seu 

conceito e compreensão: os direitos humanos das vítimas, os direitos 

humanos dos criminosos. Esses termos demonstram uma compreensão 

distorcida do que deveriam ser os direitos humanos e justificam a ação 

policial truculenta (MASCARO, 2002, p. 275): 

 

[…] voltam a ser os Direitos Humanos direitos formais, universais e 

burgueses, volta o problema social a ser problema de segurança pública e de 

polícia, e volta a ser a resolução do problema social problema de benemerência 

das damas da sociedade ou de empresas preocupadas com o futuro das 

criancinhas do mundo.  

 

Segundo Mascaro, as formas de se conceber os direitos humanos 

podem ser classificadas em três correntes, todas estas esvaziadas de 

efetividade, trazendo a bagagem de sua formação burguesa que tem em 

vista tão somente “a alimentação da lógica econômica globalizada e 

exploratória: o individualismo voluntarista, a retórica linguístico-sofista e 

o tecnocientificismo”. Há, portanto, a necessidade de superar esses 

modelos de luta individual pelos direitos impostos pela ideologia burguesa 

e de se adotar uma visão crítica dos direitos humanos, qual seja 

(MASCARO, 2002, p. 277): 

 

A crítica aos direitos humanos liberais não é a volta à servidão ou à escravidão, 

é a crítica prospectiva, é a crítica de aprofundamento, de superação, e não de 

retorno. Assim sendo, qualquer negação dos direitos humanos, qualquer 

violação, qualquer ditadura, devem ser rechaçados veementemente por conta 

de sua atrocidade. A crítica à insuficiência desta voga dos direitos humanos é 
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a crítica à sua compreensão meramente formalista, individualista, a serviço 

dos grandes grupos multinacionais. Não representa a crítica feita a favor da 

truculência, é antes de tudo a crítica contra a truculência da tortura física e 

contra a truculência da miséria legalizada. 

 

Os direitos humanos eclodiram no pós-guerra como uma tentativa 

de evitar a barbárie ocorrida com o nazismo, com os campos de 

concentração e com as mazelas que atingiram vários países com a II 

Guerra Mundial, conforme atesta André Ramos (2014, p. 43): 

 

Até meados do século XX, o Direito Internacional possuía apenas normas 

internacionais esparsas referentes a certos direitos essenciais, como se vê na 

temática do combate à escravidão no século XIX, ou ainda a criação da OIT 

(Organização Internacional do Trabalho, 1919), que desempenha papel 

importante na proteção de direitos trabalhistas. Contudo, a criação do Direito 

Internacional dos Direitos Humanos está relacionada à nova organização da 

sociedade internacional no pós-Segunda Guerra Mundial. Como marco dessa 

nova etapa no Direito Internacional, foi criada, na Conferência de São 

Francisco, em 1945, a Organização das Nações Unidas (ONU). O tratado 

institutivo da ONU foi denominado Carta de São Francisco. 

 

É a partir da Carta de São Francisco que se estabelecem os direitos 

humanos, embora tal instrumento não tenha elencado os direitos 

essenciais. Esse tratado institutivo da ONU faz uso do termo direitos 

humanos e estabelece que a ONU deva primar pelo respeito universal e 

efetivo dos direitos humanos e das liberdades fundamentais para todos 

sem distinção de raça, sexo, língua ou religião. Tal preceito deve ser 

compromisso de todos os Estados-membros signatários dos tratados 

internacionais (RAMOS, 2014, p. 43).  

De 1945 até 2019, foram vários tratados internacionais que 

elencaram e estabeleceram uma amplificação no rol dos direitos humanos. 

No entanto, em 2020, parece ainda não surtir efeito para a população 
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pobre a efetividade desses direitos, tal qual se pode inferir da demanda do 

Black Lives Matter e dos movimentos em defesa dos direitos das minorias. 

Segundo Alysson Mascaro (2017, p. 111-112): 

 

Justamente porque são instituições advindas de condições estruturais 

específicas e necessárias, com usos conjunturais muito variáveis, os Direitos 

Humanos não podem ser tomados acriticamente, como atributo imediato, 

imparcial e neutro da dignidade humana. Os amigos dos Direitos Humanos 

necessitam compreender, mais profundamente, sua lógica e sua anunciação 

nas sociedades contemporâneas. É por gostar da dignidade humana e por ela 

lutar que não se pode deitar confortavelmente na ilusão normativista causada 

pelos Direitos Humanos como mera ferramenta jurídica de garantias. 

 

Desse modo, entende-se que há uma percepção normativista do 

mundo jurídico que acredita no desenvolvimento da sociedade a partir das 

conquistas creditadas aos direitos humanos e às suas quatro gerações 

como um desenvolvimento da sociedade na direção da paz mundial e da 

convivência harmoniosa entre as pessoas. De outro lado, há a 

compreensão filosófica que ultrapassa essa perspectiva simplista e 

mantém, por meio do sistema capitalista, seu aparato jurídico, um sistema 

de exploração que dificilmente irá gerar harmonia e colaboração. Ao 

contrário, a sociedade capitalista defensora do neoliberalismo comemora 

conquistas econômicas à custa da exploração de grande parte da 

população, de distribuição injusta de riquezas, de condições de vida que 

não acompanham as conquistas tecnológicas, porque, na maioria das 

vezes, grande parte da população não alcança as condições mínimas de 

respeito à dignidade humana, almejada na carta de fundação da ONU, nos 

prolegômenos dos direitos humanos, em 1945. 

Nessa linha de pensamento se inserem os movimentos de 

iconoclastia aqui apontados. As manifestações tendem mais 
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acertadamente a atacar os símbolos dessa exploração e dominação, que 

representam as estátuas dos exploradores enaltecidos e transformados em 

heróis de guerra à custa de vidas ceifadas, vidas indígenas, vidas dos 

escravos africanos, vidas dos jovens afro-americanos e afro-brasileiros.  

Nesse bojo do jogo político, situam-se as relações entre os diferentes 

grupos sociais que constituem a nação, a partir das quais se observam as 

disputas político-ideológicas, e também institucionais, em torno, 

principalmente, das noções de memória e identidade. Seus vínculos com a 

perspectiva de patrimonialização são bastante estreitos, tanto em relação 

ao processo consciente de conservar o passado por meio da história quanto 

à ideia de destruição de marcas genocidas (ANGELO & SIQUIERA, 2018). 

 

 

Segundo Le Goff (1984), os monumentos são heranças do passado 

ligadas pelo poder da perpetuação em forma de estátuas, personagens, 

edificações, entre outros, que se formam de intenções “coletivas” – 

principal apelo aos movimentos reivindicatórios da derrubada de estátuas. 

Muitas vezes, essas intenções carregam simbolismos controversos, mas 

que sempre buscam derrubar uma ideia anteriormente embutida.   

Com a disseminação do conhecimento, a iconoclastia torna-se um dos 

meios de se conquistar a queda dos líderes, ditadores e colonizadores, 

empurrados como personagens heroicos em outros momentos da história, 

em que a sociedade nem sempre tinha recursos para qualquer tipo de 

reivindicação.  A imagem do bandeirante, especialmente na cidade de São 

Paulo, impõe-se em avenidas, rodovias, colégios e mesmo em 

monumentos. O caso de Borba Gato – pensando-se em reminiscências de 

“falsos” heróis que não deveriam estar destacados como estátuas –, tão 
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controverso quanto outras referências, desperta ações e movimentos que 

não aceitam mais imagens impostas.  

As estátuas autoritaristas, que causaram, até o momento, desagrado 

pelo mundo, em forma de apelos, pichações, atos de vandalismo e 

destruição, refletem na sociedade um posicionamento diferente, pois essas 

escolhas tendem a trazer outra mensagem, que possa carregar os 

verdadeiros sentidos do passado. Não mais escamoteando a história e nem 

subjugando os vencidos, e menos ainda sobressaltando os vencedores. Ao 

erigir um monumento, espera-se que este seja importante para uma 

coletividade, como Le Goff bem articula em documento e monumento.  
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A acessibilidade em ambiente cultural é o caminho para o 

reconhecimento da diversidade humana e da garantia dos direitos 

culturais das pessoas com deficiência. Necessita converter-se em uma 

prática recorrente. Contudo, em se tratando de museus e de suas 

exposições, pode-se dizer que é muito escassa ou abrange tão somente as 

soluções para a deficiência motora. 

Foi a partir desse cenário que se produziu este trabalho de conclusão 

do curso de Bacharelado em Museologia pela Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul sob o título Narrativas sobre a experiência em uma 

exposição acessibilizada.  

A pesquisa motivou-se pela inquietude diante da instituição museu e 

das parcas possibilidades de difusão dos seus conteúdos para não públicos. 

Essa ausência se dá porque historicamente os espaços de memória 

estruturam-se para a fruição de quem enxerga, para quem tem um rápido 

 
1 Pós-graduação em Políticas Culturais Baseadas na Comunidade pela Flacso/Argentina. Mestrado em Museologia e 
Patrimônio pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Bacharelado em Museologia pela UFRGS. E-mail: 
doris.couto@hotmail.com. Museu Júlio de Castilhos (Porto Alegre – Brasil). 
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poder de assimilação, para quem ouve, para aqueles que têm uma altura 

mediana e locomovem-se agilmente. Esquecem que as pessoas não são 

iguais e que é justamente a diferença que torna todos potentes enquanto 

seres humanos. A deficiência, quando presente, nada mais é do que um 

traço da identidade da pessoa que a possui, que a limita, mas não a 

incapacita. 

Apresenta-se neste artigo duas outras experiências em acessibilidade 

em que a autora atuou: a exposição Pelotas na Ponta dos Dedos (2018) e a 

mediação acessibilizada promovida na exposição Etnos – Faces da 

Diversidade, realizada no então Santander Cultural Porto Alegre, em 2018. 

 

 

Com relação à exposição Porto Alegre na Ponta dos Dedos, como o 

que interessava investigar eram as percepções dos visitantes e como estas 

se manifestaram enquanto discursos, tratou-se de uma pesquisa de 

abordagem qualitativa por entendê-la como a mais apropriada a esta 

análise discursiva. O foco localizava-se no “universo de significados, 

motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes”, como orienta Minayo 

(2001). 

Adotou-se o estudo de caso para identificar que experiência viveram 

os visitantes da exposição Porto Alegre na Ponta dos Dedos, realizada no 

ano de 2015, em Porto Alegre, na esteira do que recomenda Fonseca (2002, 

p. 33) para “[...] compreender [...] do ponto de vista dos participantes”. 

Identificar como os sentidos dos visitantes foram acionados e 

compreender que tipo de “experiência” pode ser percebida nas falas 

registradas nos documentos da exposição são a base desta pesquisa, 

enquanto a categorização dos discursos dos visitantes, situando-os em 
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tipos de experiências, representa o objetivo geral estabelecido para o 

estudo. 

Os objetivos específicos elencados são: a busca de vestígios nas falas 

dos visitantes de ligações entre a experiência narrada e a ocorrência de 

repertório vinculado ao tema da exposição; a localização acerca das 

provocações feitas nas visitações de olhos vendados quanto a questões 

como o tempo suspenso pela ausência do “ver”; o colocar-se no lugar do o 

outro; o reconhecimento do patrimônio sem o uso da visão como elemento 

de primeiro contato; a identificação de como são compreendidos e 

exercidos os direitos culturais de todas as pessoas; e, por fim, a potência 

da diversidade enquanto valor e elemento central de cidadania e respeito 

aos direitos humanos. 

A ancoragem teórica fixou bases acerca da filosofia da experiência em 

John Dewey e Jorge Larrosa, sobre curadoria museológica em Marília 

Xavier Cury, acessibilidade e curadoria em Amanda Tojal, Eduardo 

Cardoso e Jeniffer Cuty. Subsidiaram ainda o aporte teórico utilizado na 

investigação os materiais didáticos do Curso de Acessibilidade em 

Ambiente Cultural (UFRGS, 2014) e do Curso A Deficiência, a 

Discapacidade e os Direitos Humanos (Universidade de Coimbra, 2017), 

além de teses e dissertações vinculadas, de algum modo, ao recorte 

proposto. 

Cabe salientar que o estudo original se debruçou sobre quatro tipos 

de documentos, a saber: o livro de depoimentos dos visitantes; o 

formulário de pesquisa adotado na ação pedagógica Visita de Olhos 

Vendados (VOV); as fotos dos visitantes na exposição; e os pareceres do 

Fumproarte, já que a exposição foi financiada pelo Fundo Municipal de 

Cultura de Porto Alegre e passou por um processo de análise curioso. 

Houve uma revisão das notas atribuídas aos projetos, e somente o projeto 

da exposição não foi objeto desse reexame. Resolveu-se, então, analisar os 
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pareceres para identificar que discurso sobre acessibilidade, patrimônio e 

direitos culturais fez os técnicos aprovarem o referido projeto. Neste 

artigo, apresenta-se um recorte baseado na análise do livro de registro e 

nas avaliações dos visitantes após a VOV. 

Uma vez analisado o documento descrito, realizou-se o agrupamento, 

estabelecendo-se categorias comuns às falas dos visitantes, o que resultou 

em duas categorias extraídas de 39 (trinta e nove) manifestações: 

categoria 1 – foco na arquitetura e elementos decorativos dos prédios; e 

categoria 2 – a experiência de ver através do toque e o lugar da 

acessibilidade. 

Minayo (2001, p. 27) ensina que o “o tratamento do material nos 

conduz à teorização sobre os dados, produzindo o confronto entre a 

abordagem teórica anterior e o que a investigação de campo aporta de 

singular como contribuição”. 

Para analisar os dados coletados, buscou-se proceder ao cruzamento 

entre os achados da pesquisa e a sustentação teórica previamente reunida, 

de modo a manter a coerência com o problema e objeto iniciais. 

Na liquidez e na pressa de dias cada vez mais acelerados, o parar para 

ver, o ver de outros modos, o sentir mais amplo, com inteireza, é a 

proposta de uma fuga do cotidiano de gente pautada pelo relógio 

impiedoso, com horas insuficientes que indicam um tempo a menos para 

a felicidade. 

É nesse tique-taque de ponteiros de vidas que avançam que o estudo 

caminhou para a busca da compreensão do impacto da experiência como 

algo “que nos passa”, “nos atravessa”, “nos acontece”, como ensina 

Larrosa (2002). E, a partir desse entendimento, para pensar o campo da 

comunicação museológica e da curadoria no planejamento de exposições 

para todos os tipos de públicos. Estes, capazes de promover a igualdade na 

diferença e o assentamento definitivo das pessoas com deficiência 
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enquanto sujeitos de direito à fruição plena das potências narrativas, 

provocadoras ou silenciantes, que são o resultado do que pode ser 

encontrado no museu, na exposição, no fato museal2. 

 

 

Em um mundo a cada dia mais acelerado, de relações instáveis e 

egoístas, a que Zygmunt Bauman chama de “mundo moderno líquido”, 

pensar em acessibilidade enquanto garantia de direitos culturais das 

pessoas com deficiência se inscreve na seara dos direitos humanos, aqui 

compreendidos como universais, inalienáveis, indivisíveis, inter-

relacionados e interdependentes.   

O tratamento dispensado às pessoas com deficiência ao longo da 

história se apresenta de forma diversa. Isso também é observado com 

relação às culturas de cada lugar e à forma como nelas se lida com as 

deficiências.  

Até o século XVIII – Vive-se a fase da exclusão. Nesse período, a 

pessoa com deficiência era tratada como animal selvagem, um monstro, 

antinatural ou como aponta Seone (2011, p. 19): “A deformidade e a 

deficiência são consideradas uma expressão de desordem e também em 

outras culturas tradicionais, como [...] desgraça, castigo divino”. A 

consequência dessa visão era a negação e a exclusão da pessoa de sua vida 

social. Mantinham-na escondida. 

Final do século XVIII até 1970 – Instaura-se o modelo médico em que 

as medidas mais drásticas acerca da deficiência acontecem 

concomitantemente a uma maior exposição das pessoas com deficiência, 

 
2 Relação entre o homem e o objeto que tem o cenário institucionalizado do museu como lócus. Ver GUARNIERI, 
Waldisa Russio Camargo. Conceito de cultura e sua inter-relação com o patrimônio cultural e a preservação. 
Cadernos Museológicos, n.3, Rio de Janeiro, p. 7-12, 1990. 
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mas também ao seu abandono em instituições como asilos, reformatórios 

e manicômios. Nesse período, predomina a reclusão institucionalizada, de 

forma significativa, com relação às deficiências cognitivas. As pessoas 

adquirem a condição de “ser humano doente”, e imerge a perspectiva 

reabilitacional. A deficiência apresenta-se nesse modelo como uma 

tragédia pessoal, em que o sujeito não tem qualquer autoria sobre as 

decisões de sua vida, sendo estas remetidas a “[...] peritos, profissionais e 

voluntários, no seio de estruturas que tendem a consagrá-las como objetos 

passivos de cuidado” (MARTINS, p. 114). É o que o Oliver (1996, p. 53) 

chama de calvário da reabilitação. 

A partir dos anos 1970 – De acordo com Seone (2011, p. 149), surge o 

modelo social, ou fase de integração e normatização, no qual a pessoa com 

deficiência passa a negar a ideia de infortúnio que sua deficiência até então 

representou através das convenções sociais de normalidade que lhes 

imputava “o aprisionamento no corpo físico”. A ideia de uma cultura 

instituída que atravessou séculos, provocando o “descarte” do humano que 

sempre habitou cada pessoa. Dizendo de outro modo, é finalmente a partir 

do protagonismo das pessoas com deficiência, amparado por mudanças 

conceituais que elas próprias tensionaram, que nesse modelo passa a ser 

considerada sua condição humana e, enquanto sujeito de direitos, de 

autonomia em sentido amplo. A sociedade começa a discutir a deficiência 

abertamente. Contudo, há críticas a esse modelo pelo risco do 

silenciamento das duras experiências cotidianas das pessoas com 

deficiência, tendo em vista que as barreiras que enfrentam não se 

inscrevem única e tão somente no espectro do comportamento social – 

estas são fáticas e requerem mais do que a revisão conceitual. 

Anos 2000 – Modelo da Diversidade – Ancora-se no ativismo social e 

político das pessoas com deficiência e suas organizações, que somado a 

contribuições acadêmicas, segundo Seone (2011, p. 149), insiste na 
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“deficiência como um passo que configura decisivamente a identidade 

pessoal e proporciona sentido de pertença e valoração de forma positiva 

[...] se trata unicamente de viver de uma maneira diversa” (tradução da 

autora). 

Por essa síntese, observa-se como a deficiência foi concebida e 

conduzida pela sociedade ao longo dos séculos. Tão importante quanto 

essa questão é compreender-se que as mudanças atitudinais ocorridas são 

fruto da luta das pessoas com deficiência e suas entidades articuladoras, 

refletindo-se diretamente em políticas públicas de todas as áreas. 

A seguir, analisa-se como essa nova perspectiva de deficiência, vista 

pela ótica da diversidade e potência identitária do sujeito, pode ser aplicada 

às exposições. 

 

 

Tradicionalmente, a exposição é entendida enquanto discurso 

museológico e como tal é permeado por concepções e intencionalidades, 

não raras vezes destinadas a legitimar um ideário de nação e nacionalidade 

ancoradas em um poder hegemônico. 

Contudo seu processo constituinte é tão vasto quanto complexo e tem 

na curadoria sua lógica estruturante. É dela a fala. A curadoria, segundo 

Ramos, “tem algo a dizer” (2010, p. 13). Esse discurso levado a cabo pela 

curadoria e endereçado ao visitante num processo dialógico de 

comunicação, “um processo atravessado por mediações”, segundo Cury 

(2005, p. 66-67), revela que a dialogia não se refere somente a sua 

produção, senão “essencialmente, às trocas simbólicas” entre quem o 

produz e aqueles que interagem, sendo afetados por ele, enquanto, ao 

reelaborá-lo, atribui-lhes suas próprias significações. 
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Marcelo Araújo (2017) apresenta o criador do discurso museológico 

como um narrador que reinventa o passado e o coloca sobre sua própria 

perspectiva. Diz o autor que, ao produzir um discurso, o museu “elenca e 

discrimina, ao mesmo tempo, produz vozes e silêncios, e define o que será 

colocado à vista”. Como alternativa aos silêncios propositadamente 

provocados, Araújo propõe o diálogo com os grupos sociais ausentes como 

mecanismo de produção de outras narrativas capazes de confrontar os 

preconceitos. 

De outra banda, a produção de exposições demanda um 

planejamento multidimensional e, além de comunicar sobre determinado 

acervo ou tema, requer a preocupação, sobretudo, em fazê-lo com 

dispositivos que possam atender a um público abrangente. Neste, a pessoa 

com deficiência, em geral tida como não público na maior parte da 

produção cultural, torna-se sujeito de um planejamento curatorial que 

pauta a diversidade como valor e potência humana. 

 

Figura 1 - Namoradeira tátil produzida por alunos da UFPEL (Museu da Baronesa, Pelotas – RS) 

  

Fonte: Doris Couto, 2018. 
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A foto apresenta a miniatura 3D de uma namoradeira – peça de 

mobiliário composta por duas cadeiras frente a frente, separadas por uma 

pequena mesa circular. Está sendo tocada por dois pares de mãos: uma 

masculina, que a toca pela parte externa, e outra feminina, com unhas 

grandes e pintadas de rosa, que a toca pela parte interior. 

Nesse aspecto, encontra-se diante de uma nova concepção no cenário 

nacional: o da acessibilidade em ambientes culturais (CUTY; CARDOSO, 

2012). E vale ressaltar que, quando se reivindica a acessibilidade enquanto 

direito, fala-se, no caso do Brasil, de 24,6 milhões de pessoas que possuem 

algum tipo de deficiência, segundo o Censo do IBGE de 2010. Portanto, 

uma quantidade muito expressiva da população brasileira, e não uma 

minoria como pode parecer a alguns. 

Sobre Porto Alegre, local da realização da exposição Porto Alegre na 

Ponta dos Dedos, o mesmo censo (2010) revela que 336.420 habitantes, 

aproximadamente um quarto da população do município, referiram pelo 

menos uma das deficiências investigadas. Declararam alguma deficiência 

visual, 249.804; motora, 104.070; auditiva, 80.753; e mental, 23.581 

habitantes. Desses, 202.372 são do sexo feminino e 134.048, do masculino. 

Em contrapartida, o Brasil tem o maior e melhor conjunto de leis, em 

nível mundial, voltadas às pessoas com deficiência. Porém, a exemplo do 

que ocorre em outros países, entre a lei e a vida há um abismo gigante que 

impede o acesso aos direitos mais elementares: como o direito de ir e vir 

por falta de mobilidade urbana que contemple todos os aspectos da 

acessibilidade; como o acesso a conteúdos em múltiplas linguagens, seja 

na escola, seja no museu ou em outros equipamentos públicos e privados; 

como o direito à diferença, à não discriminação e ao exercício pleno da 

cidadania. 
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Aqui se defende que exposições com dispositivos de acessibilidade 

sejam tratadas como exposições acessibilizadas, tendo em vista serem 

fruto da intencionalidade de dar acesso. 

Para subsidiar essa proposição, começa-se por indicar a etimologia 

da palavra acessível. No latim, accessibilis representa o que se consegue 

ter acesso com facilidade, lugar a que se consegue chegar.  

A expressão “exposição acessibilizada” não foi encontrada em 

nenhuma referência da Museologia, das Artes ou do Design, contudo na 

Química3 e na Informática4 se diz “acessibilizado” para abordar os modelos 

criados para possibilitar a compreensão de conteúdo e aprendizado às 

pessoas com deficiência. 

O conjunto de legislações internacionais e a farta legislação brasileira, 

avançada em nível mundial, no que se refere à proteção dos direitos das 

pessoas com deficiência, adotam as expressões acessíveis e acessibilidade 

em referência às condições de “pleno acesso”. 

Amanda Tojal (2007), reconhecida pela promoção de acessibilidade 

na Pinacoteca de São Paulo – primeiro projeto dessa natureza no Brasil –, 

em sua tese de doutoramento, vale-se da expressão “acessibilidade 

museológica” para se referir aos programas de ação educativa voltados às 

pessoas com deficiência. 

Vivane Sarraf (2015), pesquisadora do tema acessibilidade com foco 

nos processos comunicacionais, adota a expressão “mediações acessíveis 

em espaços culturais” e faz referência em seus estudos a “acessibilidade” e 

 
3 RAZUK, Renata. NETO, Washington. A química orgânica acessibilizada por meio de kits de modelo molecular 
adaptados. Revista Educação Especial, v. 28, n. 52, p. 473-486, maio/ago. 2015. Santa Maria. Disponível em: 
<http://www.ufsm.br/revistaeducacaoespecial>. Acesso em: 18/05/2018. 

4 BACELLAR, Simone Leal Ferreira. SANTOS, Rodrigo Costa dos. SILVEIRA, Denis Silva da. Panorama da 
Acessibilidade na Web Brasileira. XXXI Encontro da ANPAD, 2007. 

http://www.ufsm.br/revistaeducacaoespecial
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“acessíveis” no sentido de garantia de plena fruição ao conteúdo e ao gozo 

do ambiente sem barreiras. 

Sónia Santos (2009), pesquisadora portuguesa, em sua dissertação, 

trata, assim como Tojal, de “acessibilidade museológica” e defende a 

mudança atitudinal como elemento fundamental para a garantia do acesso 

em seu sentido mais amplo. 

Ao fazer referência à “exposição acessibilizada”, atua-se de forma 

educativa com relação aos direitos de fruição do conteúdo exposto. De 

pronto, já indica que ali o visitante está diante de uma prática que lança 

um olhar diferenciado e busca trazer para seu contexto de visitação 

comunidades que se vêem afastadas desses ambientes por conta das 

barreiras usualmente encontradas. 

 

 

A exposição Porto Alegre na Ponta dos Dedos apresentou como 

diferencial a proposta de acessibilização no âmbito das artes visuais, 

questão destacada, haja vista que exposições com dispositivos de 

acessibilidade são raras, especialmente no campo das artes. 

Na proposta foram priorizados dispositivos de acessibilidade para 

pessoas com deficiência visual de graus diferentes: fonte ampliada e 

contraste de cores (maquete tátil/parede) para a baixa visão; Braile, 

audiodescrição, maquetes táteis para pessoas cegas e tapetes podotáteis. 
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Figura 2 - Visitantes com deficiência visual (alunas do Instituto Santa Luzia) 

 

Fonte: Carlos Vaz -  acervo da autora. 

 

A imagem apresenta uma montagem de duas fotos. À esquerda, duas 

meninas com deficiência visual tateiam uma maquete. A mão esquerda da 

menina em primeiro plano está tocando o telhado do prédio, e sua mão 

direita conduz a mão da segunda menina pela maquete. Na imagem da 

direita, a menina toca a maquete e simultaneamente lê a legenda em 

Braile. 

Essas soluções de acessibilidade estiveram disponíveis também aos 

visitantes videntes. O que se entende como altamente recomendável, não 

no sentido do simulacro da deficiência, mas como incentivo ao uso de 

sentidos não convencionais, estimulando assim a sensorialidade e fazendo 

da visitação um deslocamento imersivo e lúdico, características propícias 

à promoção da experiência ao visitante. 
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Figura 3 - Vista da exposição POA na Ponta dos Dedos

 

Fonte: Doris Couto, 2015. 

 

A imagem apresenta, em primeiro plano, a maquete tátil da Usina do 

Gasômetro, legenda em Braile e parte do fio do fone da audiodescrição. E 

a vista geral mostra o conjunto de obras expostas lado a lado. Os quadros 

com as fotos estão posicionados acima, e as maquetes, abaixo destes, com 

inclinação de 45 graus. Aparecem seis maquetes táteis, e o conjunto de 

fotos correspondentes a cada um dos prédios. No fundo da sala, observa-

se uma janela ao lado, na qual se encontra um texto em fonte ampliada. 

Há abaixo da janela uma cadeira para descanso dos visitantes. As paredes 

são de cor laranja, onde as obras foram afixadas, e as maquetes são da cor 

branca. 

A ação educativa da exposição foi a Visitação de Olhos Vendados 

(VOV), objetivando estimular a percepção através do tato e da audição. 

Cada visitante participante da ação relatou a experiência em um 

formulário, documento analisado na pesquisa em foco. 

Para Larrosa, a experiência “é sempre aqui e agora, contextual, finita, 

provisória, sensível, mortal, de carne e osso, como a vida mesmo” (2010, 
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p. 14). Ao compreender as experiências dos visitantes da exposição Porto 

Alegre na Ponta dos Dedos como sendo um momento singular de cada um 

em contato com as obras expostas, das quais resultaram sensações 

provocadas por estímulos sensoriais, chega-se a outro aspecto defendido 

por Larrosa: o de que a experiência está desvinculada da razão, não pode 

ser calculada, programada. Nas palavras do autor, “sempre impura, 

confusa, demasiado ligada ao tempo, à fugacidade e à mutabilidade do 

tempo” (2010, p. 14). 

Larrosa propõe como condição indispensável para a concretização da 

experiência a existência de um sentido elaborado a partir daquilo que foi 

vivido, daquilo que “nos passa, nos toca”. Segundo o autor, a experiência 

ou as experiências são o que constitui e modifica um sujeito, e alerta, 

amparado por Benjamin, Kertész e Agamben, que a ausência da elaboração 

da experiência ou a submissão a experiências fabricadas podem roubar as 

palavras para se relatar as experiências vividas (2010, p. 20-24). 

De Benjamin, Larrosa toma, em O narrador, as suspeitas sobre o 

desaparecimento da capacidade de narrar, de contar histórias genuínas, 

quando as vivências da guerra não são elaboradas enquanto experiências, 

devolvendo soldados emudecidos diante do que viveram e do lugar para o 

qual voltam e que já não reconhecem. 

Nessa costura que Larrosa faz a partir de Benjamin, o autor alerta 

que “o relato é a linguagem da experiência, a experiência se elabora em 

forma de relato, a matéria-prima do relato é a experiência, a vida” (2010, 

p. 21). 

Dewey explica que a experiência tem um padrão e uma estrutura 

“porque não apenas é uma alternância do fazer e do ficar do sujeito a algo, 

mas porque consiste nas duas coisas relacionadas” (2010, p. 122). Segundo 

ele, o sentido necessário para validar a experiência como tal “abarca uma 

vasta gama de conteúdos: o sensorial, o sensacional, a sensível, o sensato 
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e sentimental [...] inclui quase tudo, desde o choque físico e emocional cru 

até o sentido em si” (2010, p. 88), pois, por exemplo, o simples ato de 

colocar a mão no fogo não se constitui em uma experiência. 

A necessidade de elaboração da experiência num diálogo entre o 

“viver” e o “pensar” para fazer se existir em uma existência calcada em 

sentidos remete ao que Umberto Eco (1968) chama de obra aberta ao 

tratar da reação do público a uma obra de arte. 

Essa perspectiva de obra aberta trazida por Eco faz com que se reflita 

sobre o que já alertara Larrosa (2010) quanto à construção do sentido 

daquilo que se experimenta. Faz com que possa ter algum significado, num 

constante alterar-se a partir de novos contatos, reformular-se a partir de 

pensar sobre o vivido, que nunca se encerra em si mesmo. A compreensão 

sobre a experiência do visitante foi fundamental para a análise realizada 

no estudo de caso e pode auxiliar projetos expográficos, não no sentido de 

planejar experiências, porque isso é inviável, mas no sentido de criar 

condições para a ocorrência de múltiplas experiências. 

 

 

Ao analisar o livro de registros e as fichas de avaliação da Visita de 

Olhos Vendados da exposição Porto Alegre na Ponta dos Dedos, ficou clara 

a ocorrência da experiência desses visitantes, restando caracterizados seus 

pressupostos.Num primeiro grupo, quem era vidente interagiu com as 

fotos, valendo-se de múltiplos sentidos ao realizar o percurso com os olhos 

vendados, estabelecendo-se a tensão para que o tato e a audição 

assumissem o lugar da visão.  

Enquanto no segundo grupo, as pessoas com deficiência visual 

tiveram um contato íntimo, de entranhamento, de preensão de sentidos 
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para se apropriarem da arquitetura dos prédios históricos e 

compreenderem como foram congelados na imagem fotográfica ali 

exposta. Além desses dois grupos, houve um terceiro que não participou 

da ação educativa de olhos vendados, mas “fechou os olhos para ver 

melhor”, entregando-se passivamente ao que propôs a exposição. 

Algumas falas encontradas nos documentos analisados são 

reveladoras: “Experiência única... não fazia ideia”; “Feliz por perceber um 

cuidado com a acessibilidade. Obrigado”; “Adorei a iniciativa já que 

existem poucos projetos culturais de acessibilidade aos museus. Muito 

lindo. Bravo! ”; “Braille deve estar emocionado”; “Num mundo cada vez 

mais individualista e indiferente, isso é diferença! Parabéns”; “Com 

certeza, uma grande experiência; “Experiência inovadora, nos fez 

experimentar a POA através dos dedos, sentindo o que vimos 

diariamente”; “Parabéns. Linda sensibilidade e a oportunidade de ver 

Porto Alegre na ponta dos dedos. Obrigado! ”; “Verdadeiras obras de arte”, 

dentre outras. 

Quanto aos aspectos do patrimônio de Porto Alegre trazidos ao 

público pela exposição, de modo geral, todos os visitantes relatam 

descobertas sobre as edificações, sobre seus elementos constituintes e 

inferem, em maior ou menor grau, a ocorrência da experiência em olhar 

para tal patrimônio de outra forma, percebendo-lhe a beleza, enxergando-

lhe nas entranhas pela primeira vez. 

Em uma passagem do livro Ensaio sobre a cegueira, o personagem 

do médico criado por Saramago fala de uma cegueira de quem vê, que se 

assemelha ao que relatam visitantes quando dizem que nunca haviam 

percebido os detalhes dos prédios que “passam em frente” no dia a dia: 

“Penso que não cegamos, penso que estamos cegos, cegos que vêem, cegos 

que, vendo, não vêem” (SARAMAGO, 1995, p. 309). As falas dos visitantes 

corroboram a assertiva do personagem da ficção de Saramago e dão conta 
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de que a cidade passa pelos olhos cotidianos das pessoas sem ser vista. Ao 

analisar as referências ao tato, recorrentes nos registros estudados, tomo 

emprestadas as palavras de Evgen Bavcar, fotógrafo, doutor em História, 

Filosofia e Ética pela Universidade de Sorbonne, vitimado por dois 

acidentes consecutivos, aos 12 anos de idade, que o deixaram cego, 

segundo o qual o “tocar” não permite a fuga de detalhes presentes na 

materialidade: “O toque tátil continua sendo o sentido da verdade, dado 

que ele não pode negar a materialidade das coisas” (BAVCAR, 1994, p. 3). 

Sennett (1943), em sua obra O artífice, estabelece uma preciosa 

relação entre o fazer e o pensar; analisa em exemplos de ações cotidianas, 

de pessoas que usam as mãos, a forma como o fazer manual desempenha 

um papel fundamental na geração de impulsos cerebrais. Ao discutir a 

preensão (ato de agarrar algo), o autor apresenta uma de suas ilustrações 

práticas para tornar mais compreensível tal funcionalidade da mão e que 

se pensa ser adequada ao estudo que se estabeleceu acerca da experiência 

do toque vivida pelos visitantes da exposição Porto Alegre na Ponta dos 

Dedos. Trata-se do relato de uma experiência desenvolvida pelo filósofo 

Thomas Hobbes com crianças das quais era tutor. 

Conta Sennett que Hobbes introduziu “as crianças num 

compartimento escuro onde colocara todo o tipo de objetos estranhos. 

Depois de passarem algum tempo ali tateando, pediu-lhes que deixassem 

o compartimento e descrevessem o que tinham visto com as mãos” 

(SENNET, 1943, p. 175, grifo da autora). 

Nos relatos que se seguiram, houve a observação, por Hobbes, que as 

crianças utilizaram uma linguagem mais afiada e precisa que as palavras 

que utilizavam quando podiam ver (grifo da autora). A explicação dada 

por Hobbes ao fenômeno foi de que o tato e a ausência da visão fizeram 

com que as crianças “agarrassem o sentido” no escuro e que, uma vez 

apreendido, este lhes auxiliava a uma descrição mais precisa do que 
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quando percebiam os objetos através da visão e da claridade da sala 

iluminada, “quando as sensações imediatas decaíam” (SENNETT, 1943, p. 

175). 

Cabe referir que na análise individualizada da fala de cada visitante, 

vinculado à categoria “a experiência de ver através do toque e o lugar da 

acessibilidade”, este estudo permitiu identificar o poder do tato e a 

possibilidade de utilização de tal sentido para a apropriação de detalhes da 

arquitetura e do patrimônio histórico, recorte temático da exposição. 

Diversos visitantes que mencionaram a importância, a beleza, a surpresa 

em descobrir elementos constituintes, estéticos ou não da arquitetura de 

Porto Alegre foram incisivos quanto ao papel de mediador dessa percepção 

exercida pelo tato. 

Dois dos visitantes (16 e 39) tratam a preocupação com a 

acessibilidade presente na exposição como um ato de amor: “Pensar e 

sonhar com a beleza para todas as pessoas é estética do amor” (16); “Muito 

amor tudo isso” (39), indicando uma contraposição à “modernidade 

líquida”, de Bauman, na qual a velocidade e o egoísmo imperam diante da 

generosidade e do compromisso com o outro. E desta partilha ainda o 

visitante 17: “Excelente ideia [...] num mundo cada vez mais individualista 

e indiferente, isso é diferença! Parabéns”. 

O maior número de registros deixados pelos visitantes dessa 

categoria adotou as palavras “acessibilidade” e inclusão/incluir para 

referência ao que vivenciou na exposição, como os exemplos que seguem: 

“Curso de acessibilidade”, é como expressa o visitante 24 sobre o que 

acabara de lhe ocorrer, enquanto o visitante 26 manifesta estar “feliz por 

perceber um cuidado com a acessibilidade. Obrigado” (grifo da autora). 

Por sua vez, o visitante 31 indica um alargamento perceptivo quanto 

ao direito das pessoas com deficiência: “Arte sem fronteiras. Viva a 

inclusão”. Quando menciona a derrubada de “fronteiras” que as soluções 
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de acessibilidade promovem reconhece o lugar do outro como igual e seu 

direito à diversidade. Em igual direção, caminha o visitante 28, que reforça 

o sentido de igualdade: “Arte para todos. Feliz por perceber um cuidado 

com a acessibilidade. Obrigado”. 

Os relatos desse grupo evidenciam o arrebatamento dos visitantes em 

suas descobertas diante de uma proposta que não distinguia videntes e 

pessoas com deficiência visual. Paradoxalmente, museus e suas 

exposições, em grande medida, são o templo da proibição do toque, 

reforçando a postura hegemônica de quem tem algo a dizer e determina 

como quer que seja percebido e para quem se destina: os ditos “normais”. 

Por óbvio, deve-se levar em conta as características de cada 

exposição, o acervo que a compõe e os aspectos de conservação da peça, a 

relevância e oportunidade de produzir ou não réplicas táteis (polêmicas no 

mundo das artes em função da “aura da obra”), entre outras possibilidades 

de acessibilização. De todo modo é possível afirmar que no mínimo ter 

uma equipe capacitada para receber pessoas com deficiência e saber como 

atuar em cada uma delas é um compromisso que deve ser assumido pelas 

instituições. 

 

 

Semelhante à primeira proposta, a exposição foi sediada no Casarão 

nº 2 do Centro Histórico de Pelotas e apresentou em maquete acessível o 

conjunto de prédios do entorno da praça, tombados como patrimônio 

histórico nacional. O diferencial nesse caso foi a possibilidade de conhecer 

os prédios, sua história, os elementos arquitetônicos através da exposição 

e ao sair à rua encontrá-los ao alcance dos olhos e/ou das mãos. 
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Nessa exposição, da mesma forma que na POA na Ponta dos Dedos, 

a sala foi planejada com fotografias dos prédios apresentadas em moldura, 

e abaixo, a maquete. Textos com fonte ampliada e legendas e texto em 

Braile foram outras soluções de acessibilidade. Teve-se a oportunidade de 

realizar mediação para um grupo de cegos de um evento chamado Olho de 

Sogra – idealizado e coordenado por Leandro Pereira, estudante de 

Museologia que perdeu a visão havia oito anos, quando trabalhava como 

design de móveis para uma fábrica da Serra Gaúcha. 

Tratou-se de um passeio turístico acessibilizado que recebia 

participantes de várias cidades e até de outros estados brasileiros. Na 

ocasião, foi feita a mediação na exposição e depois foram apresentados os 

mesmos prédios históricos andando pelo entorno da praça. Os detalhes 

que escaparam às maquetes e que não apresentam os elementos 

decorativos e escultóricos, em alguns casos puderam ser sentidos pelo tato, 

assim como sua localização no entorno da praça possibilitou o 

entendimento do planejamento daquele espaço central da cidade. 

De igual modo que na exposição Porto Alegre na Ponta dos Dedos, a 

percepção a partir do tato se repetiu nas falas dos visitantes em Pelotas. 

Enfatizou, assim, sua importância para pessoas com deficiência visual, 

instigando a pensar em como os museus podem criar alternativas para 

esse público que inclua o toque, resguardando os cuidados com o acervo e 

com a conservação preventiva. E tendo como exemplo o que faz a 

Pinacoteca de São Paulo, que selecionou um conjunto de peças e permite 

o toque por pessoas com deficiência. 
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Figura 4 - Mãos tocando elementos decorativos do Casarão 4 

da Praça Cel. Pedro Osório (Pelotas) 

 

Fonte: Doris Couto, 2018. 

 

A imagem apresenta mãos femininas tateando elementos decorativos 

de uma das sacadas do Casarão nº 4 da Praça Cel. Pedro Osório, em 

Pelotas. Os dedos da mão esquerda tocam a boca da carranca do 

ornamento, enquanto a mão direita parece se aproximar para explorá-lo. 

 

 

Reunindo 153 máscaras de cinco continentes e 42 países, integrantes 

de coleções privadas e de vários museus do mundo, a exposição explorou 

os sentidos atribuídos ao artefato e sua diversidade, vinculados a rituais 

que vão dos ritos dos povos indígenas aos carnavais europeus, como o de 

Veneza. Consiste numa exposição blockbuster, que circula pelas capitais 

brasileiras, em unidades culturais do Farol Santander, com visitação paga 
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e financiamento pela Lei Rouanet, que institui que os projetos contemplem 

medidas de acessibilidade. 

Nesse sentido foi montada uma mesa com 10 máscaras ofertadas ao 

toque. E estas eram tipos que se pode encontrar no mercado, não sendo as 

mais significativas da exposição.Em contato com o Santander, solicitou-se 

autorização para levar um grupo de pessoas cegas à exposição e realizar 

uma mediação especial com elas a partir de soluções que se criaria.  

 

Figura 5 - Mediação na exposição Etnos – Faces da Diversidade (2018) 

 

Fonte: acervo da autora. 

 

A imagem apresenta cinco pessoas sentadas sobre tatame colorido, 

em frente a uma máscara de ritual indígena. Diversos materiais estão 

dispostos no centro da roda e ao lado da mediadora que conversa com o 

grupo. 

Para situar os visitantes com deficiência visual, produziu-se uma 

maquete da sala de exposições em “foam”, de modo que eles fossem 

orientados na localização do espaço e na disposição das máscaras. Essa é 

uma solução muito simples de ser produzida e faz a diferença para quem 

vai se locomover pelo ambiente. 
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Entre as máscaras da exposição, foram selecionadas cinco que 

permitiriam demonstrar de modo tátil como eram. Foram impressas fotos 

em papel A4 180 gramas e realizadas intervenções sobre as imagens: 

contorno em tinta de relevo em duas delas, leque em papel sobre outra e 

uso de palha da costa e búzios, como a original. Também foram oferecidos 

ao toque esses elementos (búzios e palha da costa). Ainda se utilizou um 

globo, com marcação em relevo dos países originários das máscaras, que 

eles poderiam tocar. No dia da mediação, o Santander dispôs tatames e 

começou-se a atividade com todos sentados em frente à máscara roda-

capuz (apapaatai) – ritos do povo Waurá (nativos do Alto Xingu), que fazia 

a abertura da exposição. 

 

Figura 6 - Máscaras acessibilizadas com intervenção sobre fotografia (à esquerda, máscara da tradição  

indígena Waurá; à direita, máscara de Nana, do ritual do Candomblé) 

 

Fonte: acervo da autora. 

 

A imagem mostra duas máscaras de rituais. A da esquerda é 

confeccionada em palha em tamanho humano. Apresenta a parte do 

tronco e da cabeça integrados e em forma arredondada. A parte da saia é 

composta de palhas amarradas na altura da cintura. A máscara da direita 
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mostra uma coroa na cor roxa, com ornamentos de búzios e com a parte 

do rosto coberta por palhas. 

Depois de apresentar o conceito da exposição, a partir da visão do 

curador Marcelo Dantas, de indicar na maquete como as peças estavam 

apresentadas, ofereceu-se cada uma das máscaras ao toque e após cada 

uma mostrava (de modo tátil) no globo de que lugar era. Uma das 

máscaras foi a do ritual dos Waurá, que se encontrava atrás da roda em 

que se estava. Foi selecionada deliberadamente, pois era a única da 

exposição que tinha o tamanho humano, possibilitando um bom exercício 

da imaginação. 

A máscara de Nana gerou uma situação interessante: uma das moças 

do grupo era evangélica e ofereceu, num primeiro momento, resistência 

em tocar a máscara do Candomblé. Então lhe foram oferecidos 

primeiramente os búzios e a palha – ambos desconhecidos para ela, 

elementos da natureza e que, portanto, não pertenciam ao “demônio”, 

expressão que usou para se referir aos rituais de matrizes africanas. 

Depois se argumentou que a máscara era uma representação. Falou-se 

sobre a mitologia acerca de Oxalá e do apoio de Nana ao oferecer-lhe lama 

do fundo do lago para a criação do homem. Assim foi possível vencer a 

resistência e prosseguir sem dificuldade. 

Após a parte da mediação com as máscaras, os visitantes foram 

levados até a mesa onde alguns exemplares podiam ser tocados e que 

continha legenda em Braile. Para finalizar, foi feito todo o circuito, 

indicando-se os tipos de máscara para que escolhessem uma a ser descrita 

para eles em cada agrupamento da exposição. 

Essa foi uma primeira experiência na produção de soluções para 

mediar, de modo a assegurar acesso ao conteúdo de uma exposição já 

instalada. Foi um desafio muito interessante e demonstra que há 
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alternativas, contudo envolve compromisso, tempo, planejamento, 

orçamento.  

 

 

Cientes de que a “experiência” promovida ao visitante em uma 

exposição tem a capacidade de fazê-lo reelaborar sua própria postura 

perante temáticas importantes trabalhadas no projeto curatorial, é 

chegada a hora de os curadores e suas criações levarem em conta 

dispositivos de acessibilidade como uma potente ferramenta para que se 

possa eliminar ao máximo as barreiras de fruição aos públicos diversos. E 

dessa forma também contribuir para que se assegure o acesso à cultura 

enquanto direito fundamental que é. 

Ao acessibilizar e permitir que os dispositivos de acessibilidade, em 

tese para uso de pessoas com deficiência, possam ser utilizados por todas 

as pessoas, deixa-se claro que não se pode simular a deficiência e seu 

impacto na vida, no corpo e nas capacidades sensoriais.  Atua-se para que 

o visitante, ao vivenciar uma experiência do despertar de sentidos, “veja “ 

a deficiência e sobre ela realize suas próprias elaborações. 

Partindo-se da capacidade individual de reflexão de cada pessoa 

envolvida na experiência, seu grau de compromisso com valores, 

cidadania e respeito ao próximo, bem como aos seus direitos, é possível 

que ali se construa uma nova visão sobre as deficiências e sobre a 

diversidade humana. E isso é algo fantástico que deve ser traduzido para 

o pensamento e especialmente para os fazeres museais. 

Nesse derradeiro desfecho, registra-se o entendimento de que, para 

planejar uma exposição, seja onde for e independentemente do tema, com 

quaisquer acervos ou mesmo com ausência destes, faz-se necessário 

recomendar aos curadores que pensem nas experiências possíveis de 
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serem ofertadas aos visitantes. Não no sentido de controlar essa 

experiência porque se viu que esta não se sujeita ao controle, é pessoal e 

intransferível, mas no sentido de contemplar a fruição para todos os 

públicos possíveis. Permitindo, assim, o uso de múltiplos sentidos e 

criando uma exposição acessibilizada e condições para o exercício de 

faculdades humanas que vêm sendo cada vez menos utilizadas na 

condução cotidiana da vida. 

Pensar a cultura, os museus e a vida para todas as pessoas é o desafio 

apresentado aos museólogos, arquitetos, professores, designers, 

historiadores, e a todos, independentemente de suas profissões, porque 

não há garantia de direitos se não estes não forem indivisíveis; o humano 

enquanto diverso e a diferença enquanto identidade, potência e valor. 

Este artigo não se propõe a encerrar as questões levantadas, antes 

pelo contrário, deixa pontos a serem aprofundados em estudos futuros, 

acrescendo-lhe outros elementos e olhares, ou seja, produzindo uma nova 

experiência de pesquisa. Contudo pretende-se deixar esta contribuição 

para a Museologia e para outras ciências que lidam em seus universos 

cotidianos com a deficiência, com a cultura e com as “experiências 

humanas”. 
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En 2010, la Comisión Europea lanzó el “Premio Europeo a las 

Ciudades Accesibles”, que se repite anualmente desde entonces. Es de 

sumo valor para el turismo tradicional y cultural, como así para la 

promoción y venta del objeto turístico a ofrecer. La competencia cubre la 

accesibilidad en la vida cotidiana de los residentes de la ciudad y, en cierta 

medida, la accesibilidad de las ofertas turísticas.  

En lo que refiere a las ciudades y a la nueva corriente de turismo 

cultural urbano, en Argentina se está viendo, en los últimos años, mayor 

turismo y mucho de ese nuevo flujo turístico está compuesto por personas 

con deficiencias motrices, visuales y auditivas. Por lo tanto, es importante 

preparar a la ciudad para el turismo accesible y a su infraestructura 

hotelera, gastronómica y su entorno urbano para que la accesibilidad sea 

un requisito que esté dentro de la oferta turística, de forma que no 

 
1 Arquitecto, Miembro Comite Internacional de Críticos de Arquitectura (CICA), Fundador DOCOMOMO US/Florida, 
Miembro Honorario ICOMOS Mexico/Comité del SXX, Miembro Honorario ICOMOS Chile, ICOMOS Argentina, VP 
ISC20C ICOMOS Internacional, Asesor ICOMOS/UNESCO Patrimonio Mundial/SXX desde 2005. 
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presente limitaciones para los visitantes. Asimismo, el edificio debe 

responder adaptándose a las propuestas de sustentabilidad energética, con 

premisas de mínima disrupción de su parte física, donde toda intervención 

debe ser ejecutada por un profesional en preservación histórica para tener 

sensibilidad sobre lo construido.  

En este orden de ideas, en el año 2010, el Ministerio de Turismo de la 

Nación argentina lanzó las Directrices de Accesibilidad en Servicios 

Turísticos, que proveen herramientas para incorporar condiciones que 

permiten o facilitan el acceso a los servicios turísticos, evitando que sus 

usuarios se vean decepcionados o frustrados por un mal manejo de los 

sitios o por inconvenientes en términos de accesibilidad.  

Turismo accesible es aquel que se ocupa de la problemática de las 

barreras físicas, psíquicas y sensoriales que todavía hoy se encuentran a la 

hora de hacer turismo y que afecta a las personas que tienen dificultad 

para desplazarse o comunicarse, factores que comprometen la integración 

y participación (Rovira-Beleta Cuyás, 2003). El término tiene varios 

sinónimos en diferentes países, sin haberse acordado uno en común: 

turismo inclusivo, turismo adaptado, turismo para todos, turismo sin 

barreras (barrier free tourism), turismo de fácil acceso (easy access 

tourism), turismo universal (Organización Mundial del Turismo, 2016).  

La cuestión de la accesibilidad adquiere hoy mayor relevancia en 

virtud de la aparición a nivel global del turismo de la “cuarta edad”, es 

decir, de personas de arriba de 80 años que, dentro de sus posibilidades 

de movilidad, hacen turismo de distinta índole temática. A la luz de estos 

desarrollos, me detendré a describir las implicancias de la accesibilidad en 

el turismo en sitios patrimoniales. 
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La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 

(CDPD), aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 

2006, de la cual muchos países – inclusive Argentina – son parte, se basa 

en el llamado “modelo social de discapacidad”. Este modelo establece que 

la sociedad y las barreras que esta crea son lo que determina la 

discapacidad de una persona, no sus características físicas mentales, 

intelectuales o sensoriales; por lo tanto, es responsabilidad de la sociedad 

eliminar dichas barreras, no del individuo adaptarse a las mismas 

(HERITAGE BC, 2018). Si bien la CDPD no menciona específicamente el 

patrimonio o los lugares históricos, sí establece que las personas con 

discapacidad tienen derecho a participar plenamente en la sociedad, las 

artes y la cultura, lo que incluye el acceso, el uso y el disfrute de aquellos.2 

La accesibilidad de los visitantes a los sitios patrimoniales tiene que 

ver con cómo recibe y qué brinda el sitio. En otras palabras, respecto de 

los sitios patrimoniales, cualquiera sea su índole y ubicación (espacios 

cerrados o al aire libre), que tienen la capacidad de aceptar visitantes 

(turistas o académicos) en plan de recreación y/o investigación y que están 

abiertos al público, debemos analizar su “competencia”, es decir, su grado 

de “receptividad accesible”, lo que tiene que ver con su “capacidad de 

acogida y de carga” en comparación con otros centros similares. La 

competencia incluye la disposición del personal y la preparación física del 

entorno (natural o construido) para las personas con discapacidad, como 

así también la existencia de guías especializados, infraestructura 

(mobiliario, sanitarios, primeros auxilios) y señalética adecuadas etc. 

 
2 Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Nueva York, 13 de diciembre de 2006 (e.v. 3 de 
mayo de 2008), art. 30. 
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Para que el turismo sea accesible tiene que estar destinado a todas las 

personas, considerando que algunas pueden tener alguna discapacidad y 

procurando que la misma no les evite conocer el sitio en forma 

satisfactoria. El disfrute y participación digna en el “producto patrimonio” 

requiere una gran disposición tanto de la parte receptora (el sitio) como 

del visitante/turista/usuario con accesibilidad restringida (permanente o 

temporal). Por ejemplo, en relación con las personas con problemas 

respiratorios y los sitios naturales de altura considerable, se deben tomar 

las previsiones para contar con estaciones de oxígeno fijas o tener personal 

(guías, guarda parques etc.) provisto con cargas mínimas en su 

equipamiento.  

Los sitios patrimoniales no son elementos aislados porque están 

ubicados según la escala que tomemos en una región, ciudad, barrio etc. 

La escala es la que dicta de alguna manera la forma en que se llega a los 

sitios en cuestión (carreteras, medios de transporte etc.), el acceso a los 

mismos y la infraestructura apta para recibir a sus visitantes. Las ciudades 

(sin importar su escala), al igual que los sitios patrimoniales 

monumentales individuales o de conjunto, tienen una “capacidad de 

acogida” – llámese hotelería, transportes, restaurantes, comunicaciones, 

seguridad etc. – para abastecer no sólo al residente permanente si no para 

el residente temporario que es el turista (MADIA et al, 2014).  

En el caso de la imposición de un impuesto de acceso al casco antiguo 

de Venecia o a algunas de las islas de la laguna a aquellos visitantes que no 

pernoctan en la ciudad, podemos ver cómo la “capacidad de acogida” toma 

en consideración también el turismo. Se trata de un tema controversial 

pero que es entendible según el municipio si pensamos en los costos extras 

que significa la gran afluencia turística en lo que hace a la limpieza de la 

ciudad, la eliminación de residuos y el mantenimiento en general, entre 

otras cuestiones. 
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La “capacidad de carga” es un elemento crucial en la planificación de 

la sustentabilidad del sitio que abarca desde la ubicación del lugar de 

parqueo de automóviles privados, taxis y transportes de excursión hasta 

el de bicicletas, que hace a la accesibilidad al sitio. También la 

programación una vez en el mismo: la capacidad de absorción de los 

visitantes al conjunto y a sus lugares específicos en base a tiempos de 

recorridos, espacios físicos disponibles para recibir un considerable 

número de personas etc., todo ello teniendo en consideración la cantidad 

de visitantes con intereses distintos y la capacidad real que tienen guías y 

cuidadores de llevar adelante hacer sus funciones sin detrimento de la 

calidad de la presentación (MADIA et al, 2014). 

 

 

La señalética debería tener no sólo textos en Braille sino también 

debería incorporar en relieve los símbolos internacionales para personas 

con discapacidad para señalización general como así también para 

cartelería descriptiva en objetos varios (sobre todo en aquellos que se 

puedan tocar) y en folletería que la acompaña. Los videos deben tener 

subtítulos e, idealmente, traducciones al lenguaje de señas, y las 

grabaciones de audio deben tener versiones escritas al igual que los folletos 

(en lo posible en dos idiomas, el local y el inglés, debido al gran 

movimiento turístico cultural europeo hacia América Latina en los últimos 

años). 

La colocación de la señalización (letreros e información general) en 

ubicaciones que se puedan leer visualmente o hapticamente de pie, en un 

scooter o sillas de ruedas es sumamente importante. También se pueden 

ofrecer mapas y/o maquetas táctiles, como las que dispone la Ciudad de 

Buenos Aires, en varios centros de turismo. Estas consisten en “planos 
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cuyos destinatarios principales son las personas con discapacidad visual (y 

cuya) función (primordial) es (orientarlos) rápidamente mediante técnicas 

de representación gráfica en tres dimensiones. El relieve de determinadas 

superficies, el sistema Braille y el estudio de los colores, los contrastes y las 

texturas son claves para la concreción de estos planos. De esta manera, el 

usuario con discapacidad visual puede imaginar el espectro espacial por 

donde deberá moverse” (“Turismo accesible”, Página web del Gobierno de 

la Ciudad de Buenos Aires, 2020). 

Una de las creaciones más interesantes utilizando el sistema Braille 

en un sitio patrimonial se la debemos al artista italiano Paolo Puddu, 

ganador de la quinta edición del concurso "Un trabajo para el castillo" que 

giró en torno a la temática “Una mirada a otra parte - Relaciones y 

reuniones”. Lo que hizo el artista en su obra, titulada “Follow the Shapre” 

fue reinterpretar metafóricamente lo que no pueden ver los visitantes con 

discapacidad visual del panorama de Nápoles para “transmitirles” su 

belleza. Se trata de un pasamanos de metal que, a lo largo de toda la Piazza 

d'Armi, permite a estas personas disfrutar de uno de los puntos 

panorámicos y más representativos de la ciudad a partir de frases en 

Braille tomadas de La tierra y el hombre, el libro de Giuseppe De Lorenzo 

(“Il panorama di San Martino sarà anche per i non vedenti: ecco ‘Follow 

the Shape’ di Paolo Puddu”, Napolitoday.it, 2017). 

Otros ajustes importantes tienen que ver con el audio, que permite 

obtener información por medio de equipos fijos o portátiles que sintonizan 

las explicaciones en loop continuo. Estos últimos pueden ser equipos 

suministrados en el sitio o bien los propios celulares de los visitantes, que 

leen los códigos colocados en cuadros, objetos etc. (elementos muy útiles 

en Centros de Interpretación). Estos sistemas a veces tienen una 

desventaja tanto en sitios cerrados como abiertos dado que muchos 

requieren que sus fuentes estén fijas a un lugar y se debe prever que estas 
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no interfieran con los recorridos para no ser invasivos de la circulación de 

personas en sillas de ruedas, scooters, con andadores etc. De ahí que su 

ubicación deba ser estudiada y “testeada” antes de ser utilizados por el 

público. 

Continuando con el tema sonido, hay que tomar previsiones en 

relación con los sonidos exteriores y en los interiores. Las capacidades 

acústicas del sitio (absorción de ruidos, reverberación etc.) deberían ser 

sometidas a prueba para evitar interferencias con la capacidad auditiva y/o 

sensorial de las personas con discapacidad. De igual forma, la iluminación 

debe ser probada, en cuanto su falta o exceso pueden ser perjuidicales para 

las personas con discapacidades visuales. Los encandilamientos en 

interiores deben prevenirse y se recomienda el uso de protectores visuales 

para el sol en lugares abiertos de grandes resplandores. 

 

 

Los cambios de niveles (barreras arquitectónicas físicas) se 

conforman con desniveles pequeños en cambio de solados como los 

umbrales en las puertas, pero que así todo requieren cuidado para 

personas con movilidad reducida (para los que arrastran los pies o por el 

uso de andadores, bastones etc.). Lo aconsejable es poner pequeñas 

rampas fijas y las rampas removibles sólo en casos de emergencia en 

situaciones extraordinarias. Importante en todos estos elementos es el uso 

de pasamanos y barandas de protección adecuados. 

Los desniveles importantes (escaleras de acceso) deben proporcionar 

rampas cuando sea posible según los códigos locales de accesibilidad. Si 

partimos de que el acceso es igual para todos, la rampa debe estar lo más 

cerca posible del acceso principal (no es recomendable el uso de entradas 

secundarias porque atentan contra la igualdad de trato) o bien utilizar 
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plataformas móviles o sistema de “orugas” que permiten circular por la 

escalera y no son permanentes. Es recomendable que se prevean para los 

días de lluvia, sistemas cubiertos removibles para proteger a los usuarios 

de las rampas en su largo trayecto hasta el edificio. Si los elevadores son 

ubicados en el exterior se debe minimizar su impacto visual, considerando 

que es un sistema de elevación moderno. El mismo criterio debería 

utilizarse en aquellos edificios históricos que LOS no tuvieron desde su 

inicio, pero que meritan ser recorridos libremente en sus interiores de 

niveles superiores. 

Los sitios patrimoniales naturales fundamentalmente ofrecen 

diferentes itinerarios para todos los niveles de accesibilidad, permitiendo 

al visitante inscribirse en el adecuado para su estado físico. En Australia, 

para una excursión de un día en las Blue Ridge Mountains se ofrece en el 

sitio de inscripción las siguientes y claras opciones: Accesible (requisitos 

de movilidad), Activo (requiere alto nivel de condición física), Suave 

(requiere un nivel mínimo de condición física), Moderado (requiere un 

nivel medio de condición física). También en Latinoamérica hay 

previsiones para personas con discapacidad al igual que en otros 

continentes, sobre todo en sitios agrestes o de temperaturas extremas, 

proveyendo a los que necesitan de sillas de ruedas, senderos adecuados, 

etc. y verificando que el sitio las tenga y verificando su disponibilidad 

(ejemplo: Cataratas del Iguazú, en la provincia argentina de Misiones, que 

tiene senderos y transporte de tren preparados). 

 

La seguridad del sitio no sólo implica la existencia de cuidadores para 

evitar acciones contra los artefactos en cuestión sino la planificación 

necesaria para la integridad física del visitante con recorridos que incluyan 



468 | Experimentações do patrimônio: diversidades e resistências 

 

desde barandas adecuadas hasta puentes o pasadizos o bien habitaciones 

diseñadas para soportar cargas considerables de grandes números de 

visitantes al mismo tiempo. Con respecto al párrafo anterior, y relacionado 

con el “sitio físico”, es más fácil preservarlo, salvaguardarlo, cuando la 

gente lo puede apreciar mejor (sin amontonarse, moviéndose por lugares 

seguros etc.), lo que hace que la interpretación del sitio y la preservación 

del mismo sean inseparables. 

Igualmente importante es el diseño de la iluminación del sitio 

(interior o exterior) para evitar accidentes por carencia de iluminación 

media aceptable, como también lo es la elección del tipo de iluminación 

para evitar la suba de la temperatura en espacios cerrados que afectan 

también a los artefactos y estructuras a exhibir. Así también el contar con 

sistemas contra incendios y evacuación de humo y personal entrenado en 

emergencias al igual que un sistema integral de emergencia con ruta de 

evacuación claramente indicada.3 

 

 

Un tema de actualidad, la pandemia por Covid19, requiere mucha 

atención en relación con la “capacidad de carga” de los sitios. La 

accesibilidad y la seguridad física de los visitantes está directamente ligada 

a su cantidad en un corto período de tiempo y algunas veces a situaciones 

que requieren de ellos un esfuerzo físico considerable como subir las 

pirámides mayas o caminar en las ruinas de Masada en el Mar Muerto con 

temperaturas altísimas. Es responsabilidad del centro a visitar prever los 

elementos a sortear por el público así como también hacer 

 
3 Como fuente complementaria sobre el tema de Accesibilidad en Sitios Patrimoniales se puede destacar la 
“Declaración del Circulo” (Madrid 2019), sobre todo en su Tercera Parte bajo el titulo “Seguridad de las Personas en 
el Uso del Patrimonio Cultural. 
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recomendaciones para hacer las visitas a los sitios, sea con guías o en 

forma individual; sobre todo en espacios y centros de interés al aire libre. 

A pesar de que ningún país puede quedar estigmatizado por la 

pandemia, debe haber una gestión y protocolo bien definida al tener datos 

más tranquilizadores. El turismo cultural masivo volverá lentamente a 

desarrollarse de acuerdo a las políticas de los diferentes países y a la 

confianza de la gente en volver a viajar a sitios patrimoniales 

internacionales, sin descontar los centros de interpretación, los museos, 

microcines, y auditorios que los contengan. En un futuro se deberán 

considerar la distancia entre butacas, como así también el número de 

gente en museos etc. Básicamente, se ha de determinar un área en metros 

cuadrados por persona, en ámbitos para circular y/o para estar en un 

salón de información o microcine. Asimismo, estos espacios tienen que ser 

desinfectados por un sistema automático en un intervalo de tiempo 

programado o bien con personal en forma manual. Todo esto regulado 

mediante “políticas de anticipación” y protocolos adecuados, designados 

según la configuración de cada sitio patrimonial. 

 

 

En estas últimas décadas, con la proliferación del turismo por 

facilidades logísticas (transporte aéreo, hotelería etc.), también aparece el 

marketing de los sitios patrimoniales por países y ciudades que lo 

“venden” como opción frente al turismo tradicional (sierras y playas). El 

turismo cultural debe contar con sitios accesibles para todos y estos 

brindar seguridad a sus visitantes y al personal que los maneja.  

La cooperación global tendiente a compartir y difundir experiencias 

de gestión y seguridad sobre dichos sitios, respondiendo a planificaciones 
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eficaces a nivel general que se adapten a las particulares de cada lugar, 

resulta entonces indispensable. 

A su vez, post Covid19 seremos testigos de un gran cambio en la 

arquitectura tradicional, como así también en los sitios patrimoniales de 

turismo y en el tratamiento del público que a ellos concurrirá. Así, “los 

accesos, comunicaciones verticales, aseos y espacios comunes de cualquier 

edificio, cobrarán una especial importancia en su papel para el control, la 

higiene y el distanciamiento social, donde tendremos que incorporar 

aspectos que nos acerquen al concepto «Contact Less Buildings»”, lo que 

implica atender asuntos como su “coste, rentabilidad, sostenibilidad, 

incorporación al Patrimonio Cultural o los distintos modelos de urbanismo 

que se puedan cuestionar, como la controversia entre la ciudad 

concentrada frente a la dispersa” (Espinosa de los Monteros, 2020). 
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