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Apresentação 

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

a renovação conceitual de patrimônio consolidou, nos anos de 1980, o debate sobre o direito à memória 

como elemento de cidadania, reconhecido pela Constituição de 1988. O texto constitucional 

representou ainda um marco importante para compreender o deslocamento da atribuição de valor 

cultural do Estado para a sociedade, o que incidiu largamente na concepção processual de patrimônio, 

forjada no campo de disputas, contestações e dissensos. Na contemporaneidade, a dimensão social 

inscrita no patrimônio vem ganhando expressão como novo paradigma a pautar a ressemantização do 

conceito e a reconfiguração do campo. Agenciada pela noção ampliada do termo, a participação de 

variados atores sociais em processos de patrimonialização − nos quais figuram diferentes atribuições 

de valores a bens, lugares e práticas culturais − tem se constituído em ações instrumentalizadas por 

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

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

protagonizada por atores sociais marginalizados/silenciados/invisibilizados pelos discursos 

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

nos debates sobre mudanças de paradigma conceitual, que apresentam novas exigências às tarefas 

teóricas e metodológicas do historiador, ao empreender “o passado enquanto um problema a ser 

resolvido”. Nesta perspectiva se deu a escolha do tema “Patrimônio, Resistência e Direitos” para a 

terceira edição do Seminário do Grupo de Trabalho “História e Patrimônio Cultural”, da ANPUH: 

trata-se de um convite a refletir sobre as múltiplas camadas de sentido que o revestem, no debate 

público dos últimos anos, de modo a reunir, de forma virtual, entre 04 e 08 de outubro de 2021, 

estudantes, pesquisadores e profissionais de instituições de patrimônio e memória, professores do 

ensino básico e superior de todo o país. Por meio de intercâmbio acadêmico, troca de experiências, 

apresentação e debate das investigações em curso, pretende-se contribuir para a formação de 

estudantes e jovens pesquisadores, bem como estreitar os laços dos integrantes do GT, consolidar a 

rede de pesquisadores na área temática e produzir subsídios para a formulação de políticas de 

patrimônio inclusivas, democráticas, plurais e diversas, com a produção e divulgação de conhecimento 

sobre o assunto. 

Antonio Gilberto Ramos Nogueira (UFC) 

Aterlane Martins (IFCE)  

Carolina Ruoso (UFMG) 

Patrícia Alcântara (IPHAN-PI) 

Coordenadores - GT História e Patrimônio Cultural da ANPUH  

(Gestão 2019-2021) 
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Programação Geral 
 

Dia 04/10 – Segunda-feira 

 

19h – Solenidade de Abertura  

 

19h30 às 21h30 – Conferência de Abertura  

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

Prof. Dr. Paulo César Garcez Marins (USP) 

 

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

 

Dia 05/10 – Terça-feira 

 

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

patrimônios culturais 

Mediação: Profa. Carolina Ruoso (UFMG) 

 

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

Prof. Dr. Antonio Gilberto Ramos Nogueira (UFC) 

 

Museologia Social e inventários participativos: decolonialidade e participação social nos 

processos de patrimonialização 

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

 

Museus Indígenas: Mobilizações, Afirmação Étnica e Redes de Memória 

Suzenalson Kanindé (Unilab) 

 

Mestra Maria da Tiê (Tesouro Vivo do Ceará) 

 

14h – Simpósios Temáticos  

 

19h às 21h – Lançamento de Livros 

Coordenação: Vagner Silva Ramos Filho (Unicamp) 

 

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

Yussef Campos (compilador). Arraes Editores, 2019.  

 

Palanque e Patíbulo: o patrimônio cultural na Assembleia Nacional Constituinte  

Yussef Campos. Editora Palavrear, 2019.  

 

Patrimônio Imaterial e Políticas Públicas no Brasil: trajetórias e desafios 

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

 

World Heritage Patinas: action, alerts and risks 

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

 

Experimentações do Patrimônio: diversidade e resistências  

Hilda Fraga; Claudira Cardoso; Éverton Quevedo; Véra L. M. Barroso (Orgs.). Editora Fi, 2021.  
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Tempos remotos: ensino de História e a pandemia de Covid-19 

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

 

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

Gustavo Moura. Taipa Editorial, 2021.  

 

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

(IPHAN) (1967-1979) 

Carolina Saporetti. Appris, 2021.  

 

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

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

 

Educação Brasil  

Jeferson Soares (Org.). Livrologia, 2019.  

 

Dia 06/10 – Quarta-feira  

 

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

políticas públicas do patrimônio cultural 

Mediação: Profa. Patrícia Alcântara (IPHAN-PI) 

 

Patrimônio imaterial: engarrafando nuvens? 

Prof. Dr. Carlos Sandroni (UFPE) 

 

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

desafios da participação 

Profa. Dra. Lia Calabre (Casa de Rui Barbosa) 

 

Restituição e reparação: refletindo sobre patrimônios em diáspora 

Profa. Dra. Márcia Chuva (Unirio) 

 

14h – Simpósios Temáticos  

 

Dia 07/10 – Quinta-feira 

 

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

entre patrimônio e educação 

Mediação: Aterlane Martins (IFCE) 

 

Escreviver o patrimônio na educação 

Profa. Dra. Carmen Gil (UFRGS) 

 

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

industrial 

Profa. Dra. Cristina Meneguello (Unicamp) 

 

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

patrimônio cultural no Brasil 

Profa. Dra. Isabel Guillen (UFPE) 
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"Combates pela História Ensinada": o arquivo escolar como patrimônio documental, fonte e 

objeto para a aprendizagem histórica 

Profa. Dra. Ana Carla Sabino Fernandes (UFC) 

 

14h – Simpósios Temáticos  

 

19h– Terreirada virtual  

 

Calé Alencar   

Mestre Geraldo Amâncio e Guilherme Nobre 

 

Dia 08/10 – Sexta-feira 

 

9h – Vivências com o patrimônio cultural I 

 

Sala 01 

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

Sala 02 

Temática: Patrimônio e cidadania cultural  
Convidado: Coletivo Titan 
 

14h – Vivências com o patrimônio cultural I 

 

Sala 01  

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

Sala 02 

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

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

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

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

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

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

 

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

ensino de História 

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

 

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

esferas pública e privada  

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

 

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

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

 

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

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

 

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

formais de aprendizagem 

Prof. Dr. Almir Félix (UFRN) 

 

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

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

 

ST 11 - Questões étnico-raciais e Patrimônio Cultural 

Profa. Dra. Manuela Areias Costa (UEMS) 

 

ST 12 - Patrimônio e Relações Internacionais 

Prof. Dr. Rodrigo Christofoletti (UFJF) 

 

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

Prof. Dr. Yussef Campos (UFG) 

 

ST 14 - Patrimônios dissonantes, direitos e resistência  

Profa. Dra. Cristina Meneguello (UNICAMP) e Profa. Dra. Daniela Pistorello (UNIVILLE/SC) 

 

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

Profa. Dra. Janice Gonçalves (UDESC) 

 

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

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

 

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

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

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

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

  

Um campo de estudos na história da arte e do patrimônio cultural nasceu nos anos 1980, com a noção 

de lugares de memória, dedicado à história dos museus e da museologia. No Brasil, podemos citar o 

livro de Maria Cecília França Lourenço, intitulado "Museus acolhem o moderno", como uma obra 

inaugural, dedicada a narrar uma história para os museus de arte brasileiros. Desde então, foram 

desenvolvidas pesquisas a respeito de museus de arte universitários, de arte regional, arte popular, ou 

ainda, a relação da arte conceitual com o museu. No século XXI, estes estudos foram ampliando o 

recorte e, desdobrando em produções a respeito da história das exposições, das curadorias, dos 

catálogos, das práticas dos visitantes, das fotografias de vista de exposição, entre outras possibilidades 

abertas para a pesquisa, este simpósio está interessado em construir diálogos a respeito de todos esses 

temas. Incluímos também as experiências museus de artista, que são instituições museológicas ou 

processos museológicos, criados por artistas e que reúnem nos seus fazeres ações de musealização da 

arte em espaços alternativos. 

 

Dia 05/10 (Terça-feira) – 14h às 18h 

 

Um centro de artes visuais para o Ceará: a Casa Raimundo Cela no contexto da política 

cultural no brasil (1967-1989) 

 

Anderson de Sousa Silva (FPO/Prefeitura de Caucaia) 

 

Este trabalho versa sobre a criação do Centro de Artes Visuais Casa Raimundo Cela, no final dos anos 

1960, no contexto das políticas culturais desenvolvidas no Ceará e no Brasil. A Raimundo Cela fez 

parte de um conjunto de ações, desenvolvidos pela Secretaria de Cultura do Ceará, para ampliar os 

espaços para às manifestações artísticas e culturais. O crítico de arte Clarival do Prado Valadares 

elaborou, junto a Heloísa Juaçaba, o Plano Diretor da instituição, que previa a realização de cursos, 

conferências e exposições, dentre as quais um Salão Nacional de Arte – chamado de Salão Nacional 

de Artes Plásticas do Ceará (SNAPC). Heloísa Juaçaba estava a frente do setor de Artes Plásticas do 

Conselho Estadual de Cultura e Clarival do Prado Valadares era o responsável pela área de Artes do 

Conselho Federal de Cultura. Nesse sentido, analisamos a criação e a trajetória do Centro de Artes 

Visuais Casa Raimundo Cela integrada a uma rede de relações, que se articulava entre as políticas 

culturais do estado do Ceará e do Brasil. A alteração do nome da instituição, anos depois, para Casa 

de Cultura Raimundo Cela se justifica na sua adequação a um programa de incentivo, do governo 

federal, para a criação de casas de cultura nas diferentes regiões do país. Para o desenvolvimento do 

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

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

com artistas.   

 

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

 

Imaginação museal de Nice Firmeza: cores e sabores da resistência 

 

Luiza Helena Amorim Coelho Cavalcante (UFC) 

 

Virgínia Woolf, no ensaio “Um teto todo seu”, escreveu que para as mulheres que pretendiam escrever 

ficção fazia-se necessário um lugar sossegado para produzir, ter independência financeira e validação 

social. Partindo de uma liberdade poética, pode-se pensar: a artista cearense, Nice Firmeza, precisava 
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de um jardim só dela, colorido e sem limites. Cedo, aprendeu a construir seus próprios espaços poéticos 

de resistência para atingir seu objetivo de ser uma artista. Integrante da Sociedade Cearense de Artes 

Plásticas (SCAP), desenvolveu-se enquanto uma trabalhadora dos mundos da arte, atuando em várias 

funções como arte educadora, mediadora, museóloga, curadora, entre outras. Que tensionamentos 

encontramos nessa trajetória? Que obstáculos uma mulher enfrentava para ser artista plástica, na 

década de 50, no Ceará? Nice conquistou o teto e o reconhecimento internacional, tendo exposto na 

Rússia, França, Marrocos, entre outros países. Junto ao marido, Estrigas, abriu as portas da própria 

casa e criaram o Minimuseu Firmeza. Ela fez do bordado e do ato de bordar, uma obra de arte, criando 

suas peças e compartilhando saberes com alunas, debaixo das mangueiras do sítio, onde morava. Para 

Gilmar de Carvalho, Nice ao dedicar-se ao bordado, correu o risco de ser chamada de bordadeira 

“como se fosse depreciativa para a condição de artista”. De que forma o bordado materializa uma 

resistência, ainda hoje no Museu, após a morte de Nice? Essas discussões são parte de uma pesquisa 

de dissertação de mestrado, em andamento. A investigação conta com apoio financeiro (bolsa) da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) e está vinculada ao 

Grupo de Estudos e Pesquisas em Patrimônio e Memória (GEPPM/UFC/CNPq). 

 

Palavras-chave: Nice Firmeza; Minimuseu Firmeza; História da Arte no Ceará. 

 

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

do Homem do Nordeste - MUNHE (2003 - 2019) 

 

Daniel Vicente Santiago (UNIRIO) 

 

Na perspectiva dos direitos constitucionais da década de 1980 no Brasil, que afeta positivamente uma 

série de políticas públicas voltadas para o campo da Educação e Cultura e, consequentemente, para o 

campo dos museus, que busca inclui narrativas de diferentes grupos étnicos e sociais no discurso 

institucional museal, pretende-se com esta comunicação apresentar uma interpretação da experiência 

museológica praticada no Museu do Homem do Nordeste (MUHNE), entre os anos de 2003 e 2019, 

que pretendeu garantir uma plural representação social, novas construções de identidades e valoração 

de memórias deliberadamente “esquecidas” em sua exposição. Idealizado por Gilberto Freyre, este 

museu histórico-antropológico, carregava uma específica leitura de “Nordeste” e de “Homem do 

Nordeste”, reconsiderada no processo. Percebe-se que na documentação analisada, referente ao 

processo de democratizar as narrativas do MUHNE (registrado em ‘três diários” que evidenciam os 

debates travados em torno da revitalização, organizado pela consultoria contratada), uma gradação em 

declínio de intensidade para continuação da democratização daquele espaço museal, sendo sintoma, as 

novas denominações atribuídas ao longo do tempo: “revitalização” (2003 - 2011); “requalificação” 

(2012 - 2015); “reforma e mudanças” (2016 - 2019). As mediações educativas realizadas no museu, 

após inclusão de outros objetos e uma reconfiguração das temáticas também serão consideradas, 

principalmente, sobre os tipos de narrativas que emergem e as conflitualidade inerentes a naturalidade 

dos diálogos entre as comunidades/públicos/visitantes e educadores.  

 

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

 

A partilha da arte: os destinos das pinturas brasileiras de Albert Eckhout na formação das 

coleções e dos museus de arte da Dinamarca (1755-1845) 

 

René Lommez Gomes (UFMG) 

 

Afirma-se que a pintura do Brasil Neerlandês, criada sob o mecenato de Nassau, ficou obscura até a 

sua descoberta por Alexander von Humboldt. De fato, o livro Kosmos fez as obras de Albert Eckhout 
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e Frans Post conhecidas. Mas, a narrativa distorce a biografia das obras, apagando seu papel na 

formação dos museus de arte dinamarqueses. Humboldt conheceu as obras brasileiras de Eckhout no 

Museu Real de Arte da Dinamarca, em 1845. A sua incorporação na coleção resultou de um longo 

processo de partilha, entre vários museus, dos itens da Kunstkammer real, onde estavam desde 1656. 

Em 1755, a antiga Kunstkammer era um enclave do passado no século das luzes. Optou-se, então, pela 

sua remodelação segundo critérios da História da Arte de Winckelmann, criando-se a Galeria Real de 

Pintura sob curadoria de Gerhard Morell. As obras de Eckhout foram divididas entre a Kunstkammer 

e a Galeria, por serem consideradas arte ou curiosidade. Já no XIX, voltou-se a se questionar a 

ordenação das coleções reais, ao se discutir a fundação de museus nacionais para a formação cidadã. 

Resultou disto a sua divisão entre museus temáticos, com as obras divididas entre o Museu Real de 

Arte e a Real Galeria de Pintura. Parte das pinturas foi classificada como referências ao gênio artístico 

neerlandês, parte como vestígio do passado do Brasil; levando à sua inclusão no Departamento 

Etnográfico do Museu Real de Arte. Esta comunicação narrará a formação das coleções e dos museus 

de arte da Dinamarca, que nasceram da partilha da real Kunstkammer. A interpretação do processo se 

fará pelo estudo das biografias das obras de Eckhout, mostrando como os critérios de formação das 

coleções mudaram a interpretação das próprias pinturas. 

 

Palavras-chave: História das Coleções e dos Museus de Arte; História das Exposições; Arte e 

Informação. 
 

Dia 06/10 (Quarta-feira) – 14h às 18h 

  

Antimuseu Dandara e a força dos trabalhos subversivos da memória 

 

Carolina Ruoso (UFMG) 

 

Nosso ensaio pretende apresentar a análise do trabalho do artista Desali elaborado durante a sua 

residência no Programa Bolsa Pampulha, ano 2019, no Museu de Arte da Pampulha, na cidade de Belo 

Horizonte. Analisamos a sua pesquisa em artes Museu Dandara a partir da noção de museu de artista. 

O artista realizou uma intervenção na Comunidade Dandara, que nasceu da Ocupação Dandara 

realizada em 2009, montando um espaço de arte com oficinas livres para adultos e crianças, no dia da 

abertura da exposição no MAP o artista convidou a todos os participantes para participarem do leilão 

das obras produzidas na Comunidade Dandara. O trabalho do artista é um desmonte do sistema de 

artes e das disposições museo-lógicas criando, portanto, um Antimuseu Dandara. O Antimuseu 

Dandara nos convida a conhecer a história dos trabalhos subversivos da memória durante e após o 

período da Ocupação Dandara. Ao investigarmos a respeito da Ocupação que aconteceu no ano de 

2009, em um bairro da região da Pampulha, pudemos ler o blog que pode ser compreendido como um 

arquivo popular disponível no ciberespaço, acessamos dissertações e teses que narram os 

acontecimentos e os debates sobre reurbano, a participação do Movimento dos Trabalhadores Rurais 

Sem Terra (MST), as Brigadas Populares (BP), a Comissão da Pastoral da Terra (CPT), toda uma Rede 

de Apoio e o papel das mulheres que lideraram os trabalhos na Ocupação. Ao estudar os materiais 

citados identificamos que os trabalhos subversivos da memória compõem a Luta. A Luta é uma 

categoria nativa para compreendermos a noção de antimuseu. 

 

Palavras-chave: Museu de artista; antimuseu; ocupação Dandara; Desali. 
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Entre o visível e o oculto: artistas e produções das artes visuais negras nos acervos e coleções 

dos museus do Ceará – o caso da branquitude no Museu de Arte da Universidade Federal do 

Ceará – MAUC – UFC 

 

Joana d´Arc Sousa Lima (UNILAB) 

Adenauer Marcos da Costa (UNICENTRO/PR) 

A pesquisa, ainda inconclusa, pretende discutir a escrita da história da arte brasileira que sob a força 

de um projeto epistemológico colonizador e ocidental expulsou de sua narrativa a presença, trajetória 

e produções artísticas de criadores negras e negros brasileirxs. As ausências, ocultamentos e 

invisibilidades fazem parte de um sofisticado e complexo sistema de colonização em curso 

historicamente e vem marcando um dos atos da branquitude. No horizonte maior de abrangência 

prevemos uma investigação nos acervos artísticos dos respectivos museus, cito, Museu de Arte da 

Universidade Federal  do Ceará – MAUC; Museu de Arte Contemporânea (MAC-CE); Museu da 

Fundação  Edson Queiróz (UNIFOR- CE) e o Museu José de Alencar – Coleção Arthur 

Ramos,  objetivando mapear a presença de criadores negras e negros em suas coleções, e, 

portanto,  recolocar questionamentos sobre onde estão esses criadores nos museus, nas coleções e  na 

narrativa histórica da arte brasileira? Nesse simpósio iremos apresentar os resultados parciais da 

pesquisa no MAUC e mais que trazer as ausências e presenças de criadores negr@s queremos 

problematizar a forte presença da branquidade nessa instituição renomada e importante para a exibição, 

conservação e formação para as artes visuais no estado.   

Palavras-chave: Museus; Branquitede; artes negras.   

  

O museu de arte negra e a imaginação museal de Abdias Nascimento 

 

Rodrigo Rafael Gonzaga (PPGArtes/EBA/UFMG) 

 

Esta pesquisa busca analisar o processo de construção de uma estética negra no Brasil, como 

ferramenta política e ideológica para afirmação de uma identidade afro-brasileira, entre as décadas de 

1950 e 1970, justamente em um período em que se formulava o campo da curadoria de arte no país. 

No momento oportuno, para derrubar a apologia a uma mestiçagem pacífica que não disputa espaços 

e relações de poder nos estudos sobre teoria, história e crítica de arte, trazemos a prática curatorial e a 

imaginação museal de Abdias Nascimento como estratégias de enfrentamento aos apagamentos das 

experiências negras na arte brasileira. A investigação lança o foco para a sua atuação como curador do 

Museu de Arte Negra, o MAN, em 1950, ano de grande autonomização da arte moderna e de seu 

agente legitimador. Nosso interesse com este estudo é apontar para o processo de construção da rede 

de sociabilidade que orienta sua perspectiva teórica e sustenta sua prática de formulação para superação 

do racismo, no campo da arte e em seu sistema. Para tal, tomamos a imaginação museal do MAN como 

criação de uma instituição que produz um discurso socio-histórico de memória, poder e resistência, 

sendo um centro produtor de ressignificações e contra-narrativas na história da arte.  

 

Palavras-chave: Curadoria; Estética negra; história da arte afro-brasileira. 

  

Artistas confinados: os acervos prisionais e suas possibilidades 

 

Viviane Borges (UDESC) 

 

A presente comunicação trata de dois artistas localizados em espaços de memória prisional. Esses 

lugares guardam não apenas informações visuais a respeito das atividades realizadas dentro do espaço 
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de confinamento, mas também neles é possível perscrutar os caminhos e as escolhas que configuram 

o patrimônio prisional. Acervos aqui entendidos como objetos visuais produtores e receptores de 

sentidos e dotados de agência, vetores que permitem pensar as relações estabelecidas a partir deles 

como potencialidades para discutir a noção de patrimônio prisional. Centrarei aqui na análise do 

percurso da pesquisa que, frente a muitos pintores anônimos, permitiu a identificação de dois artistas, 

cujos quadros pertencem ao Museu Penitenciário Paulista (São Paulo/ Brasil) e Núcleo Museológico 

da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP) (Lisboa/Portugal). 

 

Palavras-chave: patrimônio prisional; objetos visuais; Pinho; patrimônio cultural; história do tempo 

presente. 

 

Dia 07/10 (Quinta-feira) – 14h às 18h 

  

Arte-educadores museais e suas trajetórias na construção do fazer: desafios e perspectivas da 

profissão 

 

Gabriela Maitê Turetta (UFRPE/FUNDAJ) 

A pesquisa se debruça sobre os educadores museais, especialmente dos museus e exposições de arte, 

e suas trajetórias na construção do fazer cotidiano e suas perspectivas sobre a profissão, no que diz 

respeito às condições laborais, aspectos metodológicos e profissionalização no contexto das políticas 

públicas de educação museal instituídas no país a partir de 2010. Os educadores museais desempenham 

um importante papel de tensão dos museus frente às demandas populares, favorecendo a inclusão de 

novas memórias, estéticas e perspectivas políticas. No entanto, compõem um setor precarizado nas 

relações laborais e negligenciado pelas políticas públicas culturais. Diante disso, a proposta é ouvi-los 

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

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

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

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

protagonizando a produção da narrativa a ser analisada para o presente estudo. Busca-se imergir nas 

narrativas produzidas pelos educadores museais para compreender a complexa relação entre esses 

sujeitos e o contexto laboral, político e cultural no qual estão envolvidos. Com isso, espera-se 

tangenciar o conjunto de práticas desenvolvidas por esses sujeitos no cenário da Educação Museal e 

compreender como isso se relaciona com suas experiências pessoais frente às estruturas educacionais, 

no campo dos museus, existentes.  

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

 

Labirintos de ausências e presenças: diálogos entre obra de arte e ensino de história no 

MAMAM 

 

Lucas Andrade Avelar de Freitas (UFPE) 

 

Inspirada na investigação sobre a ausência de artistas mulheres na Coleção do Museu de Arte Moderna 

Aloisio Magalhães, coordenada pela administração da instituição desde 2019, esta pesquisa analisa 

essa seleção de obras sob a ótica das escolhas humanas e a lê através da sua própria historicidade. 

Objetiva-se, então, compreender o museu como local de trocas e conexões que envolvem seu meio 

cultural para reafirmar a sua função sociopedagógica e ampliar as experimentações acerca das 

operações mnêmicas nesse campo. Localizada nas áreas de conhecimento específico da educação em 

museu e da memória, esta pesquisa – considerada exploratória – sustenta o seu referencial teórico em 
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debates, como: o conceito de “objeto gerador” (RAMOS, 2001); a reflexão acerca da linguagem 

poética das “coisas” (RUOSO, 2008); além das discussões sobre memória (MENESES, 2009), arquivo 

(SALOMON, 2011) e ensino de história em museu (BITTENCOURT, 2005). Nela, concluiu-se que o 

museu possui a capacidade de se apresentar como um “laboratório do saber”, um meio para observar 

o presente através dos ecos do passado gravado nos objetos. Portanto, joga-se com as fronteiras entre 

o pretérito e o contemporâneo delimitadas na museália. Propõe-se uma atuação pedagógica sobre o 

acevo iconográfico do museu que problematize suas presenças e suas ausências. Destarte, se insere nas 

discussões acerca da democratização do acesso no campo museal e nos circuitos de arte da cidade do 

Recife. 

 

Palavras-chave:  Ensino de História; Museu; Memória. 

  

Diálogos no vão: um olhar sobre os rolezinhos no MASP 

 

Sônia Aparecida Fardin (Rede de Museologia Social de São Paulo) 

 

O Museu de Arte de São Paulo - MASP, criado em 1947 com o protagonismo de Assis Chateaubriand, 

Pietro Maria Bardi e Lina Bo Bardi, teve sua sede própria inaugurada em 1968. O prédio projetado por 

Lina é hoje um dos ícones da paisagem cultural paulistana e marco da arquitetura museal brasileira. 

Em 2018, para celebrar os cinquenta anos da sede do museu, fotógrafas foram convidadas a realizarem 

ensaios sobre o prédio. Todo museu, enquanto celebração e memória, é intrinsecamente permeado por 

contradições, explicitá-las é parte das tarefas dos museus que se pretendem vivos. A iniciativa da 

direção do MASP de buscar outros olhares sobre o edifício cinquentão, sem dúvida, abriu uma janela 

para suas contradições. Nair Benedicto, fotógrafa com vínculos históricos com a cidade de São Paulo 

e com temas políticos, foi uma das convidadas. Para a celebração proposta, a fotógrafa escolheu 

registrar os Rolezinhos: manifestações de caráter autônomo organizadas no Vão do MASP por jovens 

da periferia de São Paulo, entre agosto e outubro de 2018. Necessário mencionar que 2018 foi um ano 

marcado pelo acirramento dos conflitos políticos e culturais que polarizam o cenário brasileiro desde 

o Golpe de 2016. Como contribuição ao debate sobre museus e territórios da arte, no presente trabalho, 

apresento depoimento da fotógrafa sobre sua opção pelos Rolezinhos e analiso os diálogos de sua 

atuação, como artista visual, com as práticas e os conceitos da museologia social. 

 

Palavras-chave: MASP; Nair Benedicto; Rolezinhos. 
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ST 02 - Museus e Patrimônio no cenário de conquistas e resistências 
 

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

  

Os museus e a Museologia no Brasil inserem-se nos movimentos em prol da conservação e da 

valorização do patrimônio cultural, embora as instituições museológicas tenham inaugurado no século 

XIX as primeiras inciativas nesse sentido. Pode-se observar aproximações, tensões e convergências 

entre os itinerários museológicos e as políticas públicas voltadas ao patrimônio brasileiro. A partir de 

1988 com a constituição cidadã, os princípios democráticos instituídos, tanto para a ampliação da 

definição de patrimônio, quanto para a noção de direito à memória dão destaque aos museus como 

lócus de reunião, de conservação, de pesquisa e de valorização dos traços do passado de sujeitos, de 

grupos e de temáticas até então excluídos desses espaços.  As políticas públicas específicas desse 

campo aprofundaram esse debate, assim como a busca de novos paradigmas epistemológicos para a 

Museologia e para as práticas museais incorporou a contribuição de outras disciplinas, dentre as quais 

a História. Se houve muito avanço em termos acadêmicos e de políticas públicas, ainda convivemos 

com perdas irreparáveis do nosso patrimônio cultural e com riscos de retrocessos. A partir dessas 

considerações, o Simpósio Temático pretende reunir trabalhos oriundos de investigações acadêmicas 

ou de reflexões que versem sobre as intersecções entre museus, Museologia e patrimônio cultural na 

perspectiva dos direitos alcançados nesse campo ao longo da história brasileira, bem como dos embates 

entre sujeitos e instituições que forjaram no tempo determinadas memórias sobre o passado, cuja 

efervescência continua a marcar o nosso presente. 

 

 

Dia 05/08 (Terça-feira) – 14h às 18h 

 

Museu Casa da Cultura: um lugar de memória e ações educativas (Itaberaí – GO) 

 

Rodrigo Lúcio de Almeida (PROMEP/UEG) 

 

Este trabalho tem como proposta analisar o Museu Casa da Cultura de Itaberaí-GO, enquanto lugar de 

memória e espaço de ações educativas. O museu, criado em 1993 e localizado na antiga residência do 

Coronel João Elias da Silva Caldas, mais que um leque de objetos, expõe a memória biográfica da vida 

itaberina nos aposentos do coronel. Rememorar sua biografia que se entrelaça com a itaberina permite 

entender a historicidade da ação humana, que eterniza memórias e permite construir saberes e fazeres 

inerentes aos bens patrimonializados. O museu em estudo é característico do interior, em que o acervo 

exposto é diversificado, variando desde aos utensílios, móveis, entre outros objetos oriundos das 

primeiras famílias fundadoras e que foram doados pela comunidade. Identificam-se também, no 

acervo, peças referentes aos diversos ofícios e celebrações realizadas na cidade. A interação promovida 

pela instituição com a população itaberina se desenvolve pelas ações educativas com a realização de 

eventos, festividades e principalmente atividades para o público escolar. Assim, ainda como objetivo 

destaca-se a análise do Museu Casa da Cultura enquanto espaço educativo que possibilita a construção 

de diversos saberes e fazeres inerentes aos objetos, ao espaço estrutural e a história relatada pelo seu 

acervo.  

 

Palavras-chave: Museu Casa da Cultura; Lugar de Memória; Educação. 
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Um historiador e seu museu- o colecionismo e a formação do Museu Armindo Lauffer em Três 

Coroas, RS. 

 

Sandra Cristina Donner (PPGMUSPA/UFRGS) 

 

Esta comunicação pretende apresentar o historiador local Armindo Lauffer, personalidade marcante 

na vida cultural da cidade de Três Coroas, no interior do estado do RS, para, através de seu movimento 

colecionista, pensarmos e discutirmos os caminhos para a organização e promoção dos museus locais 

de história. Esta temática está sendo explorada no mestrado em museologia, desenvolvido no PPG-

Muspa da UFRGS, sob orientação da professora Letícia Julião. O Museu Armindo Lauffer foi fundado 

em 1974, no contexto das comemorações dos 150 anos da imigração alemã para o Rio Grande do Sul. 

Ele possui um acervo de peças históricas recolhidas da região e se pretende como o museu que conta 

a história local. Através da investigação dos caminhos para sua fundação e municipalização queremos 

lançar luz sobre o universo dos museus históricos locais, como eles se legitimam frente ao público e 

como a administração municipal lida com eles. E, ao apresentarmos o personagem fundador do museu, 

queremos compreender o papel do historiador local Armindo Lauffer como colecionador e mediador 

cultural na região. A dissertação encontra-se em fase de qualificação, e está comunicação apresentará 

seus resultados parciais. 

 

Palavras-chave: História local; patrimônio; musealização. 

 

Musealizando graffiti: telas e caixas de ressonância da periferia 

 

Moacir Fagundes de Freitas (PROMESTRE/UFMG) 

 

Pretende-se, com essa comunicação, partilhar a experiência vivenciada no desenvolvimento de uma 

metodologia que possibilite a experimentação da musealização in situ de quatro painéis de graffiti, 

localizados no bairro Alto Vera Cruz, em Belo Horizonte. De autoria de artistas do Alto Vera Cruz e 

região, os quatro painéis de graffiti foram realizados entre dezembro de 2016 e julho de 2017 como 

produto do projeto “Amor Pelo Alto Vera Cruz nos Muros”, ocupando muros de equipamentos sociais 

como escolas e centro de saúde do bairro. Com base na pesquisa e análise das relações estabelecidas 

pela arte urbana, especificamente o graffiti, com a favela e com a escola, está se desenvolvendo uma 

metodologia a partir da pesquisa-ação e da implementação de uma ação cultural educativa com a 

participação de estudantes de uma escola pública do bairro, que, inclusive tem um desses painéis em 

seus muros. Busca-se com tal intento, utilizar uma prática museal - a musealização – para problematizar 

a ação, função e atuação da escola e do museu, propondo a essas instituições um movimento de 

“desencastelar” suas práticas e concepções, passando a entender a comunidade na qual estão inseridas 

como lugares de arte, de construção de conhecimentos, de resistência e direito à memória. 

Palavras-chave: Musealização In Situ; Graffiti; Museu de Favela.  

 

 Possibilidades educativas em museus de cidade: uma contribuição para o ensino de história 

 

Lucinei Pereira da Silva (PPGCI/UFMG) 

   

A questão central que move esta investigação é refletir sobre as possibilidades e contribuições de 

visitas educativas a museus de cidade para o Ensino de História. Vale dizer que, os museus de cidade 

apresentam-se como lócus privilegiado para o exercício do direito ao patrimônio e à participação na 

vida cultural urbana. Por isso, entendemos que a verdadeira força da experiência de um museu de 

cidade se encontra na sua capacidade de gerar interesse e entusiasmo na aprendizagem histórica, para 
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além da simples complementaridade do ensino escolar. Em outras palavras, os museus tem 

potencialidade para suscitar sensibilização, aprendizagem, valores, crenças éticas, estéticas e políticas, 

partilhadas no encontro dos professores com as equipes dos serviços educativos dos museus, e na 

escola. Para fundamentar nosso objetivo, utilizaremos como proposta metodológica, a análise de 

entrevistas de professores de História que promoveram visitas ao Museu da Cidade de Governador 

Valadares (MG) junto aos seus alunos. Buscaremos suporte teórico nas discussões de Ramos (2004; 

2010), Meneses (2003; 2005) e também em autores que dialogam com o espaço museal/ensino de 

História: Pereira (2009; 2010), Siman (2008; 2012).  

 

Palavras-chave: Ensino de História; Museus de Cidade; Educação Museal. 

 

Espaço dos Anjos: de colecionismo privado a museu público 

 

Leonardo Gonçalves Ferreira (PPGCI/UFMG) 

Letícia Julião (UFMG) 

 

No dia 21 de abril de 1983, foi inaugurado em Leopoldina, Minas Gerais, o “Espaço dos Anjos” na 

casa onde residiu o poeta paraibano Augusto dos Anjos entre junho de 1914 até sua morte em 

novembro do mesmo ano. A iniciativa foi do professor e artista plástico leopoldinense Luiz Raphael 

Domingues Rosa que alugara a referida casa para sediar seu ateliê e sua escola de artes. Luis Raphael 

foi responsável por, ao longo dos anos, reunir e organizar o acervo que futuramente constituiria o 

“Museu Espaço dos Anjos”. O espaço, além de sediar um “ateliê-escola”, também apresentava objetos 

relacionados à história da cidade de Leopoldina, que incluía Augusto dos Anjos, e funcionou até a 

morte de seu fundador no dia 14 de agosto de 2007. Após tratativas com a família de Luiz Raphael, e 

demais processos legislativos e institucionais, o espaço, a partir de então “Museu Espaço dos Anjos”, 

reabriu as suas portas em 2012 sob a tutela da Prefeitura Municipal da cidade. No longo processo de 

identificação entre Augusto dos Anjos e Leopoldina, tem-se, no presente trabalho, o “Museu Espaço 

dos Anjos” como recorte de pesquisa. Dessa forma, objetiva-se com o desenvolvimento desta 

investigação, não apenas compreender os processos envoltos na institucionalização do museu que, ao 

que tudo indica, foi construída em cima do apagamento da memória de Luiz Raphael, como também 

analisar o acervo apresentado e as disputas travadas em torno das narrativas de construção da memória 

do poeta relacionada à cidade de Leopoldina. 

 

Palavras-chave: Colecionismo; Museus; Memória. 

 

'O monumento será um poema de pedra': tensões sociais e possibilidades educativas em Caxias 

do Sul/RS 

 

Itamar Ferretto Comarú (Pref. Caxias do Sul) 

 

A possibilidade de articulação entre a Cidade Educadora e alguns de seus espaços de memória, dentre 

os quais os museus e monumentos, aqui percebidos como palcos que tanto desvelam a construção 

quanto a transmissão de memórias e identificações, seria útil para apresentar e/ou convencer 

pedagogicamente visitantes e visitados sobre aquilo que se considerou importante frente à polifonia da 

historicidade local. Como destacam as letras gravadas em bronze ao interior de um de seus museus, 

“Neste local, adquirido em homenagem ao Centenário da Imigração Italiana, recuperou-se uma peça 

valiosa. Cada pedra desta casa, cuja construção data do último quartel do século XIX, é uma 

testemunha silenciosa do trabalho gigantesco do louro e bravo imigrante”. Considerando tal 

manifestação, pareceu-me que seria importante contextualizar a constituição de tais espaços ante a 

historicidade local, com especial atenção quanto à organização do primeiro Museu público da cidade, 
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criado em 1947, e o Monumento Nacional ao Imigrante, iniciado em 1949. Desse modo, logo percebi 

que tais espaços também comungariam de seus elementos marginais, irregulares ou invisibilizados em 

meio a cidade diversa e permeada de desigualdade econômica, social e cultural. 

 

Palavras-chave: Monumentos; Cidades Educadoras; Tensões Sociais. 

 

Museu Histórico da Cidade do Rio de Janeiro e a comunidade Vila Parque da Cidade: 

reflexões sobre o Museu, sua dimensão educativa e a relação com o entorno 

 

Dayane Vieira da Silva (Pref. Itaboraí) 

Cristina Carvalho (PUC Rio) 

 

Este trabalho busca apresentar os resultados da pesquisa de Mestrado intitulada “Museu Histórico da 

Cidade do Rio de Janeiro: sua dimensão educativa, o patrimônio cultural e a cidade”, orientada pela 

professora Dra. Cristina Carvalho (PUC-Rio). A pesquisa teve por objetivo analisar as aproximações 

ou distanciamentos da categoria “Museu de Cidade”, buscando problematizar seu uso no contexto do 

Museu Histórico da Cidade do Rio de Janeiro – MHCRJ e sua relação com a comunidade do entorno 

para ampliar o debate sobre museus de cidade, sua interface com a dimensão educativa e o patrimônio 

cultural. Foram utilizados os seguintes referenciais teóricos: Brulon, Carvalho, Chagas, Desvallés e 

Mairesse, Gonçalves, Meneses, Valente, Varine, Poulot e outros. A pesquisa foi realizada com base 

nos seguintes recursos metodológicos: entrevistas semiestruturadas com nove moradores da 

comunidade Vila Parque da Cidade e Parque da Cidade, um trabalhador do Parque e cinco profissionais 

do Museu, observação do entorno (Parque e comunidade), de uma atividade educativa realizada pelo 

Museu, da inauguração de sua reserva técnica e análise de documentos disponível na web sobre o 

Museu. Os resultados apontam o quanto a comunidade do entorno, principalmente os mais velhos, 

conhecem a história daquele Museu, da comunidade e do Parque e destacam aspectos que podem 

contribuir para a aproximação entre eles. O Parque da Cidade apresenta-se como um espaço de 

pertencimento para a maioria dos moradores entrevistados. Pode-se dizer que além de ser o local de 

morada e extensão do Museu, o Parque é também Museu. Apesar do Museu Histórico da Cidade do 

Rio de Janeiro ser classificado por seus profissionais como museu histórico e possuir uma função 

específica, chega-se à conclusão de que ele ainda parece estar em um processo de construção de sua 

identidade e que a integração com o entorno extramuros encontra-se em desenvolvimento. 

 

Palavras-chave: Museu Histórico da Cidade do Rio de Janeiro; Dimensão educativa; Patrimônio 

cultural. 

 

Dia 06/08 (Quarta-feira) – 14h às 18h 

 

 

Decolonialidade, museus e Museologia: reflexões numa perspectiva historiográfica 

 

Zita Rosane Possamai (UFRGS) 

 

O debate sobre colonialidade e decolonialidade vem ganhando cada vez mais atenção na Museologia, 

especialmente na América Latina e no Brasil. As ideias que conformaram essas reflexões surgidas nas 

últimas décadas do século XX e protagonizadas por intelectuais latino-americanos, mas também do 

denominado Sul Global, apontaram para a crítica ao projeto de modernidade eurocêntrico, ao qual as 

regiões colonizadas foram submetidas, e para a permanência da colonialidade do saber e do poder 

vigente nesses países, mesmo após as independências. Diversos desses argumentos, ainda no século 

XXI, apresentam potencial de reflexão em diversos saberes e a Museologia é um dos campos que vem 
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se apropriando dessas ideias em prol da discussão sobre seus paradigmas e sobre suas práticas 

constituídas no processo de disciplinarização científica. Contudo, nem todas as ideias propostas pelo 

pensamento decolonial se constituem em novidade para os museus e para a Museologia. Embora não 

haja unanimidade, vários autores apontam que a Nova Museologia, a Sociomuselogia e as derivadas 

práticas dos ecomuseus e museus comunitários, desde a segunda metade do século XX, apontam para 

uma perspectiva decolonial sem mencionar esse termo. No campo da História, esse debate recém 

iniciou no Brasil. Nesse sentido, proponho aqui algumas reflexões no sentido de analisar aspectos em 

que essa questão pode contribuir para pensar a historiografia dos museus e para a relação da História 

com a Museologia. Entre as questões com potencial para discussão estão a inserção dos museus, 

especialmente da América Latina, no projeto civilizatório moderno que discriminou africanos, povos 

indígenas, mulheres e outros grupos e seus desdobramentos no presente; o rompimento com uma 

história dos museus linear e homogênea em prol da mirada para múltiplos tempos que a perspectiva 

de uma micro-história pode contribuir; as transferências transnacionais entre países desiguais de 

coleções, ideias e práticas; a centralidade do sujeito ocular/museu-exposição pretensamente apartado 

do objeto-coleção-cultura do outro. 

 

Palavras-Chave: Decolonialidade; historiografia dos museus; Museologia. 

 

Museus para quem? Representações Sociais e Direitos fundamentais 

 

Cibele D. Piva Ferrari (UNIVILLE) 

Sandra Paschoal Leite de Camargo Guedes (UNIVILLE) 

 

Nos últimos anos discussões sobre para o quê e para quem servem os museus têm estado presentes em 

diferentes encontros que envolvem profissionais da área da museologia e áreas afins denotando uma 

preocupação crescente de que as instituições museais sejam cada vez mais inclusivas. Muitas ações 

têm sido efetivadas a partir de propostas teóricas generalizantes que pressupõem necessidades 

idênticas para populações diferentes, o que as torna, muitas vezes, ineficazes. A presente comunicação 

tem por objetivo discutir a importância da utilização da Teoria das Representações Sociais na 

identificação do núcleo central e gerador de conhecimentos populares que possam aproximar ou afastar 

os diferentes grupos sociais dos museus. Por meio da análise de resultados de uma pesquisa qualitativa, 

que teve essa teoria como base e que foi realizada a partir de entrevistas estruturadas feitas com mais 

de oitocentas pessoas, foi possível identificar o núcleo central das representações sobre museus de uma 

determinada população. O estudo da configuração social por meio das representações sociais revela a 

estrutura e os códigos da sociedade na qual os indivíduos estão inseridos e possibilita a análise de seu 

comportamento frente ao objeto de pesquisa, no caso os museus. Acredita-se que a análise dos valores 

e significados atribuídos aos museus pelos diferentes grupos sociais podem ajudar na elaboração de 

propostas inclusivas e ou educativas mais eficazes.  

 

Palavras-chave: Museus; Patrimônio Cultural; Representações Sociais. 

 

Etnografia de museus: apropriações e mediações do conhecimento sobre o patrimônio cultural 

em espaços de memória 

 

Samuel Ayobami Akinruli (UFMG/INSOLD) 

 

Nessa comunicação são propostas algumas discussões a respeito das contribuições da Etnografia para 

as Ciências Sociais e Humanas, especialmente, para o campo da Museologia, levando-se em 

consideração seus reflexos nos processos de produção, apropriações e mediações do conhecimento 

relacionado ao patrimônio cultural material e imaterial. A etnografia é uma abordagem metodológica 



 
 

21 

 

que aciona diferentes recursos com vistas a compreender as estruturas significativas de contextos 

sociais e sua representação através de descrições densas. Nesse sentido, permite questionarmos não 

somente os temas, enfoques e modos de descrever o conhecimento e as formas de se viver no mundo, 

mas a própria maneira de se construir a narrativa, cujos agentes e agências se localizam não somente 

pautados pela epistemologia científica moderna ocidental, mas por outras ontologias localizadas em 

outras ordens discursivas, em racionalidades distintas.  E a abordagem etnográfica em museus advém 

das necessidades de se buscar métodos, atitudes e ações mais compartilhadas e simétricas em relação 

aos processos museais – seus meios, técnicas e processos de representação – levando-se a repensar as 

narrativas museológicas e os seus reflexos nas concepções sobre memória, patrimônio, história e 

informação. Tais contribuições incidem sobre a produção de novas formas documentais para fins  

memoriais, que incluem o uso de tecnologias no processo de mediação do conhecimento, o que 

fomenta não  somente abordagens contemporâneas sobre a memória e os procedimentos 

memorialísticos, como também a  promoção da amplitude das vozes e dos saberes plurais, com 

entendimentos críticos sobre seus usos e funções  sociais, de forma a conformar um conhecimento 

participativo, colaborativo e mais democrático e humano. Tais questões serão aqui tratadas por meio 

do estudo de caso da etnografia do Museu Casa de Lembranças e Memórias Chico Xavier, localizado 

na cidade de Uberaba – Minas Gerais, Brasil, em seus revérberos em práticas museológicas baseadas 

em territórios de memória.   

 

Palavras-chave: Memória; Museus, Etnografia. 

 

  

Catálogo Geral: patrimônio para conhecer o Brasil 

 

Pedro Libanio Ribeiro de Carvalho (MAE/USP) 

 

Em 1906, Edgard Roquette-Pinto inicia a unificação dos catálogos das diversas coleções do Setor de 

Etnologia e Etnografia do Museu Nacional/UFRJ em um Livro de Tombo. Ali, o Brasil e o mundo 

seriam representados em sua diversidade por objetos étnicos e naturais. Com o passar do tempo, os 

volumes deste Livro deram voz a um projeto de ordenação científica e classificatória do Brasil. Além 

de documento administrativo e sistema de recuperação de informação, o Tombo traz uma ideia de 

patrimonialização do Brasil. Inventariar é uma forma de conhecer, representar e tomar posse de 

população e de território. Observo como os objetos, espalhados por inúmeras coleções, foram tomados 

por pedaços constitutivos do Brasil. Examino como os objetos mais diversos foram utilizados na 

tentativa de montar um discurso patrimonial coeso. As relações entre as descrições de objetos 

permitem estudar a dimensão do zeitgeist cientificista da época. Pela perspectiva das diferentes 

descrições é possível compreender o discurso político, veiculado pelo Museu Nacional, que se inicia 

no Tombo. O discurso propaga a ideia civilizatória de ação sobre o sertão e de tradução do interior 

para o litoral. Nesta comunicação apresento as pequenas mudanças dentro da patrimonialização que se 

deram ao longo das descrições dos objetos. Dessa forma, analiso como a catalogação nos auxilia a ver 

a posição política e o ethos do Museu Nacional, visto como uma instituição de Estado.  

 

Palavras-chave: Patrimônio; Documentação museológica; Análise do discurso. 
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A memória e identidade negra nos museus de Recife e Olinda 

 

Karolyne Mery de Oliveira (PPGH/UFRPE) 

 

Em meados da década de 1970, mas especificadamente no ano de 1978 surge o Movimento Negro 

Unificado (MNU), com o intuito de influenciar o Estado na promoção de políticas públicas de combate 

ao racismo. O Movimento Negro Unificado requereu políticas públicas que procurassem melhorar as 

condições da população negra. Um caminho utilizado pelo MNU foi a valorização da cultura negra, 

permitindo que os negros brasileiros se identificassem com esta cultura e atuou fortemente na 

implementação da lei 10.639/2003 que afirma o ensino da história da África e Afro-brasileira nas 

escolas no Brasil. Acreditamos que as suas influências não cessam na área da educação, e sim podem 

ser vistas em outras áreas como a da cultura material presente nos museus, entendemos que esse 

caminho de afirmação da identidade negra também pode ser observado nos museus. No Recife e em 

Olinda ainda se percebe uma fragilidade na afirmação da negritude dentro de nossos museus e locais 

de patrimônio, poucos são os museus que se intitulam especialistas na área, e poucos também possuem 

acervo para construir uma narrativa decolonial, que fuja da perspectiva escravocrata, colonialista e 

racista. Precisamos abrir espaço para que diferentes grupos até então silenciados possam contar as suas 

histórias, e se contrapor à identidade nacional que apagou as diferenças étnicas e culturais. Entre esses 

Museus podemos citar o Museu do Homem do Nordeste (MUHNE), Museu do Estado de Pernambuco 

(MEPE), Museu da Abolição (MAB), Museu de arte sacra de Pernambuco (MASPE) e o Instituto 

Ricardo Brennand. 

 

Palavras-chave: Museus; Identidade Negra, Recife, Olinda. 

 

Vozes nos silêncios da exposição: a produção de audioguias para o Museu Imperial 

 

Jamile Silva (UNIRIO) 

Rafael Albuquerque (PUC Rio) 

 

A proposta deste trabalho consiste na produção de audioguias para uma pequena parte da exposição 

de longa duração do Museu Imperial, qual seja: Corredor – foco no retrato de d. Pedro II, produzido 

por François-René Moreaux –, Sala da coroa de d. Pedro II, Sala das insígnias imperiais e Sala do traje 

majestático de d. Pedro II. Entendendo que o Museu Imperial tem um lugar de destaque na divulgação 

de uma dada narrativa histórica para um público amplo, decidimos construir uma ferramenta que 

trouxesse ao visitante uma reflexão sobre temas que tenham permanecido invisibilizados pela 

exposição de longa duração. Selecionamos sobretudo a questão da escravidão e suas relações com o 

Segundo Reinado, tema que, apesar de largamente evocado pela historiografia especializada como 

fundamental para o entendimento do período, permanece oculto na narrativa da exposição de longa 

duração. A escolha por audioguias buscou a elaboração de um produto para o público não 

especializado, tendo como base conhecimentos produzidos na academia, utilizando os recursos 

tecnológicos disponíveis. Funcionando como um contraponto à exposição de longa duração, os 

audioguias pretendem dialogar com o visitante suscitando questionamentos sobre as peças e os textos 

da exposição, em busca de uma reflexão que amplie a compreensão sobre a complexidade de um 

período tão delicado e debatido da nossa história. Nesse sentido, entendemos que estamos fazendo 

parte de um processo de mediação cultural, levando em consideração nossa posição como historiadores 

na elaboração de um produto para o grande público. 

 

Palavras-chave: audioguias; Museu Imperial; mediação cultural. 
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A Reserva, a Vila e o Ecomuseu 

 

Vilma Cristina Soutelo Assunção Noseda (PPGHS/PUC SP) 

 

A Reserva Florestal do Morro Grande encontra-se localizada a 34 quilômetros do centro de São Paulo, 

ocupa 10.870 hectares, o que corresponde a 1/3 do território do município de Cotia, representa uma 

das maiores extensões de Mata Atlântica do Planalto Paulistano. O processo de tombamento da RFMG 

(1978-1981) se configura em uma postura de vanguarda do CONDEPHAAT, ao mesmo tempo que 

significou uma conquista do movimento ambientalista paulista. Para além, da importância da 

preservação da Reserva Florestal do Morro Grande realizado pelo CONDEPHAAT, o que percebemos 

por meio Da realização do inventário participativo é que a memória de sua comunidade, a antiga Vila 

dos trabalhadores do DAE não foi objeto das pesquisas historiográficas. No momento estamos juntos 

com a comunidade no processo de criação de um ecomuseu ou museu de território envolvendo o 

território da Reserva Florestal do Morro Grande e o seu entorno, com o objetivo de contribuir para o 

desenvolvimento sustentável e a reposição da auto-estima desta em relação à sua identidade, memória 

coletiva e o patrimônio local.  

 

Palavras-chaves: Patrimônio; Inventário Participativo; Museu de Território. 

 

Dia 07/08 (Quinta-feira) – 14h às 18h 

 

  

Musealizar sítios históricos: entre a identidade nacional e memórias traumáticasse 

 

Letícia Julião (UFMG) 

 

A pesquisa investiga sítios históricos musealizados, categoria de museu que desloca o foco centrado 

na administração de objetos extraídos de seus contextos de uso e circulação, para preservar o 

patrimônio in situ, interpretando-o com o apoio de dispositivos expográficos. O objetivo é analisar as 

peculiaridades dessa modalidade de musealização, na qual estão imbricados processos de 

memorização e a territorialização da história. Investiga-se as circunstâncias em que se articulam, em 

distintas narrativas expográficas, a materialidade espacial, os usos da memória e as escritas 

historiográficas. A pesquisa direciona-se para a análise comparativa de dois sítios localizados em 

Minas Gerais: o Santuário de Bom Jesus do Matozinho, com o respectivo Museu de Congonhas, 

situado na cidade de Congonhas e antigo prédio do Dops, em Belo Horizonte, em processo de 

musealização, para se tornar o Memorial dos Direitos Humanos. O Santuário insere-se no fluxo do 

espaço público urbano, e é reconhecido como monumento nacional, inscrito na Unesco como 

patrimônio da humanidade. A musealização do antigo prédio do Dops, por sua vez, configura-se no 

processo de reparação histórica, a contrapelo de uma história nacional concebida no singular. Nessas 

experiências de musealização, estão presentes elementos que permitem confrontar a categoria clássica 

de sítios históricos consagrados como patrimônio representativos da comunidade imaginada do 

Estado-Nação (Anderson, 2008), tanto quanto lugares que são foco de disputas no campo político, cujo 

reconhecimento do valor patrimonial é resultado de negociações recentes de memórias traumáticas, 

que emergem na esfera pública.  

 

Palavras chaves: Sítio histórico; musealização in situ; memórias traumáticas. 
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Dopinho: entre evocar e apaga 

 

Jacqueline Custódio (PPGMUSPA/UFRGS) 

 

O curso da justiça de transição no Brasil teve muitos percalços e, como política de reparação às vítimas 

da ditadura militar, mostrou-se deficiente e incompleta. Em relação à reparação simbólica, é 

perceptível a dificuldade para a implantação de sítios de memória e, até mesmo, a tentativa de 

apagamento de vestígios deste período. Nesse contexto, a pesquisa parte do fato de que o antigo centro 

clandestino de detenção conhecido como Dopinho não foi definitivamente tombado e nem o Centro 

de Memória Ico Lisboa foi estabelecido no imóvel, apesar desse ter sido considerado de valor cultural 

pelo Município de Porto Alegre (RS) e da demanda da sociedade civil pela constituição do sítio de 

memória. A partir desta constatação, analisou-se o contexto histórico que deu origem ao Dopinho, o 

transcurso da redemocratização e os instrumentos legais de reparação às vítimas, os processos de 

memória e seus conflitos, examinando os processos administrativos que objetivam a patrimonialização 

e musealização, numa mobilização que, originalmente, envolvia os três entes federativos. Com isso, 

buscou-se identificar que forças foram catalisadas para que estes objetivos não se concretizassem, 

considerando-se o processo brasileiro da justiça de transição e a disputa de memórias que envolvem o 

tema da ditadura militar no Brasil. 

 

Palavras-chave: Dopinho; Memórias traumáticas; Ditadura civil-militar. 

 

Memórias e patrimônios culturais no quadrilátero ferrífero 

 

Camila Cristina de Lima Pimenta (PPGCI/UFMG) 

  

Em Minas Gerais, o território como recurso é dominado, especialmente, pela exploração mineral, que 

altera profundamente o espaço e a paisagem local, afetando comunidades, Comunidades e seus 

territórios ainda não superam os traumas provocados pelos rompimentos de barragens com rejeito de 

mineração em 2015, em Mariana, e 2019, em Brumadinho. Sob este contexto, este trabalho pretende 

analisar como a da reconfiguração territorial, decorrente da mineração, impacta a preservação do 

patrimônio cultural na comunidade de São Gonçalo de Bação, distrito do município de Itabirito (MG), 

localizado no Quadrilátero Ferrífero. São Gonçalo do Bação tem vivenciado nesses últimos anos 

tensões que decorrem dos riscos de rompimento de barragens e da expansão das atividades de 

mineração ao redor de áreas habitadas. Neste cenário, abordar a preservação do patrimônio de uma 

comunidade em processo de desterritorialização constitui significa buscar compreender a 

complexidade da projeção de valores afetivos, históricos, paisagísticos, artístico e simbólico em 

questão, em disputa com expectativas de exploração mercadológica. A partir dessa dualidade, busca-

se mapear quais são as manifestações culturais identificadas pela comunidade como patrimônio e os 

conflitos entre valores, poderes e interesses que estão instalados em torno do território, patrimônio e 

mineração.  

 

Palavras-chave: Patrimônio; Território; Mineração; São Gonçalo do Bação. 
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As memórias registradas nos livros tombo do Museu do Colégio Mauá e a relação entre sujeito, 

instituição e musealidade 

 

Angelita da Rosa (PPGEDU/UFRGS) 

 

O entendimento do Museu como um produtor de sentidos, de uma forma abrangente dentro da relação 

que comporta o sujeito, a instituição e o objeto, no campo museal, é passível de múltiplas e distintas 

realidades e espectros de análises, em especial quando se parte da conexão e da musealização de 

memórias coletivas. A presente comunicação pretende analisar as narrativas musealizadas, que estão 

registradas nos livros tombo do Museu do Colégio Mauá, Santa Cruz do Sul (RS), para entender a 

percepção da relação estabelecida com o espaço, o tempo e a memória, nos primeiros anos do mesmo. 

O referido Museu, a partir de 1966, quando da abertura pública, até o ano de 1970, tem sete livros-

tombo que apresentam o registro de relatos, de fatos ou acontecimentos, inscritos e numerados como 

parte do acervo, bem como os desenhos de identificação de símbolos, peças ou localizações, além de 

notas, como por exemplo, as de esclarecimentos, juntamente com o registro do acervo físico. A 

especificidade aqui tratada, como objeto de estudo, refere-se a um instrumento de documentação 

museológica com a função de registro de acervo, que, no entanto, neste caso específico, teve seu papel 

alargado e hoje possibilita variados e contundentes estudos, em especial os relacionados com a 

memória. Desta maneira, o entendimento da memória está no centro da compreensão das mudanças 

do meio social e do conhecimento sob o qual a sociedade valoriza o patrimônio cultural, e de que 

maneira estes registros forjaram a perpetuação de determinadas e singulares memórias.  

 

Palavras-chaves: Memória; Museu do Colégio Mauá; Musealidade. 

  

Museus judiciários e a construção de memórias 

 

Adelson André Brüggemann (TJSC) 

 

Como os museus judiciários tornam possível a construção de memórias (institucionais do Poder 

Judiciário brasileiro e coletivas) e o quanto essas estruturas são permeáveis e refletem as 

transformações sociais ocorridas no Brasil? As memórias representam escolhas e, desse modo, a 

constituição dos acervos preservados por esses museus é fruto de seleção, de recortes e de 

apagamentos. Para explorar esse tema, esta comunicação parte dos seguintes questionamentos: o que 

são esses museus? Quais são os museus judiciários em território brasileiro? Como a memória 

institucional do Poder Judiciário brasileiro é construída nesses espaços de memória? Como a 

construção dessa memória reflete as transformações sociais do Brasil? Qual a importância da 

construção e manutenção dessa memória para o fortalecimento da identidade dos brasileiros? Seria 

uma memória mantida e transmitida apenas para e por magistrados, servidores e advogados? Toda a 

discussão estará baseada nas diretrizes e normas estabelecidas pela Resolução CNJ n. 316, de 22 de 

abril de 2020, Resolução CNJ n. 324, de 30 de junho de 2020, e no Manual de Gestão de Memória do 

Poder Judiciário (art. 5º, incisos VIII e IX, da Resolução CNJ n. 324/2020) instituídos pela Portaria 

CNJ n. 295, de 17 de dezembro de 2020. 

 

Palavras-chave: Museus judiciários; patrimônio cultural; memórias. 
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“O engenho está de mudança!?”: A transferência de um edifício patrimonializado 

 

Luciana Mendes dos Santos (PPGH/UDESC) 

 

Neste trabalho será discutido o processo de transferência de um dos engenhos de farinha do Museu 

Comunitário Engenho do Sertão para uma família produtora de farinha na cidade de Bombinhas. A 

análise do seu “desmonte” e mudança para um outro endereço irá mobilizar questões voltadas para a 

função do patrimônio, sua manutenção, os sentidos e significados elaborados para o edifício. O 

“engenho de baixo”, como era chamado, foi patrimonializado pela comunidade e pela instituição desde 

o início dos anos 2000, através de ações de promoção da cultura tradicional da região, oficinas, visitas 

com escolares, rodas de conversa com pessoas da comunidade e a produção artesanal do beiju. 

Entretanto, devido à problemas estruturais e risco de desabamento, o engenho foi fechado para 

visitação em 2017. Em 2021, o monte deste engenho foi retirado do Museu e transferido para o terreno 

do Seu Suel Pinheiro, após intensos debates promovidos internamente na instituição entre seus 

conselheiros, e de negociações com as famílias farinheiras. As fontes para a reflexão desenvolvida 

serão os documentos relacionados ao processo de transferência, que foi acompanhado e registrado pela 

pesquisadora, e o relato realizado pela presidenta da Instituição. 

 

Palavras-chave: Patrimonialização; Engenho de Farinha; Cultura Tradicional. 

  

Os Boletins Informativos do MARGS: reflexões, memórias e historicidade 

 

Adriana Aparecida Ganzer (PPGEDU/UFRGS) 

 

Ao compreender o museu como um local de produção crítica do conhecimento, o trabalho apresenta 

considerações advindas de uma investigação sobre a função educativa do Museu de Arte do Rio 

Grande do Sul Ado Malagoli – MARGS, criado no dia 27 de julho de 1954, pelo decreto estadual n° 

5065. No intento de investigar o trabalho educativo, o recorte eleito explora determinados Boletins 

Informativos que estão localizados no núcleo de acervo, documentação e pesquisa do museu. Vale 

mencionar que o primeiro boletim foi editado somente no ano de 1976 e nessa direção, ao compreender 

que o conhecimento é uma construção histórica e social, a pesquisa almeja tornar inteligíveis as 

condições de produção e apropriação dessa historicidade ao estabelecer os boletins como registros que 

apreendem a memória e a história do museu. A especificidade está no propósito de conhecer como se 

realizaram as práticas denominadas educativas e como o museu se comunicou com seu público. Toma 

o paradigma indiciário como metodologia para organizar pistas que encontram no documento um 

suporte e compreendem os registros desta memória para o entendimento da sociedade e da época que 

os produziu. Por conseguinte, se torna significante desenhar um esboço de saberes para verificar nesses 

escritos quais os discursos se sobressaem, ao entender os museus como instituições envolvidas com a 

comunicação do patrimônio cultural a ser preservado, bem como, criar entendimentos e intersecções 

entre história, memória, museologia e educação.  

 

Palavras-chave: Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli; MARGS; Boletins informativos; 

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

identidades e ensino de História 
 

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

 

Este Simpósio Temático tem por objetivo reunir pesquisas que apresentem interseções entre os estudos 

sobre patrimônio cultural e o mundo do trabalho. Os debates acerca das concepções de patrimônio têm 

adquirido uma significativa visibilidade nas últimas décadas (e não apenas no meio acadêmico), sendo 

acompanhados por processos de patrimonialização e musealização de bens culturais e de espaços 

valorizados por diversos agentes sociais. Outrora mais restrito à afirmação do Estado Nacional, o 

conceito de patrimônio hoje vem sendo resignificado e utilizado para reforçar memórias sociais dos 

"de baixo". Por isso mesmo, ele encontra eco em diversos grupos de trabalhadores (livres ou cativos) 

e seus descendentes, que buscam o reconhecimento e a reafirmação de "sua história". Nesse contexto, 

a produção dedicada à história social do trabalho tem bastante a contribuir, pois, além dos consolidados 

estudos sobre movimento operário (tipicamente urbano), vêm difundindo nas últimas décadas 

consistentes pesquisas sobre os trabalhadores rurais e também sobre os trabalhadores escravizados, 

libertos e livres. Dessa forma, pretende-se valorizar pesquisas que discutam a patrimonialização de 

espaços, saberes e fazeres vinculados ao mundo do trabalho - incluindo aí o lugar do ensino de história 

e de uma educação para o patrimônio a partir dessas demandas. Serão consideradas propostas que 

abordem formas de construção e transmissão de identidades sociais vinculadas a fábricas, fazendas, 

sindicatos, quilombos e outros "lugares de memória" dos trabalhadores. Esta proposta de Simpósio 

Temático é o resultado de diversos debates surgidos entre historiadores sociais que pesquisam sobre o 

mundo do trabalho e que têm encontrado frutíferos resultados no processo ensino-aprendizagem de 

História. A partir da identificação de uma rica produção cultural tangível e intangível, vêm sendo 

vislumbradas possibilidades de conexões entre uma educação patrimonial – que evidencie e valorize 

tais resquícios do passado – e o ensino de uma História crítica. Nisto, busca-se superar uma suposta 

dicotomia entre os saberes e as práticas científicas (desenvolvidos na academia) e a aula de História 

na escola, por meio da consideração da valorização das experiências socioculturais praticadas no 

interior de seu próprio grupo de referência. 

 

Dia 05/10 (Terça-feira) – 14h às 18h 

  

Dos Espaços Fabris a Objeto do Patrimônio: Ruína, Memória e Patrimônio Industrial no 

Extremo Norte do Piauí 

 

Alexandra Sablina do Nascimento Veras (UFRJ) 

Apesar de sempre tratado à margem do processo nacional de desenvolvimento industrial, o Piauí, 

localizado na região Nordeste do Brasil, não apenas possuiu indústrias em que a presença fabril atuou 

decisivamente na formação da cultura e identidades locais, como a própria indústria é elemento basilar 

na constituição de memórias e narrativas de patrimônio. Analisando fontes como jornais, livros de 

memórias, leis, processos de tombamento, entrevistas de história oral etc., o objetivo dessa 

comunicação é discutir de que forma antigos espaços ligados ao trabalho e a produção industrial do 

Piauí têm feito parte de demandas de memória e patrimônio; com o intuito de refletir sobre as disputas 

simbólicas que perpassam a construção dos remanescentes da industrialização como bens culturais. 

Como questões norteadoras, aponta-se que as dificuldades ainda existentes na identificação e 

valorização dos bens associados à industrialização como bens culturais não estão relacionadas apenas 

ao fato destes bens se constituírem como tipologia de patrimônio ainda muito recente, mas porque sua 

arquitetura, suas paredes, seus fragmentos de máquinas obsoletos podem também revelar vozes e 
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narrativas dissonantes. Nos silêncios e na fantasmagoria dos vazios urbanos industriais, há mais 

histórias e memórias que as demandas do tempo presente buscam recuperar e cristalizar a partir de 

narrativas, oralidades e práticas preservacionistas que endossam passados de labuta a partir de 

narrativas de patrimônio. A mudança (dos espaços fabris a objeto do patrimônio) encontra assim sua 

expressão não apenas na obsolescência, no esvaziamento e no silêncio dos vazios urbanos industriais, 

mas na vida e no cotidiano do(a) trabalhador(a): seus conhecimentos e ofícios transformados em 

memórias, silenciadas, negligenciadas em fachadas e chaminés tombadas. 

Palavras-chave: Patrimônio industrial; Memória; Piauí. 

  

Uma Revolução Industrial à la brasileira? A Usina Wigg, a memória e o patrimônio industrial 

 

Luana Carla Marins Campos Akinruli (UFMG) 

Nessa comunicação são propostas algumas discussões a respeito da Usina Wigg (1893-1971), que foi 

a primeira no país a explorar o manganês e que, posteriormente, dedicou-se ao ferro e foi a responsável 

pelo grande volume de exportação deste minério do Brasil para a Europa durante as duas grandes 

guerras mundiais. Localizada no distrito de Miguel Burnier, no município de Ouro Preto em Minas 

Gerais, território secular da exploração mineral, a partir de então o lugar ficou conhecido como o berço 

da Revolução Industrial Brasileira. A localização da Usina Wigg privilegiava um conjunto de 

necessidades da mineração e da indústria siderúrgica: congregava um local adequado, com as jazidas 

a pouca distância do local de beneficiamento, sendo também uma jazida em quantidade e qualidade 

expressivas; abundância de reservas vegetais para a produção de carvão; águas em fartura para a 

movimentação de maquinário de forças hidráulicas pensando em sua operação e ampliação; malhas 

ferroviárias para o escoamento da produção. Em 1913, nas propriedades de Carlos Wigg, residiam 

cerca de 2.000 pessoas, enquanto 300 homens trabalhavam em sua mina de manganês. A empresa 

estava imbricada em diversos setores da vida de seus trabalhadores, pois era responsável pela 

dinamização da vila operária onde funcionavam serviços médicos e de farmácia, o fornecimento de 

alimentos pelo armazém do núcleo, e mesmo interferindo na vida escolar e religiosa dos seus 

funcionários. As discussões aqui propostas abarcam a dimensão da memória social em diálogo com os 

processos de patrimonialização e musealização dos bens culturais associados à Usina Wigg, de modo 

a refletir não somente sobre as disputas de memórias intrínsecas ao patrimônio cultural na 

contemporaneidade, como também no intuito de se aproximar às experiências de vida, dos saberes-

fazeres e do cotidiano dos operários, na tentativa de ressignificar os sentidos e discursos relacionados 

às identidades do trabalho na mineração e na siderurgia, que ainda pairam proeminentes dentre os 

moradores da comunidade. 

Palavras-chave: Memória; Trabalho; Siderurgia. 

 

Dia 06/10 (quarta-feira) – 14h às 18h 

 

O fazer-se do operário do patrimônio: práticas e lutas nos canteiros da memória 

 

Brenda Coelho Fonseca (UNIRIO) 

Partindo da discussão de Edward P. Thompson sobre a formação da classe operária inglesa, esta 

comunicação tem como proposta historicizar o processo de construção do operário especializado no 

campo do patrimônio no Brasil. Para tanto, analiso a atuação dos mestres de obras, carpinteiros, 

pedreiros, serventes e pintores nos canteiros das obras de restauração e conservação em Diamantina, 

Minas Gerais, empreendidas pela agência federal de preservação nos anos 1940 a 1960. Com base nas 
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categorias de canteiros do patrimônio e operários do patrimônio, destaco o protagonismo desses 

agentes na construção do patrimônio histórico e artístico nacional. A transformação dos canteiros das 

obras em canteiros do patrimônio se deu a partir das práticas cotidianas dos operários e de suas lutas 

dentro e fora desses espaços. Nessa perspectiva, os canteiros das obras tornam-se canteiros do 

patrimônio na medida em que os operários atuam nesses espaços, apropriam-se e ressignificam – e 

subvertem – as diretrizes das restaurações e, também, constroem normas a partir de suas próprias 

práticas. É nesse processo cotidiano e ininterrupto de construção dos canteiros que se dá o movimento 

do autofazer-se dos operários do patrimônio. A interseção entre o campo do patrimônio e a história 

social do trabalho permite, ainda, evidenciar as hierarquias e disputas presentes nas práticas de 

preservação e reforçam o quanto essas práticas são parte integrante da estrutura do mundo social. 

Palavras-chave: Canteiros do patrimônio; operários do patrimônio; Diamantina. 

  

Patrimônio Industrial e paisagens ocultas: o caso do acervo do Arquivo de Memória Operária 

do Rio de Janeiro (AMORJ) 

 

Luciana Christina Cruz e Souza (UFG) 

 

Ao falarmos em “Rio de Janeiro Paisagem Cultural” consideramos que, de diferentes maneiras, em 

diferentes momentos, os indivíduos interviram no espaço, transformaram territórios por sua própria 

ação e estabeleceram relações materiais com o mundo, produzindo consciências, representações e 

formas simbólicas diversificadas. Mas essa Paisagem, observada nos dias de hoje, nem sempre 

apresenta resquícios daquilo que muitos pesquisadores entendem como “empreitada do progresso” em 

sua mobilização de centenas de milhares de trabalhadores urbanos e rurais. Este é o argumento central 

da proposta de comunicação, a qual assume como espinha dorsal o papel desempenhado pelo Arquivo 

de Memória Operária do Rio de Janeiro (AMORJ) enquanto um lugar de guarda documental sobre os 

trabalhadores urbanos e rurais do Brasil. Trata-se de um arquivo que nos oferece indícios de relações 

sociais que se escondem por trás de coisas e paisagens visíveis, trabalhadores que gritam suas 

existências e resistências em suportes textuais, iconográficos ou audiovisuais. Um vasto acervo ligado 

a partidos políticos, sindicatos, pastorais da terra, militantes históricos, etc., fornecem informações 

preciosas sobre as pessoas que trabalharam, viveram e experienciaram diferentes territórios a partir de 

suas organizações coletivas. Nesse sentido, pensamos o papel do patrimônio industrial como 

ferramenta indiciária dessa “paisagem oculta” do Rio de Janeiro: ruínas, remanescentes arquitetônicos, 

arquivos de memória de trabalhadores, entre outros que ajudam a desnudar elementos ofuscados à 

primeira vista por fantasmagorias de uma sociedade de classes, contribuindo para refletirmos sobre o 

risco de fetichizarmos o patrimônio mesmo que diante de uma categoria como a “Paisagem”. 

 

Palavras-chave: Patrimônio Industrial; Paisagem Oculta; Fetiche da Mercadoria. 

  

História pública e lugares de memórias dos trabalhadores: uma experiência na sala de aula da 

educação básica no Colégio Agrícola Dom Agostinho Ikas da UFRPE 

 

Márcio Romerito da Silva Arcoverde (UFRPE) 

Com o objetivo de estimular o conhecimento histórico para além das universidades e pares, a História 

Pública tem se desenvolvido com bastante entusiasmo em algumas universidades, seja na perspectiva 

de extensão, pesquisa ou ensino. Há movimentos e iniciativas para trazer o conhecimento histórico 

científico para um público amplo que passa desde internautas de origens e formações (ou não) diversas 

à professores e escolas da educação básica. Nas escolas encontra um ambiente muito fértil e cabe ao 

professor regente a iniciativa, estímulo e direcionamento das produções públicas junto ao alunado. 
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Dito isto, essa comunicação traz uma experiência didática no Colégio Agrícola Dom Agostinho Ikas 

da UFRPE do uso de dois textos do projeto Lugares de Memória dos Trabalhadores desenvolvido pelo 

LEHTM UFRJ (Praça da Bandeira: Moreno- PE, Romerito Arcoverde e Cais do Valongo, Rio de 

Janeiro (RJ), Ynaê Lopes) para se discutir memória, história e patrimônio dos trabalhadores. 

Relacionamos a importância da inclusão da História dos trabalhadores em dois contextos distintos na 

temporalidade e temática, mas que se encontram seja na discussão de uma memória do trabalho, seja 

no sentido patrimonial de espaços de memória nos mundos do trabalho escravo e livre. A ação é voltada 

para alunos do primeiro ano do ensino médio e para o segundo período Integrado em Agropecuária. 

Iniciamos a discussão nas turmas em 2020 e nesse momento (2021) estamos nos encaminhando para 

o segundo ano. Buscamos a inclusão da história dos trabalhadores e das relações étnico raciais em 

interseccionalidade com o currículo escolar. Sendo assim, nossa experiência tem produzido bons 

debates, reflexões e elaboração de textos por parte dos alunos e alunas. 

Palavras-chave: Memória; História do trabalho; sala de aula. 

Dia 07/10 (quinta-feira) – 14h às 18h 

 

Problemáticas Interseccionais nos Museus do Trabalho no Brasil e em Portugal (1989-2021) 

 

Carla Bianca Carneiro Amarante Correia (UFC) 

 

A pungência das problemáticas em torno da ausência e sub-representação de mulheres nos museus que 

tratam sobre o trabalho e a classe trabalhadora ao redor do Brasil, se faz notável logo ao adentrarmos 

seus espaços físicos e virtuais. Analisaremos aqui os seguintes espaços museais e musealizados, 

Memoriais da Justiça do Trabalho brasileira, sendo estes o maior contingente de espaços a serem 

analisados; exposições realizadas em Sindicatos no Dia Internacional de Lutas da Classe Trabalhadora; 

e por fim dois museus com expografias particularmente similares mas que se localizam em continentes 

distintos, sendo estes o Museu de Artes e Ofícios de Belo Horizonte (Brasil) e o Museu do Trabalho 

Michel Giacometti. Percebe-se uma convergência nos modos de narrar e construir memórias acerca da 

classe trabalhadora e da própria categoria de análise trabalho, e se faz possível lançar o 

questionamento: Qual o fio que conecta esses espaços? Como é possível que museus que se localizam 

em locais distintos e possuem sujeitos distintos à frente de suas curadorias, possuam tantas 

convergências narrativas? Teremos como perspectiva para traçar esses caminhos, as problemáticas em 

torno de quais sujeitos estão compondo as expografias, como falam as ausências percebidas, através 

da categoria de interseccionalidade por ópticas indo desde Angela Davis a Patrícia Hill Collins. 

Partindo disso, traremos também, pois mostrou-se incontornável no transcorrer na pandemia de Covid-

19, as visões acerca da experiência de virtualização (ou a negação a esse movimento) no período da 

pandemia iniciada em 2020. 

 

Palavras-chave: museus; memória do trabalho; interseccionalidade 

  

As Casas de Tambor de Mina em São Luís do Maranhão: Memória e Resistência 

 

Denise Cerveira Tavares (UPF) 

 

O presente artigo aborda sobre as primeiras casas de matriz africana estabelecidas em São Luís - MA: 

Mina Jeje, de origem Daome e Mina Nagô, de origem Ioruba, consideradas marcos da cultura negra 

maranhense. Observa-se ao longo do estudo um pouco da história de cada casa, suas memórias e 

resistências. A religião de matriz africana conhecida como Tambor de Mina no Maranhão é 

estabelecida e fundada por africanos em São Luís desde meados do século XIX. Seus ensinamentos, 
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suas tradições são transmitidas por meio da oralidade e “[...] o primeiro domínio onde se cristaliza a 

memória coletiva dos povos sem escrita é a existência das etnias ou das famílias, isto é, dos mitos de 

origem” (LE GOFF, 1992, p.428). Portanto, o trabalho parte de uma perspectiva da memória como 

categoria. Com isso, pensar a memória a partir de seus lugares há uma grande importância, por meio 

da utilização de seus símbolos, práticas e saberes milenares. Diante do exposto, a presença da memória 

e resistência das casas de matriz africana ultrapassam os interesses da história para servirem de base a 

uma etno-história e memória afro-brasileira. Portanto, a metodologia utilizada partiu-se da bibliografia 

dos seguintes autores: Verger (1987), Bastide (1971), Santos (1986) e Ferretti (1996), onde se 

debruçam e desenvolvem importantes pesquisas sobre a temática. Com isso, a realização do estudo é 

relevante para a ampliação das pesquisas sobre memória e resistência de comunidades afro-religiosas, 

mas especificamente memórias da cultura de matriz africana. 

 

Palavras-chave: Casas de Tambor de Mina; Memória; Resistência. 

  

Por uma Memória do Poder Judiciário: Estudo de Caso sobre o Centro de Memória e Cultura 

do TJGO 

 

Laylla Nayanne Dias Lopes (UEG) 

 

A edificação de uma cultura organizacional em que vigoram o distanciamento da sociedade e uma 

pretensa neutralidade política, somada ao desequilíbrio de representatividade em termos de origem 

étnica, social, cultural e de gênero, propiciam uma baixa identificação da população com o Poder 

Judiciário. As demandas sociais da contemporaneidade têm exigido do Poder Judiciário a aproximação 

do Direito à realidade social, fomentando a redefinição dos limites e possibilidades interpretativas da 

lei, como também alavancando a criação de espaços de aproximação e identificação com a sociedade. 

Na perspectiva de superação do distanciamento entre o ente estatal e a sociedade em que se insere, foi 

então criado o Centro de Memória e Cultura do Poder Judiciário do Estado de Goiás, instalado no 

antigo Tribunal da Relação da Província de Goyaz, um dos dez tribunais mais antigos do Brasil. Nessa 

direção, essa pesquisa pretende analisar a reconstrução e divulgação da memória do Judiciário goiano, 

a partir da criação do Centro de Memória e Cultura (CMC), como recurso utilizado para a reinserção 

da Justiça na memória social. Em outras palavras, pretendemos investigar a interação entre a 

materialidade e a imaterialidade presentes no Centro de Memória e Cultura do Judiciário goiano, ainda 

que essa divisão seja “conceitualmente enganosa” (CHUVA, 2012, p. 162), destacando a importância 

desse lugar para além do universo do tangível e para o fortalecimento da identidade institucional. 

 

Palavras-chave: Memória; Lugar de memória; Poder judiciário. 
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ST 05 - Festas brasileiras nos séculos XX e XXI: possibilidades e condições de 

existências nas esferas pública e privada 
 

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

 

A proposta deste simpósio temático é reunir pesquisadores de História e de diferentes disciplinas da 

área de Ciências Humanas para discutir os múltiplos sentidos que envolvem as festas brasileiras dos 

séculos XX e XXI. Nesse sentido, cabe refletir sobre o papel destas festividades na demarcação de 

identidade do país, considerando o seu papel agregador e de diluição das distinções sociais. Ou seja, 

quais são os modos e as condições em que populares se organizam para levar à sociedade suas 

expressões identitárias? Parte dessa discussão foi entendida pelo IPHAN como prioritária na medida 

em que, seguindo orientação da Unesco, registrou algumas expressões como patrimônio imaterial 

brasileiro. Nesse sentido, frevo, maracatu-nação, samba de roda e o tambor de criola, para nos ater a 

poucos exemplos, foram incorporados às formas de expressão culturais que devem ser preservadas 

tendo em vista sua trajetória histórica, caráter associativo e constitutivo da memória do país. 

Considerando as questões acima mencionadas, os propósitos desse simpósio são perscrutar os sentidos 

atribuídos pelos brincantes às múltiplas possibilidades festivas que se espraiam pelo Brasil, 

considerando as diferentes situações conjunturais vivenciadas nesse tempo longo. Esses festejos não 

podem ser pensados no singular, e muito menos como rituais de despir as máscaras, ou como um 

momento exclusivo de um ciclo de renovação de energias. Trata-se, isso sim, de uma ocasião de 

confronto de valores (ou até mesmo de seu reforço), mesmo que inscrita num tempo curto, o do 

decorrer da festa. Portanto, a intenção é pensar a trajetória do debate acerca das diversas festas que 

cortam o Brasil de norte a sul e mapear o estado atual das investigações no país sobre tais folganças e 

os sentidos a elas atribuídos. Tal temário, por atrair pesquisadores de campos distintos do 

conhecimento na área de Ciências Humanas, traz como desafio perquirir os significados dessas 

festividades e, nesse movimento, inquirir as matrizes teóricas que dão sustentação às pesquisas, 

considerando que algumas delas, como o carnaval é uma festividade transnacional; e outras, por suas 

singularidades, tornaram-se patrimônio imaterial nacional ou mesmo da humanidade. Caberia indagar 

os seguintes aspectos: Até que ponto existe interlocução com as pesquisas de outros espaços festivos 

fora do Brasil? Até que ponto é possível detectar essa rede de trocas ou mesmo de recepção das 

matrizes que têm propiciado os estudos desse tipo de fenômeno cultural, tão díspar como as festas? 

  

 

Dia 05/10 (Terça-feira) – 14h às 18h 

 

Reflexões sobre as festas do Complexo Cultural Bumba-Meu-Boi, (Maranhão) e do Complexo 

Cultural do Boi-Bumbá (Parintins), inscritas no Livro das Celebrações do Iphan 

 

Zélia Lopes da Silva (UNESP/Assis) 

 

As festas nos dias atuais sinalizam para possibilidades de abordagens que vão além do tema em si, 

considerando suas múltiplas significações que podem ostentar, mesmo no contexto de um mundo 

globalizado que torna as fronteiras nacionais cada vez mais esgarçadas. A busca por preservar as 

manifestações culturais que garantem sentido às relações sociais, é cada vez mais recorrente 

considerando esse processo acelerado de globalização. Atenta a essas transformações resultantes de 

um tempo veloz que inscrevem seus sinais pelo mundo afora, é que examinaremos algumas festas 

expressivas no Brasil que foram inscritas, no século XXI, no Livro de Registro das Celebrações do 

Iphan, como patrimônio cultural imaterial local, regional e da humanidade. Apesar da variedade delas, 

até o momento, apenas dez integram o referido Livro. Neste texto refletiremos sobre as festas 
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integrantes do Complexo Cultural do Bumba-Meu-Boi, do Maranhão e do Complexo Cultural do Boi 

Bumbá do Médio Amazonas e Parintins, inscritas em tal Livro. Elas expressam aspectos da cultura e 

religiosidade popular católica, com seus simbolismos culturais que carregam as crenças de matriz 

africana, dos negros, que coexistem desde tempos remotos, bem como as tradições culturais indígenas 

que vêm sendo referenciados como elementos de afirmação da identidade cabocla. Esses eventos, por 

agregarem pessoas em torno dessas práticas sociais, possibilitam a emergência de sociabilidades que 

forjam identidades no âmbito do grupo originário e, além dele, com as adesões de outros brincantes.  

Os dossiês e documentos correlatos que fundamentaram sua inscrição no Livro de Registro das 

Celebrações orientam essas reflexões. 

 

Palavras-chave: Patrimônio imaterial brasileiro; Celebrações festivas; Cultura imaterial. 

  

A Festa de Reis no interior paulista: de bem cultural a patrimônio histórico? 

 

Aline Fabri Segateli (Etec - Centro Paula Souza) 

 

A década de 1980 abriu espaço à patrimonialização de bens culturais de natureza imaterial. Desde 

então manifestações culturais tem sido vistas, gradualmente, sob esse prisma. Insere-se nesse contexto 

a Festa de Reis, ou Folia de Reis. No interior do estado de São Paulo tais festas ocorrem em inúmeras 

cidades. São repletas de memória e representatividade de cultura e identidade dos grupos praticantes. 

Traz consigo um modo específico de religiosidade popular com música, adereços e símbolos próprios 

vindos de uma tradição europeia de séculos atrás, mas que permanece hoje de forma significativa para 

uma parcela da população paulista. Tem o perfil de uma manifestação que poderia ser 

patrimonializada, o que requer cumprir pré-requisitos para oficializar tal bem cultural imaterial como 

patrimônio histórico imaterial. Algumas questões orientaram a reflexão deste trabalho: Qual a 

importância de se patrimonializar um bem cultural imaterial como a Festa de Reis? Quais benefícios 

para os diferentes sujeitos envolvidos isso pode acarretar? E quais os entraves para tal feito? Tais 

questões giram em torno da compreensão desse processo de patrimonilização que envolve a produção 

de dossiês específicos, interesse e participação dos sujeitos praticantes e do poder público. O ano de 

1988 é importante, pois a Constituição definiu os princípios sobre o patrimônio histórico material e 

imaterial que servem de baliza para esta reflexão, passando pelo ano de 2000, onde o patrimônio de 

natureza imaterial ganha mais evidência e importância aos olhos dos pesquisadores, da legislação e da 

sociedade. Na atualidade, as reflexões sobre esta questão estão ascendentes, suscitando interesse tanto 

dentro quanto fora dos núcleos de participantes de manifestações culturais.  

 

Palavras-chave: Festa de Reis; Bem cultural Imaterial; Patrimônio Cultural Imaterial; Interior 

paulista. 

 

Patrimônio carnavalizado: o processo de patrimonialização do samba e do carnaval no Rio de 

Janeiro e em São Paulo 

 

Emerson Porto Ferreira (UNESP) 

 

O seguinte resumo de apresentação ao III Seminário Nacional – Patrimônio, Resistências e Direitos, 

tem o objetivo de analisar o processo do samba e do carnaval como patrimônio imaterial, em especial, 

nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo. Analisando o processo de formação do samba, podemos 

perceber que em ambas as cidades a sua musicalidade e sociabilidade se desenvolve em núcleos 

urbanos, com mesclas de ritmos oriundos do interior do país e com uma presença majoritária de 

população negra. O processo de patrimônio do samba e do carnaval foi um importante marco para o 

reconhecimento destes saberes e resistências destes grupos, principalmente das escolas de samba, 
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porém, o modo como cada cidade executou tal processo é distinto. No âmbito carioca, o samba se 

tornou patrimônio imaterial nacional, no ano de 2008, pelo IPHAN, o que impulsionou que as escolas 

de samba e o carnaval que as mesmas fundaram se tornasse patrimônio municipal no mesmo ano. Já 

no caso paulistano, o samba embrionário dos cordões carnavalescos e das primeiras escolas da cidade, 

se tornou patrimônio imaterial estadual pelo CONDEPHAAT anos depois, em 2017, já o carnaval 

como um todo foi patrimonializado em 2020. Portanto, o objetivo de tal apresentação é cruzar os 

processos e desafios que ocorreram para que tais manifestações se tornassem patrimônio, e no caso 

mais em específico, como tal processo interfere na constituição das escolas de samba do Rio de Janeiro 

e de São Paulo, incluindo nesse processo o contato com o setor privado e o público. As fontes a serem 

utilizadas serão os Dossiês, pareceres e documentos oficiais que possibilitaram que tal processo fosse 

possível seja em esfera municipal, estadual ou nacional, acrescentando ainda a repercussão que ambos 

os processos ocasionaram.  

 

Palavras-chave: Samba; Carnaval; Patrimônio imaterial. 

 

A festa de Santo Antônio em Barbalha-CE: tradicional e contemporâneo 

 

Thaís Pereira da Silva (UFBA) 

 

O processo de modernização das sociedades influencia também nas suas práticas culturais e festivas. 

Aspectos como hibridização cultural e de tradições inventadas influenciaram fortemente na 

incorporação de novos elementos na Festa de Santo Antônio, que ocorre anualmente na cidade de 

Barbalha, no Ceará. O trabalho tem como ponto de partida a cronologia de Souza (2000), que apresenta 

a Festa do Pau da Bandeira em três fases: o seu início; um período de mudanças e incorporações; e, 

por fim, a fase atual, que compreendia até os anos 1998, período em que seu trabalho foi realizado. A 

partir disso, procuramos fazer uma análise exploratória, com o objetivo de identificar os eventos e 

elementos inseridos nas duas décadas do novo milênio. O estudo é de caráter exploratório, e de revisão 

bibliográfica. As análises apontam que as festas populares como representações culturais estão em 

transformações constantes, visto que a cultura é uma manifestação viva e dinâmica. As inserções 

levantadas aqui compreendem diversos eventos sociais, como os que reforçam a ideia de Santo 

Antônio enquanto um intercessor matrimonial para as mulheres, que realizam simpatias e pedidos ao 

santo, como os atos dos movimentos sociais feministas da região que expressam suas pautas e 

questionamentos sobre o amor idealizado e a realidade dos altos índices de violência doméstica do 

estado, e de abordagem turística, como o aplicativo de rastreio do mastro que foi lançado em 2015.  

 

Palavras-chave: Patrimônio cultural imaterial; Festa de Santo Antônio; Festas populares no 

contemporâneo. 

 

Festa do Pau da bandeira: apresentando a festa dentro da Festa de Santo Antônio de Barbalha 

Ceará 

 

Ruth Rodrigues Santos (URCA) 

 

A festa é um fenômeno social que possibilita múltiplas interpretações, essa multiplicidade advém da 

diversidade dos elementos que a articula e compõe, sejam a cultura, a religiosidade, a identidade 

individual e coletiva, os símbolos, rituais, o divertimento (a partir da ludicidade), a política, economia, 

turismo, etc. É um fenômeno temporal, visto que se identifica o tempo de festa e também espacial, 

pois os lugares da festa (a rua, a praça, a casa, a igreja, o terreiro, etc.) expressam além do consenso, 

as tensões e os conflitos. Considerando sua vitalidade social e cultural é que propomos analisar a Festa 

do Pau da Bandeira de Santo Antônio, que ocorre anualmente na Cidade de Barbalha, Estado do Ceará, 
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que integra as festividades juninas e as expressões da religiosidade popular local, de conhecimento e 

reconhecimento nacional. A festa ao padroeiro, perpassa por diversos por diversas esferas sociais, 

sobretudo na construção da identidade, nesse caso particular de análise, dos carregadores do Pau da 

Bandeira, sendo este um dos principais símbolos da festa. Far-se-á uma discussão pautada em teorias 

e autores tais quais Amaral (1998), Chianca (2007), DaMatta (1997), Del Pryore (1994), Silva (2013), 

Zaluar (1983), que amparam a argumentação deste trabalho com vistas de lançar luz sobre o fenômeno 

social festa para ampliar as formas de ver, vivenciar e ressignificar saberes. 

 

Palavras-chave: Fenômeno social; Festas; Festa do Pau da bandeira. 

 

Reflexões sobre o patrimônio cultural: o distrito de Águas de São João entre narrativas e 

simbolismo 

 

Marlon Teixeira de Faria (UEG) 

 

Esta pesquisa, em desenvolvimento, tem como objetivo refletir sobre a importância e contribuição de 

diferentes narrativas para a constituição identitária do Distrito de Águas de São João. Esse Distrito está 

localizado no Estado de Goiás, município da cidade de Goiás fazendo fronteira com Itapirapuã, Faina 

e Matrinchã, a Oeste, Norte e Noroeste, respectivamente. Território esse que no passado dava lugar a 

uma fazenda chamada São João da Gurita numa região que era conhecida como Piedade. Como um 

típico distrito do interior, Águas de São João, não é conhecida por possuir um fluxo intenso de pessoas 

no cotidiano. No entanto movimento oposto ocorre nos períodos festivos do mês de julho. Entrelaçado 

no próprio nome esse distrito carrega em si a presença de duas fortes narrativas que 

produziram/produzem sentido, de um lado a Festa de Louvor a São João Batista e, de outro, a existência 

das Águas Sulfurosas, essas que já eram motivos de notícias desde os anos 1934 como pode ser 

observado em reportagens na Revista Mensal Informação Goyana, por Luiz Mendes, na edição de 

agosto e setembro. Portanto, um dos focos dessa pesquisa é compreender a importância desses dois 

elementos, presença da influência católica e narrativa sobre os milagres que foram possíveis com os 

usos das Águas Sulfurosas, considerando suas aproximações e distanciamentos, para a estruturação 

social e simbólica do distrito. Dessa forma destacam-se reflexões de autores que desenvolvem 

pesquisas sobre o patrimônio cultural, como Márcia Sant’Anna, Maria Cecília Londres Fonseca, e 

outros. E, compondo a pesquisa, as reflexões de Pierre Bourdieu, Márcia Chuva, Michel Pollack, entre 

outros. 

 

Palavras-chave: Patrimônio Cultural; Simbolismo; Tradição. 

 

A cultura material e imaterial da Companhia de Reis Fernandes - Olímpia/SP 

 

Pedro Henrique Victorasso (UNESP) 

 

A Folia de Reis, folguedo com características do sagrado e do profano, é um dos festejos religiosos 

mais populares no estado de São Paulo. Nesse sentido, essa comunicação pretende discutir os símbolos, 

personagens e ritos que compõem as representações e práticas da Companhia de Reis Fernandes, 

realizada no município de Olímpia/SP. Para refletir sobre a cultura material e imaterial que compõe 

essa festividade foram utilizados depoimentos de foliões, fotografias, letras de canções e análise de 

vídeos, com objetivo de proporcionar uma leitura aprofundada sobre o assunto.  

 

Palavras-chave: Cultura Imaterial; Cultura Material; Folia de Reis. 
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Dia 06/10 (Quarta-feira) – 14h às 18h 

  

Entre festas e tradições: as efemérides do quinto centenário da Reforma Protestante no Brasil 

em 2017 

 

João Paulo Rodrigues (UFMT) 

 

O ano de 2017, entre outros acontecimentos importantes, marcou a passagem do quinto centenário da 

Reforma Luterana. Como era de se esperar, a ocasião esteve longe de passar despercebida em países 

europeus e das várias partes do mundo por onde se instalou o protestantismo. Nesse sentido, 

solenidades as mais diversas foram organizadas e consignaram em monumentos e outros lugares de 

memória os significados atribuídos à comemoração. No Brasil não seria diferente. Pelo contrário. A 

festa ultrapassaria em muito as paredes dos templos religiosos, reverberando pela sociedade 

envolvente. Se muitos cultos comemorativos foram realizados em igrejas do protestantismo histórico 

e cerimônias ecumênicas mobilizaram o catolicismo, a efeméride se faria notar também em espaços 

públicos e privados bem mais amplos. A Marcha para Jesus, realizada em diversas cidades brasileiras 

em 2017 com o lema desta comemoração, é apenas um dos exemplos de ações que, por iniciativas 

confessionais ou não, atingiriam lugares como as câmaras municipais e assembleias legislativas país 

afora em aclamação a data. À vista disso, esta comunicação de pesquisa almeja discutir precisamente 

as condições de existência desta festa no Brasil, problematizando suas relações com as tradições 

religiosas em nosso país. 

 

Palavras-chave: Reforma Protestante; comemoração; 500 anos. 

 

Faces de um bairro: A construção do lugar e a Festa de Santo Antônio do Barro Vermelho 

 

Paula Louise Fernandes Silva (UFAL)  

 

Do ponto de vista social, as festas religiosas permitem a união de diferentes grupos para sua 

organização, podem ultrapassar os limites físicos da igreja e ocupar as ruas, caracterizando como uma 

intervenção, que modifica temporariamente o espaço urbano, mas também estão intimamente ligadas 

às mudanças físicas permanentes do lugar, mudanças essas presentes nas memórias de moradores mais 

antigos, dos fiéis ou em registros fotográficos. Este trabalho parte de um estudo etnográfico realizado 

durante a festa de Santo Antônio dos Pobres, no bairro que recebe o mesmo nome de seu santo 

padroeiro, também conhecido como Barro Vermelho, na cidade de Penedo, Alagoas. Tem como 

principal objetivo entender as relações entre sujeito e patrimônio cultural partindo das mudanças 

urbanas ocorridas no bairro, associadas aos ritos católicos. A metodologia utilizada para a pesquisa 

partiu da observação participativa, com entrevistas semiestruturadas, além do registro audiovisual. 

Neste artigo será apresentada uma discussão sobre a festa católica, de ampla participação popular e a 

apropriação do território, como um elemento de estudo sobre a história e evolução urbana do bairro, 

levando o leitor a vivenciar lugares através das suas dimensões intangíveis - festa, pessoas, memórias, 

e tantas outras formas que o Patrimônio Imaterial pode assumir e entrelaçar-se ao Patrimônio Material. 

Desta forma, busca-se contribuir nas pesquisas relacionadas ao Patrimônio Cultural, entendendo as 

dimensões tangíveis e intangíveis de forma coexistentes. 

 

Palavras-chave: Celebração; Patrimônio Cultural; Espaço Urbano. 
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Festas, procissões e a chegança: a tradição em Arembepe - Camaçari, BA (1985-1995) 

 

Tainan Rocha da Silva (UNEB) 

 

O presente texto visa tratar das relações dos sujeitos como construtores de identidades, estas repletas 

de símbolos e significados. Para isso, os olhares estarão lançados às festas, em especial, a tradição de 

cheganças. Estas manifestações culturais que em seu escopo de apresentações, rememoram eventos 

que compõem a história da cristandade, das aventuras dos marujos que se entrelaçam com as narrativas 

do processo de colonização europeia nas Américas. Durante a colonização, a festa foi um dos 

elementos importantes no processo de catequização (MEYER, 1995), e as cheganças, em que pese as 

influências europeias, são uma tradição brasileira que sofreram transformações históricas, sociais e 

culturais de diferentes povos nas quais revelam sobre o lugar e as identidades construídas daqueles que 

as festejam (MACEDO, 2001). Nesse sentido, este estudo se propõe em analisar historicamente a 

tradição de Chegança de Mouros em Arembepe – região litorânea do município de Camaçari (Ba) –, 

entre os anos de 1985 e 1995, e a presença de seus membros na Festa de São Francisco de Assis e 

Festa de Iemanjá, compreendendo os símbolos e significados assumidos pela tradição. Para isso, 

realiza-se uma interlocução com a História Social da Cultura, com apoio dos conceitos de memória 

coletiva e individual desenvolvido por Maurice Halbwachs (1990), culturas negras de Martha Abreu e 

Matheus Assunção (2018) e os aspectos que perpassam a religiosidade. Esta pesquisa se debruça na 

História Oral, a partir de entrevistas realizadas no ano de 2019, em conjunto a análise de fotografias e 

periódicos em que a tradição foi identificada. Portanto, busca-se apreender os símbolos, os significados 

e as identidades construídas pela tradição.  

 

Palavras-chave: Festa; Chegança; Arembepe. 

 

O simbólico, a festa e a Mazurca do Quilombo Sambaquim 

 

José Luiz Xavier Filho (UPE) 

 

O que nos leva a considerar o Festival de Cultura Negra no quilombo Sambaquim nesta pesquisa é 

exatamente a importância que os moradores dão a ele e as relações de identidade que eles estabelecem 

a partir dessas festas, que pudemos observar durante o nosso contato com esses moradores. 

Ressaltamos a importância em dizer que as investigações foram realizadas durante o ano de 2019, de 

forma presencial, antes da pandemia do novo coronavírus. Logo, as festas nessas comunidades são 

arraigadas de simbolismos míticos e que fazem parte da história e da cultura local. Portanto, o nosso 

objetivo foi pesquisar como se constituem os processos rituais no festival de cultura negra da 

comunidade quilombola Sambaquim no campo simbólico, bem como a representação da dança da 

Mazurca dentro do festejo, relacionando-os ao contexto histórico-cultural. Investigamos como se 

constituem os valores culturais atribuídos ao festival já que a festa do quilombo é uma poderosa arma 

que representa um espaço de emancipação social e uma resistência quilombola em torno de suas 

tradições e construções identitárias. E identificar e entender o significado e a representatividade da 

dança para a comunidade no processo ritual do Festival de Cultura Negra de Sambaquim. 

 

Palavras-chave: Festa; Quilombo; Identidade. 
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Territorialidades em disputa nos anos 1920: a singularidade do carnaval carioca 

 

Lara Jogaib Nunes (UNIRIO) 

 

O carnaval consolidou-se como uma das festas que caracterizam a identidade cultural do carioca. Já 

na década de 1920, a folia momesca atraía viajantes internacionais e passara a ter seu potencial 

econômico explorado pelo poder municipal, o que ilustra a importância que a festa adquirira na cidade. 

Porém, o festejo é mais do que uma simples celebração em homenagem a Momo. No Rio de Janeiro, 

ele consegue evidenciar as disputas sociais existentes na cidade e, ao mesmo tempo, em certa medida, 

reunir as diferentes camadas da sociedade em um mesmo espaço territorial para brincarem juntas. Isso 

não significa que não há locais onde as manifestações carnavalescas de cada grupo social predominem. 

Vemos, mesmo nos anos de 1920, a Praça Onze como um lugar com maior presença das camadas 

populares, enquanto a Avenida Rio Branco tentava ser um espaço dominado pelas elites. Entretanto, 

os festejos carnavalescos subvertiam e, ainda, subvertem a ordem e a hierarquização previamente 

estabelecidas. As territorialidades não são tão fixas e as expressões acabam misturando-se e formando 

uma manifestação singular, que se configura como característica do carnaval carioca. Não é à toa que 

o samba-enredo, ritmo que se tornou a música oficial da folia, e outras matrizes do samba do Rio de 

Janeiro, como o partido-alto e o samba de terreiro, são considerados como bens culturais de natureza 

imaterial do estado.  

 

Palavras-chave: carnaval; Rio de Janeiro; territorialidades. 

 

Escolas de Samba do Rio de Janeiro e turismo: notas para um debate historiográfico 

 

Fabiana Martins Bandeira (PPGH/UFF) 

 

Ao longo de quase nove décadas de existência, os desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro se 

desenvolveram como manifestação da cultura popular local, se tornaram enquanto referência cultural 

da cidade e se estabeleceram como principal atrativo turístico cultural do país. Seu reconhecimento 

como patrimônio cultural da cidade se deu somente em 2008, em meio a um cenário de debates sobre 

os efeitos nocivos da turistificação desta manifestação, acirrado pelas formas privadas de 

financiamento da festa. A partir do levantamento de questões relativas à subvenção pública municipal 

e divulgação turística ao longo dos anos 1940 e 1950, esta comunicação visa discutir como a 

historiografia tem se debruçado sobre a relação entre o fenômeno da ascensão das escolas de samba 

no Rio de Janeiro e o desenvolvimento da atividade turística na capital do país. Sendo parte da pesquisa 

de doutorado em curso no PPGG/UFF, com financiamento da CAPES, esta comunicação se vale da 

bibliografia produzida sobre a história do carnaval, da música popular brasileira e do samba carioca, 

bem como de documentação primária como periódicos, relatórios e depoimentos de sambistas.  

 

Palavras-chave: Escolas de samba do Rio de Janeiro; turismo; historiografia 

 

BLOCOS S/A: Estudo sobre o projeto de regulamentação dos blocos de rua do Rio de Janeiro 

(2009-2020) 

 

Tiago Luiz dos Santos Ribeiro (UERJ) 

 

O presente trabalho discute as transformações do carnaval de rua da cidade do Rio de Janeiro a partir 

da publicação do decreto Nº. 30659 de 7 de maio de 2009 no diário oficial do município, que dispunha 

sobre as normas e procedimentos para as apresentações de blocos e bandas, estipulando limites de 
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horários para a concentração, dispersão e desfile, além de estabelecer os períodos do ano em que este 

tipo de cortejo poderia ser realizado. Justificado pela necessidade de ordenação do trânsito da cidade, 

cada vez mais comprometido deste o dito renascimento do carnaval de rua nos anos 2000, o decreto, 

composto de 16 artigos, passou a tratar o que era uma manifestação da cultura popular como um 

evento, em que os organizadores dos blocos deveriam informar seis meses antes do desfile as datas, 

horários, o percurso, o tipo de carro de som a ser utilizado, o uso (ou não) da exposição de marca de 

algum patrocinador, além de obriga-los a pagar direitos autorais ao ECAD (o que poderia chegar a 

valores milionários). A partir das tensões estabelecidas com a publicação do decreto (reformulado com 

o passar dos anos), este estudo visa compreender os movimentos de resistência e incorporação entre o 

poder público (no ordenamento da festa), o poder privado (através dos patrocínios) e dos blocos 

(suscetíveis a proibição ou transferência de seus cortejos e pagamento de multas). São debatidas 

questões como a privatização do espaço público, a capitalização (ou não) das atividades dos blocos, o 

estabelecimento do carnaval não-oficial, os processos de (re)tradicionalização da festa, as noções de 

pertencimento e apropriação e até mesmo a proposta de criação de um local fixo para os desfiles dos 

maiores blocos (Blocódromo). 

 

Palavras-chave: blocos de rua; turistificação; apropriação. 
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ST 06 - Patrimônio, culturas, identidades e relações de poder 
 

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

Propomos dar continuidade aos debates realizados nos simpósios temáticos que coordenamos no I e 

no II Seminário Nacional História e Patrimônio Cultural, enfocando agora as relações de poder, 

disputas e lutas por direitos que influenciaram os usos do patrimônio cultural para representar as 

identidades de grupos sociais (sejam essas identidades étnicas, populares, locais, regionais, de gênero, 

entre outras). Como explica o antropólogo espanhol Llorenç Prats, o caráter simbólico do patrimônio 

e sua capacidade de representar identidades explicam os interesses, as escolhas, as disputas e a 

mobilização de recursos para sua preservação dos bens culturais. As identidades são discursos 

construídos sobre os grupos e estabelecem quem faz e quem não faz parte, hierarquias, expectativas 

em relação às suas práticas sociais, enfim, relações de poder. Propomos agregar investigações que 

discutam essas relações de poder que influenciam a construção de identidades através do patrimônio, 

que discutam os interesses dos agentes envolvidos (sejam lideranças de grupos sociais, poder público, 

empresas privadas ou outros). Entendemos que essas relações de poder presentes na construção de 

narrativas sobre o patrimônio e sobre sua relação com as identidades podem se manifestar nas diversas 

práticas ligadas ao patrimônio: nas investigações sobre a história dos grupos sociais e de seus 

patrimônios, na elaboração de dossiês, nas diversas formas de publicação ou divulgação do patrimônio, 

nas ações de educação patrimonial, na elaboração de exposições, na criação de roteiros de visitação, 

entre outras. 

  

Dia 05/10 (Terça-feira) – 14h às 18h 

 

A musealização de Carlos Gardel 

 

Alessander Mario Kerber (UFRGS) 

 

Na presente comunicação abordarei as ativações patrimoniais, conforme as define Llorenc Prats, 

realizadas no Uruguai e na Argentina no início do século XXI (período em que a UNESCO passou a 

escolher, a partir de candidaturas apresentadas pelos países signatários, bens culturais de natureza 

imaterial para serem inscritos como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade) para musealização 

de Carlos Gardel. Ele, que realizou sua trajetória artística entre meados dos anos 1910 até seu 

falecimento, na década de 1930, foi o principal artista do tango no rádio, na indústria fonográfica e no 

cinema argentino e realizou também uma carreira internacional de grande sucesso atuando como 

mediador na construção de um imaginário acerca da nação Argentina e da região platina em vários 

países. Sua trajetória também coincide com o contexto em que o próprio tango, anteriormente 

associado a setores excluídos dos subúrbios de cidades como Buenos Aires e Montevidéu, passasse a 

ser valorizado em salões da alta sociedade, depois de seu sucesso na Europa, chegando inclusive a ser 

exaltado como motivo de orgulho nacional na Argentina e no Uruguai. Essa valorização desse 

patrimônio cultural gerou disputas entre uruguaios e argentinos, inclusive relacionadas a própria 

nacionalidade de Gardel. Essas disputas influenciaram as ações realizadas para a constituição de dois 

museus em homenagem a ele: O museu Casa Carlos Gardel, em Buenos Aires, e o Museu Carlos 

Gardel, em Taquarembó, no Uruguai. 

Palavras-chave: Carlos Gardel; Tango; Patrimônio Imaterial; Museu. 
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Os desafios para a (re)criação da Feira Hippie de Belo Horizonte no contexto pandêmico: a 

tentativa de (re)invenção e de patrimonialização deste bem cultural 

 

Ana Carolina Pereira Halberstadt (UFV) 

No início de dezembro de 2019 foram veiculadas as primeiras notícias de uma grave infecção 

provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2. Com o passar dos meses e com o aumento de casos, todos 

os aspectos da vida foram acometidos pela necessidade de distanciamento social, recomendado pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS). Entre as diversas esferas de vivência que sofreram profundos 

impactos está o Patrimônio Cultural, pois a sociabilidade é um dos elementos que o fomenta. Diante 

da pandemia a maioria dos países e das cidades procuraram restringir a circulação de pessoas e evitar 

aglomerações, assim, para tentar reproduzir as práticas culturais e as econômicas, segmentos como as 

feiras, os mercados tradicionais, entre outros, utilizaram o ambiente virtual na busca pela manutenção 

das articulações e das trocas sociais. Para Pierre Lévy (1996, p.15) esse deslocamento para a 

“virtualização” pode atingir “[...] mesmo as modalidades do estar junto, a constituição do ‘nós’: 

[formando] comunidades virtuais”. E neste contexto a Feira Hippie de Belo Horizonte, realizada desde 

1969, tem tentado reproduzir suas “performances” sócio-organizacionais por meio de um perfil em 

uma rede social. A importância desta feira para a cidade está na esfera comercial; na produção, nos 

intercâmbios de saberes; na formação de múltiplas narrativas acerca do passado e do presente da 

localidade; nas negociações entre os frequentadores/expositores, bem como destes com as ações 

institucionais. A referida mostra se constitui, portanto, em um patrimônio cultural (em processo de 

acautelamento) e tendo como base a importância dela para a memória e a identidade belo-horizontina 

que este trabalho investigará os esforços que os detentores deste bem têm feito para que as práticas 

culturais sejam reproduzidas “ciberespaço” durante a Pandemia de Covid-19.  

Palavras-chave: Patrimônio Cultural; Feira Hippie de Belo Horizonte; Pandemia Covid-19. 

  

Catolicismo e protestantismo em Dourados/MS: o patrimônio cultural religioso e as relações de 

poder 

 

Camila de Brito Quadros (UFGD) 

Esse texto tem como objetivo apresentar e discutir as relações de poder existentes entre a Igreja 

Católica e a Igreja Protestante em Dourados que foram responsáveis por produzir discursos e 

elementos materiais e simbólicos no âmbito do patrimônio cultural religioso local. Desde as primeiras 

décadas do século XX o mercado religioso local era e continua sendo constituído por diversos 

elementos patrimoniais que representam e expressam identidades variadas. Durante a análise das 

fontes, constituídas sobretudo pela imprensa local e livros tombo paroquiais, notou-se que essa disputa 

não se dava de forma aberta e ampla, como por exemplo, sendo publicada na imprensa ou realizada 

através de discursos de padres e pastores em praça pública. No entanto, ao interpretar tais fontes, 

algumas questões ficam evidentes, através dos espaços físicos e simbólicos e dos sujeitos que neles 

interagem, que aos poucos vão se concretizando em elementos de constantes disputas de interesses 

religiosos na localidade, pois essas instituições, de uma maneira geral, tendem a escolher e nomear 

seus símbolos através de valores identitários que irão legitimar seu poder. Tais valores identitários têm 

maior evidência através de seus principais templos, à exemplo, a Igreja Nossa Senhora Imaculada 

Conceição, com sua primeira capela construída em 1925 e a Igreja Presbiteriana com seu primeiro 

templo construído em 1936. Nesse sentido, a construção social de um patrimônio serve a legitimação 

de determinados grupos sociais, organizados e subordinados ao poder de uma determinada instituição, 

cuja construção social de significados simbólicos, que também são apropriados socialmente, elegem 
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símbolos para a perpetuação de sua continuidade histórica e são importantes para a construção de sua 

identidade social. 

Palavras-chave: Patrimônio cultural religioso; relações de poder; identidades. 

  

Significados e silenciamentos nos processos estaduais de patrimonialização da cachaça 

 

Camila Moraes Marques (Universidade de Vassouras/Universidade Veiga de Almeida) 

Os processos estaduais de patrimonialização da cachaça, promovidos a partir do início dos anos 2000, 

refletem um conjunto de medidas anteriormente desenvolvidas por grupos sociais específicos com 

interesses também específicos. Os elementos ressaltados por esses grupos e que passam a ser 

valorizados, sejam características do passado ou do presente, definem a fronteira de significados 

daquele objeto material alvo da ação patrimonializadora. De acordo com José Reginaldo S. Gonçalves, 

transformar objetos (ou estruturas arquitetônicas e urbanísticas) em patrimônios culturais acarreta a 

elaboração de uma representação que funda a memória e a identidade. Portanto, buscar os aspectos 

evidenciados pelos agentes e instituições envolvidos nas patrimonializações da cachaça é um caminho 

para reconhecer as bases nas quais se busca consolidar a ideia desse objeto material como síntese de 

uma nacionalidade, contida na expressão a cachaça é brasileira. As dimensões que a produção e o 

consumo da cachaça adquirem em diferentes espaços são múltiplas e se transformam no tempo. É 

necessário destacar que as fronteiras de significados demarcadas nos recentes processos de 

patrimonialização estaduais são uma dessas dimensões entre várias outras. As relações constituídas em 

torno da bebida considerada símbolo da identidade nacional se vinculam, historicamente, com a 

população africana e seus descendentes desde o início da colonização. Assim, são histórias que não 

podem ser silenciadas.  

Palavras-chave: cachaça; patrimônio; identidade. 

 

  

Notas sobre a história da educação de Blumenau: o Jornal da Associação de Professores e 

Sociedades Escolares de Santa Catharina 

 

Cíntia Régia Rodrigues (FURB) 

Valéria Contrucci de Oliveira Mailer (FURB) 

Nestor Alberto Freese (FURB) 

 

O presente trabalho tem por objetivo refletir sobre o patrimônio histórico-cultural material e imaterial 

das comunidades que foram formadas na região Sul do Brasil no contexto da imigração europeia no 

século XIX no que tange a organização da educação formal. O patrimônio, “é usado não apenas para 

simbolizar, representar ou comunicar; é bom para agir (...) de certo modo, constrói, forma pessoas” 

(GONÇALVES, 2009, p. 31). Então, o patrimônio é historicamente construído e se relaciona ao 

sentimento de pertencimento dos sujeitos a um ou mais grupos e esse sentimento elabora a identidade 

(ANDERSON, 2008). A identidade e memória estão entrelaçados à complexidade do conceito de 

patrimônio (PELEGRINI, 2007) e por meio dessa gama de significados é possível, de certa forma, 

ponderar a construção de referências individuais e coletivas de determinado grupo. Nesse sentido, a 

pesquisa tem como objeto de estudo o Jornal da Associação de Professores e Sociedades Escolares de 

Santa Catarina (Sul do Brasil), Mitteilungen des Deutschen Schulvereins für Santa Catharina 

(Südbrasilien) (1906 – 1917). O jornal lança luz sobre a história da educação formal local e regional, 

uma vez que traz nas matérias publicadas mensalmente propostas de currículo e orientações 
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pedagógicas destinadas aos professores das chamadas escolas comunitárias. Foi criado tendo como 

pano de fundo a Associação das Escolas e Professores de Blumenau (1900), que, em 1904, ampliou-

se para todo o Estado. O acervo do jornal é composto por 111 exemplares. As matérias são assinadas 

por professores das escolas e refletem as preocupações dos imigrantes quanto à construção de um 

modelo educacional que levasse em conta a realidade local.  

Palavras-chave: História da Educação; Patrimônio; Imigração. 

  

Dia 06/10 (Quarta-feira) – 14h às 18h 

  

Resgate da memória e identidade local em Conceição da Ibitipoca/MG 

 

Danielle Aparecida Arruda (UFJF) 

O presente artigo visa relatar o processo de trabalho iniciado no ano de 2020, na vila de Conceição da 

Ibitipoca, distrito da cidade de Lima Duarte/MG, com vistas a introduzir um turismo histórico, com 

valorização da identidade e cultura locais. Está localizada no território da vila uma unidade de 

conservação estadual que atrai para a região um turismo concentrado nas terras do Parque Estadual e 

que não inclui a comunidade e a vila no interesse geral dos visitantes. Com o passar dos anos a 

identidade local tem sido suprimida pelo turismo predatório e a memória histórica do local tem se 

perdido com os moradores mais antigos. Com o apoio de projetos de incentivo à cultura e iniciativas 

de pesquisadores particulares foi iniciado um processo de resgate das histórias locais e memórias dos 

habitantes sobre períodos anteriores à criação do Parque Estadual. Os relatos tem revelado um 

cotidiano esquecido composto por bailes em diversas comunidades do entorno, emprego de técnicas 

não mais utilizadas por artesãos do campo, conhecimento de histórias da fundação da vila há mais de 

400 anos, lendas e uma grande diversidade de elementos conhecidos apenas no convívio mais próximo 

com os narradores. A valorização da arte, cultura e história tradicionais da vila assim como o 

reconhecimento da dimensão social da memória visam promover a preservação da identidade nativa 

da localidade e dos personagens que guardam e carregam a memória coletiva.  

Palavras-chave: memória; Identidade; preservação. 

  

Italianidade e turismo étnico: a construção da paisagem em Flores da Cunha (RS) 

 

Deiner Lucian Barili (UFRGS) 

 

Nas últimas décadas, alguns municípios da região conhecida como Serra Gaúcha tem se projetado 

através da atividade do turismo vinculado a expressões de uma certa italianidade. Nessa modalidade 

de turismo étnico, as atrações turísticas costumam ser propagandeadas como “tipicamente italianas” e 

as mercadorias comercializadas tendem a ser bens culturais das populações locais, que se identificam 

como descendentes de imigrantes italianos. A presente pesquisa investiga, no âmbito do mestrado, a 

constituição do turismo étnico na cidade de Flores da Cunha (RS), pertencente à região da Serra 

Gaúcha, que, atualmente, conta com rotas de turismo próprias e integra outras em parceria com os 

municípios vizinhos. Para isso, levamos em consideração que a realização dessas atividades coloca em 

circulação uma série de representações que disputam valor em um mercado de bens simbólicos e que, 

apesar do caráter natural e típico propagandeados pelo turismo, entendemos suas constituições como 

construções sociais que envolvem relações de poder. Logo, um de nossos objetivos é analisar as 

seleções, estratégias e silenciamentos produzidos ao construir o campo de turismo étnico na cidade, 

bem como identificar os agentes envolvidos e as relações de poder estabelecidas ao longo desse 

processo. O recorte escolhido para abordar nessa apresentação é uma análise de espaços e atividades, 
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que envolvem patrimônios culturais, pertencentes aos roteiros analisados com o intuito de refletir 

acerca das narrativas e representações postas em circulação nesses espaços, ocupado tanto por turistas 

como por moradores locais, bem como refletir acerca de suas relações com a construção da identidade 

étnica do grupo estudado. 

 
Palavras-Chave: Italianidade; Turismo Étnico; Patrimônio Cultural.  

  

Anita Garibaldi: 200 anos e suas memórias 

 

Fábio Andreas Richter (Fundação Catarinense de Cultura) 

Anita Garibaldi é uma celebrada personagem cuja trajetória de vida foi ativamente apropriada, 

significada e utilizada por distintos atores sociais tanto no Brasil quanto na Itália. O envolvimento de 

Anita com Giuseppe Garibaldi, nas lutas dos rebeldes Farroupilhas brasileiros e no processo de 

unificação italiana no século XIX, condicionou boa parte das narrativas em torno dela e sua utilização 

ao longo do tempo. As nuances e necessidades impressas pelos diferentes atores com relação às 

construções, inclusive patrimoniais, relacionadas a essa memória, foram particularmente explicitadas 

nos momentos ligados aos eventos vitais de Anita, como o seu nascimento, casamento e morte. Durante 

o ano de 2021 ocorre uma série de iniciativas que visam celebrar os 200 anos de nascimento de Anita, 

nas quais é possível verificar novamente em ação todo um conjunto de narrativas e atores que se 

estabelecem em torno da personagem. Trata-se de um evento que conta igualmente com a chancela do 

governo estadual catarinense, por um processo de ativação patrimonial, que instituiu o Ano 

Comemorativo do Bicentenário de Nascimento de Anita Garibaldi, no qual há uma busca por ampliar 

os esforços dos atores envolvidos nos eventos comemorativos. O objetivo desta comunicação é 

identificar e analisar a forma como a memória de Anita foi abordada e utilizada em diferentes 

momentos ao longo do tempo, em especial naqueles celebratórios. São situações onde sua condição de 

mulher e seu envolvimento em episódios de disputas e construções políticas, foram apropriados e 

instrumentalizados em função de diferentes necessidades e objetivos, algo que evidencia a 

complexidade ligada às operações que envolvem a memória e o patrimônio.  

Palavras-chave: Anita Garibaldi; Memória; Patrimônio. 

  

Patrimônio Cultural no Cariri da Paraíba: contribuições para inventário de bens culturais de 

Barra de São Miguel 

 

João Paulo França (IFPB) 

A cidade de Barra de São Miguel está localizada no semiárido brasileiro, precisamente no Cariri 

paraibano, distante aproximadamente 230 quilômetros da capital do estado, João Pessoa. Trata-se de 

uma área limítrofe com o estado de Pernambuco, o que contribui para aspectos de sua construção 

histórica, identitária e cultural, que procuramos captar por meio da presente pesquisa. Desta forma, o 

objetivo geral foi realizar apontamentos para construção futura de inventário participativo do 

patrimônio cultural de Barra de São Miguel, destacando suas potencialidades e necessidades, bem 

como possíveis caminhos a serem trilhados nesta obra coletiva. A partir de pesquisa na legislação 

municipal, arquivos de instituições públicas e privadas, bem como pesquisa qualitativa, com 

questionários previamente elaborados, procuramos captar os conhecimentos da população residente, 

bem como sua compreensão acerca da existência de bens culturais e sua importância para o patrimônio 

cultural local. Como resultado, temos apontamentos que podem auxiliar no desenvolvimento da 

comunidade de Barra de São Miguel em sua construção histórica e identitária, por meio de um futuro 
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inventário participativo, bem como os poderes públicos constituídos em suas políticas de gestão e 

preservação do patrimônio cultural.  

Palavras-chave: Patrimônio Cultural; Inventário; Barra de São Miguel-PB. 

  

Patrimônio cultural, grupos sociais e relações de poder na Festa do Pau da Bandeira de Santo 

Antônio em Barbalha, Ceará 

 

José Edvar Costa de Araújo (Universidade Estadual Vale do Acaraú -UVA) 

A Festa do Pau da Bandeira de Santo Antonio, Barbalha-Ceará, produção sociocultural registrada 

como Patrimônio Cultural Brasileiro, pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - 

IPHAN, em 2015, acontece há cerca de um século em ambiente de tensão e coparticipação entre as 

forças que a produzem. Diferentes e desiguais grupos buscam fortalecer suas identidades sociais, ser 

reconhecidos e ampliar o espaço de poder; lutam para controlar os recursos materiais e imateriais, as 

formas de organização, os símbolos e significados da Festa. A comunicação proposta ao III Seminário 

Nacional História e Patrimônio Cultural trata do período entre 1991 e 2020, considerando as profundas 

mudanças em curso na cultura local, originadas de processos internos e/ou provenientes dos contatos 

com processos exteriores; destaca os atores e práticas sociais consideradas tradicionais e os atores e 

práticas consideradas emergentes - seus lugares sociais, interesses, papéis, conflitos, disputas e 

negociações. A abordagem se apoia em contribuições da história, antropologia, sociologia e educação, 

para compreender as lutas dos segmentos e grupos envolvidos por representação, poder e participação. 

Dialoga com obras de referência sobre o tema; analisa documentos sobre concepção e políticas de 

salvaguarda do patrimônio cultural no Brasil; examina entrevistas com memorialistas, estudiosos, 

brincantes e organizadores da Festa; recorre a informações provenientes da convivência, da observação 

direta e das discussões em eventos acadêmico-científicos ocorridos em Barbalha nos anos recentes.  

Palavras-chaves: Patrimônio Cultural; Festa do Pau da Bandeira; Relações de poder. 

 

Dia 07/10 (Quinta-feira) – 14h às 18h 

 

O funk enquanto manifestação artística e cultural de valor ao nosso patrimônio 

 

Marcos Paulo Moraes Oliveira (UFRRJ) 

Ainda que exista uma elite cultural, que se ache no direito de julgar o que é cultura ou não, é inegável 

o papel que o funk contemporâneo assume na atualidade enquanto um movimento artístico e social de 

empoderamento para os grupos sociais mais vulneráveis. Felizmente, para o descontentamento dessa 

elite, este ritmo musical controverso e polêmico, hoje desempenha um importante papel para com o 

patrimônio cultural, através das formas de expressão, que por ele se destacam e por sua visibilidade 

imensurável dentro e fora do país; afinal o funk é arte, é movimento e, principalmente, é resistência, 

resistência a um sistema que um dia o descartou e o menosprezou. E de acordo com este pensamento, 

o objetivo deste trabalho é reconhecer e compreender o funk enquanto manifestação artística e cultural 

de valor para o patrimônio. Até porque ele nos permite ressignificar às relações de poder impostas em 

sociedade, e também nos auxilia a reformular o significado de cultura popular que muitos, na prática, 

não o conhecem. Por fim, para validar o objetivo deste trabalho, o método de pesquisa aplicado 

consiste de revisão bibliográfica, contextualizada a uma pesquisa qualitativo-descritiva, feita com 
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pesquisadores e profissionais do campo do patrimônio que sejam capazes de entender e valorar este 

fenômeno social. 

Palavras-chave: Forma de expressão, Resistência, Empoderamento. 

  

A religiosidade dos imigrantes japoneses em Bauru: do culto aos antepassados às Novas 

Religiões Japonesas 

Rosemeire Pereira D ́Àvila (UNESP) 

A chegada dos primeiros imigrantes japoneses à Bauru deu-se por volta de 1914, nesses primeiros 

anos, não houve expressão de religiosidade de forma institucionalizada, somente em 1951, ocorreu à 

construção do primeiro templo religioso na cidade (Tenrikyo- tombado como patrimônio cultural). É 

sabido que havia o desejo de retorno ao Japão, excesso de trabalho, ausência de monges e sacerdotes, 

bem como a mobilidade social e a hegemonia da Igreja Católica, mas quais fatores realmente levaram 

a presença tardia da religiosidade institucionalizada em meio a uma colônia de tradições tão vigorosas? 

O objetivo dessa comunicação é apresentar e analisar as formas de religiosidade não institucionais 

(culto aos antepassados) entre esses imigrantes e o surgimento das Novas Religiões Japonesas. A fonte 

utilizada para a pesquisa foram reportagens publicadas no periódico “Jornal da Cidade de Bauru”, no 

período de 2007 a 2015. Esses indivíduos vivenciaram formas de religiosidade não formais, como os 

oratórios domésticos, que eram parte integrante de seu “patrimônio cultural” e herança formadora de 

suas memórias e identidade. O butsudan e o kamidana (altares budista e xintoísta) continham aspectos 

da cultura cotidiana, como a transmissão dos saberes e valorização das tradições trazidas na alma e 

bagagens, mas eram mantidos nos recônditos dos lares até por volta de 1950, quando finalmente, 

passaram a ter expressividade de forma organizada e formal, ou seja, adorados nos templos com o 

surgimento das versões das Novas Religiões Japonesas: Tenrikyo (1951), Nambei Honganji (1959), 

Seicho-no-iê (1960), Xintoísta Ginja (1973) e Cristã Missionária (1970).  

Palavras-chave: Imigrantes Japoneses, Novas Religiões Japonesas, Bauru 
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ST 07 - Patrimônio e educação: experiências, possibilidades e diálogos no  

Ensino Superior 

 

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

O simpósio temático intitulado: Patrimônio e educação: experiências, possibilidades e diálogos com o 

ensino superior, pretende fomentar debates que busquem estabelecer relações entre o patrimônio 

cultural e seus processos educativos. Refletindo sobre como as demandas contemporâneas atuam no 

processo de ressemantização do conceito e também, na reconfiguração do campo, pretendemos dar 

visibilidade a ações desenvolvidas em espaços formais, não formais e informais. Essas ações são 

protagonizadas por diferentes atores sociais, produzindo questionamentos e resistências a respeito dos 

atos de lembrar e de esquecer. A multiplicidade de espaços de atuação, como também, dos agentes que 

nele atuam, possibilita a produção de novas abordagens; a visibilização de narrativas silenciadas; a 

difusão de saberes; a materialização de conhecimentos e a reivindicação identitária e por direitos. 

Desse modo, este simpósio temático pretende reunir profissionais que atuam em diferentes contextos 

educativos que estejam em relação com o ensino superior, sejam eles: museus, educação básica; 

centros de memória; associações; Organizações não governamentais; produtores culturais, entre tantos 

outros espaços de atuação, vinculados às experiências de estágio formal ou não. Objetiva-se com esse 

simpósio favorecer o compartilhamento de experiências, bem como, fomentar estudos e ações que 

promovam o estreitamento entre diferentes instituições e a constituição de outras redes de socialização 

e de difusão do conhecimento. 

 

Dia 06/10 (Quarta-feira) – 14h às 18h 

 

Centros de Documentação e Memória universitários e sua relação com o pensar o Patrimônio 

Histórico e sua preservação 

 

Julia de Souza Bermond (UFJF) 

 

Tal artigo pretende trazer um pouco das discussões referentes ao aqui denominados Centros de 

Documentação e Memória universitários, centros esses responsáveis atualmente pela preservação 

principalmente de acervos documentais de caráter regional, de movimentos sociais e da própria 

universidade e sua memória enquanto instituição. Tais centros, ainda pouco estudados pela literatura 

patrimonial, começaram a dar seus primeiros passos por volta da década de 1980, onde novas formas 

de se preservar e encarar o patrimônio no Brasil começaram a surgir. Levando em conta tal contexto 

de atuação, as universidades brasileiras, impulsionadas por diversos fatores, se tornaram também 

agentes e protetoras do patrimônio cultural brasileiro. Sendo assim, hoje em dia podemos afirmar que 

as universidades brasileiras são essenciais tanto na formação de profissionais responsáveis pela 

preservação patrimonial quanto pela própria preservação do patrimônio cultural e histórico brasileiro 

em si, seja ele documental, artístico ou museológico. Sendo um Centro de Documentação e Memória 

uma das frentes escolhidas por diversas universidades para realizarem tais ações ligadas a preservação 

e divulgação patrimonial, este presente trabalho pretende discorrer ligeiramente acerca da atuação de 

um deles, o CECOM (Centro de Conservação da Memória) da Universidade Federal de Juiz de Fora, 

por meio de trechos de entrevistas realizadas com dois de seus colaboradores, buscando assim revelar 

um pouco mais de suas práticas e funções, assim como relacioná-los com as discussões realizadas até 

o presente momento sobre o caráter e funções gerais cotidianamente realizada por tais centros. 

Palavras-chave: Centro de Documentação; Patrimônio Universitário; CECOM. 
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Arquivos Universitários e Educação Patrimonial: usos do patrimônio documental universitário 

para produção e ensino de História Local 

 

Leonardo Cândido Rolim (UERN) 

Nesta comunicação, partimos da compreensão que tanto Universidades quanto Arquivos são 

instituições que, socialmente referenciadas, são fundamentais para o Patrimônio Cultural. Por seu 

turno, os arquivos vêm se tornando lugar de políticas patrimoniais, pois sua participação em ações 

culturais possibilita, além da aprendizagem histórica, tomada de consciência das identidades culturais 

pelo conhecimento das tradições e da história local (BELLOTO, 2014). As universidades, por sua vez, 

precisam construir estratégias sólidas de valorização de seu patrimônio (intelectual-científico, cultural, 

histórico) que avancem além da atuação de professores e pesquisadores das áreas de Arquivologia, 

Biblioteconomia, Ciências Sociais, História, Museologia, em projetos muitas vezes reconhecidos entre 

seus pares, mas pouco atuantes dentro da instituição. Diante da relevância social da Universidade e da 

função essencial que os arquivos têm nessas instituições, é importante refletir sobre o papel que os 

arquivos universitários podem (e devem) desempenhar, pois tornam-se referência para as comunidades 

em que atuam e refletem uma parte da(s) História(s) daquela população. Nesse sentido, é possível 

inferir que, nos arquivos universitários, estão depositadas, entre outras, fontes para história da 

educação, da ciência, do trabalho, da cultura etc. daquela comunidade. Esta comunicação tem por 

objetivo evidenciar o papel dos Arquivos Universitários na promoção de políticas de preservação, 

gestão e difusão do patrimônio da própria instituição, e, analisando o caso específico da Universidade 

do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), no desenvolvimento da pesquisa em História 

Local/Regional, a partir de experiências com o acervo do Núcleo de Documentação e Pesquisa 

Histórica (NUDOPH) do Depto. de História.  

Palavras-chave: Arquivos Universitários; História Local; Patrimônio Documental. 

 

Fazedoria de Saberes Patrimoniais: experiências e diálogos para curricularização da Extensão 

 

Maria Lana Monteiro (UPE) 

 

Esta comunicação tem como objetivo central subsidiar reflexões e uma proposta experimental para a 

curricularização da extensão na licenciatura em História em uma universidade pública estadual. Em 

consonância com a Resolução nº 07/2018 (MEC/CNE/CES) e Resolução n° 068/2017 (UPE/ CEPE), 

este trabalho contudo procura compreender além do contexto destas exigências normativas a 

integração da extensão nas matrizes curriculares dos cursos de graduação associada ao potencial das 

experiências e diálogos pela inserção da diversidade cultural na formação de profissionais. E para tanto 

serão apresentadas questões, desafios e embates a partir de práticas cotidianas no ensino-

aprendizagem, via educação patrimonial, que foram adotadas como estratégias e táticas para repensar 

a vivência de conceitos, conteúdos e objetivos no componente de “História e Patrimônio Local”. Fruto 

de análise descritiva com métodos de pesquisa ação (ciclo de Tripp), que envolveram docentes, 

discentes e comunidade extra-muros, parte de nossa análise terá assim resultados obtidos dos 

itinerários participativos do patrimônio cultural material, imaterial, natural e com mestres/as da 

tradição vivenciados no referido componente. Uma outra parte trata-se da avaliação da mudança para 

sistematicamente planejar a implementação e descrição no currículo de modo a promover a dimensão 

dialógica entre patrimonialização e patrimonialidade, espaços formais e não formais de ensino, em 
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percursos formativos que focam epistemes e caminhos mais horizontais, críticos e decoloniais de bens 

culturais onde destaca-se o papel central das redes extensionistas na resistência para abertura e 

atualização curricular. 

 

Palavras-chave: Educação Patrimonial; Currículo; Extensão. 

 

Estágio supervisionado II: uma experiência de educação patrimonial no curso de licenciatura 

em história em EAD da FAFIDAM no ano de 2020 

 

Camila Imaculada Silveira Lima (FAFIDAM) 

A resolução CNE/CP Nº 2/2002 alterou a carga horária das atividades práticas nos cursos de 

graduação. As licenciaturas, por sua vez, ampliaram as disciplinas voltadas para o exercício da 

docência conforme os projetos pedagógicos de cada área e Instituição de Ensino (IES). Na Faculdade 

de Filosofia Dom Aureliano Matos (Fafidam)/Universidade Estadual do Ceará (Uece), por exemplo, 

o curso de Licenciatura em História, tanto presencial como na modalidade à distância (EAD), possuem 

quatro disciplinas estágios supervisionados, onde o II tem como objetivo debater o ensino de História 

a partir da educação patrimonial. Deste modo, o presente trabalho procurar a analisar as experiências 

do estágio supervisionado II na graduação de História em EAD da Fafidam no ano pandêmico de 2020. 

Diante dos desafios já existentes, esse momento atípico trouxe outros, os quais foram enfrentados 

conforme a criatividade dos(as) professores(as) e dos(as) graduandos(as) que deram formato ao 

programa da disciplina. Este, por sua vez, contempla um debate teórico acerca do patrimônio cultural 

e para esse diálogo, os(as) autores Gilberto Ramos Nogueira e Márcia Chuva entraram em cena e em 

relação à educação patrimonial, conversa-se com Ricardo Oriá.  

Palavras-chave: Estágio; educação patrimonial; patrimônio cultural. 

 

O saber da olaria entre o ensino formal e o não formal 

 

Edmara Schuch (Universidad de Salamanca) 

 

A história da louça de barro em São José / SC começa no século XVIII, com a chegada de povoadores 

portugueses de origem açoriana, estes trouxeram consigo não só os hábitos e costumes, mas também 

os saberes e conhecimentos tecnológicos, dentre esses, a produção da louça de barro utilizando o torno 

ou roda de oleiro como é conhecida. A importância da louça de barro para o município de São José 

sempre foi muito forte, tanto que o saber fazer da olaria é considerado como patrimonio imaterial 

(SCHUCH, 2020). Essa importância pode ser constatada a partir da criação da Escola de Oleiros em 

1992 em uma antiga olaria, com objetivo de manter vivo o saber da oleira na região, no entanto, 

algumas discussões podem ser levantadas com relação as mudanças sofridas com o passar do tempo, 

seja na estrutura material da olaria assim como, na forma de ensino utilizada para a confecção das 

louças de barro. Os primeiros professores da escola era oleiros tradicionais sem formação “oficial” que 

repassavam seu conhecimento da mesma maneira que aprenderam, no entanto, hoje os professores que 

atuam na escola mesmo com sua raiz familiar com a olaria também possuem uma formação 

universitária, será que isso pode influenciar na forma de aprendizagem da escola atualmente.  

 

Palavras-chave: Patrimônio; Ensino; Olaria. 
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ST 08 - O uso do Patrimônio Cultural no Ensino de História: a sala de aula e os 

lugares não formais de aprendizagem 
 

Prof. Dr. Almir Félix (UFRN) 

 

O uso do patrimônio cultural (tanto na sua materialidade, quanto na sua imaterialidade) deve ser algo 

componente do programa apresentado pelo professor aos alunos, independente da sua utilização em 

lugares formais ou não-formais, nesse sentido essa atividade não deve ser pensada (qualquer que seja 

o patrimônio utilizado: uma ida ao museu, a um monumento histórico, assistir à apresentação de uma 

manifestação cultural etc.) como um substituto do momento em sala de aula. O uso do patrimônio 

cultural também não deve servir somente para ilustrar os conteúdos apresentados nas aulas das diversas 

disciplinas ou mesmo fora delas, em sendo assim, a utilização do patrimônio cultural em sala de aula 

ou nos chamados lugares de memória, deve ter objetivo(s) claro(s), é preciso definir esses objetivo(s) 

sempre e nunca esquecer da sua importância. Na busca da efetivação do uso do patrimônio cultural na 

relação ensino-aprendizagem é necessário um planejamento que leve em consideração o antes, o 

durante e o depois desse uso, é preciso estar atento para as etapas citadas anteriormente: a) O antes 

envolve tarefas de: pesquisa, exploração, reconhecimento e apropriação; b) O durante envolve tarefas 

de: exploração, reconhecimento e apropriação; e, c) O depois envolve tarefas de: apropriação, 

releituras e reflexão. É recomendável e muito mais prático se iniciar o trabalho com o patrimônio 

existente na Escola e no entorno desta (nomes de ruas, nomes de praças, estatuária pertencente a praças, 

ou a própria escola, as casas mais antigas do bairro etc.). Essa prática pode tornar o ensino mais 

significativo para o aluno, principalmente por lidar com aquilo que faz parte do cotidiano delas. O 

presente simpósio temático tem por objetivo discutir o Patrimônio Cultural na contemporaneidade, 

tanto na sua concepção material (tangível) quanto imaterial (intangível), procurando agregar “trabalhos 

que reflitam sobre a constituição de discursos em contextos educativos formais, informais e não-

formais, bem como, a preocupação com os conhecimentos que são acionados a partir desse debate”, 

assim como um campo de pesquisa existente já há algum tempo no Brasil, principalmente a partir das 

últimas duas décadas do século passado e das duas primeiras décadas deste século, constituindo como 

marcas do passado no presente e capazes de orientar identidades para o futuro e sua utilização no 

Ensino de/da História a partir, seja da Educação Patrimonial (Teoria + Metodologia) como um 

importante aliado, seja dos não tão novos Estudos de Meio, seja através de práticas mais recentes como 

a do Turismo Pedagógico/Educacional, levando-se em consideração “as questões epistemológicas que 

a relação entre Patrimônio cultural e os processos educativos suscitam conjuntamente”, procurando a 

conformação de um significativo Ensino de História. Nessa perspectiva os ganhos que se pode ter do 

uso do Patrimônio Cultural na relação ensino-aprendizagem, seja em lugares formais, informais ou 

não-formais podem ir desde a facilidade de adequação da utilização do mesmo em relação as diversas 

faixas etárias e aos níveis de aprendizagem/complexidade, passando pelo aumento do caráter lúdico 

da aula (alunos do Ensino Fundamental I) e da praticidade/aplicabilidade do conteúdo (alunos do 

Ensino Fundamental II e Ensino Médio), pela demonstração da importância do Patrimônio Cultural 

para uma determinada comunidade e isso pode despertar desde cedo nos alunos uma vontade de 

preservação desse patrimônio, bem como, a partir da utilização do Patrimônio Cultural pode-se obter 

uma desmistificação sobre a história e sobre o passado garantindo a valorização de todos e não somente 

a determinados personagens, demonstrando que o Patrimônio Cultural, como marcas do passado 

existentes no presente se configuram como importantes documentos históricos e devem ser explorados 

nesse sentido. 

 

 

 



 
 

51 

 

Dia 05/10 (Terça-feira) – 14h às 18h 

O aprendizado da História através do uso do Patrimônio Cultural 

 

Almir Félix Batista de Oliveira (UFRN) 

O presente artigo tem por objetivo discutir a possibilidade do aprendizado da História através do uso 

do patrimônio cultural. Inicia-se perguntando: Terá o Patrimônio Cultural um caráter educativo? Para 

começar a responder esse questionamento procura lembrar uma série de produções teóricas que 

conclamam a necessidade de utilização do patrimônio cultural em sala de aula como forma de 

ampliação dos sentidos, ou da necessidade de levar estudantes em qualquer faixa etária para visitas a 

museus (inclusive explorando não só as características dos objetos e sua historicidade, mas imergindo 

nas ações educativas propostas por essas instituições ou aquelas que a estas se assemelham como os 

memoriais, os centros culturais, os arquivos públicos, entre outras), ou ainda da utilização da 

metodologia da Educação patrimonial como forma de despertar nos educandos a vontade de conhecer 

os patrimônios que compõem ou que fazem parte do seu passado ou do grupo a que pertencem e, com 

isso, não somente passem a valorizá-los como também se tornem seus futuros defensores. Defende o 

papel educativo desse, reconhece a importância da temática e da necessidade da sua presença no Livro 

Didático de História, elencando uma série de motivos para essa presença, assim como procura discutir 

a construção de uma ideia e conceituação de patrimônio por faixa etária dos educandos, apontando 

formas de efetivação desse uso no ensino de história e por fim indica uma série de ganhos para a 

relação ensino-aprendizagem a partir dessa utilização.  

 

Palavras-chave: Patrimônio Cultural e Ensino de História; Aprendizado da História; Relação Ensino-

aprendizagem e Livro Didático de História. 

 

Rolé na Penha: Ensino de História através das referências culturais do bairro 

 

Ana Gabriela Saba de Alvarenga (UNIRIO) 

 

A apresentação deste trabalho remete a etnografia de um projeto escolar, realizada no decorrer da 

pesquisa de doutoramento. O Rolé na Penha foi elaborado pelo professor de História junto com seus 

alunos em escola municipal localizada na Vila Cruzeiro, uma favela do bairro da Penha, na cidade do 

Rio de Janeiro. A igreja da Penha, construída no século XVII, é um patrimônio cultural que está 

associado a origem do bairro e fomentou a formulação do projeto escolar. Além da Igreja, mais sete 

patrimônios da comunidade escolar foram elencados como pontos de referência da localidade, a partir 

dos quais deu-se início a atividades semanais na escola e de guiamento pelo bairro, tendo os alunos 

como monitores. Cada local que compõe as referências culturais está permeado das histórias de vida e 

memórias da comunidade. O objetivo deste trabalho é apresentar o referido projeto enquanto prática 

pedagógica no Ensino de História inserida em uma pedagogia crítica, que evidência a importância a 

autonomia dos sujeitos, no protagonismo juvenil e compreendendo a educação como prática de 

liberdade e resistência. A observação ao Rolé na Penha ocorreu baseada na abordagem das 

epistemologias do Sul e da ecologia dos saberes, proposta por Boaventura de Souza Santos. Um projeto 

que conjuga o currículo escolar aos saberes dos alunos, validando-os e considerando-os, o que gera 

meios para a ressignificação do Ensino de História, da História local, dentro e fora dos muros escolares.  

 

Palavras-chave: Ensino de História; Ecologia dos saberes; Rolé na Penha. 
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Patrimônio cultural e ensino de história: algumas reflexões sobre os municípios do vale do 

Jaguaribe no Ceará 

André Aguiar Nogueira (IFCE) 

 

A pesquisa e o ensino de História com base no conhecimento e na valorização do patrimônio cultural 

local têm se constituído num grande desafio. Esses dilemas foram particularmente observados nas 

atividades realizadas junto aos discentes dos cursos técnicos integrados ao ensino médio do IFCE, 

Campus Tabuleiro do Norte, na região do Baixo Jaguaribe, no Ceará. A metodologia buscou articular 

o ensino e a pesquisa acerca da memória local e dos “lugares de memória”, culminando com a 

realização de uma exposição histórica aberta ao público. Nesse sentido, os alunos aplicaram 

questionários, reuniram a bibliografia, realizaram entrevistas orais e empreenderam campanhas na 

cidade para a coleta de documentos e objetos.  Com base nessa experiência, analisamos aspectos como: 

o impacto da ausência de aporte institucional, a participação de professores e técnicos administrativos, 

a interação da proposta com a comunidade e, principalmente, os resultados obtidos junto aos alunos. 

Na aplicação de estratégias para potencializar a cultura local através da escola, foi necessário 

considerar a complexidade da formação histórica dos municípios, visando a promoção de uma 

consciência de valorização da origem e da ancestralidade comum. Nos municípios, além dos 

conhecimentos e das técnicas de pesquisa, problematizamos com os discentes a condição dos 

moradores da região enquanto “sujeitos” ativos na construção da sociedade. Tencionamos, através do 

patrimônio histórico e das referências culturais, como não existe povo sem história e nem identidade 

sem memória. 

 

Palavras-chave: Patrimônio Cultural; Memória; Ensino de História. 

 

Museus e ensino de história: uma comparação entre ações didáticas em museus no Brasil e na 

Argentina 

 

Jaqueline Ap. Martins Zarbato (UFMS) 

  

Essa proposta faz parte do projeto de pesquisa: “Patrimônio histórico-cultural material e imaterial nas 

cidades de Mato Grosso do Sul e seu impacto histórico-cultural: Cultura regional e formação de um 

sistema de preservação a partir da educação patrimonial”, desenvolvido na UFMS/CG. Nesse recorte 

da pesquisa, comparamos dois museus: O museu José Antônio Pereira (situado em Campo 

Grande/MS/Br) e o Museu histórico municipal Don Roberto T. Barili (situado em Mar Del Plata/ 

Argentina). O objetivo da pesquisa se dá em investigar, a partir da comparação entre os dois museus e 

suas abordagens na cidade em que estão inseridos, as possibilidades educativas sobre os patrimônios 

culturais locais e regionais. Nesse sentido, compreender como se constituem as práticas de educação 

patrimonial nos dois museus, entrelaçando as abordagens sobre lugares de memória, os objetos e 

artefatos que podem ser utilizados no ensino de história. Para tal, pesquisamos nos dois museus como 

articulam a abordagem didática com as coleções, a edificação e a cidade. E posteriormente, 

construímos um itinerário didático com os bens patrimoniais pesquisados nos dois museus. Baseamos 

as análises na perspectiva da educação histórica e da educação patrimonial, com foco na aprendizagem 

histórica nos museus. Além disso, utilizamos as concepções sobre museus e educação, cidades e 

patrimônio cultural, no intuito de possibilitar que diferentes atores sociais, possam a partir da 

compreensão da história sobre a cidade, a comunidade, o grupo social, (re) conhecer os significados, 

as modificações, a representação dos bens culturais como um direito e exercício da cidadania e 

memória.  

 

Palavras-chave: ensino de história; museus; patrimônio. 
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O Google Street View como ferramenta para abordar o patrimônio na sala de aula de história 

 

Esdras Carlos de Lima Oliveira (IFRO) 

 

As mídias e tecnologia sempre estiveram em uso nas nossas escolas, mas hoje, com o advento da 

internet e de uma série de dispositivos tecnológicos, nossas aulas estão sendo inundadas por uma 

profusão tecnologias e midiática sem igual. Essas mídias e tecnologias concorrem hoje com a escola 

na constituição da consciência histórica, obrigando ao professor a rever sua prática de ensino e a 

redimensionar o uso desses elementos em sala, usando esses elementos na sua aula, como apontamos 

ao final do texto. Ao longo desse texto, pretendemos tecer algumas considerações acerca do impacto 

das mídias e das tecnologias no ensino da História e identificar o lugar das ferramentas digitais no 

ensino da disciplina a partir do uso da ferramenta Google Street View. 

 

Dia 06/10 (Quarta-feira) – 14h às 18h 

 

Cantigas de roda e memória coletiva nas aulas de história no Ensino fundamental II 

 

Vinicius Ferreira Gomes (UESB) 

 

A presente pesquisa tem por objeto as cantigas de roda como expressão da memória coletiva e tem 

como objetivo investigar como as cantigas e suas variantes, presentes na memória social de habitantes 

do município de Itanhém-Ba, podem ser utilizadas como instrumentos de mediação nas aulas de 

História no Ensino Fundamental II. Tomando por referência os pressupostos teóricos e metodológicos 

da História Cultural, as cantigas serão abordadas a partir dos conceitos de cultura popular e memória, 

de acordo com as proposições de Peter Burke e Jacques Le Goff. O levantamento das fontes será 

realizado por meio de entrevistas com moradores de diferentes gerações da cidade de Itanhém e o 

resultado da coleta de dados com as fontes orais será cotejado com os estudos de Luís da Câmara 

Cascudo relativos às tradições das cantigas de roda no Brasil. Presentes nas experiências de vida e na 

memória afetiva de diferentes gerações, essas canções podem ser recuperadas e associadas a conteúdos 

curriculares de História dos anos finais do Ensino Fundamental. Tomadas como fontes para a produção 

de composições autorais, assentadas em estruturas melódicas e temas tradicionais, as cantigas servirão 

como elemento de abordagem de temas da história local. Como instrumento de mediação de 

aprendizagem, será produzido um EP audiovisual, com vídeoclipes de versões de músicas tradicionais 

populares presentes na memória coletiva do município, para ser utilizado em aulas com alunos dos 

anos finais do Ensino Fundamental. 

 

Palavras-chave: Ensino de História; memória; cantigas de roda. 

 

Educar pela Cidade: a Educação Patrimonial como metodologia para o ensino de História 

 

José Carvalho Lima Júnior (UFMA) 

 

Esta pesquisa está centrada no esforço de estudar a História da cidade de Brejo, localizada no leste do 

Estado do Maranhão a partir do patrimônio material cultural e seus espaços de memórias, identidades 

e sociabilidades. O estudo sobre o patrimônio material cultural pretende analisar como as igrejas, 

praças e clubes recreativos existentes na cidade servirá de base para se conhecer e compreender história 

da cidade e consequentemente demonstrar como a articulação entre educação patrimonial e ensino de 

História transformou-se uma ferramenta importante para o desenvolvimento do aprendizado histórico, 

visto que, ao articular passado e presente os discentes conseguirão pensar sua importância enquanto 

sujeitos históricos, compreendendo-se com parte substancial na construção social de sua comunidade, 
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para o fortalecimento de sua identidade local e consequentemente se perceberem como agentes 

transformadores da História de sua localidade. Ao entrecruzar o Ensino de História com a Educação 

Patrimonial a pesquisa possui o propósito de analisar os espaços da cidade como palco para a produção 

do conhecimento histórico escolar e desenvolver junto aos alunos uma consciência histórica, um 

resgate das identidades e das memórias, um sentimento de pertencimento dos diversos segmentos da 

sociedade que buscam sobreviver em diferentes espaços citadinos e consequentemente provocar um 

diálogo onde se possa construir conexões sociais com os lugares onde vivem, cujo sentido de 

pertencimento corre o risco de desaparecerem com o acelerado processo de urbanização e 

remodelamento prevalecente nas cidades contemporâneas na atualidade.  

 

Palavras-chave: Ensino de História; Patrimônio Material Cultural; Cidade. 

 

A Feira de São Bento: inventários participativos e saberes reversos por uma educação 

patrimonial decolonial 

 

Sabrina Barros Nepomuceno (UFRN) 

 

A pesquisa abrange reflexões e perspectivas para o trabalho com a educação patrimonial decolonial no 

ensino de história. A abordagem deu-se a partir da Feira Livre de São Bento, elemento sociocultural 

marcante no cotidiano dos alunos da Escola Estadual de Educação Profissional Edson Queiroz, no 

município de Cascavel, Ceará. Propondo discutir a história local por intermédio de conceitos 

relacionados à memória, identidade e patrimônio foram mobilizados em diálogo com o âmbito da 

educação básica e da didática da história, estratégias pedagógicas numa dimensão dialógica e 

participativa. Elencou-se aspectos da trajetória da produção acadêmica recente que discutem a 

educação patrimonial, o percurso das abordagens teóricas e um olhar em contraponto afirmando outras 

possibilidades pedagógicas pelo viés decolonial. Como pauta produtora do saber histórico apresenta-

se a proposta didática dos inventários participativos da feira livre de São Bento sendo mote à 

aprendizagem histórica significativa alicerçada na dialogicidade dos saberes. Esta estratégia dá 

visibilidade a outros sujeitos, identidades e culturas distintas dos convencionalmente abordados na 

aula de história.  

 

Palavras-chave: História Local; Educação Patrimonial Decolonial; Ensino de História. 

 

 

Da memória para a história: monumentos estatuários e bustos Como fontes para 

problematização dos conteúdos nas aulas de história 

 

Liesly Oliveira Barbosa (ProfHistória – UFC) 

 

O presente trabalho é parte da pesquisa de mestrado desenvolvida no Mestrado Profissional em Ensino 

de História, ProfHistória – UFC e propõe um estudo a respeito da utilização dos monumentos 

estatuários como fontes para a problematização dos conteúdos nas aulas de História. Cabe destacar 

que a proposta não visa exaltar a memória oficial celebrada nos monumentos, mas possibilitar que os 

alunos possam compreender a cultura histórica na qual estes foram produzidos, estabelecendo a 

empatia histórica, como nos propõe Peter Lee, assim como conhecer e problematizar o patrimônio 

cultural da cidade e a memória pública evocada a partir deles. Nesse sentido, cabe uma análise a 

respeito de qual memória social tem sido construída ao longo do tempo nos espaços públicos da cidade, 

assim como, analisar se existe uma representação e identificação das diversas classes e grupos sociais 

com os monumentos estatuários celebrados como bens patrimoniais. Para realizar a análise da memória 

exaltada nos espaços públicos da cidade, por meio das estátuas, propomos uma leitura indiciária dos 
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vestígios materiais das mesmas, ou seja, os alunos realizariam a análise dos monumentos a partir dos 

vestígios que o compõem, dentre eles, os sinais, símbolos, marcas, ausências, intervenções, espaços 

nos quais foram erigidos, e a partir da análise desses elementos confrontariam os dados com os 

documentos oficiais referentes a criação e inauguração dos monumentos, para assim tentar 

compreender as intenções presentes na escolha daquele personagem naquele período histórico e a partir 

dessa análise os alunos serão motivados a pensar em outras possibilidades de celebração da memória 

que foi exaltada naqueles monumentos. 

 

Palavras-chaves: Ensino de História; Memória; Patrimônio. 

 

Será o Benedito! A educação patrimonial decolonial no ensino de história 

 

Lucas William de Araújo Borges (UNICAMP) 

 

O presente trabalho propõe a elaboração de um modelo de inventário tendo como base a Festa de São 

Benedito que ocorre em Poços de Caldas-MG, bem registrado como patrimônio imaterial municipal e, 

a partir dele, desenvolve três objetivos suplementares: refletir sobre o lugar do patrimônio no ensino 

de história; discutir uma prática educativa transformadora fazendo-se valer de uma pedagogia 

decolonial; desenvolver o inventário como ferramenta pedagógica para o ensino de história local na 

educação básica. O recorte histórico compreende a presença negra em Poços de Caldas a partir de seu 

projeto de cidade em 1872 estabelecendo as raízes da devoção dos santos negros no município e sua 

perpetuação histórico-cultural nos anos subsequentes que resguardaram na festa de São Benedito a 

memória dos Caiapós, dos moçambiques e dos congados culminando no seu registro como bem 

imaterial da cidade. Busca-se fornecer ao professor historiador repertório para reflexão de um ensino 

de história local decolonial que busca refletir com o estudante seu lugar de ação e identificação de 

forma a romper com o modelo de ensino eurocêntrico que privilegia as narrativas lineares, tradicionais 

e hegemônicas. O inventário como ferramenta pedagógica pretende ampliar os espaços escolares para 

além da sala de aula promovendo um diálogo entre o estudante e seu contexto local ressignificando o 

saber histórico escolar tradicional e reivindicando uma cultura escolar democrática e antirracista. 

Logo, o produto didático proposto intenta, por meio de uma abordagem decolonial do patrimônio, 

investigar com os estudantes possibilidades outras de escrita da história local e a reflexão ativa sobre 

os sujeitos históricos locais.  

 

Palavras-chave: História local; Educação patrimonial; Decolonialidade. 

 

Uso das redes sociais como espaço de educação patrimonial 

 

Luciano Fábio Dantas Capistrano (UFRN) 

 

Nestes últimos anos tenho procurado compreender o “Uso Público da História”, não apenas como 

espaço de domínio do Professor de História, mas como espaço da ausência deste. Nessa perspectiva 

passei, passei a administrar um grupo, Gestores do Centro Histórico de Natal; uma página, Natal 

Nostálgica, ambas no Facebook e uma conta pessoal no Instagram, @luciano_capistrano, neste último, 

publicando de forma, quase sistemática minhas inquietações sobre a história. Nesse artigo me 

concentrarei na página Gestores do Centro Histórico e na Natal Nostálgica, por ser o espaço voltado 

às questões do Patrimônio Cultural da cidade de Natal com mais de 100 mil visualizações e com uma 

média de 20.000 seguidores, tem sido um instrumento importante de diálogo, utilizado por mim, como 

Professor de História com os “usuários” das redes sociais.  A proposta é refletir sobre as possibilidades 

de uso das redes sociais como espaço de educação patrimonial. 
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Palavras-chave: Ensino de História; Educação Patrimonial; Rede Social. 

  

O ensino de história e lugares de memória: a Educação Patrimonial na formação cidadã em 

Mossoró/RN 

 

Marcos Daniel Rosa de Freitas (UERN) 

Leonardo Cândido Rolim (UERN) 

 

Este artigo é resultado de pesquisas feitas durante duas pós-graduações, sendo elas uma especialização 

em Educação e Contemporaneidade (IFRN), além do Mestrado Profissional em Ensino de História – 

PROFHISTÓRIA (UERN). Nele são apontados alguns conceitos fundamentais na área de Educação 

Patrimonial, como por exemplo: patrimônio, memória e seus lugares de memória, consciência 

histórica, entre outros. Busca-se aqui chamar a atenção para a importância que esses lugares de 

memória possuem e como estes podem ser utilizados pelo professor de história ao longo de suas 

práticas docentes com o intuito de contribuir para a promoção de uma formação cidadã crítica, como 

orienta a Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Ao longo do trabalho, faço um levantamento 

sobre alguns lugares de memória na cidade de Mossoró/RN, citando-os como possibilidades de 

espaços para serem desenvolvidas práticas que vinculem o ensino de história e a educação patrimonial. 

Lugares que abordam temáticas como a abolição da escravidão, o cangaço no sertão potiguar e a 

conquista do voto feminino. No término desse artigo trago uma proposta de elaboração de uma cartilha 

que apresente esses lugares de memória ao público, podendo ser professores, alunos e visitantes de 

modo geral, além de um guia que possa auxiliá-los durante suas respectivas visitas. 

  

Palavras-chave: Ensino de História; Patrimônio; Lugares de Memória. 

  

 

Dia 07/10 (Quinta-feira) – 14h às 18h 

 

Histórias e culturas em nossos quintais: possibilidades de usos no Ensino de História do Sítio 

Arqueológico Pacoval em Macapá, Amapá/Brasil 

 

Eliana da Silva Ribeiro (Secretaria de Educação do Estado do Amapá) 

 

O estudo versa sobre uma proposta metodológica propositiva na Educação Básica para o Ensino de 

História, por meio de ações educativas subsidiadas pela cultura material do Sítio Arqueológico 

Pacoval, na cidade de Macapá/Amapá-Brasil. A proposta tem como perspectivas epistemológicas as 

pedagogias freiriana e decolonial voltadas para alunos(as) do 6º ano do ensino fundamental (antiga 5ª 

série), da rede pública e particular de ensino. Assim, as ações pedagógicas realizadas na escola 

Estadual Deusolina Salles Farias como aulas dialogadas, oficina de escavação simulada, palestras, 

visitas a museus e entrevistas com especialistas que tiveram contato com o material do sítio 

mencionado, visam contribuir para a problematização e desconstrução de discursos canônicos e 

eurocêntricos e possibilitar a construção de olhares e ações críticas e emancipatórias que respeitem e 

valorizem a História e a Cultura dos povos indígenas, habitantes do Amapá, no passado e no presente. 

Para tanto, as análises seguiram a linha da pesquisa qualitativa de cunho bibliográfico com foco no 

Ensino de História, na Educação Patrimonial, na Arqueologia da Amazônia e no diálogo com temáticas 

acerca das pedagogias freiriana e decolonial, com corpus documental construído durante as vivências 

com os educandos em sala de aula e fora do espaço escolar. Nesse contexto, as atividades foram 

registradas e editadas para compor um Documentário, produto do Trabalho de Conclusão do Mestrado 

(TCM) direcionado aos docentes, acompanhado de um texto dissertativo com intuito de corroborar 
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com o que preconiza a Lei Federal nº 11.645/2008 sobre a inserção da temática indígena na Educação 

Básica.  

Palavras-chave: Ensino de História; Educação Patrimonial; Pedagogias Freiriana e Decolonial. 

  

Patrimônio cultural gaúcho em disputa: o Festival da Barranca (São Borja/RS) e as relações de 

poder 

Natali Braga Spohr (PPGH/UFSM) 

 

Como disse Homi K. Bhabha (2013), a cultura é construída e a tradição, inventada. Nesse sentido, na 

busca por “revisar as pedagogias nacionalistas ou ‘nativistas’”, em uma perspectiva pós-colonial, 

analisam-se as relações de poder e as disputas que envolvem o Festival da Barranca, evento que ocorre 

desde 1972, às margens do Rio Uruguai, em São Borja, na fronteira oeste do Rio Grande do Sul. O 

Festival, que é patrimônio cultural imaterial do município onde é realizado e faz parte do calendário 

oficial de eventos do estado, no decorrer das quarenta e oito edições, manteve muitas das características 

iniciais e, dentre elas, o fato de ser somente para convidados, exclusivamente do gênero masculino. 

Compreende-se que as identidades são narrativas elaboradas sobre os grupos e são essas que dizem 

quem faz e quem não faz parte, suas lutas e disputas, bem como, suas hierarquias. No gauchismo, a 

ideologia do masculino, do heroico, do galpão e da estância são evidenciadas, ao mesmo tempo em 

que a “experiência afetiva da marginalidade social”, transforma as estratégias, resulta em experiências 

de resistência e promove um “rompimento anárquico da sentença”, como por exemplo, o Peitaço da 

Composição Regional, encontro que reúne artistas do gauchismo do gênero feminino e cuja primeira 

edição aconteceu em julho de 2019. A cultura tem por condição sine qua non ser produção irregular e 

incompleta, ademais de que, no contexto em análise, o anacronismo do mito e a figura desistorizada 

do outro, tornam a cultura, por vezes, “uma prática desconfortável”.  

 

Palavras-chave: Patrimônio cultural gaúcho; Identidades; Relações de poder.  

  

Um enredo entre o patrimônio cultural e o ensino de história: guia de uma oficina didática 

virtual sobre a Rua da Areia em João Pessoa, PB 

 

Natália Vieira Carneiro (UFPB) 

 

A presente comunicação está pautada na elaboração de uma oficina didática virtual acerca da Rua da 

Areia, localizada na área central da cidade de João Pessoa e delimitada por importante conjunto 

arquitetônico entre a cidade alta e cidade baixa, com o intuito de debater acerca da sua relação com os 

elementos culturais e humanos inseridos no entorno, onde o presente e vestígios do passado convivem. 

Além disso, ressalta-se a importância de explanar sobre a dinâmica presente na área, considerando os 

usos e comportamentos sociais, trazendo o debate acerca da sua “invisibilidade” e seu título de 

“marginalização social” por ser considerada “zona de meretrício”, além de desempenhar influência 

histórica e cultural, sendo imprescindíveis para o patrimônio cultural da cidade. Deste modo, essa 

proposta didática tem como objetivo correlacionar a temática ao ensino de História, promovendo a 

interdisciplinaridade, através da sala de aula, visitas de campo ou em outros espaços informais, 

estimulando ao estudante refletir acerca do patrimônio através das exposições didáticas e dialogadas, 

para que assim, possam formular hipóteses e propor debates às problemáticas encontradas. A 

metodologia baseia-se em acervos bibliográficos e documentais sobre a temática, além das visitas in 

loco, diários de campo e registros fotográficos.  

 

Palavras-chave: Ensino; Patrimônio Cultural; João Pessoa. 
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Descobrindo sambaquis: uma formação continuada em Educação Patrimonial para a 

valorização do passado pré-colonial 

 

Pedro Carlos de Oliveira Alves (IFES) 

 

O presente trabalho é parte dos resultados obtidos durante pesquisa desenvolvida entre anos de 2016 e 

2017, no Programa de Pós-Graduação em Ensino de Humanidades do Instituto Federal do Espírito 

Santo. A problemática que guiou a pesquisa foi a valorização do passado pré-colonial capixaba por 

meio da inserção dos sítios arqueológicos do tipo sambaqui em perspectiva educativa. A pesquisa se 

justifica uma vez que o patrimônio histórico-cultural capixaba pouco é abordado em âmbito escolar, 

onde muitos professores também desconhecem os subsídios teóricos para seu ensino. Para tanto, foi 

desenvolvido uma formação continuada de professores com base no referencial teórico-metodológico 

da Educação Patrimonial, em uma pesquisa do tipo qualitativa onde parte dos dados foram produzidos 

por meio de aplicação de entrevista semiestruturada aos professores participantes da formação. 

 

Palavras-chave: Educação Patrimonial; Ensino de História; Sambaquis. 

  

Educação patrimonial através do Turismo em Caicó/RN 

 

José da Paz Dantas (UFRN) 

 

O Brasil é detentor de um potencial turístico que se destaca em quantidade e beleza, encontra-se entre 

os maiores, se não o maior do planeta. O que se deve, em grande medida, a suas condições climáticas, 

belezas naturais e sua extraordinária diversidade cultural. Mas possuir atrativos naturais ou culturais 

não é o bastante para uma localidade se tornar turística, é preciso haver um planejamento estratégico, 

objetivando aproveitar as potencialidades existentes. Segundo a EMBRATUR existem dois tipos de 

municípios: os que têm potencial turístico e os que são efetivamente “municípios turísticos”. Os 

“municípios turísticos” são aqueles considerados como destino turístico consolidado. Municípios 

“com potencial turístico” são os “pólos turísticos com expressiva capacidade de recursos naturais e 

culturais, porém, não consolidado como destino turístico permanente”. Nesse contexto, enxergamos o 

município de Caicó – Rio Grande do Norte, componente do Pólo de Turismo do Seridó como detentor 

de um amplo potencial turístico, em vias de consolidação, mas que ainda necessita de propostas que 

tornem possível tal objetivo. Planejar a atividade turística deve ser uma ação coletiva que envolva 

poder público, profissionais ligados direta ou indiretamente ao turismo, o empresariado e os residentes. 

Nesse sistema, é fundamental o planejamento participativo, visando o desenvolvimento de ações e 

projetos que impulsionem o turismo nas localidades. Para tanto é imprescindível um fator chave: 

educação. Assim, a criação de um roteiro histórico-cultural voltado para os alunos do ensino 

fundamental, torna-se de extrema importância. Partindo para a exploração através do Turismo, do 

patrimônio cultural e natural da cidade, proporcionará a manutenção da memória do caicoense através 

de sua história.  

Palavras-chave: Turismo; Patrimônio Cultural; Educação. 

 

O Parque Ecológico Mata da Bica: as possibilidades de abordagens educacionais na integração 

socioambiental do patrimônio natural de Formosa-GO 

 

Tiago de Oliveira Ferreira (UEG) 

 

Este trabalho tem como pressuposto demonstrar a aplicabilidade das abordagens voltadas aos métodos 

e processos de ensino de história, enfocando o Parque Ecológico Mata da Bica, situado no centro da 
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cidade de Formosa-Goiás, propondo compreender a relação social que é estabelecida com o local. A 

requalificação pela qual o parque passou nos últimos anos estimulou uma possibilidade de mediação 

didática-pedagógica, na construção de conceitos que norteiam a formação educacional da comunidade, 

corroborando aos ensejos presentes no Artigo 225 da Constituição Federal Brasileira, que se referem 

ao meio ambiente. A proposta visa agregar valor histórico, ambiental e social, respeitando o bioma ali 

presente e integrar as pessoas ao local para preservá-lo. A partir do momento em que a participação 

social efetiva e proximal torna-se maciça no bem ambiental, a necessidade em mantê-lo conservado 

passa a ser vivenciada, acrescentando valores ao ecossistema e às pessoas, na oportunidade de usufruto 

deste lugar que pode ser compreendido como um espaço educativo. Assim, este trabalho tem como 

objetivo o estudo do Parque Ecológico Mata da Bica como patrimônio natural e lugar de aprendizagem 

que, após a ressignificação, atraiu a presença dos moradores, bem como estudantes locais, 

pesquisadores e turistas atraídos pelos demais patrimônios culturais e pelas atividades turísticas. 

 

Palavras-chave: Parque Ecológico Mata da Bica; Patrimônio Natural; Educação. 
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ST 09 - Patrimônio, Ensino e Direito à Memória: diálogo entre práticas 
 

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

 

O reconhecimento de espaços formais e não formais para uma formação política e cultural mais ampla 

têm promovido metodologias diversas em torno da produção de um conhecimento crítico dos 

patrimônios culturais valorizados e revelador de memórias silenciadas. No Brasil recente temos 

observado a naturalização de concepções equivocadas a respeito da nossa História, por setores da 

sociedade, que reforçam os silenciamentos de acontecimentos históricos autoritários, violentos e 

antidemocráticos. Contra qualquer subtração de tais acontecimentos e apagamento das lutas de 

“minorias” no Brasil, analistas do patrimônio de diversos campos de atuação - professores da educação 

básica, militantes de movimentos sociais ou agentes culturais - são desafiados permanentemente a 

reelaborar seus currículos e conteúdos formativos e a criar novas metodologias que subsidiem suas 

abordagens. O patrimônio cultural se coloca como uma ferramenta importante nesse processo de 

revisão e ampliação da relação entre os variados processos de ensino e a construção do conhecimento 

histórico em prol do direito à memória. Foi possível nas últimas décadas o alargamento da noção de 

patrimônio cultural, a ampliação de seus usos e o trato de bens de novo tipo, embora estudos 

demonstrem que há tensões para uma efetiva realização da cidadania nas políticas para a memória por 

parte de minorias políticas (Cid, 2016). Nesse contexto, em relação ao campo de atuação e reflexão do 

patrimônio cultural, são reivindicados espaços museais, temas e percursos da história local, o livro 

didático, práticas de educação em patrimônio e o trato com patrimônios sensíveis, contraditórios ou 

difíceis, a cultura popular, a decolonialidade do saber e a luta antirracista. Compreender as disputas 

que envolvem os processos de preservação é imprescindível para reconstruir, de forma integrada à 

temática do patrimônio, os currículos da educação básica (Lemos, 2019) e as vivências das 

comunidades com seus bens. Nesse sentido propomos um debate da formação dos currículos e de 

experiências educativas, em seus diferentes processos formativos, à luz de uma concepção da chamada 

“educação patrimonial como favorecedora de processos de preservação mais participativos e 

dialógicos, fundamentados na diversidade cultural e nas liberdades a ela associadas” (Thompson, 

2015:154). São bem-vindos estudantes, pesquisadores e profissionais que venham refletindo sobre o 

uso do patrimônio cultural em experiências educativas, formais e não formais, valorizando o diálogo 

de diferentes áreas de conhecimento como a chamada Educação Patrimonial, Ensino, História, 

Ciências Sociais, Geografia, Literatura, Museologia e Turismo. Entendemos que estes objetos de 

estudo integram as práticas de agentes da cultura, professores, discentes, militantes de movimentos 

sociais, etc. O Simpósio, portanto, visa reunir trabalhos de diferentes espaços culturais e educativos, 

com referenciais teóricos e metodológicos que favoreçam a aproximação entre ensino e pesquisa para 

a reflexão das disputas que envolvem os processos de preservação e as possibilidades de abordagens 

sobre deveres e direitos de memória. 

  

 

Dia 05/10 (Terça-feira) – 14h às 18h  

 

 

Iniciação Científica Jr no Museu da República: compartilhando experiências 

 

Ana Paula Vianna Zaquieu (Museu da República) 

 

O objetivo desta apresentação é compartilhar um pouco do processo de execução do Projeto de 

Iniciação Científica Jr, fruto de um convênio de Cooperação Técnica firmado entre o Museu da 

República/IBRAM e o Colégio Pedro II, entre 2015 e 2019. As atividades aqui relatadas foram 

realizadas nos setores que compõem a área técnica do Museu da República, mas contaram com a 
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participação direta de um grupo de professores do Departamento de História do CPII. A partir do 

pressuposto de que os museus de História são também espaços de construção de conhecimento, nosso 

objetivo geral era ampliar as possibilidades de parceria entre museus e escolas, para além das visitas 

mediadas às exposições. A ideia era oferecer aos jovens do ensino médio a oportunidade de conhecer 

o funcionamento da instituição e o seu papel, bem como dos seus profissionais, na preservação da 

memória e do patrimônio histórico.  As atividades, realizadas semanalmente, durante 4 horas, eram 

intercaladas com leituras de referência próprias de cada setor. Nos primeiros encontros, era sempre 

trabalhado com o grupo conceitos chave como Cultura, Memória, Museus, Patrimônio Material e 

Imaterial, além de questões contextuais, como projeto republicano brasileiro e o desenvolvimento da 

cidade do Rio de Janeiro, a partir da segunda metade do século XIX.  Como resultado, esperávamos 

contribuir na construção do pensamento crítico, principalmente no que se refere aos processos de 

musealização de nossas coleções. 

 

Palavras-chave: Museus; História; Educação. 

 

“Educar para o patrimônio” – movimentos sociais e políticas de memória em perspectiva 

crítica 

Andréa Lemos (CAP/UERJ) 

 

Os movimentos sociais ao longo do Brasil republicano são temas curriculares privilegiados para o 

ensino crítico da História na educação básica visando uma metodologia que incorpore a temática do 

patrimônio cultural. Este trabalho resulta de algumas reflexões realizadas a partir das experiências 

pedagógicas com turmas de 9 ano do CAp-Uerj e junto a formação de professores, graduandos em 

História da UERJ. Ao analisarmos as destruições de estátuas em contexto recente ou os lugares de 

memória da violência da ditadura empresarial-militar brasileira, identificamos aspectos centrais das 

lutas de vários movimentos sociais, a destacar, as lutas antirracistas e antiautoritárias. As 

reivindicações em nome da “democracia” têm ressurgido nas respostas dos estudantes e ocupado lugar 

central em diversos meios de comunicação e mídias sociais. A partir do mapeamento das atividades 

vivenciadas no contexto do ensino remoto durante a pandemia pela Covid-19, são identificadas as 

visões de estudantes sobre a temática das políticas de memória em contextos históricos do Brasil nos 

séculos XX e XXI. A aproximação entre educação e patrimônio cultural atende a uma perspectiva 

curricular crítica que incorpora a temática do patrimônio, não apenas como tema curioso ou 

complementar, mas, ao contrário, analisa as condições históricas em que são formuladas e instituídas 

as políticas de memória e identifica o grau de atendimento aos processos reivindicatórios das diferentes 

demandas sociais populares ao longo da História do Brasil republicano. 

 

Palavras-chave: Patrimônio Cultural; Movimentos Sociais; Ensino de História. 

 

Professores e Educação patrimonial 

 

Berenice Abreu de Castro Neves (UECE) 

 

No Estágio Supervisionado na disciplina Ação Educativa Patrimonial e no Grupo de Extensão e de 

Estudos, na Universidade Estadual do Ceará, são discutidas questões teóricas e realizadas ações 

práticas relativas ao campo do Patrimônio Cultural junto à Educação Básica. Nessas experiências, são 

observadas e construídas intervenções acerca do trabalho de professores de História com o Patrimônio 

Cultural, em especial com os Museus. Através de parcerias com instituições culturais do estado, a 

turma integra, temporariamente, os seus núcleos educativos e atua como mediador, especialmente com 

o público de professores e alunos da Educação Básica, onde experimentam metodologias. Ao fim da 

experiência, elaboram relatórios que fornecem dados importantes para uma avaliação acerca do modo 
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como essas instituições vem desenvolvendo suas ações educativas e de que modo se articulam e se 

relacionam com as instâncias escolares da Educação Básica. Com a pandemia, essas ações foram 

adaptadas e a turma passou a elaborar projetos e relatórios. Essas reflexões e ações entendem o trabalho 

com o Patrimônio cultural como uma possibilidade de tomada de consciência do mundo cultural, e, 

portanto, como uma ferramenta de cidadania para os sujeitos da educação, professores(a) e alunos(a). 

A experiência parte de uma concepção do papel emancipador da educação e entende o Patrimônio 

como um universo de bens que referenciam o indivíduo e as coletividades, portanto, independente das 

ações oficiais de patrimonialização, e estando, por isso, geográfica e afetivamente, mais próximos 

desses sujeitos. Essa comunicação procura analisar essa experiência de ensino e pesquisa com base 

nos relatórios e projetos produzidos por estudantes e professores.  

 

Palavras-chave: Educação Patrimonial; Educação Básica; Museus. 

 

  

O museu como ostensor das imagens do poder colonial: os desafios educacionais hoje 

 

Carolina Marques Garcia Fernandes Pereira (Colégio Futuro Vip) 

Christiane de Faria Pereira Arcuri (UERJ) 

 

Este estudo visa compreender algumas instituições museológicas de Artes as quais não difundem seus 

acervos pela perspectiva da decolonialidade no ensino atual. Apesar dos museus em estudo serem 

reconhecidamente espaços formais de valorização patrimonial e da memória cultural, e não terem sido 

instaurados à época do colonialismo no Brasil, as questões que concentram seus modos em expansão 

e propagação de poder – tais como desigualdades econômica, social e cultural - persistem nos seus 

respectivos acervos como atualizados. Dentre algumas das muitas hipóteses elencadas, cabe questionar 

se alguns pontuais acervos museológicos na cidade do Rio de Janeiro e os seus atuais princípios estão 

em consonância ou não com as demandas culturais da sociedade que representam, inclusive do seu 

entorno geográfico. No tocante às metodologias curriculares na educação básica, ampliam-se as 

relações dialógicas entre o repertório artístico dos museus institucionais e a formação do imaginário 

da juventude carioca.  

 

Palavras-chave: Artes; Instituições museológicas; Metodologias curriculares. 

 

Conhecer e ressignificar para valorizar: patrimônio cultural na sala de aula 

 

Helena Oliveira de Paula Secretaria Municipal de Educação de Piraí) 

 

O presente trabalho se insere no tema sobre tecnologias digitais, museus e ensino de história. O 

objetivo é apresentar o produto desenvolvido na pesquisa realizada no Programa de Pós-Graduação de 

Ensino em Educação Básica (PPGEB) do CAp/UERJ, intitulada “Tensões de memórias em disputa no 

Museu Casa de Rui Barbosa” no ano de 2019. Analisamos o discurso expositivo do Museu Casa de 

Rui Barbosa, procurando entender o seu processo de produção, além de suas formas de construção da 

memória, verificando se de fato o Museu, a partir da humanização de seu patrono, reafirma o mito da 

personagem de Rui Barbosa, ou o desmitifica. A metodologia escolhida foi pautada no caminho de 

uma abordagem qualitativa com observações de campo, análise documental e entrevistas com 

visitantes, funcionários, mediadores e a diretora do Museu. A partir da análise dos dados coletados 

optamos pela criação de um aplicativo para celular que virtualize algumas salas do circuito expositivo 

do Museu, permitindo ao público, especialmente estudantes, realizar uma visita virtual em 360º, 

garantindo a sua interação com o conhecimento histórico e memórias oficiais ou subterrâneas. O 

objetivo é abordar como construímos esse produto tecnológico e quais os benefícios que essa 



 
 

63 

 

tecnologia pode trazer para as práticas educativas realizadas nos museus e nas escolas tendo em vista 

que o aplicativo permite a visita ao Museu Casa de Rui Barbosa virtualmente. Este é apenas um 

exemplo de como outros “lugares de memória” podem ser visitados virtualmente e explorados em sala 

de aula pelos professores e estudantes em prol também da construção do saber histórico escolar.  

 

Palavras-chave: Museu Casa de Rui Barbosa; Aplicativo celular; Ensino de História   

 

As políticas de educação patrimonial em Sobral e o ensino de História 

 

Maria Jaqueline Gomes de Paula (UFC) 

 

O patrimônio tem ganhado cada vez mais espaço na formação do professor, assim como, na elaboração 

dos currículos. Entretanto, o que se percebe ainda, é uma reflexão pautada, majoritariamente, por uma 

perspectiva de valorização e preservação de determinadas memórias. A proposta deste trabalho é 

refletir sobre as relações que podem ser estabelecidas entre a educação patrimonial e o ensino de 

História, entendendo aqui, a educação patrimonial como um processo que se dá a partir, 

necessariamente, da relação desenvolvida entre sujeitos, objetos, monumentos, saberes e fazeres. 

Logo, comprometida com a construção de um pensamento crítico e, portanto, capaz de produzir não 

só pertencimento, mas também estranhamentos, reconhecer silêncios e promover práticas. Para tanto, 

usaremos como referência neste estudo as experiências das ações educativas promovidas pelo 

município de Sobral, localizado na região Noroeste do Ceará e considerado patrimônio nacional pelo 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) desde 1999. Nosso objetivo é entender 

como essas ações têm sido desenvolvidas pelos professores de História nas escolas municipais e ainda, 

de que maneira o patrimônio vem sendo operado em sala de aula para pensar a cidade, os estudantes, 

os conteúdos curriculares e a própria escola.  

 

Palavras-chave: Patrimônio Cultural; Educação Patrimonial; Ensino de História. 

 

Dia 06/10 (Quarta-feira) – 14h às 18h 

 

 

Formação de professores e ensino da história da arte: o patrimônio arquitetônico in loco como 

fonte de estudo 

 

Gianne Maria Montedônio Chagastelles (Cap/UERJ) 

 

No presente estudo apresento uma leitura sobre o patrimônio histórico, artístico e arquitetônico da 

cidade do Rio de Janeiro como documento/monumento das práticas pedagógicas em história da arte. 

O trabalho de campo em que se podem verificar in loco o patrimônio proporciona a possibilidade dos 

estudantes do curso de formação de professores - alunos do curso de licenciatura em Artes (IART) da 

UERJ - construírem suas próprias observações, questionamentos, indagações e sínteses para questões 

históricas. As percepções subjetivas dos alunos, discutidas através de entrevistas, dialogam nesse 

artigo com fontes iconográficas, como as fotografias das praças e dos monumentos da cidade, 

construindo uma perspectiva particular sobre o trabalho de campo do patrimônio cultural. Analiso cada 

uma das entrevistas comparando e sintetizando as semelhanças e diferenças entre os entrevistados, e a 

partir disto desenvolvo algumas reflexões sobre o conceito de lugares de memória conforme formulado 

por Pierre Nora em que um monumento só é um lugar de memória se a ele é atribuído valor simbólico 

inscrito no próprio monumento. E essas imagens que povoam o espaço urbano, tornam-se fonte da 

história. Assim, a partir dessa ideia pode-se afirmar que o trabalho de campo através dos patrimônios 

arquitetônicos da cidade são lugares de memória e fontes da história. 
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Palavras-chave: Ensino; Patrimônio; Memória. 

 

 

O Memorial da Resistência de São Paulo: o potencial pedagógico-patrimonial de lugares de 

memória da ditadura de 1964 

 

Carlos Beltrão do Valle (UNIRIO) 

 

Em 2009 foi inaugurado o Memorial da Resistência em São Paulo, primeira instituição museológica 

fundada em um dos centros de tortura de presos políticos da ditadura brasileira de 1964: o DOPS/SP 

– Departamento de Ordem Política e Social de São Paulo –, que também funcionou durante o período 

ditatorial do Estado Novo. Os locais onde ocorreram as violações – campus universitários, presídios, 

delegacias e valas para sepultamentos clandestinos – hoje são considerados patrimônios e reconhecem, 

preservam e colocam em diálogo com a sociedade, vozes silenciadas durante décadas. A pesquisa 

analisou os processos de patrimonialização e musealização do espaço que se tornou o Memorial da 

Resistência, quais foram os atores envolvidos, em especial os ex-presos políticos que passaram pelo 

local, a gestão da Pinacoteca nos primeiros anos de funcionamento do museu e o seu potencial 

pedagógico: como os professores podem trabalhar a memória do local com as novas gerações e como 

elas interpretam o patrimônio musealizado. Condenado a esclarecer as violações da ditadura de 1964 

pela Corte Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos em 2010, o 

Estado brasileiro realizou uma Comissão da Verdade de 2011 à 2014, mas não cumpriu a sentença 

pois não abriu os arquivos das forças repressivas, nem levou à julgamento os autores de crimes como 

tortura e desaparecimento forçado de corpos de presos políticos, perpetuando o silêncio e o 

esquecimento sobre os fatos ocorridos. Por esse motivo, em 2018, a Corte condenou o Brasil a reabrir 

as investigações sobre o período, considerando que da Lei da Anistia (Lei 6.683/1979) não pode 

contemplar crimes contra a humanidade, que são imprescritíveis. Em 21 de junho de 2021, Carlos 

Alberto Augusto, ex-delegado do DOPS/SP, em sentença inédita, foi condenado a dois anos e onze 

meses de prisão, o que pode servir como precedente. Como foram mortos, por quem, onde e aonde 

estão os corpos são as questões que precisam ser respondidas aos familiares e à sociedade. 

 

Palavras-chave: História e Memória da ditadura de 1964; Memorial da Resistência de São Paulo; 

Patrimonialização e Musealização de lugares de memória da ditadura de 1964. 

 

 

Memória e Literatura: possibilidades de interpretação do racismo estrutural em Clara dos 

Anjos 

 

Hilma Ribeiro (UERJ) 

Alexandre Batista (UFRJ) 

 

Em Clara dos Anjos, Lima Barreto constrói um enredo simples: dois jovens namorados que têm 

incompatibilidades e desejos desconexos em relação ao entendimento da relação amorosa. Entretanto, 

o contexto marginal da trama torna a leitura do “racismo à brasileira” algo a ser analisado no 

contraponto dos usos linguísticos que dão clareza ao grande tema do romance: a marginalização do 

corpo negro e suas consequências para a mulher mãe solteira. O enfoque social desse romance tem, 

portanto, diagnóstico do componente racial e confere à nossa cultura e à nossa sociedade o diagnóstico 

do racismo estrutural em uma concepção perversa quanto à destinação da mulher negra. O uso do 

corpo negro feminino é, desde o pós abolição, uma denúncia, tendo em vista a retratação na Literatura 

de Lima Barreto. A histórica desse enredo reflete a disparidade quanto às possibilidades de uma negra 
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suburbana na efervescência do crescimento dos bairros inaugurados pela linha férrea, espaço das ações 

do romance Clara dos Anjos. A intersecção entre História e Literatura, nessa perspectiva, para além 

de uma possibilidade para o ensino, torna-se uma ancoragem na análise do gênero romance em si. 

Como pressupostos teóricos citamos estudiosos como Bakhtin (2007), na análise da linguagem, 

Nascimento (2017), na configuração do papel marginalizado do negro no Brasil e Evaristo (2005), no 

conceito da escrevivência/resistência da literatura negra.  

 

Palavras-chave: Racismo; Literatura; Ensino. 

 

De amnésia à anamnese: as tramas da memória no último esconderijo de Olga Benário 

 

Liane Campos Bonzoumet (UNIRIO) 

 

O presente trabalho tem como foco a ausência de políticas de construção das memórias sobre Olga 

Benário Prestes, mulher, comunista, judia, vítima do governo Getúlio Vargas e da Alemanha nazista 

nos anos 1930 e 1940, e consequentemente, a invisibilidade da casa onde residiu e foi capturada, 

localizada no bairro do Cachambi, região do Grande Méier, Rio de Janeiro. Neste imóvel, utilizado 

como uma casa esconderijo, Olga experienciou momentos marcantes da sua história, viveu seus 

últimos momentos de vida em liberdade e salvou a vida do líder comunista Luis Carlos Prestes, antes 

de ser presa, extradita e levada à morte em um campo de concentração nazista. Pretendo refletir os 

fatores implicados nas disputas que envolvem a construção da memória da militante comunista, como 

também nos acontecimentos que influenciaram no esquecimento do local. Nos processos de elaboração 

e construção de memórias sociais, observamos processos de esquecimento e invisibilidade de 

determinados sujeitos, acontecimentos e espaços sociais. Propomos uma análise sobre diferentes 

formas de silenciamentos através das políticas de preservação consolidadas nos órgãos governamentais 

que operam com a memória e com patrimônio, bem como na problemática da atribuição de valores, 

tendo como recorte espacial o Estado do Rio de Janeiro, onde identificamos a ausência de práticas que 

envolvam a construção de lugares que evoquem memórias difíceis e incômodas.  

 

Palavras-chave: Patrimônio; Memória; Esquecimento. 

 

Educação em museus, narrativas e memórias invisibilizadas:  era uma vez um programa de 

educação musical (1930-1940), um bloco carnavalesco, seus personagens e possíveis histórias 

 

Márcia Ladeira (Museu Villa-Lobos-Ibram) 

 

Esta proposta de reflexão resulta da combinação entre a problematização da prática profissional dentro 

do Museu Villa-Lobos e a investigação acadêmica. No processo de produção e reprodução de 

narrativas por meio das diferentes possibilidades de projetos que o universo dos museus oferece as 

diferentes especificidades do fazer museal - a pesquisa, o processamento técnico do acervo, os projetos 

educacionais - são fundamentais. A frequência de certos documentos nos arquivos, os espaços de 

silêncio nas coleções e a reprodução de narrativas personalistas e monumentalizantes (LE GOFF, 

2003) tornam invisíveis um conjunto de preocupações e refletem-se nas práticas institucionais. Para 

exemplificar estas reflexões recorro à organização do bloco carnavalesco "Sôdade do Cordão", evento 

que acontece no contexto do projeto de educação musical coordenado por Villa-Lobos e uma equipe 

de especialistas, em 1940.  Este episódio está relacionado à legitimação do projeto político-cultural 

promovido pelo Estado. Participam da montagem do "Sodade do Cordão", ao lado de Villa-Lobos, 

Donga (Ernesto Joaquim Maria dos Santos) pioneiro do samba, compositor e instrumentista, Zé 

Espinguela (José Gomes da Costa), músico, compositor, pai-de-santo do candomblé e inúmeros outros 

personagens "não identificados". O "Sôdade do Cordão" e seus atores nos permite refletir sobre 
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questões referentes à produção de conhecimento crítico dos patrimônios culturais e memórias 

silenciadas dentro dos museus. Quem são as pessoas que aparecem nas fontes documentais? Quais são 

as outras possíveis histórias sobre este bloco? Qual a trajetória dos atores e de que maneira se 

envolveram neste projeto que congrega saberes por meio da música, da dança, das artes plásticas? 

 

Dia 07/10 (Quinta-feira) – 14h às 18h 

 

Entre permanências e mudanças: reflexões sobre o Mercado Central de Goiânia 

 

Caroline Soares Machado (UFG) 

 Adriana Mara Vaz de Oliveira (UFG) 

 

Ao longo do tempo, o mercado público adquiriu um importante papel dentro da dinâmica da cidade, 

atuando não apenas como espaço físico de comércio, mas também como lugar de sociabilidade e 

vitalidade urbana. Nessa perspectiva, o presente artigo pretende tecer reflexões acerca da construção 

do Mercado Central de Goiânia, identificando as mudanças – geográficas e simbólicas – desde sua 

construção até os dias atuais, atentando para o seu papel na construção da tradição goianiense, além 

de compreender os discursos sobre o patrimônio e memória relacionados à identidade que o Mercado 

imprime à cidade. Funcionando desde a década de 1950, no núcleo pioneiro de Goiânia, o Mercado 

Central teve sua estrutura deslocada duas vezes, até ser transferido para sua sede definitiva. Frente a 

esses processos de alterações de local físico, surge o questionamento: qual a relação que os goianienses 

têm com o Mercado Central? Ele configura-se como referência, contribuindo para a preservação da 

cultura e da memória social da capital? Considerando que os maiores atrativos do Mercado Central – 

como itens gastronômicos e artesanais – existem desde sua inauguração, pretende-se investigar se essas 

atividades contribuem atualmente para a manutenção do espaço como lugar de sociabilidade e de 

formação de identidade, conformando-o como local de afetividade e tradição no centro de Goiânia.  

 

Palavras-chave: Patrimônio; Memória; Identidade; Goiânia; Mercado Municipal. 

 

Os registros públicos à serviço da proteção patrimonial 

 

Demisley Ferreira de Souza Girão (UEG) 

 

Este trabalho tem por finalidade demonstrar as formas alternativas de registro e preservação do 

patrimônio cultural brasileiro, tendo seu fulcro em normas jurídicas, textos legais e a Constituição. 

Evidencia as possiblidades da utilização dos registros públicos como alternativa para salvaguardar 

saberes locais e as averbações dos Tombamentos. Sob a perspectiva de uma patrimonialização 

participativa, através da dialogia entre a comunidade local e o mediador para a busca da preservação 

do patrimônio, a própria comunidade, busca meios para a sua preservação. Trata-se de uma forma 

democrática, que fora consagrada através da Carta Magna de 1.988 e textos legais. Aborda ainda alguns 

princípios dos registros públicos, que incumbem a preservação do patrimônio, demonstrando que os 

registros podem ser feitos nos Cartórios de cada localidade onde se encontra o bem a ser preservado. 

O procedimento poderá ser realizado de uma forma prática e sem burocracia, tendo uma intervenção 

mínima do poder público nos registros de tombamentos de bens materiais, quando se tratar de bens 

imóveis, e sem intervenção do poder público, quando se tratar de bens materiais móveis e/ou bens 

imateriais. A própria comunidade local tem legitimação para requerer esses registros, dispensando 

assim a forma institucionalizada da preservação e conservação do patrimônio. Essas ações, 

possibilitam à comunidade local salvaguardar seus patrimônios e assim conservá-los dentro de uma 

forma mais simplificada. 

Palavras-chave: Preservação do Patrimônio, Registro, Comunidade Local. 



 
 

67 

 

 

Capoeira e o direito à memória nas políticas culturais recentes no Brasil 

 

Gabriel da Silva Vidal Cid (UERJ) 

Marcelo Cardoso da Costa (IFRJ) 

 

Essa comunicação apresenta alguns resultados da pesquisa em andamento onde buscamos 

compreender a produção da memória e imaginários acerca da prática capoeira, no Brasil. Ao longo do 

tempo capoeiristas e profissionais de diversas áreas vêm construindo narrativas sobre a prática. 

Podemos situar no tempo tendências, com a predominância de relatos estigmatizantes, produzidos por 

policiais e jornalistas que retratavam a capoeira como prática marginal, especialmente no século XIX, 

e, com outro momento, especialmente a partir dos 1930, quando a capoeira foi inserida na chave do 

folclore ou do esporte. Estudos recentes demonstram que no limiar do século XXI, com o incremento 

das políticas culturais, a capoeira foi favorecida com uma agenda positiva por parte do Estado. Ações 

de constituição de memoriais, entrevistas com velhos mestres e valorização de acervos se somaram ao 

processo de patrimonialização, trazendo um novo lugar. Neste sentido, pretendemos uma reflexão 

acerca das políticas recentes para a capoeira que envolveram a ideia de direito à memória, a 

patrimonialização e musealização de acervos e saberes, considerando as tensões existentes no longo 

processo de construção de narrativas sobre a mesma. 

 

Palavras-chave: capoeira; memória coletiva; patrimônio cultural. 

  

Resistências e silenciamentos no processo de patrimonialização e nas histórias de vida no Cais 

do Valongo 

 

Leila Bianchi Aguiar (UNIRIO) 

Márcia Regina Romeiro Chuva (UNIRIO) 

Brenda Fonseca Coelho (UNIRIO) 

 

 

O Cais do Valongo tornou-se Patrimônio Mundial em 2017, como sítio arqueológico histórico de 

memória sensível. Buscando compreender os significados desse processo e suas consequências na 

trajetória de alguns dos agentes sociais que habitam ou trabalham na região, foram realizadas 

entrevistas no âmbito do Projeto Echoes que teve como principal objetivo refletir sobre usos de um 

patrimônio colonial e formas de descolonizar o pós-colonial em cidades entrelaçadas como Rio de 

Janeiro e Lisboa. As relações estabelecidas pelos entrevistados com alguns dos locais que formam o 

circuito da herança africana na região portuária do Rio de Janeiro são marcadas pela vivência do 

racismo e por narrativas de denúncia e resistência. Suas falas constituem-se em formas de registro de 

processos de construção de identidades e de novos significados aos patrimônios. Analisar tais 

narrativas e as possibilidades apresentadas pela história oral para a ampliação da participação nos 

processos de atribuição de valor e patrimonialização são os principais objetivos dessa apresentação. 

 

Palavras-chave: Cais do Valongo; História Oral; Patrimônio Cultural; Cemitério dos pretos novos; 

Unesco. 
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A contraposição entre novo e velho na cidade de Anápolis-GO: um debate sobre patrimônio e 

memória 

Mário Pinto Calaça Júnior (UFG) 

Adriana Mara Vaz de Oliveira (UFG) 

 

Anápolis é uma cidade goiana de médio porte localizada entre duas capitais - Goiânia e Brasília – que 

possuem relevante acervo patrimonial edificado. Por anos a cidade abrigou um ramal da Estrada de 

Ferro Goiana, possuindo três estações que existem até hoje. A prosperidade da Estrada de Ferro levou 

Anápolis a se tornar uma das principais economias do centro-oeste, desencadeando também sua 

formação urbana, com a construção de diversos edifícios relevantes nesse período (a partir da década 

de 1930). A relação dos anapolinos com o patrimônio edificado da cidade é nebulosa e um claro reflexo 

disso é a forma com que os cidadãos lidaram com a recente reforma realizada na Estação Ferroviária 

Central, que por anos ficou escondida em meio a um Terminal Urbano. A estação não é valorizada e 

poucos anapolinos sabiam de sua existência antes de ser reformada. Ao contrário da forma que os 

anapolinos lidam com o patrimônio e com a história, a novidade - grandes empreendimentos, 

estruturas, espaços de lazer - é sempre bem recebida. Essa relação de contraposição entre história e 

novidade nos leva a questionar: qual a relação que os anapolinos têm com o patrimônio edificado da 

cidade? A Estação Ferroviária Central não é valorizada por não ter um uso efetivo? Como prosseguir 

para que os edifícios históricos da cidade sejam valorizados, como os grandes empreendimentos, e 

cumpram sua função enquanto suporte à memória? São perguntas que nos levam a um debate – e não 

a uma resposta definitiva - em que a percepção dessa relação que envolve memória e identidade em 

Anápolis ajude a entender como a cidade lida com sua própria história, sendo esta um lugar na 

discussão entre patrimônio e memória.  

 

Palavras-chave: Patrimônio; Memória; Anápolis. 

 

Entre usos e permanências: algumas questões sobre a condição atual do patrimônio tombado 

no centro de Goiânia 

 

Vitor de Souza Morais (UFG) 

Fernando Antônio Oliveira Mello (UFG) 

 

O presente trabalho pretende debater o fenômeno da patrimonialização no Brasil e suas práticas, que 

vão da seleção do que tombar às ações protetivas implementadas. Traz como ambiente de discussão o 

patrimônio tombado no centro de Goiânia, em específico, o edifício do Grande Hotel. Assim como o 

emblemático traçado da cidade, o Grande Hotel foi uma das primeiras obras Déco construídas como 

expressão de um ideal de modernidade e de progresso, protegido pelo tombamento federal em 2003. 

Depois do declínio de seu uso original permanece uma clara dicotomia entre o que o estado intenta 

para a edificação e o que acontece objetivamente em seu entorno. Condição que abre o questionamento 

sobre as ações desenvolvidas em seu interior e no seu entorno imediato. Essas contribuem para sua 

percepção como bem cultural? Como esse espaço é visto hoje? Pretende-se, através de um estudo 

prospectivo, identificar as formas de apropriação do Grande Hotel proposta pelos órgãos de gestão do 

patrimônio e os movimentos culturais que se apropriam dos espaços públicos ao seu redor. O intuito é 

discutir o paradoxo instaurado: um aparente congelamento da edificação promovido pelo estado frente 

ao potencial de uso que transparece nos vários movimentos culturais populares que permeiam seu 

entorno imediato. Nesse trabalho, tais embates serão cartografados e debatidos a partir da ideia de 

representação cultural, por Stuart Hall; da relação cotidiana e do espaço apresentada por Michel de 

Certeau, revisitado pela Paola Berenstein Jacques e Henri Pierre Jeudy.  

 

Palavras-chave: Patrimônio; Goiânia; Grande Hotel. 



 
 

69 

 

ST 11 - Questões étnico-raciais e Patrimônio Cultural 
 

Profa. Dra. Manuela Areias Costa (UEMS) 

 

Nos últimos anos, tem havido grande esforço de pesquisadores na área das Ciências Humanas no 

sentido de produzir reflexões que estabelecem a relação entre questões étnico-raciais e patrimônio 

cultural. A recente valorização do patrimônio cultural indígena e afro-brasileiro tem proporcionado 

maior visibilidade às suas práticas culturais, as quais vem recebendo novos olhares e ganhando novas 

dimensões políticas. Assim, essa recente agenda patrimonial, pautada em legislações, articula-se ao 

reconhecimento da memória e das expressões culturais protagonizadas por grupos antes silenciados. 

Tais ações, assumem o sentido de direito à reparação em razão de apagamentos e esquecimentos a que 

foram submetidas suas histórias e manifestações culturais ao longo dos séculos. Dessa maneira, as 

novas formas de se conceber a condição de patrimônio cultural nacional tem permitido que revejam as 

imagens atribuídas aos diferentes grupos sociais, os quais passaram a decidir sobre o que querem 

salvaguardar por meio da manutenção de objetos, festas, músicas, danças, tradição oral, saberes, 

fazeres, ofícios e lugares de memória. Este simpósio temático visa reunir estudos que estabelecem 

relação com o patrimônio cultural dos diferentes povos formadores da sociedade brasileira, 

especialmente os indígenas e afrodescendentes. Serão bem-vindas reflexões sobre caminhos de 

atuação para a valorização e o fortalecimento da diversidade étnica e cultural, em prol do patrimônio 

cultural contra-hegemônico. Agrega-se a essas questões, discussões relacionadas a ações para políticas 

públicas e, sobretudo, a salvaguarda de práticas culturais, que se manifestam em objetos e artefatos, 

saberes, ofícios e modos de fazer, celebrações, formas de expressão e nos lugares, nos quais diferentes 

grupos sociais reconhecem como parte integrante de sua cultura. 

 

Dia 05/10 (Terça-feira) – 14h às 18h 

 

A Gestão de Oswaldo Teixeira e a representação do negro na criação do acervo do MNBA 

 

Renata Limeira Rodrigues (UERJ) 

 

O processo abolicionista (1888), ao contrário do que se poderia esperar, não desconstruiu os valores 

associados à cor da pele, mas evidenciou e fortaleceu o processo de discriminação racial já existente 

no Brasil. Com isso, teorias do “racismo científico” advindas da Europa, ainda que tardiamente, 

ganhavam cada vez mais espaços entre os intelectuais nacionais. Neste período diversas representações 

foram criadas para retratar o pensamento vigente, dentre estas, talvez a mais emblemática seja a obra 

do pintor Modesto Brocos, intitulada “A redenção de Cã”, que sintetizava esse ideal de branqueamento, 

um processo de clareamento da pele, passada de geração em geração, desde a avó negra (ainda 

escravizada), até o neto de pele alva. O que nos leva a questionar qual é o lugar do negro nas 

representações produzidas pós-abolição até as primeiras décadas do século XX, e como o campo das 

artes visuais, em especial a pintura, lidou com as transições de pensamento, de um processo de 

embranquecimento racial, onde a mestiçagem era “vista com maus olhos”, até o processo de identidade 

nacional, com a valorização do mestiço com o “tipo” brasileiro. A presente pesquisa buscou analisar 

representações do negro durante os primeiros anos de formação do acervo do Museu Nacional de Belas 

Artes, que passava pela gestão (1937-1961) do pintor e crítico de arte, Oswaldo Teixeira. Em conjunto 

com os registros documentais de aquisições do museu, anuários e catálogos de exposições, um grupo 

de oito obras foi selecionado, como representante do pensamento vigente defendido, naquele momento 

pelo Museu, e suas reverberações nas décadas posteriores. 

 

Palavras-chave: Oswaldo Teixeira; MNBA; representação do negro; Arthur Timotheo da Costa; 

Identidade. 
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Propriedade intelectual, diversidade biocultural e conhecimento tradicional associado ao 

patrimônio genético: controvérsias a partir do caso da Baunilha do Cerrado 

 

Igor Alexander Nascimento de Souza (UFBA) 

 

O artigo tem o objetivo de observar a interação entre a propriedade intelectual, a diversidade 

biocultural e o conhecimento tradicional associado ao patrimônio genético, a partir do polêmico caso 

do Projeto Baunilha do Cerrado, desenvolvido pelo Instituto ATÀ no Sítio Histórico e Patrimônio 

Cultural Território Kalunga, no estado de Goiás. A partir da crítica de Jesus Martín-Barbero, de que a 

proteção à propriedade intelectual é enganosa, sendo uma categoria espúria, realizei uma breve análise 

do sobredito caso envolvendo o famoso chef Alex Atala e produtores quilombolas kalungas, lançando 

luz sobre as controvérsias que envolvem a proteção à propriedade intelectual. A narrativa inicia-se de 

um acontecido polêmico, que se deu no dia 13 de abril de 2019, quando houve o lançamento da linha 

Ecossocial Kalunga, formada por itens advindos do Território Kalunga, sem o devido consentimento 

e retorno. O ralho em questão ocorreu em torno da Baunilha do Cerrado, fruto nascido de uma orquídea 

selvagem nativa, de grande valor comercial, utilizada na alta gastronomia, cuja cultura é de 

conhecimento tradicional dos quilombolas, que se sentiram ultrajados quando Atala registrou a 

baunilha no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, a revelia da Associação Quilombo Kalunga. 

O estudo pode ser categorizado como uma pesquisa exploratória sobre temas em evidência, que têm 

relação entre si, mas que nem sempre são vistos de forma interativa, restringindo a concepção de 

diversidade, afetando as políticas públicas de salvaguarda do patrimônio cultural brasileiro. Algumas 

possíveis ponderações perpassam a necessidade de um sistema específico de proteção dos 

conhecimentos tradicionais e a busca por alternativas civilizatórias resolutivas. 

 

Palavras-chave: Propriedade Intelectual; Diversidade Biocultural; Conhecimento Tradicional 

Associado ao Patrimônio Genético. 
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ST 12 - Patrimônio e Relações Internacionais 

 
Prof. Dr. Rodrigo Christofoletti (UFJF) 

 

Em função do caráter de “novidade temática”, ainda há poucos estudos sistematizados no campo de 

intersecção entre o patrimônio e as relações internacionais, e atualmente não há consenso geral a 

respeito de sua definição. Diante de um cenário interconectado pela veiculação de informação, essa 

temática se apresenta como um dos domínios a ser debatido, pois tem atuado na compreensão de 

elementos variados, funcionando como embaixadores de novas demandas mundiais. O tema é não só 

atual, como de discussão urgente. O imediatismo do “direto” dos media e das redes sociais têm trazido 

à colação um novo olhar sobre o patrimônio à escala internacional. O registro e a notícia de catástrofes, 

recentemente reportadas como a dos incêndios do Museu Nacional do Rio de Janeiro ou da Catedral 

de Notre-Dame de Paris, ou das enchentes de Veneza, bem como as ações iconoclastas desenvolvidas 

em Mossul, só para referir alguns exemplos, têm dado um novo lugar ao Patrimônio à escala das 

relações internacionais. Dois fatores se somam às assertivas elencadas acima. O primeiro diz respeito 

à incorporação crescente do patrimônio cultural em outras áreas do discurso internacional. 

Recentemente, organismos internacionais passaram a enxergar o patrimônio de forma mais ampla, 

tomando-o como parte dos discursos e das agendas que compõem a governança global contemporânea, 

quer no imediato, quer a curto e médio prazo, tratando de relacioná-lo à ideia de sustentabilidade, à 

luta contra o extremismo, ou às políticas em torno do acesso à cidadania e à tradição. O patrimônio 

cultural passou a ter maior visibilidade e participação relevante, muito por força da ação das redes 

sociais e dos media, havendo como consequência um avanço na presença de organismos de valorização 

nas mesas de negociação das políticas internacionais como jamais visto antes. O segundo se refere ao 

crescente poder econômico e político que países detentores de agendas preservacionistas desfrutam no 

cenário internacional. Nesse sentido, a proteção de bens culturais em nível global pode ser considerada 

uma contribuição intrínseca ao bem-estar humano, e além de seu valor inerente para as gerações 

presentes e futuras, o patrimônio pode significar também uma contribuição instrumental importante 

para o desenvolvimento sustentável em todas as suas várias dimensões. Com a apropriação do 

patrimônio cultural para fins comerciais e políticos dentro das economias de todas as partes do globo, 

a conservação e valorização do patrimônio agora desempenha um papel importante na diplomacia 

cultural, elevando seu status de mera estratégia diplomática de relações de boa vizinhança a uma 

elaborada tática de soft power em diferentes países ao redor do globo. À medida que o novo século se 

desnuda, a radiografia dessas relações de poder revela novos atores, espaços e representações.  O 

patrimônio cultural passou a ser um ator cada vez mais importante dos diálogos multilaterais e, como 

tal, faz parte do alargamento das ações no âmbito das relações internacionais. Daí derivam outros 

objetos de estudo, ainda pouco incorporados pela temática: manifestações esportivas de grande vulto, 

como a Copa do Mundo, os Jogos de Verão e Inverno e as Olimpíadas; o futebol como marca de um 

soft power cada vez mais globalizado; os grandes festivais artísticos e musicais ao redor do planeta e 

os de menor expressão, dado que regionais, pois muitas vezes explicitam a identidade de povos 

praticamente desconhecidos do mainstream; os idiomas e suas fronteiras; as dinâmicas de 

hierarquização dos temas e critérios consagrados pelos órgãos de assessoria da UNESCO; a presença 

cada vez maior de temas que abordem as “africanidades”, “asianidades”, “latinidades” e os 

“orientalismos” (tão pouco explorados por nossos pesquisadores, dada a hegemonia da visão 

europeísta/estadunidense);  dentre outros.  Em consonância, sítios arqueológicos, museus, espaços 

culturais, organismos internacionais de preservação, Estados nacionais, atores da paradiplomacia, 

expressões de tradição, vivência e modos de se fazer, a dicotomia entre inflação e destruição de 

patrimônios, dentre outros elementos tornaram-se protagonistas dessas representações mentais sobre 

o patrimônio que tem se transformado constantemente. Apreender os mecanismos de compreensão 

dessa expansão temática favorecerá a montagem de novas valorações do patrimônio, nacional e 

internacionalmente. 
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Dia 05/10 (Terça-feira) – 14h às 19h 

 

 

Monumenta como mecanismo de Soft Power através do financiamento do BID nas cidades 

brasileiras 

 

Dalila Singulane (UFJF) 

 

 Reconstrução e desenvolvimento foram os ideais que se solidificaram e pautaram ações dos países 

não comunistas no pós-Segunda Guerra Mundial, dando origem a organizações de cooperação entre 

países como ONU, PNUD, UNESCO, entre outras. Isso fez com que políticas públicas nacionais e 

estruturas financeiras se alinhassem cada vez mais por centros de decisão internacionais. Nesse 

contexto, o patrimônio cultural se torna ativo econômico no financiamento do desenvolvimento da 

América Latina e Caribe, através da atuação do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). No 

Brasil, como reflexo dessa movimentação, nasceu o Programa Monumenta, iniciado nos anos 2000, 

para restauração e requalificação de núcleos históricos nas cidades inscritas e selecionadas. Apesar de 

bem aceito e visto como uma política pública de grande impacto para o setor, o programa provocou 

debates entre conselheiros do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) que 

temiam a perda de função do instituto por conta do deslocamento do centro de decisões sobre o 

patrimônio para instâncias internacionais, problemática que aparece em reportagens de periódicos 

como o Jornal do Brasil (RJ). Logo, tendo em vista esse cenário, pretende-se analisar a implantação 

do Monumento, bem como o financiamento pelo BID, sob a ótica do softpower. Através das seleções 

e aplicação do programa, que visava estimular o turismo e o comércio, buscamos compreender como 

organismos internacionais influenciaram a proteção e preservação do patrimônio nacional, utilizando 

a cultura como ativo financeiro e tática diplomática, com foco na cidade de Antônio Prado (RS), pelas 

páginas do jornal O Pioneiro. 

 

Palavras-chave: Monumenta; Softpower; Antonio Prado. 

 

Un viaje de vuelta: sobre las demandas de restitución del patrimonio arqueológico peruano 

 

Kathia Espinoza Maurtua (UFJF) 

 

La presencia de viajeros europeos y estadounidense interesados en el saqueo y/o el estúdio de los 

vestigios materiales de las culturas originarias en el Perú es inmediata al inicio del periodo republicano 

(1821). Al igual que la creación del marco legal para su protección y retención en territorio nacional, 

el cual se inaugura con el decreto N°89 de 1822. El mismo que ira siendo modificado según los 

cambios en el modelo occidental. Sin embargo, este marco legal resulto inoperante delante de la 

subordinación ideológica (colonialista) que desmereció la importancia de la presencia indígena para la 

nación, y consecuentemente sus expresiones culturales, aunada a la escasez de recursos económicos 

para su protección y la magnitud de este legado. La permanencia de estos tres factores explica gran 

parte del expolio centenario que viene sufriendo el patrimonio arqueológico peruano. En los últimos 

cincuenta años, los Estados se comprometieron, en diferentes medidas, en la lucha contra el tráfico 

ilícito de bienes culturales. Con lo cual, las demandas por la restitución del patrimonio cultural 

saqueado fueron tomando mayor relevancia en el ámbito internacional; en este escenario el Estado 

peruano se há transformado en uno de los principales solicitantes y beneficiarios de estas devoluciones. 

No obstante, estas negociaciones han sido poco estudiadas. Por lo tanto, este artículo tiene por objetivo 

contribuir con su esclarecimiento a través del análisis de dos casos: la devolución de las más de 

cuarenta mil piezas de patrimonio arqueológico de Machu Picchu que estaban en posesión de la 
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Universidad de Yale y la colección de cien mantos Paracas del Museo de la Cultura Mundial de 

Gotemburgo. 

 

Palabras clave: Patrimonio Arqueológico Peruano; Expolio Cultural; Demandas de Restitución 

Patrimonial. 

 

O Soft Power brasileiro em vinte e três anos (1997-2020): entre a visibilidade e a atuação 

 

Lara Elissa Andrade Cardoso (UFJF) 

 

 Interconectando os campos da História e das Relações Internacionais, propõe-se, em âmbito nacional, 

as análises teórica e pragmática do conceito de soft power (poder brando) em um recorte temporal de 

um pouco mais de duas décadas (1997-2020). Com aporte teórico nas Relações Internacionais e 

embasamento nas mídias eletrônicas dos jornais paulistas Folha de S. Paulo e O Estado de S. Paulo, 

bem como do carioca O Globo, em suas versões online, a pesquisa explora a investigação de como o 

Brasil lida com seu potencial influenciador e como o fenômeno é abordado pelas imprensas 

selecionadas enquanto canais expressivos de circulação em massa, de modo a identificar como os 

acervos reportam o engajamento e, sobretudo, a visibilidade da política externa brasileira, direcionando 

o estudo a como o país tem se posicionado frente ao cenário interestatal mediante os desencadeamentos 

governamentais que se sucederam nesse hiato da história brasileira. Atrelado a isso, essa pesquisa do 

tempo presente pretende apresentar o soft power em sua pluralidade como ferramenta do universo 

geopolítico que remete à persuasão, e como tal, será analisado por meio dos episódios descritos nas 

reportagens dos três jornais elencados, com destaque aos episódios que abordam a área da preservação 

do patrimônio cultural e qual o sentido que o tema confere para a reputação do Brasil, considerando o 

próprio patrimônio cultural enquanto instrumento de soft power.  

 

Palavras-chave: Soft Power; Relações Internacionais; Patrimônio Cultural. 

 

O Soft Power e a atuação dos países integrantes dos BRICS nas relações internacionais (2006 – 

2020) 

 

Leonardo Rauthier (UFJF) 

 

A pesquisa que será desenvolvida no mestrado em História pela Universidade Federal de Juiz de Fora, 

tem como finalidade aprofundar o debate sobre o conceito Poder Brando (do inglês Soft Power) e 

relacioná-lo com as características culturais, ideológicas e políticas dos países integrantes do BRICS, 

bem como sua repercussão da atuação destes países membros (Brasil, Rússia, Índia, China e África do 

Sul), a partir das mídias eletrônicas do recorte temporal de 2006 a 2020. Este conceito, cunhado pelo 

cientista político Joseph Nye na década de 1990, busca compreender as alterações das políticas 

coercitivas denominadas por ele como Poder Duro (do inglês Hard Power), das operações militares e 

das ações econômicas, para uma política internacional menos tangível, que se destaca a disputa cultural 

que envolve as distintas formas de resistência, afirmações identitárias e a luta por direitos, pensando o 

patrimônio material e imaterial das grandes potências internacionais. Buscaremos atender às novas 

reivindicações que emanam da sociedade perante a história, para compreendermos os agentes culturais 

e sociais silenciados e marginalizados pelos discursos hegemônicas que fazem os países integrantes 

dos BRICS pensarem suas políticas patrimoniais e culturais na óptica do poder suave. As análises 

serão feitas a partir dos periódicos eletrônicos disponibilizados pela BBC (British Broadcasting 

Corporation) e Reuters, ambas com uma gigantesca capilaridade internacional. Já na esfera nacional, 

utilizaremos acervos digitais da Folha de S. Paulo, O Globo e Estado de S. Paulo, dando ênfase na 
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aplicabilidade do poder brando nas relações internacionais destes países e os principais aspectos que 

constituem o seu poder persuasivo.  

 

Palavras-chave: Soft Power; BRICS e Relações Internacionais. 

 

Patrimônio da humanidade e Soft Power: a genialidade de Aleijadinho no Santuário do Bom 

Jesus de Matozinhos em Congonhas (MG) como identidade 

 

Alexandre Augusto da Costa (UFJF) 

 

A cooperação internacional através de acordos de geminação, especialmente no Pós-II Guerra 

Mundial, abriu um importante caminho de diálogo, desenvolvimento local e trocas culturais entre os 

países. Somente Portugal possui mais 600 geminações ou acordos de cooperação com mais de 50 

nações: França (160), Espanha e Cabo Verde (65 cada) e Brasil (46). Nos limites deste artigo, interessa-

nos as parcerias firmadas entre Matosinhos (Portugal) e Congonhas (MG) – que guarda a obra-prima 

do Mestre Aleijadinho (Santuário do Bom Jesus de Matozinhos), patrimônio da humanidade. As 

cidades firmaram um acordo de geminação (de 1986 a 1996) que essencialmente se estabeleceu no 

intercâmbio de estudantes, por meio de concursos de escolas de ambos os municípios. Em 2018 esta 

parceria foi retomada com pretensões maiores: trocas de práticas de gestão patrimonial, diálogo entre 

artistas e incentivo às produções culturais que reforcem os laços identitários dos dois países. Para 

aprofundar esta análise, como metodologia, este trabalho fará uma avaliação desta parceria e discutirá 

as possibilidades do novo acordo através da história oral (com depoimentos dos envolvidos nesta 

cooperação) e, por meio da análise documental, irá comparar os propósitos das geminações que 

Matosinhos firmou com Congonhas (Brasil), Agolares (São Tomé e Príncipe), Mansoa (Guiné Bissau), 

Mérignac (França), Nacala (Moçambique), São Filipe (Cabo Verde), Vilagarcía de Arousa (Espanha).  

 

Palavras-chave: Geminação; Relações Internacionais; Identidades Culturais. 

 

Semióforo da memória: o tráfico ilícito de bens culturais brasileiros 

 

Nathan Agostinho (UFJF) 

 

Nos dias de hoje, o processo de comercialização ilegal do Patrimônio Cultural é considerado um dos 

grandes e lucrativos segmentos das relações comerciais internacionais, danosamente convertida no que 

a interface entre a História e as Relações Internacionais intitulam como Tráfico Ilícito de Bens 

Culturais. Nessa perspectiva, o presente trabalho mostra um panorama nacional sobre a pilhagem e o 

Tráfico Ilícito de Bens Culturais por meio do acervo dos jornais Folha de S. Paulo, O Estado de S. 

Paulo e O Globo nas duas últimas décadas, buscando compreender como foi formado o pensamento 

público em prol da importância de preservar-se o Patrimônio Cultural brasileiro, como bens que 

possuem lastro social imbricado à identidade e à memória de diversos grupos formadores da sociedade 

brasileira. Assim, é utilizado como estudo de caso representativas ocorrências de furto que envolveram 

o Patrimônio Cultural em espaços de salvaguarda que possuem o Estado como mantenedor, os quais 

ocorreram em acervos da Biblioteca Nacional, do Museu da Chácara do Céu e da Biblioteca Pedro 

Calmon vinculada à Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Pari passu, considerando esses 

casos emblemáticos, ao analisar-se o ordenamento jurídico do país, fica percebido o seu descompasso 

em relação ao que é requerido do Estado brasileiro, a partir das obrigações internacionais admitidas no 

âmbito das convenções da UNESCO, no que concerne ao combate do Tráfico Ilícito de Bens Culturais. 

Sendo assim, ao assimilar o Tráfico Ilícito de Bens Culturais enquanto um semióforo da memória 

(símbolo cujo significado altera a realidade no momento em que é compreendido), essa pesquisa 

pretende realizar contribuições a fim de que as normas internas estejam mais adequadas a tais 
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obrigações, bem como preconizar as políticas de reparação como um instrumento eficaz a ser cada vez 

mais adotado pelo Brasil.  

 

Palavras-chave: Tráfico Ilícito de Bens Culturais; Patrimônio Cultural; Memória. 

 

Colecionáveis ilícitos em uma leitura analítica: antiguidades, paleontologia e obras raras 

 

Rodrigo Christofoletti (UFJF) 

 

As transformações do tráfico ultrapassam os limites da criminologia convencional. Esta comunicação 

busca apresentar o resumo das pesquisas realizadas até o presente momento, no âmbito do grupo de 

pesquisa Patrimônio e Relações Internacionais e suas pesquisas de iniciação científica, mestrado e 

doutorado, sobre os chamados “colecionáveis criminogênicos ilícitos” (produtos do tráfico ilícito de 

bens culturais) abarcando o tráfico em quatro mercados criminais transnacionais: antiguidades, 

paleontologia, e obras literárias raras e obras sacras. Busca-se compreender o tráfico como uma 

interface entre o crime organizado (pessoas que movem os objetos) e o crime de colarinho branco 

(pessoas ricas que recebem mercadorias). Esta comunicação busca também estabelecer conexões 

possíveis entre domínios distintos, mas intercambiáveis de saber: o Direito, as Relações Internacionais 

e o universo da salvaguarda dos patrimônios culturais. 

 

Palavras-chave: Soft power; tráfico ilícito de bens culturais; patrimônio mundial. 

 

Dia 06/10 (Quarta-feira) – 14h às 18h 

 

 

A herança de Cam na Terra Santa: a capoeira em Israel 

 

Dalila Varela Singulane (UFJF) 

 

Brasil e Israel tem uma longa trajetória de relações multilaterais em diversas áreas. Na época de 

fundação do Estado israelense, o Brasil já se mostrava um importante parceiro, sendo a figura de 

Oswaldo Aranha ainda hoje ressaltada por sua atuação na Assembleia Geral das Nações Unidas que 

deliberou a favor desse novo país. Desde então, acordos econômicos, científicos e políticos foram 

estabelecidos entre os países, que mesmo nos diferentes contextos políticos brasileiros, continuamente 

foram celebrados, construindo assim uma forte aliança ao longo desses setenta e quatro anos. No 

campo cultural e artístico, ressalta-se a influência musical brasileira por meio do Tropicalismo e Bossa 

Nova, bem como a arquitetura modernista de Oscar Niemeyer, que projetou obras como a 

Universidade de Haifa. Além disso, a prática da Capoeira é uma das manifestações culturais brasileiras 

que ganhou maior capilaridade na Terra Santa. Considerada patrimônio cultural nacional brasileiro 

desde 2008, a capoeira foi levada a Israel pelo Mestre Daniel Sena, praticante da vertente do Cordão 

de Ouro – que em Israel conta com dezessete centros credenciados. Contudo, esse importante elo de 

ligação entre as duas nações é pouco evidenciado pelos governantes e estudos acadêmicos, sendo 

interessante notar que foi o Mestre Daniel também o responsável por difundir a prática em outros 

locais, como no Canadá. Logo, o presente artigo pretende refletir sobre como a prática da capoeira 

aproxima culturalmente e difunde a história afro-brasileira em Israel a partir da apresentação descrita 

nos sites das escolas, levando em consideração visão tradicional cristã de desvalorização das heranças 

culturais negras devido ao mito da “Maldição de Cam”.  

 

Palavras-chave: Capoeira; Relações Internacionais; Israel 

 



 
 

76 

 

Na rota das obras sacras desaparecidas 

 

Denismara Eugênia de Oliveira Nascimento (UFJF) 

 

Minas Gerais é o estado com maior número de bens culturais protegidos. Entre eles se destaca a arte 

sacra cristã, representada pelas manifestações artísticas na qual estão relacionadas com a religiosidade. 

Ela possui características arquitetônicas e de talhas em suas igrejas e templos; esculturas de santos; 

pinturas; vitrais; mosaicos; utensílios litúrgicos e vestimenta. Em sua maioria foram construídas a 

partir do século XVIII, com grande riqueza decorativa. Devido à alta cotação da arte brasileira no 

mercado internacional, o estado mineiro em sua última década, teve um significativo aumento de 

roubos e furtos na qual envolveram as obras sacras. Dessa forma, estimulou o crime em igrejas e 

museus. Boa parte do acervo foi parar nas mãos de ladrões, receptadores e antiquários. Essa venda 

ilegal vem cada vez mais empobrecendo o legado cultural do país. Nesse sentido, entende-se que as 

quadrilhas especializadas que realizam esse tipo de ação criminosa possuem um grande conhecimento 

histórico e cultural, sabendo exatamente o que estão furtando. Nessa ótica, o objetivo central do 

trabalho é, analisar esses crimes, identificar o roteiro deles e compreender como o fascínio por essa 

arte faz com sejam almejadas de forma ilícita. 

 

Palavras-chave: mercado internacional; arte sacra; patrimônio cultural.  

 

A China, o seu patrimônio histórico e as suas relações internacionais na área, na segunda 

metade do século XIX. 

 

Marcos Olender (UFJF) 

 

Em 1867, a China e o Japão participam pela primeira vez, com pavilhões nacionais, de uma Exposição 

Universal e Internacional, em Paris. Em 1889, além de estar presente novamente com um pavilhão 

expressando uma síntese da sua estética e das suas manifestações culturais, a China enviaria um 

representante, o diplomata, acadêmico, construtor naval e general Tcheng-Ki-Tong, para participar 

oficialmente do Primeiro Congresso Internacional para a Proteção das Obras de Arte e dos 

Monumentos. Nele, o diplomata chines fará uma palestra sobre a especificidade da relação dos 

chineses com o seu patrimônio histórico. A partir da participação da China nas exposições universais 

e internacionais do século XIX, que se iniciam em 1867, e dos seus representantes nos encontros que 

abordem a temática do patrimônio histórico no citado período, dentro dessas mesmas exposições, 

pretendo demarcar o que diferencia essa relação do governo chinês com o seu patrimônio daquela 

realizada pelos governos dos países europeus e como eles se percebiam, no que refere a essas políticas 

preservacionistas, reciprocamente.  

 

Palavras-chave: Patrimônio histórico; China; Exposições Universais. 

 

 

Patrimônio e comunidade em conflito: o caso de Ouro Preto como laboratório patrimonial 

brasileiro 

 

Isadora Parreira Ribeiro (Universidade do Porto) 

 

O nacionalismo empreendido após a Revolução Francesa utilizando-se do patrimônio como catalisador 

da experiência nacional arrastou-se até o século XX encontrando os regimes totalitários na Europa e 

na América Latina. No Brasil, Getúlio Vargas elegeu lugares e símbolos para sustentar o Estado Novo, 

usando o tombamento dos bens sob efeito da nacionalização a fim de criar uma nova identidade 
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nacional brasileira. Considerando a importância de Ouro Preto para as discussões patrimoniais 

nacionais e internacionais, o objetivo deste trabalho foi investigar como a classificação de Ouro Preto 

a Monumento Nacional servindo como laboratório das práticas patrimoniais brasileiras, e mais tarde, 

a indicação a Patrimônio Cultural da Humanidade foram responsáveis pelo distanciamento da 

população, tanto no que se refere aos instrumentos de salvaguarda, quanto na manutenção dos bens. 

Para mensurar o impacto das classificações na população foram selecionados periódicos 

cronologicamente inscritos nas décadas de 1970 e 1980, períodos que são respectivamente anteriores 

e coetâneos à inscrição de Ouro Preto à Lista do Patrimônio Mundial. Os periódicos servirão como 

base da hipótese levantada, as opiniões dos diferentes atores sociais impressos nas edições conseguem 

dimensionar uma parte da conflituosa relação dos órgãos patrimoniais e administrações públicas com 

a comunidade. 

 

Palavras-chave: Ouro Preto; Patrimônio Mundial; Comunidade; IPHAN; UNESCO. 

 

Del huaquero al receptor: Una historia social de las incongruentes leyes del patrimonio 

cultural peruano, 2007-2020 

 

Jeremy Gibran Dioses Campaña (UFJF) 

 

En el presente trabajo nos concentraremos en el análisis de la construcción de relaciones dentro de los 

marcos impuestos por la estructura de la modernidad europea en el Perú. Con la intención de estudiar 

la dinámica de los robos de bienes culturales y la ineficacia de las leyes peruanas para detener estas 

expresiones en contra del patrimonio cultural peruano. Para ello, partimos de un análisis en micro de 

los participantes, en donde percibimos que se da lugar a la no punición de los elementos con mayor 

rango de acción y mayores herramientas de poder, como los receptores, y el castigo de personajes 

como los huaqueros, ladrones de tumbas, que su rango de acción y recursos son limitados y sus límites 

en la estructura social son más rígidos en comparación de los receptores. En efecto, entendemos que 

el sistema legal no es eficiente y no lo será mientras no se adapte a la realidad de las redes de 

dependencia del hampa encargado de depredar los acervos culturales peruanos y, sobre todo, se 

castigue a toda la red en función de las diferencias en la capacidad de accionar de sus elementos; es 

decir, un huaquero no tiene la misma capacidad de injerencia en la estructura que un comprador, sin 

ambos ser importantes. 

 

Palabras clave: red de dependência; criminalidade; bienes culturales; huaquero; receptor. 

 

“Moderno e Brasileiro”, mas também Universal: Exemplares da arquitetura e do urbanismo 

modernistas do Brasil, reconhecidos como Patrimônios Mundiais 

 

Walkiria Martins Colégio de Aplicação João XXIII/UFJF) 

 

Este trabalho é fruto da minha pesquisa de doutorado em História, a qual teve como objetivo analisar 

as patrimonializações dos dois bens culturais modernos brasileiros reconhecidos como patrimônios 

mundiais pela UNESCO: o Plano Piloto de Brasília, incluído na Lista do Patrimônio Mundial em 1987 

e o Conjunto Moderno da Pampulha, incluído em 2016. Embora as candidaturas ao título de Patrimônio 

Mundial sejam feitas por iniciativa dos Estados-Partes e, por meio dos dossiês, tombamentos, 

legislações e planos de gestão por eles realizados, parto da premissa que esses processos sejam vias de 

mão dupla. Nesse sentido, o World Heritage Centre (WHC), o World Heritage Committee e os órgãos 

que lhes prestam assistência, tais como o ICOMOS, o ICCROM e, eventualmente outros, como o 

DOCOMOMO, são partícipes nesses processos, juntamente com o IPHAN. A Lista do Patrimônio 

Mundial pode ser considerada, deste ponto de vista, como o resultado de diversas forças, nacionais e 
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internacionais, que se encontram no campo de batalhas que é o patrimônio cultural. Nesta 

apresentação, pretendo abordar aspectos relativos às candidaturas de Brasília, ocorrida entre 1985 e 

1987 e do Conjunto Moderno da Pampulha, ocorrida entre 2014 e 2016, considerando, por um lado, a 

historicidade do campo do Patrimônio Mundial e, portanto, analisando-os em suas especificidades 

contextuais e históricas. De outro lado, considerando os vínculos narrativos existentes entre esses dois 

processos, relacionados ao campo da memória. Para tanto, fundamento a análise no arcabouço teórico-

metodológico da nova história, da sociologia compreensiva e dos estudos decoloniais.  

 

Palavras-chave: patrimônio mundial; arquitetura modernista brasileira; memória. 

 

Dia 07/10 (Quinta-feira) – 14h às 16h 

 

Resistência ou incorporação: o patrimônio cultural de São Thomé das Letras e a imagem 

turística comercializada 

 

Lilian Godoy Santos Alves (UFJF) 

 

O desenvolvimento desta pesquisa terá como objetivo analisar a visão que moradores de São Thomé 

das Letras têm sobre a relação entre turismo e patrimônio cultural. O recorte proposto compreende de 

2000 até os dias atuais – período que remonta o início dos investimentos em prol do turismo por parte 

da administração local e até mesmo de investidores externos. Buscaremos identificar quais práticas 

culturais ainda prevalecem ou lutam pela permanência em meio ao crescente turismo impulsionado 

diante da divulgação do misticismo, ecoturismo e eventos grandiosos. Correlatando como a nova 

geração nativa se relaciona com a memória dos seus antecessores, sobre o seu olhar perante a relação 

do patrimônio cultural (material e imaterial) e ambiental diante das adversidades possíveis geradas 

pelo turismo e eventos. Daremos enfoque a realização de eventos, uma vez que recentemente foi 

requerido um Termo de Ajuste de Conduta (TAC) para este empreendimento, buscando então, analisar 

o contexto, entre dominantes e dominados, por quem, para quem, e os objetivos principais em que o 

termo foi elaborado. Para compreender melhor as mudanças no local, memórias dos anos anteriores 

ao do recorte inicial eventualmente serão resgatadas, como também terá uma ênfase sobre os últimos 

cinco anos – período da chegada e reestruturação de novos eventos. Serão relacionados com a memória 

dos moradores trabalhadas através da história oral, as notícias veiculadas das grandes mídias e da mídia 

local, a fim de compreender como a cidade tem sido divulgada resultando na construção de sua imagem 

em contraste com as narrativas dos nativos, objetivando o entendimento do que há por trás do 

misticismo dentro do cotidiano.  

 

Palavras-chave: Patrimônio cultural; Turismo; Memória. 

 

Patrimônio, Memória e Ressignificação pelo olhar popular 

 

Mariana Cunha de Faria (UFJF) 

 

Esta comunicação tem como objetivo dissertar sobre o Palacete Santa Mafalda, localizado no centro 

da cidade de Juiz de Fora – MG, como lugar de memória e ressignificação popular, dialogando com o 

papel desempenhado por este no presente e no passado, destacando a memória latente no convívio da 

sociedade juiz-forana. O casarão estudado existe desde a segunda metade do século XIX resistindo ao 

tempo transpondo as barreiras do progresso e da modernidade, que outrora ele representou, pois foi 

uma construção de destaque para sua época. O Palacete que foi construído como Casa de Veraneio 

para presentear D. Pedro II, passou a ser escola em 1907, função que foi desempenhada até meados do 

ano de 2013, passando-se mais de cem anos de sua história como escola. Em 2013 o prédio foi fechado 
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quando já era insustentável o trabalho em suas dependências quase em ruínas. Os Grupos Centrais, 

como assim é conhecido o formoso palacete são os responsáveis pelo enraizamento da edificação na 

memória e imaginário da população juiz-forana o que o ajudou em sua preservação apesar de precária, 

inclusive a transformá-lo em um patrimônio histórico e cultural da cidade. O bem não é mais um 

patrimônio somente pelo motivo de sua construção como um presente a D. Pedro II e sua família, mas 

pela ressignificação do bem pela população, que clamou na década de 1980 pela sua preservação 

quando o mesmo foi ameaçado pela especulação imobiliária.  

 

Palavras-chave: Patrimônio; Memória; Ressignificação. 

 

O Turismo Cultural no Brasil: discussões sobre patrimônio e relações internacionais na 

direção de Renato Soeiro no IPHAN (1967-1979) 

 

Carolina Martins Saporetti (UFJF) 

 

Esta comunicação tem como objetivo dissertar sobre o Turismo Cultural no Brasil no período de 1967 

a 1979, mostrando como este programa da UNESCO influenciou na preservação do patrimônio 

cultural no país e trouxe desenvolvimento para diversas regiões. Neste momento, o presidente do 

IPHAN era o arquiteto Renato Soeiro, que trabalhou na instituição desde 1938. Ele foi o principal 

representante internacional deste órgão desde 1946, quando foi diretor da Divisão de Conservação e 

Restauração e atuava como diretor substituto na ausência de Rodrigo Mello Franco de Andrade. 

Durante a década de 1960, o Brasil vivenciou um período de desenvolvimento econômico, urbano e 

industrial. E Soeiro teve o grande desafio de relacionar a preservação do patrimônio com este 

desenvolvimento. Isto foi possível devido a aproximação das relações internacionais com órgãos de 

referência, como a UNESCO e a realização de projetos a partir do Turismo Cultural. Tendo por base 

a relação do turismo, patrimônio e relações internacionais desenvolveu-se projetos como o Programa 

Integrado de Reconstrução de Cidades Históricas do Nordeste (PCH), que através do incentivo do 

turismo aos patrimônios culturais trouxe desenvolvimento econômico para o Norte e Nordeste, em sua 

primeira fase. Além de alcançar um potencial rentável para a preservação e manutenção desses 

patrimônios. Dessa forma, será trabalhado com o viés do Turismo Cultural auxiliando a preservação 

do patrimônio e o desenvolvimento econômico do país, durante a gestão do Renato Soeiro no 

IPHAN. 

 

Palavras-chave: Turismo Cultural; Renato Soeiro; patrimônio. 
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ST 13 - Os conceitos de “lugar” e “território” na composição do Patrimônio 

Cultural 
 

 Prof. Dr. Yussef Campos (UFG) 

 

Assembleia Nacional Constituinte (ANC) brasileira, entre 1987 e 1988, apropriou-se do Patrimônio 

Cultural. Após diversos embates e discussões que a perpassaram, a Constituição Federal foi construída 

e promulgada em outubro de 1988. Em seu corpo, a cultura está presente em diversos artigos, dentre 

eles, o 216 e o 231 que tratam, respectivamente, da normatização do patrimônio e dos direitos 

indígenas. Quero destacar aqui o parágrafo quinto (§ 5°) do 216 (e sua ligação direta com o artigo 68 

do ADCT) e do parágrafo primeiro (§ 1º) do 231 (junto ao 67 ADCT) pelas razões que passo a expor. 

Determina o artigo 216, § 5º que “ficam tombados todos os documentos e os sítios detentores de 

reminiscências históricas dos antigos quilombos”, enquanto o 68 ADCT dita que “aos remanescentes 

das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade 

definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos”. Já o artigo 231, § 1º, implica que “são 

terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por eles habitadas em caráter permanente, as 

utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais 

necessários a seu bem-estar e as necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, 

costumes e tradições”. E o artigo 67 ADCT determina que “a União concluirá a demarcação das terras 

indígenas no prazo de cinco anos a partir da promulgação da Constituição”. Nesse momento da política 

governamental em matéria de “ordenamento do território” (BOURDIEU, 2007, p.110), o que cabe 

perquirir é: Por que os textos do artigo 216, § 5º e do 68 ADCT estão separados se juntos foram 

propostos? E por que do artigo 231 foi retirada, do final da frase, a expressão “e do seu patrimônio 

cultural” se foi apresentada à ANC “(...) segundo seus usos, costumes e tradições e do seu patrimônio 

cultural”? Por que a demarcação e a emissão de propriedade não estão no corpo permanente da 

Constituição? Para Bourdieu, no “texto jurídico estão em jogo lutas” (2007, p.213), e no processo de 

construção desse texto, como a ANC, fazem-se expressar “lutas das representações”, “lutas a respeito 

da identidade” (p. 113), a “dominação simbólica” (p. 117), “luta coletiva pela subversão das relações 

de forças simbólicas” (p. 124), “a conquista ou a reconquista de uma identidade” (p. 125). Certamente 

estamos diante do que Prats nomeou de “patrimônios incômodos” (2009, p. 89), não tendo o texto 

jurídico conseguido “dar vazão a toda uma complexa realidade fundiária que historicamente oprimiu 

e continua a fazê-lo quando se trata das territorialidades negras no Brasil” (LOBO; BERTUSSE, 2010, 

p. 206). Assim também se dá com a territorialidade indígena, convenientemente. A impossível tarefa 

de se separar cultura e lugar, cultura e território foi empreendida pelo congressista constituinte, ao que, 

em outra oportunidade (CAMPOS, 2015), chamei de conveniência política pois, de um lado, atribuiu-

se reconhecimento identitário às culturas até então marginalizadas pelas políticas públicas 

desenvolvidas através do patrimônio, mas por outro, postergou o enfrentamento da espinhosa Reforma 

Agrária ao se desvincular a emissão de propriedade quilombola e a conceituação de terras indígenas 

das práticas culturais a elas relacionadas, em dialética entre lugar e articulação política (GUPTA; 

FERGUSON, 2000, p. 33). Assim, essa proposta de Simpósio Temático pretende discutir como a 

reivindicação por patrimônios é também reivindicação por terras, principalmente nos casos de 

indígenas e quilombolas. 
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Dia 05/10 (Terça-feira) – 14h às 16h  

 

 

Cartografia Cultural da Lagoinha, BH/MG: saberes locais e disputas pelo direito à cidade 

 

Raul Amaro de Oliveira Lanari (UNI-BH) 

Hugo Mateus Gonçalves Rocha (UFOP) 

 

Este trabalho tem a finalidade de apresentar os resultados do projeto Cartografia Cultural da Região 

da Lagoinha, realizado no ano de 2019 sob supervisão da Diretoria de Arquivos, Patrimônio Cultural 

e Museus da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. O projeto teve o objetivo de identificar as 

referências culturais da região da Lagoinha, região formada pelo bairro Lagoinha, Pedreira Prado 

Lopes e Vila Senhor dos Passos, além de partes dos bairros Bonfim, Carlos Prates, Santo André e 

Concórdia. A Lagoinha, região localizada nas margens do hipercentro da capital mineira e 

historicamente habitada por trabalhadores, com destaque para os imigrantes e os afro-brasileiros, 

passou, ao longo dos anos, por diferentes processos que redundaram em sua degradação e na 

invisibilizacão dos modos de vida locais, que se perpetuaram e articularam com novas demandas e 

formas de apropriação do espaço. A partir da utilização de metodologias participativas, foi possível 

identificar diferentes territorialidades e as especificidades desses territórios no que se refere aos 

ofícios, saberes, celebrações e formas de expressão, bem como o peso das religiosidades populares e 

afro-brasileiras no contexto das formas de apropriação da cidade pelos moradores das comunidades 

que formam a região da Lagoinha. O trabalho tem, por fim, o objetivo de discutir representações 

historicamente associadas à região da Lagoinha e que, nos dias atuais, geram acalorados debates diante 

do interesse público e privado em realizar processos de “revitalização” da região. 

 

Palavras-chave: Referências culturais; territorialidades; metodologias participativas. 

 

Em busca de uma política para a paisagem: a preservação da Serra do Mar em São Paulo 

entre a natureza e a cultura (1977-2000) 

 

Felipe Bueno Crispim (UNICAMP) 

 

A presente pesquisa enfoca as ações de acautelamento do trecho paulista da Serra do Mar estabelecidas 

pelo poder público estadual entre as décadas de 1970 e 2000, período em que são instituídos os 

principais instrumentos de proteção da Serra do Mar, a saber o Parque Estadual (1977) a Área de 

Proteção Ambiental (1984), o tombamento estadual (1985) e seu Plano Sistematizador (1987), assim 

como os Plano de Manejo das unidades de conservação compreendidas no perímetro de tombamento 

da Serra do Mar. Procura-se mapear e debater as diferentes vozes dos agentes envolvidos no 

desenvolvimento dessas ações de preservação, seja na esfera do meio ambiente ou do patrimônio 

cultural, considerando suas singularidades na propositura de políticas públicas de preservação da Serra 

do Mar, políticas que se inscreveram no horizonte de expectativas do processo de redemocratização 

do país e do delineamento de um nova cultura política. Problematizamos assim, o processo 20869/79 

Tombamento da Serra do Mar, o Plano Sistematizador do tombamento da Serra do Mar (1987) e os 

principais documentos técnicos relacionados, a partir dos seus silêncios e principais contradições no 

que tange as relações entre natureza e cultura, a patrimonialização de áreas naturais como também as 

tensões fundiárias decorrentes, questões que nos inquietam no tempo presente demandando 

abordagens historiográficas. 

 

Palavras-chave: Paisagem; Serra do Mar; Patrimônio Natural. 
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O patrimônio cultural e o espaço urbano: os casos Jóquei Clube de Goiás e estádio Antônio 

Accioly 

 

Natane Rincon Azevedo (UFG) 

 

Este trabalho analisa como o jornal O Popular retratou os movimentos sociais para a patrimonialização, 

respectivamente, do estádio Antônio Accioly e do Jóquei Clube de Goiás. Em 2015, a diretoria do 

Atlético Goianiense considerou a possibilidade de arrendar ou vender a área do estádio Antônio 

Accioly. Em resposta, a torcida e os moradores do bairro Campinas se mobilizaram pela reforma e 

patrimonialização do estádio. Enquanto isso, no final de 2017, a diretoria do Jóquei Clube de Goiás 

negociou a venda da sede do clube com a Igreja Universal. Para salvar o clube, o movimento 

#salvejóquei surgiu nas redes sociais encabeçado pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás 

(CAU-GO), que também entrou com um pedido de tombamento da sede social do Jóquei Clube junto 

ao IPHAN. Assim, os casos possuem elementos em comum, mas também diferenças significativas, 

como a localização dentro da cidade e o público-alvo. Com o método da história comparada, de acordo 

com Barros (2014), é possível comparar como foram representados pelo O Popular dois movimentos 

para a patrimonialização de dois espaços esportivos, ocorridos em espaços temporais semelhantes e na 

mesma cidade. A análise de discurso teve como base teórica a retórica da perda, de Gonçalves (1996), 

a memória coletiva, de Halbwachs (1990), o lugar de memória, de Nora (1993), e a identidade regional, 

de Bourdieu (2010).  

 

Palavras-chave: patrimônio cultural; O Popular; Goiânia. 

 

Lembranças de um pouso de tropeiros: reflexões sobre uma Nova Pedagogia do Patrimônio 

 

Maria Lina de Paula Neta (UFG) 

 

Esta comunicação apresenta reflexões sobre a construção de uma ferramenta educacional estruturada 

a partir das lembranças de um pouso de tropeiros, referente ao contexto histórico originário do 

município de Inhumas/Goiás. Reflexões que objetivam pensar a criação de um mecanismo para o 

ensino da história local e consequentemente regional, identificando na educação patrimonial a 

possibilidade de se ensinar história de forma significativa. Observa-se aqui uma “nova pedagogia do 

patrimônio”, caracterizada por um ensino provocativo, que busca romper com aspectos tradicionais de 

transmissão da cultura. Trata-se de uma revisão bibliográfica sobre a concepção de educação 

patrimonial baseada nas posições de Paulo Freire, com caráter emancipatório e dialógico. Uma 

educação promotora de situações didáticas que possibilitem o conhecimento dos bens culturais e das 

identidades, permitindo os sujeitos se conhecerem e perceberem criticamente o mundo pela 

consciência de sua própria história, desmistificando o patrimônio, lembrando, com destaque, que ele é 

fruto de escolhas, as quais precisam ser questionadas. É no patrimônio que a associação entre história, 

região e memória se manifesta de forma expressiva, podendo revelar o que somos, contribuindo para 

a construção e reconstrução do presente.  

 

Palavras-chave: História Local e Regional; Memória; Educação Patrimonial. 
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Dia 06/10 (Quarta-feira) – 14h às 16h  

 

Negociação constituinte sobre lugar no âmbito do patrimônio 

 

Yussef Daibert Salomão de Campos (UFG) 

 

Na constituição, a cultura está presente em diversos artigos, dentre eles, o 216 e o 231 que tratam, 

respectivamente, da normatização do patrimônio e dos direitos indígenas. Quero destacar aqui o 

parágrafo quinto (§ 5°) do 216 (e sua ligação direta com o artigo 68 do ADCT) e do parágrafo primeiro 

(§ 1º) do 231 (junto ao 67 ADCT) pelas razões que passo a expor. Determina o artigo 216, § 5º que 

“ficam tombados todos os documentos e os sítios detentores de reminiscências históricas dos antigos 

quilombos”, enquanto o 68 ADCT dita que “aos remanescentes das comunidades dos quilombos que 

estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os 

títulos respectivos”. O 231, § 1º, implica que “são terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por 

eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis 

à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias à sua reprodução 

física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições”. E o artigo 67 ADCT determina que “a 

União concluirá a demarcação das terras indígenas no prazo de cinco anos a partir da promulgação da 

Constituição”. A impossível tarefa de se separar cultura e lugar, cultura e território foi empreendida 

pelo congressista constituinte em conveniência política pois, de um lado, atribuiu-se reconhecimento 

identitário às culturas marginalizadas pelas políticas públicas desenvolvidas através do patrimônio, por 

outro, postergou o enfrentamento da Reforma Agrária ao se desvincular a emissão de propriedade 

quilombola e a conceituação de terras indígenas das práticas culturais, em dialética entre lugar e 

articulação política  

 

Palavras-chave: Patrimônio Cultural; Assembleia Constituinte e Constituição; Lugar e território. 

  

Confrontando histórias difíceis: as possibilidades do patrimônio imaterial perante a questão 

fundiária e o racismo contra as populações negras e indígenas 

 

David William Aparecido Ribeiro (USP) 

 

A cidadania das populações indígenas e quilombolas foi tornada visível a partir da Constituição 

brasileira de 1988. Entretanto, esses direitos têm diante de si uma desigual estrutura fundiária, marcada 

pela persistência da violência da parte de grandes proprietários de terras. Uma estratégia de superação 

desses entraves para a efetivação de direitos territoriais é a demanda pelo reconhecimento das 

referências culturais indígenas e quilombolas, entre as quais estão as que culminaram no registro da 

Tava (2014) e do Sistema Agrícola Tradicional das Comunidades Quilombolas do Vale do Ribeira 

(2018) como patrimônio imaterial brasileiro. Considerando as motivações que informaram essas 

demandas e as questões que elas trouxeram à tona ao longo dos processos de inventário e registro, é 

possível afirmar que os demandantes atuam especialmente em duas frentes: a primeira diz respeito às 

suas territorialidades e reclama a sua incorporação às noções que orientam a aplicação dos dispositivos 

constitucionais; a segunda dá visibilidade a pessoas e narrativas historicamente silenciadas pelo 

racismo. Diante disso, o objetivo da comunicação é apresentar as propostas indígenas e quilombolas 

que emergem da política do patrimônio imaterial, dando ênfase às estratégias que permitem o 

enfrentamento das difíceis histórias do colonialismo e da escravidão. Desse modo, são criadas as 

condições para que medidas de reparação às populações negras e indígenas tenham lugar.  

Palavras-chave: patrimônio imaterial; indígenas; quilombolas 
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“É bom vocês virem aqui ajudar a gente”: território, ambiente e patrimônio cultural 

 

Marcelo Cardoso de Paiva (FAU-USP) 

 

Nas duas últimas décadas, nota-se que os povos indígenas têm feito do campo do patrimônio mais uma 

frente de afirmação e defesa de seus direitos, especialmente naquilo que escapa à competência da 

Fundação Nacional do Índio (Funai). Em 2010, após um turbulento processo, o Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional aprovou o tombamento do Sagihengu e o Kamukwaká, lugares sagrados 

de diversos povos do Xingu como os Kalapalo e os Waujá. A presente comunicação proposta no III 

Seminário Nacional do GT de Patrimônio da Associação Nacional de História (Anpuh) é um convite 

a uma reflexão sobre as motivações que levam os povos indígenas a reivindicar a patrimonialização 

dos seus valores junto ao governo federal, a uma avaliação crítica da atuação do Iphan em relação aos 

povos indígenas e à discussão do patrimônio cultural brasileiro como um campo de resistência e defesa 

de direitos que remontam à Constituição de 1988. Essa proposta deriva de minha pesquisa de doutorado 

concluída em 2019 realizada junto à Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São 

Paulo (FAU-USP) que teve como objetivo avaliar como as transformações do campo do patrimônio 

cultural vêm impactando a atuação do Iphan. Trata-se aqui de discutir o patrimônio cultural brasileiro 

à luz das motivações sociais, ou emoções patrimoniais para usar a expressão de Daniel Fabre; daquilo 

que Nathalie Heinich denomina engenharia patrimonial, ou que Laurajane Smith denomina discurso 

oficial do patrimônio (Laurajane Smith) praticados pelo Iphan desde a redemocratização; e, por fim, 

do regime de valorização do patrimônio resultante desses impactos, por meio das proposições feitas 

por Lia Motta e Ulpiano de Meneses. 

 

Palavras-chave: Povos Indígenas; patrimônio cultural brasileiro; Iphan. 

  

O patrimônio cultural dos quilombos de Santa Catarina nos filmes-documentários do IPHAN 

 

Fernanda Mara Borba (UDESC) 

 

Em Santa Catarina 18 remanescentes das comunidades de quilombos receberam certidões pela 

Fundação Cultural Palmares (entre 2004 e 2021) e um aguarda a complementação da documentação. 

Do conjunto certificado, três foram inventariados pelo Iphan no plano do patrimônio cultural (entre 

2005 e 2008). A titulação (parcial) da terra foi dada pelo Incra a apenas uma comunidade (em 2014), 

restando 18 processos abertos. Para tratar do patrimônio em relação às lutas por direitos culturais e 

fundiários e às reinvindicações por reparações, esta comunicação visa discutir os resultados do 

Inventário Nacional de Referências Culturais (INRC) aplicado nas comunidades Sertão de Valongo, 

Invernada dos Negros, São Roque (únicas contempladas pelas três instâncias governamentais citadas), 

a partir dos filmes-documentários elaborados como parte desta ação. Entre celebrações, formas de 

expressão, lugares, ofícios e modos de fazer, e edificações, os elementos culturais indicados pelos 

quilombolas e classificadas pelos pesquisadores em Santa Catarina representam dimensões da 

oralidade e da gestualidade que agregaram elementos importantes para pensar os quilombolas como 

produtores de representações sobre o passado e como sujeitos de direitos. Esse trabalho faz parte de 

uma pesquisa de doutorado em andamento, vinculada ao Programa de Pós-Graduação em História 

(PPGH) da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC).  

 

Palavras-chave: Quilombo; Patrimônio cultural; Santa Catarina. 
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Socioeconomia, território e presente: patrimônio cultural no licenciamento ambiental 

 

Claudia Feierabend Baeta Leal (IPHAN) 

 

A Resolução Conama nº 001, de 23 de janeiro de 1986, que dispôs “sobre critérios básicos e diretrizes 

gerais para a avaliação de impacto ambiental”, colocou questões relevantes para os estudos que se 

debruçam sobre as relações entre patrimônio e meio ambiente e patrimônio e direitos. Entre elas, e no 

escopo da discussão proposta nesta comunicação, destacam-se o entendimento de impacto ambiental 

e a abrangência da noção de meio ambiente. Tal questão pode ser notada em seu art. 6º, inciso I, em 

que se definem as atividades técnicas a serem desenvolvidas para os estudos de impacto ambiental no 

âmbito do licenciamento ambiental: além do meio físico e do meio biológico e seus ecossistemas 

naturais, deveria ser considerado o meio socioeconômico, descrito como “o uso e ocupação do solo, 

os usos da água e a socioeconomia, destacando os sítios e monumentos arqueológicos, históricos e 

culturais da comunidade, as relações de dependência entre a sociedade local, os recursos ambientais e 

a potencial utilização futura desses recursos.” Em um contexto tão potencialmente conflituoso como 

o do licenciamento ambiental, em que não raras vezes as noções de preservação e desenvolvimento 

socioeconômico são tratadas como opostas e incompatíveis, é muito relevante que se destaquem os 

“monumentos arqueológicos, históricos e culturais” a partir da perspectiva “da comunidade” e que se 

valorizem “as relações de dependência” da população com seu território, no presente e com vistas à 

sua continuidade no tempo. Nesse sentido, pretende-se discutir em que medida o direito ambiental 

(tomado em seu sentido ampliado) e a regulamentação do licenciamento ambiental proporcionam uma 

abordagem que considere o patrimônio cultural no território, no presente e como direito.  

 

Palavras-chave: Patrimônio Cultural; Licenciamento Ambiental; Meio Ambiente. 

 

Dia 07/10 (Quinta-feira) – 14h às 16h  

 

Os territórios dos patrimônios culturais indígenas e negros no Ceará 

 

Franck Ribard (UFC) 

 

Os termos da luta por soberania envolvendo comunidades quilombolas, indígenas, terreiros de 

religiões afro, ontem como hoje, são definidos por enfrentamentos que, em particular, interessam a 

questão da legitimidade da ocupação e da garantia da posse dos espaços tradicionais de convívio social. 

Em jogo: a manutenção da capacidade de reprodução e de transmissão de saberes e de experiências 

culturais cuja dimensão patrimonial inscreve-se dentro e através de territórios comunitários. 

Dialogando com o debate académico, originado da geografia e na noção de “produção social do 

espaço” (SANTOS, 2004) e da sua interlocução com a perspectiva simbólica desenvolvida em 

particular na antropologia, o presente trabalho propõe, a partir de exemplos oriundos da história de 

comunidades de povos tradicionais (CNPCT, 2007) no Ceará, refletir sobre as implicações da 

manutenção de uma concepção patrimonial voltada para os territórios (discutindo a polissemia do 

termo) da etnicidade negra e indígena no estado. Uma das instâncias importantes da discussão e do 

debate acadêmico sobre o tema, num contexto atual de ataques sistemáticos à integridade das 

comunidades dos povos tradicionais, reside na possibilidade de contribuir de forma efetiva às lutas 

empreendidas pelos grupos abordados em busca do reconhecimento e da legitimação formal dos seus 

modos de vida e dos seus espaços tradicionais de convívio social. 

 

Palavras-chave: Território; povos tradicionais; Ceará. 
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Usos políticos do passado: o reconhecimento do patrimônio cultural quilombola 

 

Evandro Domingues (IPHAN) 

 

A proposta da pesquisa é discutir os usos políticos do passado na construção de trajetórias e narrativas 

durante os processos de valoração e reconhecimento do patrimônio cultural. Os objetivos são 

compreender em que medida os sentidos atribuídos ao passado, acionados nesses processos através de 

noções recorrentes – como identidade, tradição, território, memória, história etc. –, mantêm uma 

correlação dinâmica com o presente, com anseios e estratégias mobilizadas por atores sociais e 

institucionais envolvidos com as políticas de preservação. O passado sempre foi agenciado na 

construção do patrimônio, nas ações e políticas de preservação, em diferentes contextos e de diferentes 

formas. Entretanto, interessa pensar, aqui, um deslocamento dessa relação, e compreender, a partir da 

ampliação da noção de “patrimônio cultural” e da criação de espaços de participação social, como 

outros grupos sociais – para além dos especialistas e profissionais das instituições de preservação – 

agenciam o passado, lhe atribuem significados a partir do presente, participando da produção de 

sentidos sobre o patrimônio. A proposta desta comunicação é discutir, a partir da abordagem do 

Sistema agrícola tradicional das comunidades quilombolas do Vale do Ribeira, a sobreposição de 

perspectivas e posturas distintas a respeito do reconhecimento dos quilombos (cujo tombamento foi 

previsto na CF88) e a valorização do “patrimônio o cultural quilombola” pelo IPHAN; bem como 

refletir sobre o agenciamento dos dispositivos criados com a política de patrimônio imaterial, e a 

participação das comunidades quilombolas nas iniciativas de inventário e solicitações de registro, 

inseridas num contexto mais amplo de demandas pelo reconhecimento de seus direitos coletivos e da 

legitimidade de suas formas de existência e de se relacionar com o passado. 

 

Palavras-chave: patrimônio cultural; memória; historicidade; quilombos; sistema. 

 

Os pontos de contaminação do Césio 137 em Goiânia: entre lugares de memória e apagamentos 

de sinais 

Maria Isabel Cardoso Teixeira (PPGH/UFG) 

 

O Desastre Radiológico Césio 137 em Goiânia completou 33 anos em setembro de 2020, refere-se à 

maior catástrofe ocorrida em território goiano e é até hoje considerado um dos maiores acidentes 

nucleares do mundo. Trata-se de um tema sensível para cidade, pois evidenciam experiências 

individuais e coletivas de sofrimento, dor, medo e estigmas sociais. Esta comunicação objetiva abordar 

as dinâmicas de disputas de memória com base numa observação referente aos espaços relacionados 

ao acidente na atualidade, os chamados pontos de contaminação de cloreto de Césio na cidade de 

Goiânia. Houve um trabalho intensivo das instituições governamentais no sentido de promover a 

contenção e a descontaminação após o acidente, como derrubar as casas nos lotes contaminados, 

transformar todos os objetos, móveis e recordações materiais das vítimas em rejeitos radioativos, 

esvaziar os terrenos, cobrir o solo com concreto e tentar controlar as narrativas. (SILVA, 1998) Já as 

vítimas da contaminação e os moradores das regiões afetadas reivindicam meios com que suas 

experiências sejam respeitadas e recordadas para que suas dores não caiam no esquecimento. Partindo 

da observação destes pontos de contaminação e relacionando à temática da memória e do patrimônio 

cultural, intenta-se responder de que modo é possível associar estes espaços às problemáticas de 

lugares de memória? Como estes lugares podem se relacionar com as tensões entre a recordação de 

um evento sensível e os apagamentos de sinais deste passado de forma simbólica e material?  

 

Palavras-chave: Césio 137; lugares de memória; memórias sensíveis. 
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Territorialidade e imigração: o caso teuto-gaúcho na região das Missões RS 

 

Cláudia Inês Ledur (UFRGS) 

 

Este artigo pretende uma reflexão sobre conceitos relativos a território e lugar sob o viés da 

conformação da nova territorialidade dos imigrantes alemães em solo rio-grandense, especialmente 

missioneiro, além de uma breve análise desses conceitos sob a perspectiva de traslados de edificações. 

O ensaio está dividido em quatro partes: na primeira uma breve revisão bibliográfica a partir das 

leituras da disciplina Museu e História sobre território e l ugar; na sequência uma segunda seção acerca 

da organização territorial dos imigrantes alemães na região das Missões no Rio Grande do Sul e uma 

possível tentativa de reprodução da organização espacial da pátria-mãe, através de uma análise 

comparativa; a terceira parte aborda a questão territorial sob o ponto de vista dos translados, no caso 

em análise, de quatro casas dos pioneiros, inicialmente localizadas na zona rural do município de São 

Pedro do Butiá, que, após a transferência, passaram a ambientar o Centro Germânico Missioneiro e, 

finalmente, algumas considerações finais. 

 

Palavras-chave: Território; Lugar; Imigração Alemã no RS; Região das Missões; Arquitetura; 

Translados. 
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ST 14 - Patrimônios dissonantes, direitos e resistência 
 

Profa. Dra. Cristina Meneguello (UNICAMP) e Profa. Dra. Daniela Pistorello (UNIVILLE/SC) 

 

Os patrimônios dissonantes - também conhecidos como patrimônios sombrios, difíceis, marginais ou 

da dor - remetem a locais associados ao sofrimento, à exceção, encarceramento, segregação, punição 

e morte. Tais patrimônios podem reunir a função de memorial ou de local de peregrinação com a 

finalidade de rememoração coletiva e de reconhecimento de direitos e de reparação. Na forma de 

memoriais espontâneos, monumentos oficiais ou museus memoriais, esses lugares que se referem ao 

“passado que não passa” adquirem uma função de educação pública ou revitalização urbana. Tais 

patrimônios associam-se, ainda, e à definição de dark tourism (turismo sombrio): mais de um milhão 

de pessoas visita, anualmente, os campos de concentração nazistas; 200 mil pessoas por ano visitam a 

casa de Anne Frank em Amsterdam, Holanda. Ainda, os bens materiais e as memórias a eles 

associadas, quando não fazem parte da celebração tradicional do patrimônio nacional, podem ser 

considerados como patrimônios difíceis. Nesse caso, remetem-se a experiência ligadas à escravidão e 

à migração; às regiões da cidade consideradas perigosas, periféricas ou em estado de abandono; ao 

patrimônio industrial de modo geral, visto que a memória do trabalho apenas começa a ser considerada 

como tal pelos órgãos oficiais de preservação; às memórias proscritas e indesejáveis, associadas ao 

patrimônio prisional, funerário e da saúde (hospitais, manicômios, leprosários, cárceres) ou, ainda, tais 

patrimônios dissonantes atestam a ocorrência de regimes de exceção promovidos pelo Estado bem 

como a atuação de grupos na perseguição e tentativa de aniquilação de outros. Ligados às políticas de 

memória e às Leis memoriais, tais patrimônios buscam evitar a ocultação dos fatos e desacreditação 

das vítimas, esclarecendo as sociedades sobre seu passado recente. Esse é um tema especialmente 

sensível em países da América Latina que atravessaram regimes ditatoriais, como Brasil, Argentina, 

Chile, Uruguai, El Salvador e Paraguai. Na ausência total ou parcial de eficientes políticas de reparação 

e justiça, tais patrimônios podem registrar, recordar e auxiliar as vítimas e seus descendentes a lidarem 

com o passado, seja por meio de medidas simbólicas individuais ou coletivas. A proposta de ST é 

abrigar os estudos patrimoniais que abarquem a dimensão das memórias difíceis ou em disputa, em 

sua interrelação com a luta por direitos, na contínua construção de nossa frágil democracia. 

  

 

Dia 05/10 (Terça-feira) – 14h às 18h  

 

Reflexões em torno das memórias desconfortáveis como patrimônio cultural no Brasil 

 

Mariluci Cardoso de Vargas (UFRGS) 

 

A efeméride dos cinquenta anos do golpe civil-militar de 1964, em meio aos trabalhos de investigação 

das graves violações de Direitos Humanos ocorridas ao longo da ditadura militar pela Comissão 

Nacional da Verdade, mobilizou discursos dissonantes acerca daquele passado. Tal conjuntura política 

também estimulou a realização de novas pesquisas acadêmicas sobre o assunto, além da produção de 

mais registros de memórias materializados em livros e documentários. Após a ampla propagação de 

lembranças pulsantes e desconfortáveis relativas aos anos do terrorismo de Estado, a plataforma Vozes 

da ditadura: Banco de testemunhos da história recente, projeto que venho realizando desde 2018, foi 

lançada no ambiente virtual em outubro de 2020, buscando mapear os registros de conteúdo 

testemunhal referentes aos anos da ditadura até a atualidade. Além disso, o banco procura situar as 

localizações de livros de conteúdo testemunhal com base nos catálogos da Fundação Biblioteca 

Nacional e da Biblioteca Maria Beatriz Nascimento, do Arquivo Nacional, e de documentários que 

utilizam entrevistas e relatos de experiência com base na filmografia da Cinemateca Brasileira. O 
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objetivo dessa comunicação consiste em verificar a forma como esses materiais escritos e fílmicos 

estão inseridos nessas bases de dados e levantar possíveis efeitos decorrentes de uma salvaguarda que 

desconsidere um contexto histórico específico comum, uma vez que estão descentralizados e 

dissociados de uma coleção referente às memórias declaradas acerca da ditadura civil-militar 

brasileira.  

 

Palavras-chave: história; testemunho; patrimônio cultural. 

 

Os passados sensíveis e o museu: Reflexões sobre as rodas de conversas com ex-presos políticos 

no Memorial da Resistência (SP) 

 

Marcelo Henrique Leite (UNIRIO) 

 

O Memorial da Resistência de São Paulo, inaugurado em 2009, é hoje um espaço museológico onde 

funcionou, desde o início do século XX, o Departamento de Ordem Política e Social (DEOPS). Durante 

os regimes de exceção, de 1937 a 1945, e o mais recente, 1964 a 1985, foi usado veemente para prender 

opositores políticos dos respectivos governos ditatoriais. Assim, o espaço prisional, desativado em 

1983, é hoje um lugar de memória onde funciona um museu com sua concepção voltada a discussões 

sobre regimes autoritários e violações dos direitos humanos. Desde a abertura do museu, a Ação 

Educativa desenvolve as “Rodas de conversa com ex-presos políticos”. Esse espaço pedagógico tem 

como objetivo o contato de estudantes de diferentes níveis de ensino, ou grupos variados, com as 

narrativas das experiências de homens e mulheres que ali estiveram presos. O encontro tem a duração 

de 1h, com espaço de perguntas dos participantes aos ex-presos políticos. A comunicação aqui 

proposta é uma análise dessa atividade como uma ferramenta potente para reflexões sobre a luta pelo 

direito à memória, assim como a necessidade de defender as instituições democráticas. O objeto é a 

experiência do proponente desta comunicação enquanto professor acompanhante de 4 rodas de 

conversa, de 2017 a 2020, com alunos da educação básica, com diferentes ex-presos políticos: Maurice 

Politi, Dulce Muniz e Aton Fon Filho. Dessa forma, propõe-se uma reflexão acerca da importância do 

testemunho como objeto de estudo para a História do Tempo Presente, bem como para os estudos de 

patrimônios sensíveis no Ensino de História.  

 

Palavras-chaves: Passado sensíveis; museu; Memorial da Resistência. 

  

Lugares de memória ou esquecimento e a Ditadura Civil Militar em Curitiba (1964-2020) 

 

Stela Titotto Castanharo (UFPR) 

 

Esta comunicação pretende abordar um dos eixos temáticos da minha pesquisa de doutorado que 

envolve lugares de memória e a ditadura civil militar em Curitiba, Paraná. Neste sentido, a 

apresentação tratará da perspectiva desses lugares de memória e consciência a partir de três 

enquadramentos: edificações que existem e continuam pertencendo ao exército/polícias, edificações 

que foram destituídos de suas características ou destruídos, e os espaços de manifestação e/ou 

reinvindicações políticos- sociais. Para além disso, compreendo estes espaços como possibilidades de 

reparação e ação de enfrentamento à política institucionalizada de silenciamento e esquecimento da 

resistência ao período ditatorial, uma vez que os vestígios desta ação ainda se encontram nas ruas e 

edificações de forma perceptível e raramente foram problematizadas. A problemática se desenvolve a 

partir de duas fontes: O Relatório final da Comissão Estadual da Verdade- Teresa Urban (2017) e os 

testemunhos que produziram a série Depoimentos para a História: a Resistência à Ditadura Militar no 

Paraná, que resultaram em um livro e 172 vídeos na página do Youtube da Sociedade dos Direitos 

Humanos para a Paz. Tanto o relatório quanto a série de depoimentos têm como protagonistas agentes 
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da resistência à ditadura. O referencial teórico parte de autores que lidam com a memória como 

Maurice Halbwachs, Paul Ricoeur e Michael Pollak; com a temática de lugares de memória e 

esquecimento como Elizabeth Jelin, Jöel Candau, Pierre Nora e Samantha Viz Quadrat, e com políticas 

de memória e esquecimento como Johann Michel, Inês Soares, Renan Quinalha, Maria Letícia 

Mazzuchi Ferreira e Caroline Bauer.  

 

Palavras-chave: lugares de memória; ditadura civil militar; políticas de memória. 

 

Temas sensíveis nos sertões: memórias, ressentimentos e patrimônios 

 

Vagner Silva Ramos Filho (UNICAMP) 

 

O presente trabalho apresenta reflexão sobre ressignificações de um dos temas sensíveis da história 

dos sertões que intrigam há bastante tempo inúmeros segmentos da sociedade, áreas de conhecimento 

e manifestações da cultura brasileira. Trata-se do fenômeno de banditismo do cangaço que, diante de 

abordagens de sua sobrevida no terreno das memórias difíceis, sobretudo na segunda metade do século 

XX, impulsiona a pensarmos nos sentidos de patrimônios dissonantes. Particularmente, a comunicação 

propõe-se a discutir como uma das formas de investigar historicamente alguns dos dilemas que 

povoam o assunto é notando os ressentimentos em torno dos restos mortais dos cangaceiros e das 

cangaceiras, situados entre decapitações, museificações, sepultamentos e exumações, por indicarem 

mudanças metahistóricas de percepções, avaliações e valorações públicas dessa memória. A partir dos 

Estudos da Memória, mas em sintonia com a História Intelectual, da Cultura Visual e do Patrimônio 

Cultural, pautam-se desafios e possibilidades de pesquisa sobre demais questões sensíveis nos sertões 

brasileiros. Os trajetos realizados com essas análises têm permitido igualmente ampliar noções de 

políticas de memória, de tempo e de patrimônio que parecem imprescindíveis para uma agenda de 

debates no mundo contemporâneo.  

 

Palavras-chave: Memória; Sertão; Patrimônio. 

 

Abram as portas e libertem os fantasmas: o turismo histórico em fazendas escravagistas 

 

Iohana Brito de Freitas (PUC Rio) 

 

O corredor turístico de fazendas históricas no Vale do Paraíba fluminense conversa de diferentes 

formas com o desenvolvimento de planos urbanísticos e políticas de patrimônio, e, especialmente, com 

estratégias de sobrevivência financeira de alguns proprietários a partir da década de 1980. Suas 

construções narrativas convidam o turista a recordar o passado da região pelo prisma da opulência e 

refinamento dos barões de café oitocentistas. A violenta escravidão que moldou a sociedade (de ontem 

e de hoje) surge apenas como pano de fundo nestes espaços que encontram nas representações do 

ontem a sua potência. Estas atrações turísticas selecionam, preservam e institucionalizam lugares de 

memória, transformando as fazendas em uma versão estetizada da continuidade entre o passado e o 

presente. A partir de materiais de divulgação e do registro visual das fazendas e de seus espaços 

museográficos, busco compreender como aqueles envolvidos neste tipo de turismo organizam, 

reconhecem e experimentam o passado escravista e o presente em que desigualdades raciais e 

demandas por reparação permanecem vivas. Procuro analisar estes espaços como campo de negociação 

e disputa de significados, memórias e identidades. Para isso, busco analisar as narrativas destas 

fazendas não como casos isolados, mas como parte de um contexto mais amplo no qual estão em jogo 

representações sociais e luta por direitos civis após a abolição da escravidão.  

 

Palavras-chave: Memória da escravidão; Patrimônio; História Pública.  
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ST 15 - Pensar a(s) história (s) do patrimônio cultural 
 

Janice Gonçalves (UDESC) 

 

O ST convida à reflexão sobre os estudos acerca do campo do patrimônio cultural, no que tange, 

sobretudo, àqueles dedicados à trajetória histórica de instituições e profissionais de preservação, tanto 

no Brasil como em outros países. Quanto ao caso brasileiro, a sugestão é revisitar trabalhos referenciais 

como os de José Reginaldo Gonçalves, Silvana Rubino, Mariza Veloso Santos, Maria Cecília Londres 

Fonseca e Márcia Chuva, não apenas analisando suas contribuições (e seu poder de influência nas 

discussões a esse respeito) como levando em conta produções que dialoguem com esses autores de 

forma crítica, explorando não apenas fontes como recortes temáticos e perspectivas teórico-

metodológicas distintas. Simultaneamente, há a expectativa de atrair, para o ST, pesquisadores que 

venham se debruçando sobre questões similares, em âmbito regional ou mesmo local, indo além das 

preocupações com as ações promovidas pelo órgão federal de preservação, de modo a ampliar o rol de 

trabalhos já conhecidos, como os relativos a São Paulo (RODRIGUES, 2000), ao Paraná (KERSTEN, 

2000), a Santa Catarina (GONÇALVES, 2016) ou à Paraíba (OLIVEIRA, 2011). O ST abre-se ainda, 

com especial interesse, às pesquisas em andamento que se refiram à trajetória das políticas públicas de 

preservação em outros países (permitindo exercícios comparativos de análise), bem como às 

investigações que busquem problematizar não somente iniciativas oficiais de patrimonialização como 

dimensões da “patrimonialidade”, tal como compreendida por Poulot – isto é, como “a modalidade 

sensível de uma experiência do passado, articulada com uma organização do saber – identificação, 

atribuição – capaz de autenticá-lo.” (POULOT, 2009, p. 28). 

  

 

Dia 05/10 (Terça-feira) – 14h às 18h  

 

SPHAN, uma criação política de Gustavo Barroso: conflito, construção e transformação no 

processo de elaboração do conceito de patrimônio (1934-1967) 

 

Pedro Henrique da Silva Paes (UFRN) 

 

Ao compreender que o patrimônio é um conceito plural que historicamente foi construído por 

intelectuais, atuando politicamente em instituições públicas, buscamos refletir os processos de 

sistematização e institucionalização da memória nacional entre 1934 e 1967. Este recorte temporal 

deve-se à fundação da Inspetoria de Monumentos Nacionais, tutelada ao Museu Histórico Nacional e 

dirigida por Gustavo Barroso, intelectual cearense e militante da Ação Integralista Brasileira (1932-

1937), ao egresso de Rodrigo Melo Franco de Andrade da direção do Serviço do Patrimônio Histórico 

e Artístico Nacional. Ressaltando as disputas intelectuais entre os projetos identitários do MHN e do 

SPHAN, analisamos como concepções e práticas de preservação foram elaboradas, 

concomitantemente, ao processo de visibilização da cultura material brasileira. Portanto, empenhando-

se em alcançar estes objetivos, nos utilizamos, principalmente, dos Anais do MHN e da Revista do 

Patrimônio publicada pelo SPHAN como suportes de informações nos quais nos permitiu acessar o 

complexo campo de disputa estabelecido no interior do Estado brasileiro entre as décadas de 30 e 60 

do século XX. 

 

Palavras-chave: Gustavo Barroso; SPHAN; Patrimônio. 
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Destombamento: contradição e consequência da construção do patrimônio cultural nacional 

(1937-1955) 

 

Carolina Pedro Soares (INFCH/UNICAMP) 

 

A presente apresentação se propõe a introduzir a discussão a prática do destombamento de bens 

salvaguardados, no âmbito do órgão de patrimônio federal, o SPHAN1 – Serviço do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional – e de suas práticas, o que a motiva e justifica. Instituído pelo Decreto 

Lei nº 3866/1941, o destombamento é parte das políticas patrimoniais do Estado Novo e vai à 

contramão da construção do discurso hegemônico do patrimônio cultural nacional, na assim chamada 

“fase heroica” do órgão durante a Era Vargas. Tanto o tombamento quanto o destombamento recorrem 

ao critério de interesse público para justificar o ato administrativo de proteção e cancelamento do 

mesmo. Deste modo, tendo em vista os múltiplos agentes envolvidos nos processos de destombamento, 

bem como as motivações, justificativas e leis que tangem este procedimento a proposta foca em estudos 

de caso, divididos em três eixos de análise – as redes regionalizadas associadas com os casos de 

Salvador, Rio de Janeiro; as escolhas do SPHAN, observável no caso da Igreja de São Gonçalo, em 

São Paulo; e um terceiro eixo que engloba os casos de “retombamentos”, com o Forte do Buraco, em 

Pernambuco, e São João Marcos, no interior carioca – como resistências ao destombamento e o 

apagamento de memória, para com isso poder dar uma panorama quanto as práticas do destombamento 

dentro da construção das políticas de preservação do patrimônio cultural brasileiro.  

 

Palavras-chave: Destombamento; Sphan; Patrimônio cultural. 

 

Casas do Patrimônio e Educação Patrimonial no Iphan em Goiás: análise de uma trajetória 

 

Ana Cristina Alves da Silva (UEG) 

 

O presente trabalho propõe apresentar os resultados parciais do levantamento e a análise de ações de 

educação patrimonial desenvolvidas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

(Iphan) em Goiás, entre 2009 e 2021. O recorte faz referência ao estabelecimento de um dos marcos 

institucionais da Educação Patrimonial no Iphan: a implementação das Casas do Patrimônio. A criação 

do projeto está atrelada a discussões próprias do Iphan debatidas internamente a partir de 2007. De 

acordo com o discurso institucional, trata-se de um projeto pedagógico com ações de educação 

patrimonial e de capacitação com o propósito de ser um canal de interlocução entre a instituição, a 

sociedade civil e os poderes locais de modo que proporcionasse a dilatação da capilaridade 

institucional do órgão. Ademais, o projeto engloba uma movimentação interna que se reporta a 2004 

no sentido de encaminhar em nível nacional as ações de educação patrimonial. Goiás reúne três Casas 

do Patrimônio: uma em Goiânia, uma Pirenópolis e outra na Cidade de Goiás. Antes mesmo de serem 

Casa do Patrimônio são respectivamente a sede do instituto em Goiás e escritórios Técnicos do mesmo 

no Estado. Nesse sentido, além de enunciar o histórico, a sistematização e análise das ações de 

educação patrimonial no Iphan em Goiás, procura-se compreender como o discurso oficial da 

instituição acerca da Educação Patrimonial tem se projetado na prática.  

 

Palavras-chave: Educação Patrimonial; Iphan; Casas do Patrimônio. 
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Um breve olhar para o Programa PAC – Cidades Históricas: requalificação do Cine Teatro 

São Joaquim em Goiás, GO 

 

Poliana Alves da Silva (UEG) 

 

A proposta desta comunicação é realizar a uma breve exposição acerca da análise da obra de 

requalificação do Cine Teatro São Joaquim na Cidade de Goiás, contemplada com investimentos do 

Programa PAC- Cidades Históricas, no ano de 2015. O programa em questão refere-se a uma política 

pública de cunho federal, que foi implantada em quarenta e quatro cidades de vinte Estados do Brasil, 

realizando quatrocentos e vinte e cinco obras. Na cidade de Goiás seis obras foram realizadas com 

fundos advindos do Programa PAC- Cidades Históricas. Entre elas está o Cine Teatro São Joaquim, o 

prédio está situado na rua Moritti Foggia, próximo às margens do Rio Vermelho, a primeira edificação 

do prédio ficava no Beco da Lapa, alguns metros da atual localização, fundado no 1857. No entanto, 

foi demolido posteriormente em virtude das condições precárias que se encontrava. A duração das 

intervenções de requalificação na edificação iniciada em 2015 foi de cerca de dois anos, com sua 

conclusão em julho de 2017. Logo, o objetivo desta comunicação é apresentar informações acerca da 

análise da obra de requalificação no que tange as duas últimas fases da política pública, a 

implementação e avaliação.  

 

Palavras-chave: Requalificação; PAC- Cidades Históricas; Cine Teatro São Joaquim. 

 

Patrimonializar a música – colecionadores, escritores e historiadores em correspondência 

 

Carlos Renato Araújo Freire (UFPE) 

 

O presente trabalho visa analisar as formas de patrimonialização da música a partir de meados do 

século XX. Utilizaremos para isso uma rede de correspondentes responsáveis não só pela autoria de 

uma historiografia não-acadêmica sobre o passado da música entendida como popular, mas que 

também estavam envolvidos na constituição de coleções privadas, gravações musicais, na produção 

de bibliotecas e acervos de museus. Essa rede de correspondência envolvia autores, por exemplo, José 

Ramos Tinhorão, Jota Efegê, Edigar de Alencar, Miguel Ângelo de Azevedo (Nirez), que encontraram 

aproximação com variadas instituições: Associação de Pesquisadores da Música Popular Brasileira 

(APMPB), Fundação Nacional das Artes (Funarte), Museu da Imagem e do Som (MIS-RJ). 

Utilizaremos para isso um conjunto de correspondências que documentam um processo de 

aprendizagem sobre o escutar, o ler e o escrever a história da música brasileira, depositadas no arquivo 

privado de Nirez. A intenção da comunicação é tentar discutir os limites de uma memória disciplinar 

da história das políticas de patrimonialização, procurando descentralizar da figura institucional do 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) a fim de escapar dos perigos de uma 

narrativa única e tentar propor uma grade conceitual apropriada para os objetos escolhidos para serem 

salvaguardados.  

 

Palavras-chave: História da Historiografia; Patrimônio Cultural; Música. 

 

O projeto Literatura de Cordel: o Centro de Referência Cultural do Ceará (1975-1990) entre o 

folclore e a cultura popular 

 

Ulysses Santiago de Carvalho (UFC) 

 

Funcionando, aproximadamente, entre 1975-1990, o Centro de Referência Cultural do Ceará (Ceres), 

órgão vinculado à Secretaria de Cultura, Desporto e Promoção Social do Estado do Ceará (SECULT), 
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realizou inventariações e estudos sobre as manifestações artísticas da chamada “cultura popular 

cearense”. Composto por um grupo variável de intelectuais, do qual destacamos as presenças de 

Oswald Barroso, Edvar Costa, Sylvia Porto Alegre, Roberto Aurélio Lustosa, Otávio Menezes, 

Rosemberg Cariry e Gilmar de Carvalho, o Ceres desenvolveu seus trabalhos a partir de dois projetos 

principais: o Projeto Artesanato e o Projeto Literatura de Cordel. Assim, esta pesquisa pretende 

analisar como, em meio às demandas político-econômicas das décadas de 1970 e 1980, o Projeto 

Literatura de Cordel apreendeu a literatura popular em verso enquanto elemento representativo de uma 

identidade cultural cearense. De modo mais específico, a pesquisa examina quais as concepções de 

folclore e de cultura popular que fundamentaram essa forma de patrimonialização do cordel no Ceará. 

Em nossa metodologia, utilizaremos como fonte historiográfica o programa de publicações do Ceres, 

sobretudo os dois volumes da Antologia da Literatura de Cordel (1978;1980). Conforme 

constataremos, o Ceres, semelhantemente à própria Campanha de Defesa do Folclore Brasileiro, 

operou com uma acepção de cultura cada vez mais antropológica. A pesquisa aqui apresentada é 

vinculada ao Grupo de Estudo e Pesquisa em Memória e Patrimônio (GEPPM/UFC).  

 

Palavras-chave: Políticas Culturais; Intelectuais; Literatura de Cordel. 

 

Pessoas podem ser patrimônios? As experiências dos “Tesouros Humanos Vivos” 

 

Hildebrando Maciel Alves (UFC) 

 

O presente trabalho tem por objetivo refletir sobre os processos de patrimonialização de pessoas, 

grupos e coletividades, compreendendo estes no contexto de alargamento do conceito de patrimônio. 

Utilizando como recorte a experiência da legislação dos "Tesouros Vivos do Ceará", outrora "Mestres 

da Cultura do Ceará", iniciada em 2003 e com atuação contemporânea, buscamos historicizar os 

processos que levaram à inclusão dessa ótica nas políticas de salvaguarda do Ocidente. Nesse sentido, 

os debates travados no âmbito da UNESCO, via programa "Tesouros Humanos Vivos", os projetos de 

lei elaborados pelo legislativo federal, e as experiências estaduais e municipais de titulação das Mestras 

e Mestres da cultura tradicional popular, possibilitam compreender o impacto e as múltiplas dinâmicas 

existentes quando o poder público decide reconhecer que os sujeitos podem se tornar patrimônios. O 

Ceará, portanto, ocupa um lugar central nesse contexto. Para além de reproduzir o discurso da 

vanguarda presente nos discursos institucionais, é fundamental situar essa experiência como 

mobilizadora de uma perspectiva de patrimonialização que foi se desdobrando em outras unidades da 

federação - a exemplo de Bahia, Alagoas e Pernambuco. Para além de analisar essas questões sob a 

ótica da governança do patrimônio cultural, perceber o lugar e a narrativa das mestras e mestres - os 

mais impactados com essa política cultural - amplia os sentidos e interpretações possíveis. 

 

Palavras-chave: Patrimônio; Mestras/Mestres; Políticas Culturais. 

 

O sertão cearense e seu patrimônio cultural: processos de patrimonialização em Sobral-CE 

 

Edilberto Florêncio dos Santos (Secretaria Municipal de Educação de Sobral) 

 

O presente trabalho desenvolve um estudo de caso relacionado aos processos de patrimonialização 

perpetrados na cidade Sobral, município do interior cearense, colonizado a partir da ocupação sertaneja 

pelo criatório do gado no século XVIII. Para isso cozeremos uma análise relativa a constituição das 

políticas de patrimônio em Sobral, discutindo a constituição dos marcos legais municipais iniciada em 

1995, a incidência de uma política de preservação de cunho federal a partir do tombamento do seu sítio 

histórico como patrimônio nacional em 1999, bem como a relação com as políticas estaduais que se 

iniciam com o tombamento do teatro municipal como patrimônio estadual na década de 1980 até a 
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inserção dos mestres da cultura de Sobral no programa Tesouros Vivos da Cultura desenvolvido pela 

Secretaria de Cultura do Ceará. Assim, o estudo de caso relacionado ao processo de patrimonialização 

no município de Sobral, permitindo analisar como as transformações que a legislação sobre a 

preservação dos bens patrimoniais no país na transição entre o século XX e XXI foram assimiladas e 

ressignificadas a nível estadual e local, ensejando o estabelecimento de ações públicas de gestão 

cultural no campo do patrimônio em sintonia com as peculiaridades e potencialidades de cada uma 

destas esferas.  

 

Palavras-chave: Processo de Patrimonialização; Legislação; Sobral 

. 

Dia 06/10 (Quarta-feira) – 14h às 17h30 

 

“Riacho Maceió”: divisor de águas de Fortaleza e modos de viver e morar do Mucuripe (1988-

1996) 

 

Matheus Cardoso de Andrade (UFC) 

 

O presente artigo visa discutir a relação e importância do riacho Maceió para o bairro Mucuripe, ambos 

situados em Fortaleza-CE. Desde a sua foz (na Av. Beira-Mar) e o seu curso natural, o riacho perpassa 

diversas espacialidades, classes sociais e também projetos urbanísticos implementados nas últimas 

décadas nessa região. As (re)construções da cidade, a partir da segunda metade do século XX foram 

promotoras, em conjunturas políticas distintas, de uma cidade turística, hoteleira e voltada para a orla. 

E é justamente levando em consideração tais aspectos que percebemos as relações de poder entre o 

público e o privado, entre a sociedade, os interesses do mercado imobiliário e as tradições de 

descendentes de pescadores e lavandeiras. O cotidiano, os costumes, a paisagem, a relação entre 

natureza e seres humanos passam a sofrer impactos em escalas cada vez mais intensas para os 

moradores do bairro e lideranças defensoras de um progresso menos agressivo e abusivo para os seus 

ideais de viver e morar na Fortaleza do final da década de 1980 e anos 1990. Tendo isso em vista, 

buscaremos compreender como se deu tais mudanças nesse recorte histórico, que tipos de conflitos e 

disputas em torno do riacho são estabelecidas, sua importância para a biodiversidade, identidade local 

e releitura enquanto um potencial patrimônio ambiental urbano; como a questão do direito a cidade 

está interligada com as garantias dos direitos civis e de moradia. Esse estudo é baseado na pesquisa de 

mestrado ainda em desenvolvimento no Programa de Pós-Graduação em História da Universidade 

Federal do Ceará, em parceria do Grupo de Estudos e Pesquisa em Patrimônio e Memória 

GEPPM/UFC/CNPQ e possui financiamento da CAPES. 

 

Palavras-chave: Patrimônio ambiental urbano; Mucuripe; direito à cidade. 

 

A experiência de escrita do dossiê de registro da arte santeira em madeira do Piauí e o trabalho 

de historiadora 

 

Kátia Brasilino Michelan (IPHAN) 

 

A presente proposta de comunicação buscará discutir o papel do historiador na escrita da história 

relacionada com processos de patrimonialização de bens de natureza imaterial. Para tanto, será levado 

em conta o processo de Registro da Arte Santeira em Madeira do Piauí como forma de expressão. Tal 

denominação é reconhecida pelos santeiros piauienses para definir a tipologia de entalhe em madeira 

que abrange esculturas tridimensionais ou relevos talhados, geralmente, no cedro ou imburana com 

técnicas e ferramentas semelhantes, resultando em uma variedade de personagens sagradas e profanas 

que carregam referenciais visuais ligados ao sertão piauiense. Carnaúbas, mandacarus e outros 
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elementos compõem a decoração de anjos, santos e pessoas comuns, cuja procedência é reconhecível 

pelo tipo de estrutura e de acabamento das peças. Tal produção teve início por volta de 1970 e foi 

projetada no cenário nacional e internacional mediante a participação de diversas instâncias, como a 

Igreja Católica e o poder público. O processo de Registro foi iniciado em 2008 e encontra-se em 

andamento. Na fase de instrução, foi necessária a escrita do texto do dossiê de Registro que, de maneira 

inédita, foi elaborado por uma equipe multidisciplinar formada por três servidores do Departamento 

de Patrimônio Imaterial (DPI), do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). Tal 

bem cultural não possui 75 anos de existência, característica que, embora não conste em nenhuma 

legislação brasileira, tem sido um critério levado em conta nos processos de Registro. Assim, a presente 

comunicação buscará analisar tanto o lugar do historiador na escrita de processos patrimoniais quanto, 

até que ponto, a continuidade histórica de longa duração é um pré-requisito incontornável para os 

processos de reconhecimento de bens de natureza imaterial. Esses pontos de discussão serão abordados 

a partir da minha experiência profissional e pessoal de participação na elaboração do dossiê.  

 

Palavras-chave: Patrimônio Imaterial; Arte Santeira; Escrita da História. 

 

Patrimônio cultural e fotografia: três países, três fotógrafos e alguns desafios 

 

Janice Gonçalves (UDESC) 

 

Na comunicação oral pretende-se abordar alguns dos desafios implicados em refletir sobre trajetórias 

nacionais de emergência e consolidação do campo do patrimônio cultural a partir da sua relação com 

a documentação fotográfica de bens culturais (patrimonializáveis e/ou patrimonializados). Os casos 

nacionais enfocados são os do México, do Chile e da Argentina, tendo como referência a atuação, 

respectivamente, dos fotógrafos estrangeiros Guilhermo (Wilhelm) Kahlo, Roberto Montandón e Hans 

Mann. Nas duas primeiras décadas do século XX, Kahlo vinculou-se a amplo levantamento de bens e 

monumentos nacionais imóveis (incluídos os “templos de propriedade federal”), promovido pelo 

Ministério da Fazenda mexicano. Montandón, especialmente no período em que atuou como assessor 

técnico do Consejo de Monumentos Nacionales (1949-1954), teve papel fundamental para resenhar o 

perfil dos bens culturais chilenos, não apenas como fotógrafo, uma vez que foi também um pesquisador 

dedicado ao seu estudo; a condição de especialista nos monumentos (sobretudo edificados) certamente 

pesou mais do que a de fotógrafo para que ocupasse, entre os anos 1960 e 2001, a condição de 

conselheiro daquela instância de preservação. Mann, por sua vez, como fotógrafo oficial da Academia 

Nacional de Bellas Artes entre 1939 e 1956, realizou documentação sistemática dos “monumentos de 

arte argentina”. Embora breve, a comunicação buscará promover um exercício comparativo desses três 

percursos, tendo como fio condutor uma indagação geral acerca do lugar da fotografia no campo 

patrimonial.  

 

Palavras-chave: Patrimônio cultural; fotografia; América Latina. 
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ST 16 - Monumentos e obras de artes no espaço público: intervenção, conflito e 

reparação 

 

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

 

Considerando a importância de monumentos e obras de arte como documentos de cultura, de domínio 

e opressão, mas também de intervenção e denúncia, essa proposta pretende articular questões globais 

em torno de Direitos Humanos, desigualdades, injustiças e representações em torno de políticas de 

memória, patrimônio e reparação, aspectos cruciais de um debate público necessário para a 

transformação de espaços urbanos compartilhados. Nesse sentido, parte significativa das práticas 

artísticas contemporâneas baseia a sua atuação em um lugar específico. São os chamados projetos 

“site-especific”, que aparecem nas descrições de artistas e críticos com muitas variações de 

nomenclatura tais como “site-determined”, “site -oriented”, “site-referenced”, “site-conscious”, “site-

responsive”, “site-related”. Esses termos procuram fazer referência às múltiplas permutações das 

práticas associadas ao trabalho crítico, com viés anti-comercial e anti-idealista desenvolvido a partir 

do final dos anos 1960. Atualmente, inclusive, é comum que estes trabalhos sejam muitas vezes 

comissionados pelo curador do museu em nome das instituições que representam ou da exposição 

periódica que estão, em parte, ajudando a organizar. Os eventos artísticos, muitas vezes prescrevem, 

inclusive, o local e a forma do investimento que o trabalho deve sustentar. Deste modo, diagnostica-

se que, nas últimas décadas, a arte contemporânea passou a trabalhar de modo mais frequente em torno 

de propostas que envolvem os espaços públicos. Embora tais propostas, efetuadas fora dos museus e 

galerias, contem com o seu apoio institucional, os trabalhos artísticos que se lançam no espaço público 

da cidade propõem novos olhares, fomentam novas perspectivas sobre espaços já monumentalizados, 

abrindo discussões sobre o caráter patrimonial que envolve parte do tecido urbano, tecendo relações, 

por vezes surpreendentes e disruptivas, com aspectos simbólicos e materiais já consolidados pela 

estrutura da cidade. Esse fenômeno pode suscitar questões acerca do papel da arte pública na (re) 

abertura das discussões sobre os usos e entendimentos dos espaços partilhados por uma determinada 

comunidade. Assim, nesta proposta, teríamos especial interesse em fomentar a problemática sobre as 

relações entre as práticas artísticas contemporâneas, em especial aquelas situadas no espaço público 

da cidade, tais como o uso e o sentido dado pelo espectador às obras/monumentos instalados no espaço 

urbano; a problematização entre a efetuação artística e a história simbólica e arquitetônica do lugar 

investido; a possível abertura de discussões em torno dos referenciais histórico/culturais que lastreiam 

o patrimônio público abertas pelo trabalho artístico. 

 

Dia 05/10 (Terça-feira) 14h às 16h  

 

O mal da identidade nacional brasileira 

 

Bruna Carneiro Leão Simões (UFOP) 

 

Os intelectuais modernistas, durante as primeiras décadas do século XX, foram responsáveis por 

buscar a identidade nacional em praticamente todas as suas expressões artísticas, desde a literatura, a 

música, a pintura e tal proposta, no que diz respeito à arquitetura, encontrou resposta na arquitetura 

colonial. Ao mesmo tempo em que esse estilo é preservado, sob o conceito de monumento histórico, 

o estilo eclético é descaracterizado e desconceitualizado a favor de uma harmonização estética. Isto 

posto, a presente investigação tem como principal objetivo compreender as interferências, influências 

e preferências das políticas patrimoniais elaboradas concomitantemente à definição proposta pelos 

modernistas do verdadeiro representante artístico-estético nacional brasileiro a partir da perspectiva de 

Derrida sobre “arquivo” e “mal de arquivo” desenvolvida na obra Mal de Arquivo: uma impressão 
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freudiana. Ao considerar a arquitetura como uma espécie de arquivo, sob a concepção estruturada por 

Derrida, que abriga e que, simultaneamente, elabora a memória de um período histórico importante, 

pode-se considerar que está fadada ao “mal de arquivo”. Desta forma, o presente trabalho buscou 

demonstrar os paralelos existentes entre os conceitos construídos por Derrida e o período de definição 

da raiz nacional brasileira.  

 

Palavras-chave: Ouro Preto; Identidade Nacional; Derrida. 

 

A comunidade motivada a preservar: Igreja Matriz Nossa Senhora d’Abadia de Itaberaí – GO 

 

Edinéia de Oliveira Angelo (UEG - Unidade Cora Coralina – PROMEP) 

 

O presente artigo é uma reflexão acerca da mobilização provida pela comunidade envolvida no 

cotidiano da Igreja Matriz de Nossa Senhora D’Abadia, localizada na cidade de Itaberaí, no Estado de 

Goiás, visando sua recuperação e restituição das atividades religiosas. Nesse sentido, buscou-se o 

limite de intervir no bem edificado para que sua identidade fosse resguardada, tendo como eixo central 

a indagação: preservar o quê, como, para quem e por quem? Nesse debate, somam-se outros aportes, 

na intenção de alcançar os fatores que motivaram o grupo no reconhecimento de preservar, que 

refletiram ações de conservação do patrimônio representativo de um tempo, no qual se cristaliza e 

refugia em particular a história e origem da cidade. A partir deste reconhecimento serão abordados os 

significados de referência de memória e identidade, que despertaram o sentimento de pertença da 

população. Com isso, o artigo busca compreender como, de forma empírica, espontânea e isolada, as 

ações educativas despertaram o grupo e, ao mesmo tempo, busca reconhecer que o patrimônio tangível 

entremeia-se com o patrimônio edificado e direciona para a preservação. Por fim, enfatiza-se que os 

gestores patrimoniais, com determinação e competência, podem assumir a liderança, de maneira 

democrática, das equipes institucionais na implementação de ações compatíveis com sua missão, 

priorizando o diálogo com a sociedade civil organizada, movimentos sociais e comunidades.  

 

Palavras-chave: mobilização; comunidade; recuperação; patrimônio. 

 

Para revelar o cenário: os trabalhos in situ no espaço público 

 

Tiago Machado (IFSP) 

 

Nesta comunicação procurarei analisar as implicações de três intervenções produzidas por artistas e 

endereçadas ao espaço público. Trata-se dos trabalhos Tilted Arc de Richard Serra, desenvolvido em 

Nova York em 1981, do trabalho intitulado Deux Plateau de Daniel Buren instalado em Paris em 1986 

e as enigmáticas situações T/T de Artur Barrio, desenvolvidas originalmente em Belo Horizonte em 

1970. Embora haja grandes diferenças entre as obras escolhidas, partimos da ideia de que cada uma 

lida e levanta questões que nos permite perceber a complexidade da composição do espaço público, 

inclusive em seus aspectos monumentais e patrimoniais ou mesmo de sua ausência. Assim, todas as 

três intervenções, ao serem endereçadas para fora do espaço relativamente seguro do museu, realizam 

uma sondagem na qual a composição do local de sua acolhida e sua situação de aparição fazem parte 

inescapável dos resultados do trabalho apresentado. Esperamos, deste modo, demonstrar a pertinência 

do conceito de trabalho in situ para compreendermos o alcance das obras bem como as características 

específicas dos espaços públicos para os quais tais intervenções estavam destinadas.  

 

Palavras-chave: trabalho in situ; espaço público; arte pública. 
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Dia 07/10 (Quinta-feira) 14h às 16h  

 

Repensando os sentidos dados ao Monumento ao Curtidor como uma homenagem aos 

trabalhadores do couro 

 

Cinara Isolde Koch Lewinski (UFRGS) 

 

Este trabalho se propõe a pensar sobre os sentidos dados ao Monumento ao Curtidor, inaugurado em 

1984, na cidade de Estância Velha, que outrora era chamada de Capital dos Curtumes. O monumento 

foi criado pela artista plástica Verena Becker e dedicado aos homens que trabalham dentro dos 

curtumes.  Atualmente, é um dos registros históricos da produção artesanal do couro que, para alguns 

pesquisadores, é a gênese dos curtumes, dos quais poucos restam na cidade. Conforme Riegl (2014), 

os monumentos produzidos intencionalmente com o valor de memória, são constituídos para lembrar 

um determinado momento do passado e de acordo com Le Goff (1990) nenhum documento/ 

monumento é neutro, pois é consequência de uma seleção feita por um determinado grupo. No que se 

refere a memória social estanciense, tem-se o valor do trabalho como marca identitária e, sendo assim, 

o patrimônio suscita memórias coletivas e históricas da comunidade sobre o período em que os 

curtumes do município estavam no auge. Portanto, é necessário refletir sobre os significados 

conferidos a esse patrimônio vinculado a sujeitos comuns para entender os sentidos já consolidados. 

Enfim, esta pesquisa busca refletir sobre as representações que estão relacionadas com o Monumento 

ao Curtidor e deste modo, pensar sobre o uso do passado do bem histórico, utilizando como 

embasamento teórico a história cultural. 

 

Palavras-chave: Monumento; Memória Social; Trabalhador. 

 

Monumentos globais: capitalismo, espaço urbano e a celebração dos arautos da escravidão 

 

Lindener Pareto Jr. (PUC Campinas/Unicamp) 

 

Com efeito, a Crise Global acelerada pela COVID 19 evidencia e aprofunda ainda mais as 

desigualdades oriundas de uma modernidade imperialista e colonialista. Na esteira da onda de 

contestação à mesma, uma séria de cidades globais foram palco de contestação e derrubada de estátuas 

e monumentos que ainda reiteram e celebram no espaço público os arautos de opressões seculares: 

traficantes de escravos, genocidas, ditadores e toda sorte de violadores que ainda marcam a 

sociabilidade urbana em toda parte. Trata-se, portanto, de perceber tais cidades globais naquilo que as 

une como poder simbólico e cultura material na celebração de tais personagens. Nesse sentido, e 

focando especificamente a celebração de um passado escravista ainda presente no espaço público, esse 

trabalho tem por objetivo analisar as conexões entre monumentos que ainda ecoam e naturalizam a 

ordem da escravidão do século XIX em cidades aparentemente muito distintas, como Rio de Janeiro, 

Bristol, Barcelona, Salvador e Charlottesville, mas que guardam entre si as permanências da 

escravidão e seu incessante cortejo triunfal de celebrações no espaço público contemporâneo.  

 

Palavras-chave: monumentos; capitalismo; escravidão. 

  



 
 

100 

 

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

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

Casa de Porto Alegre) 

 

Nos últimos anos, a cultura entendida como “as práticas de organização simbólica, de produção social 

de sentido, de relacionamento com o real” (SODRÉ, 2005, p. 12) tem sido pauta da agenda estratégica 

das nações, reconhecendo a sua importante condição para o desenvolvimento da cidadania cultural 

(CHAUÌ, 2006, p. 23) e ao mesmo tempo, colocando em cheque os modelos hegemônicos das políticas 

preservacionistas pregressas, pautadas desde a perspectiva colonial. No Brasil, a emergência deste 

debate por parte do Estado, teve início através de órgãos e serviços criados, que no tempo presente se 

expressa pelo IPHAN, no âmbito nacional e nos institutos estaduais e municipais, que deram suporte 

para o regramento constitucional de 1988, no tocante à cultura. Com a Constituição, a noção de 

patrimônio cultural sofreu novas configurações ao ser concebido no “plural” e estabelecido sob bases 

mais democráticas, em especial no Artigo 216, o qual define a responsabilidade do poder público e da 

comunidade em promover e proteger o patrimônio cultural brasileiro. Inaugurou-se a partir de então, 

um campo fértil de discussões teóricas, conceituais e metodologias de atuação que se encontram na 

base das atuais políticas públicas de Estado nessa área. (IPHAN, 2014, p. 7). Tais movimentações 

mobilizaram campos de saberes e de atuação de diferentes profissionais, dentre eles, os historiadores 

para os quais o patrimônio e o mundo político que o envolve passaram a fazer parte do “metier” do 

seu ofício, tornando-se objeto de reflexão e de práticas renovadas neste âmbito, sejam em espaços 

educativos, instituições e agências de salvaguarda ou ainda junto aos grupos produtores de bens 

culturais (CHUVA, 2018, p. 09). O profícuo diálogo entre a história e o campo do patrimônio cultural, 

a partir do olhar da antropologia, produziram rupturas e avanços políticos importantes, hordiernamente 

ameaçados pelo atual governo e sua política sistemática de desmantelamento do campo da cultura, 

denunciados por diversos movimentos de resistência, apontando segundo os estudos descoloniais, para 

a necessidade de uma “antropologia por demanda” (SEGATO, 2018, p. 09), ou seja, um fazer científico 

e político voltado para um projeto histórico alternativo comprometido com as demandas das memórias 

resistentes de comunidades, povos e instituições culturais no tempo presente. Diante de tal cenário, a 

relação entre “patrimônio e resistências” emerge como objeto de análise relevante para os 

historiadores, tendo em vista os projetos de controle e apagamento das lutas e das conquistas de 

direitos. Neste sentido, este simpósio pretende estabelecer um espaço para o aprofundamento do campo 

de reflexão do papel do Estado e dos vários agentes envolvidos com o tema, buscando reunir e 

cartografar ações, estudos, experiências e processos de patrimonialização em curso, ligados às 

resistências memoriais em seu amplo espectro, sejam elas ligadas aos movimentos sociais, políticos e 

étnicos, bem como de gênero e/ou relacionadas à ativação de espaços e acervos públicos e/ou privados. 

Trata-se de considerar os novos enfoques e suportes apresentados ao historiador enquanto fontes de 

pesquisa para a promoção de políticas para o patrimônio. 

  

Dia 05/10 (Terça-feira) – 14h às 18h  

 

Caminhos antigos e o desafio da preservação da Estrada do Commércio no estado do Rio de 

Janeiro 

 

Willians Carvalho (CEDERJ/UNIRIO) 

Renato Fonseca Arruda (CEDERJ/UNIRIO) 

 

Este trabalho visa apresentar a importância da Estrada do Commercio no processo de ocupação da 

região Centro-Sul Fluminense na primeira metade do século XIX, bem como analisar a sua importância 

atual como patrimônio histórico e a necessidade de discutir as políticas de preservação de seu conjunto. 
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Para tanto foi realizado uma pesquisa bibliográfica onde se desenvolveu um levantamento de trabalhos 

que abordam o processo de abertura de vias de interiorização do território fluminense, o contexto 

histórico que se insere a abertura e construção da Estrada do Commercio, bem como uma revisão 

acerca dos estudos que abordaram as políticas de preservação em favor da Estrada. Foi realizada uma 

pesquisa documental, onde foram identificadas e selecionadas fontes primárias que registram as obras 

executadas na Estrada. E, por fim, foi desenvolvido um levantamento de campo para verificar onde 

constavam localidades atravessadas pela Estrada com informações que a reconheciam como 

patrimônio cultural. A partir do estudo desenvolvido foi possível constatar que a Estrada do 

Commercio influenciou o processo de ocupação e desenvolvimento social e econômico das regiões 

hoje conhecidas como Baixada Fluminense, do Vale do Paraíba e do estado do Rio de Janeiro; que há 

poucas ações de identificação deste bem cultural como patrimônio material remanescente da Estrada 

do Commercio; observou-se certa ausência de informações de natureza histórica por ela representada 

e que a mesma guarda um potencial para seu aproveitamento como atrativo para o turismo histórico e 

natural integrado à região turística do Vale do Café. 

 

Palavras-chave: Vila de Iguassu; Estrada Real; Paisagens Culturais. 

 

Reafirmação do desejo de modernidade em Goiânia: notas sobre o dossiê de tombamento Art 

Déco 

 

Sandra Catharinne Pantaleão Resende (PUC Goiás) 

Goiânia é representada pelos genes de cidade nova, motivada pelo desejo de um fundador cujo objetivo 

era desvencilhar o Estado de Goiás de uma visão teleológica e promover seu desenvolvimento 

econômico associado à negação do passado. Cidade “criada” como “uma ideia”, desempenhando sua 

função principal: administrativa e de modernização do Estado. Tem-se as pretensões de modernização 

coadunando com as ideias que circulavam nos grandes centros urbanos, além de reforçar a atuação do 

Estado como intermediador no controle e venda de terras. Esse discurso, presente na história oficial da 

cidade desde seu batismo cultural, é principal argumento do Dossiê de Tombamento. No entanto, ao 

revistar as fontes documentais, observa-se que pouco alude às dinâmicas e transformações do território 

ao longo do tempo. Ampliar a lente sobre a paisagem urbana é indispensável à medida que as ações 

patrimoniais repercutem em intervenções urbanas recentes. Nesse sentido, o artigo aponta algumas 

considerações sobre o Dossiê de Tombamento e as motivações de retorno ao centro como estratégia 

de planejamento urbano e de salvaguarda do núcleo pioneiro. Por meio da análise urbana e relação 

com os edifícios tombados, busca-se cartografar suas transformações, isto é, deslocar a análise da 

intenção para a tessitura urbana, considerando possíveis sujeitos silenciados e outras paisagens. Em 

suma, o artigo possibilitou identificar períodos de maiores transformações e outras expressões 

arquitetônicas para além do núcleo pioneiro e do acervo Art Déco, ambos tombados a nível federal.  

Palavras-chave: Goiânia; Dossiê de Tombamento; Art Déco. 

  

Patrimônio, memória e as ações artístico-culturais: o caso do Mercado do Porto do Sal em 

Belém do Pará 

 

Nadime Alvarenga Fróes (UNAMA) 

O histórico Mercado do Porto do Sal em Belém do Pará, foi criado no ano de 1933 e, à época, assumiu 

um caráter comercial uma vez que era o responsável pelo abastecimento e escoamento da produção 

vinda da região das ilhas. No cenário de comercialização do sal advindo da Inglaterra, a localidade do 

porto funcionava como porta de entrada para a distribuição do produto na cidade, o que demandou a 
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construção do que conhecemos como “Mercado do Porto do Sal”. Com o desenvolvimento urbano da 

cidade, o porto foi, gradualmente, perdendo sua funcionalidade lógica e mercantil. Essa “nova 

organização do espaço” implicou problemas ligados à falta de infraestrutura e à precarização do lugar 

que, por conseguinte, se tornou uma zona periférica, haja vista que os índices de violência, tráfico de 

drogas e ausência de políticas públicas para a população mais carente são uma constante. Atualmente, 

o mercado ainda mantém sua função ao abrigar pequenos comerciantes, ao mesmo tempo que acolhe 

alguns projetos sociais para o atendimento da população que circunda a região, é perceptível a 

efervescência de promoção cultural e de lazer, os quais circundam ateliês de arte, coletivos, biblioteca, 

projetos e leis de incentivo cultural, conectando as pessoas por meio de experiências compartilhadas 

através da arte. Diante disso, o trabalho propõe por meio da metodologia baseada em pesquisa 

bibliográfica e de campo, narrar o percurso histórico desse patrimônio denunciando o estado em que 

se encontra o referido, além de analisar ações de resistência para manter viva a historicidade do 

Mercado do Porto do sal.  

Palavras-chave: Mercado do Porto do Sal; Patrimônio Histórico; Ações artístico-culturais. 

  

Prática de educação patrimonial com o uso de cartografias subjetivas 

 

Jéssica Aline Tardivo (UNESP) 

José Luís Bizelli (UNESP) 

A narrativa deste artigo aborda a possibilidade de propiciar uma vivência de Educação Patrimonial no 

espaço da cidade por meio da interação com os conteúdos digitais. Para isso, apresenta uma prática de 

pesquisa intervenção que está em fase de implantação experimental no Bairro Poço da Panela, na 

cidade do Recife. O exercício faz parte de um projeto de estágio pós-doutoral e será aplicado a partir 

de uma atividade de extensão - com a participação de acadêmicos e alunos do ensino fundamental. O 

objetivo principal desta prática é observar, registrar e divulgar a percepção de diferentes indivíduos 

sobre as camadas invisíveis na paisagem cultural de um lugar. Acreditando, neste projeto, que o 

invisível está presente nos desenhos sob os muros, nos vazios urbanos, nos espaços desconstruídos e 

na história, narrada pelas pessoas que percorrem e vivenciam a cidade, optou-se pelo uso de 

dispositivos móveis e ferramentas de edição e visualização de imagens para coleta de dados 

audiovisuais sobre a paisagem e a memória oral da comunidade. Os dados serão trabalhados em 

práticas criativas para a elaboração de cartografias visuais e subjetivas, pelas quais cada participante 

poderá acrescentar sua percepção às informações coletadas. Essas cartografias serão disponibilizadas 

em uma interface online, e a partir deste acervo, divulgar-se-á seu conteúdo através de exposições no 

espaço urbano, demarcando cada sítio específico com QR Codes – sigla em inglês para Quick Response 

Code, ou código de resposta rápida –, os quais poderão ser fixados, por exemplo, em edificações de 

relevância histórica e cultural. 

 Palavras-chave: Educação; Cartografias; Memória; Mídias Digitais; Patrimônio Cultural. 

 

Dia 06/10 (Quarta-feira) – 14h às 18h 

   

Memórias e arquivos da saúde pública no Brasil: entre a valorização e o esquecimento do 

patrimônio documental em tempos de pandemia 

 

Hilário Figueiredo Pereira Filho (PEP/IPHAN) 

Nosso ponto de partida é o funcionamento do Programa Memória do Mundo (MOW) da Unesco, 

destacando candidaturas que trabalharam com personalidades da história da saúde no Brasil. A análise 



 
 

103 

 

retrospectiva destaca três proposições apresentadas em momentos diferentes do MOW: “Arquivo Nise 

da Silveira”, do Museu de Imagens do Inconsciente (2014); “Arquivo Oswaldo Cruz” (2007) e “Fundo 

Carlos Chagas” (2008), ambos da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). A partir das candidaturas 

pleiteadas pelas referidas instituições, aliada às análises dos dossiês e das decisões dos membros do 

Comitê MOW que aprovaram as três postulações, é possível delinear características dos processos de 

patrimonialização desses acervos documentais. O ato de monumentalizar documentos mantém estreita 

relação com a vida do biografado, cuja dimensão do legado se potencializa com o título de patrimônio 

concedido pela Unesco. Por outro lado, considerando o contexto atual da pandemia da Covid-19, 

apontam-se para dois problemas preocupantes: a interrupção dos trabalhos do Comitê MOW Brasil 

desde o ano de 2019 e a proliferação de informações sobre a pandemia que podem tanto favorecer a 

valorização de novas memórias, como se corre o risco de silenciar registros em função das práticas 

negacionistas anticientíficas e de ataques ao republicanismo das instituições públicas.  

Palavras-chave: Patrimônio Documental; Saúde; Covid-19. 

  

Análise da Metodologia do Inventário Participativo: instrumento de democratização do 

patrimônio cultural 

 

Arlindo Aparecido de Carvalho (UFOP) 

O presente resumo tem por objetivo analisar a utilização da metodologia do Inventário Participativo 

na democratização do patrimônio cultural. A partir de sua utilização pela comunidade no processo de 

construção do conhecimento acerca do seu próprio patrimônio. Para isso, será observado no primeiro 

momento o inventário no campo da preservação do patrimônio através do seu conceito como o de 

descrever, levantar, catalogar e registrar. E a origem histórica de sua utilização tanto pelos antiquários 

quanto durante a Revolução Francesa. Em seguida será estudado dois manuais oferecidos pelo IPHAN: 

“Educação Patrimonial. Manual de Aplicação” (2013) e “Educação Patrimonial: inventários 

participativos” (2016). E um curso online: “Inventário Participativo” ofertado pelo IBRAM (2019). 

Assim, ambos os materiais produzidos e disponibilizados com livre acesso para serem utilizados junto 

à comunidade. A protagonista da inventariação e descrição do que reconhece como patrimônio 

cultural. Por último, se analisara a elaboração do Inventário Participativo do Coletivo de Salvaguarda 

da Capoeira de Campinas (CSCC). Uma vez que foi produzido com o objetivo de desenvolver 

propostas e recomendações para o Plano de Salvaguarda da Capoeira em Campinas diante de uma 

sugestão que fosse coletiva e comunitária. Em conclusão, o Inventário Participativo vê auxiliar a 

comunidade a selecionar, documentar e descrever o que a reconhece como seu próprio patrimônio 

cultural. Em virtude disso, o inventariar de forma participativa passa a ser um instrumento de 

democratização do patrimônio cultural. Ao ser elaborado em articulação com os próprios detentores 

do patrimônio cultural a “comunidade”.  

Palavras-chave: Inventário Participativo; Democratização; Manual; Curso online. 

  

O Instituto da Memória do Povo Cearense: Patrimônio cultural e ação coletiva (1988-2015) 

 

Ana Cristina de Sales (UFC) 

 
A proposta do texto busca analisar o trabalho pedagógico desenvolvido pelo Instituto da Memória do Povo 

Cearense – IMOPEC, nos anos de 1988 a 2015, problematizando as ações coletivas do grupo com a 

finalidade de preservar a memória social e o patrimônio cultural através dos movimentos sociais. Utilizou-

se as fontes com base no material produzido pelo Instituto, destacando-se o boletim Raízes e a revista 

Propostas Alternativas, bem como, o material produzido a partir de entrevistas realizadas com membros 
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do IMOPEC. A leitura das fontes foi pensada através do método indiciário de Carlo Ginzburg, exigindo-

se uma investigação pautada em pistas e sinais, na tentativa de observar as realidades mais profundas. As 

fontes indicaram que o IMOPEC lutou contra a negação da preservação do meio ambiente e das tradições 

culturais das populações empobrecidas do Ceará. Diante disso, o Instituto se empenhou em desvelar a 

realidade social cearense, contribuindo para fortalecer reflexões sobre o Estado e suas populações, bem 

como, no combate a cultura do esquecimento. 

Palavras-chave: IMOPEC; Ação coletiva; Patrimônio cultural. 

Política do patrimônio cultural da cidade de Goiás: ressignificar, identificar e proteger 

 

Aline Amaral Di Salvo (PROMEP-UEG) 

 

Desde 1933, antes mesmo da organização do Patrimônio Cultural em âmbito nacional, surgiram as 

primeiras idealizações de um processo de patrimonialização da cidade de Goiás, a antiga capital do 

estado homônimo. Ao longo do tempo as ações de proteção se sobrepuseram até a obtenção do título 

de Patrimônio Cultural Mundial, junto à Unesco, em 2001. Embora é sabido que a trajetória 

preservacionista é longa e recebeu atenção de muitos pesquisadores, entende-se que as reflexões acerca 

das políticas públicas patrimoniais não devem ser entendidas como esgotadas. Desta forma, a presente 

pesquisa, em andamento no âmbito do Mestrado Profissional PROMEP-UEG, pretende realizar uma 

revisão bibliográfica dos estudos acadêmicos que já se debruçaram sobre a temática, com a finalidade 

de identificar as ações que ainda carecem de atenção e soluções, seja pelos especialistas ou pelos 

gestores públicos. Posteriormente, guiada pelos princípios da Política do Patrimônio Cultural Material, 

lançada pelo Iphan em 2018, se pretende ofertar produtos que poderão dar voz à comunidade local, 

viabilizando a democratização das práticas preservacionistas, através de ações de identificação, seleção 

e proteção de bens culturais. Para o alcance deste objetivo, será ofertado à comunidade, um canal 

acessível e democrático de comunicação entre gestores e comunidade. 

 

Palavras-chave: Goiás/GO; Políticas públicas patrimoniais; Democratização. 

 

Dia 07/10 (Quinta-feira) – 14h às 18h 

 

Disputas políticas sobre lugares de memória da ditadura civil-militar brasileira no tempo 

presente 

 

Karina Avelar de Almeida (UFJF) 

 

Nos últimos anos, assistiu-se ao aprofundamento das reflexões sobre como lidar efetivamente com o 

legado das violações de direitos humanos perpetradas durante a ditadura civil-militar brasileira (1964-

1985), incluindo-se discussões mais sistemáticas sobre a necessidade de instituição de lugares de 

memória relacionados a tal temática. As comissões da verdade instituídas no país (2012-2016) 

regularmente incluíram em seus relatórios finais recomendações sobre a preservação de locais 

associados à repressão e à resistência à ditadura, bem como sobre ações de memorialização para estes 

espaços. Representaram, portanto, a emergência do debate sobre políticas de memória por parte do 

Estado a partir de bases mais democráticas. Contudo, no contexto subsequente ao encerramento das 

atividades de tais órgãos, as possibilidades de efetivação dessas medidas foram limitadas pela ausência 

de discussões públicas a respeito e de intenções por parte do Estado. Houve, nos últimos anos, o 

fortalecimento de grupos de extrema-direita no Brasil, processo que culminou na eleição para a 

presidência da República, em 2018, de Jair Bolsonaro, político abertamente saudosista do período 

ditatorial. Esse processo impactou o avanço da justiça de transição no país, inclusive no que se refere 

aos lugares de memória. Nesse sentido, pretende-se, diante da conjuntura política brasileira em tempos 
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recentes, analisar a trajetória das discussões e das medidas adotadas em relação aos lugares de memória 

da ditadura, abordando tanto o papel do Estado como o de agentes sociais envolvidos com o tema e 

com a resistência ao movimento atual de abandono e esvaziamento de ações que visam a 

materialização de memórias da ditadura.  

 

Palavras-chave: lugares de memória; ditadura civil-militar; tempo presente. 

 

Patrimônio cultural e gênero na cidade: cartografias de resistência na obra da historiadora 

Sandra J. Pesavento 

 

Hilda Jaqueline de Fraga (UNIPAMPA/RS) 

 

O presente artigo resulta de uma pesquisa sobre as contribuições da trajetória intelectual da 

historiadora gaúcha Sandra Jatahy Pesavento para o campo do patrimônio cultural realizada no arquivo 

pessoal da pesquisadora. A partir dos seus estudos sobre o tema, propõe uma análise desde a História 

Cultural e dos Estudos Descoloniais, substanciada na formulação de cartografias e aportes teóricos no 

âmbito das políticas culturais com o enfoque nas memórias resistentes mapeadas pela historiadora 

acerca de participações femininas na urbe. A partir das produções acerca da memória e do patrimônio 

da cidade de Porto Alegre durante a sua vida acadêmica, apresenta como pressupostos metodológicos 

o levantamento e análise de acervo bibliográfico e documental. Acompanhada de posterior criação, a 

partir dos dados coletados, de um espaço de hipermídia em forma de roteiro cultural virtual pela cidade 

através de excertos da obra da historiadora aberto às experiências de interpretação patrimonial, 

registros e reflexões dos usuários no que corresponde às demandas e reivindicações histórico-culturais 

de sociedades tanto pregressas quanto atuais. Espera-se incorporar aos ofícios do historiador novas 

abordagens e objetos da vasta área patrimonial no tempo presente. 

 

Palavras-chave: Patrimônio Cultural; Sandra J. Pesavento; Gênero. 

 

Cartografias indivisíveis: patrimonialização do Arquivo da Santa Casa de Misericórdia de 

Porto Alegre 

 

Véra Lúcia Maciel Barroso (CHC/ Santa Casa de Porto Alegre) 

 

A presente comunicação se propõe a apresentar a política e o significado do acervo documental do 

Arquivo Central da Santa Casa de Porto Alegre e sua relação com a cidade. As histórias da 

Misericórdia e da capital do Rio Grande do Sul são indissociáveis. Partindo desta premissa, a 

documentação custodiada na Santa Casa, uma instituição privada, tomou a si a responsabilidade de 

conservar e disponibilizar fontes documentais que são patrimônio privado, mas que detém o signo 

público. A Santa Casa, ao logo dos séculos XIX e XX, acudiu a população em diferentes proveres 

inerentes à sua condição identitária: na doença, na morte, na velhice, na loucura, no abandono infantil, 

nos surtos epidêmicos, nas guerras, no acolhimento aos imigrantes europeus e presos. Ela foi uma 

espécie de pronto socorro das sociedades local e regional, e o único hospital existente até a década de 

1850. Quando da mais profunda crise institucional, ameaçada de fechar suas portas, na década de 1970, 

o arquivo da Santa Casa foi o esteio da ressurreição da Santa Casa. A bandeira desfralda foi a sua 

história, alicerçada em suas fontes documentais como seu patrimônio e da população porto-alegrense 

e regional. Diante da crise, a recuperação não se faria, fora de suas raízes. ignorando o seu passado. A 

narrativa vai cartografar as ações dos envolvidos neste processo e os resultados concretos que 

desembocou na criação do Centro Histórico-Cultural Santa Casa de Porto Alegre. 

 

Palavras-chave: Patrimônio; acervo documental; políticas de gestão. 
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 Atomismo identitário como compromisso coletivo: o patrimônio e o difícil equilíbrio narrativo 

 

Luciano Chinda Doarte (UP) 

 

Profícua na multiplicação de identidades e representações, a década de 1980 representa a chance da 

performatividade identitária para além de modelos fixos, ao mesmo tempo em que potencializa o véu 

do multiculturalismo, então abarcador da diversidade. Seja na política (com a Redemocratização e a 

promulgação da Constituição Cidadã) ou na produção acadêmico-científica (com a realização de 

eventos internacionais e novas propostas teóricas com atenção ao papel político do patrimônio no meio 

social), o patrimônio cultural passou a repensar também questões de identidades, identificações e 

representações com vistas à democracia e ao pluralismo. Essa análise focaliza a linha tênue que opera 

entre a efervescência das identidades a partir do fim do século XX, usando do conceito de identidade 

relacional, – que pode estimular uma preocupação cada vez mais particularista de teor identitário, 

endossada por fragmentações das identidades culturais – e a necessária e inescapável contemplação do 

horizonte coletivo – que nos chama ao compromisso ético com o todo democrático. Nesse sentido, 

pensando os direitos, as identidades, as negociações políticas no cotidiano e as chances de 

agenciamentos coletivos, este trabalho se propõe a pensar o difícil equilíbrio entre a construção de 

narrativas universalistas, comum aos Estados, em um cenário de constante disputa pelo poder de 

validação de si entre diferentes narrativas, por vezes até diametralmente opostas. Como hipótese 

conclusiva, entende-se que um modelo mais democrático problematiza a teoria e a prática patrimoniais 

vigentes; e a noção mais profunda de coletividade baseada nas efetivações em escalas particulares.  

 

Palavras-chave: Identidade relacional; Estado e identidade; Patrimônio, democracia e diferenças. 




