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RESUMO

Esta monografia pretende evidenciar a produção de significados através das
representações  sociais  que  compõem  as  exposições  e  eventos  do  Museu  do
Amanhã e do Museu de Arte do Rio, representantes dos novos museus erguidos no
século XXI. Embora todos os tipos de museu produzam significados sobre aquilo
que expõem, com o advento da globalização (junto com a mudança de paradigma
ocorrida  no  campo  da  museologia  durante  a  década  de  1970), a  forma  como
acontece  essa  produção  de  significados  se  alterou.  Sendo  assim,  pretendo
investigar essa nova produção de significados no contexto da revitalização da Zona
Portuária da Cidade do Rio de Janeiro. Para tanto, utilizo como método de pesquisa
a observação participante, a pesquisa documental e online.

Palavras-chave: produção de significados; Rio de Janeiro; Zona Portuária;
Museu do Amanhã; Museu de Arte do Rio.



ABSTRACT

This dissertation aims to demonstrate that the production of meaning through
social representations that include exhibitions and events of Museum of Tomorrow
and Museu de Arte do Rio, both represent new museums built in the 21st Century;
although  all  kinds  of  museums produce  meanings  about  what  they show to  the
public, the advent of globalization (and the change of paradigm that took place in the
field of Museology during the 1970s), has changed the way this production works.
Thus,  I  intend to  investigate how this  new production of  meanings occurs in  the
context of the revitalization of Rio’s Port Area. For this, I use participant observation,
documentary and online research as research methods.

Keywords:  production of  meaning;  Rio de Janeiro;  Port  Area;  Museum of
Tomorrow; Museu de Arte do Rio.
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INTRODUÇÃO

O presente trabalho pretende analisar e evidenciar a forma como o Museu

do Amanhã e o Museu de Arte do Rio produzem significados sobre a memória da

Zona Portuária da cidade do Rio de Janeiro.

A rigor, qualquer museu produz significados sobre seus objetos. Mesmo no

século XVIII,  quando ainda eram ditos como “gabinetes de curiosidades”,  isso já

acontecia. Porém, com o advento da globalização e a mudança na forma com a qual

o museu se coloca diante da sociedade – isto é, como lugar de debate –, essa

produção de significado ganha novas nuances.

Antes, como afirmam Kersten e Bonin (2007), os museus eram vistos como

espaços “sacralizados”, ditando qual seria a representação “correta” sobre o objeto

ou cultura expostos em sua coleção; agora os novos museus surgem como lugares

onde se promove o debate – através de eventos, palestras e projetos postos em

prática por meio de parcerias e iniciativas dos próprios museus –, sobre as variadas

representações  possíveis  acerca  daquilo  que  é  exposto.  Sendo  assim,  nesse

contexto,  como  se  dá  a  produção  de  significados  atrelados  às  representações

sociais expostas nos museus do século XXI, mais especificamente, no Museu de

Arte do Rio e no Museu do Amanhã?

Para  responder  essa  questão  mobilizo,  como  base  teórica  principal,  o

conceito de “museu como interface” de Martin Grossmann (2011),  a “dialética do

local e do global” de Anthony Giddens (2002), além de entender o museu como um

“equipamento  produtor  de  subjetividades”  de  acordo  com  a  acepção  de  Félix

Guattari e Suely Rolnik (1996). Também utilizo os modelos de “museu-narrativa” e

“museu-informação” propostos pelo antropólogo José Reginaldo Gonçalves, para a

categorização do Museu de Arte do Rio e do Museu do Amanhã.

No primeiro capítulo, faço um resumo da história do Porto do Rio de Janeiro,

descrevendo sua posição de maior porto de exportação do Brasil durante os séculos

XVIII e XIX, o processo de reforma urbana pelo qual passou no início século XX

durante  a  gestão  de  Francisco  Pereira  Passos,  e  seu  posterior  abandono,  em

meados desse mesmo século.
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Também descrevo,  neste mesmo capítulo,  a  reforma urbana que a Zona

Portuária  sofreu  a  partir  de  2009,  através  da  implementação  do  projeto  Porto

Maravilha, do qual o Museu do Amanhã e o Museu de Arte do Rio são frutos.

Já  no segundo capítulo,  mobilizo  autores  para  falar  brevemente  sobre  a

história dos museus e sobre como a concepção de “museu” mudou ao longo do

tempo,  transformando-se  gradativamente  de  “museu-narrativa”  para  “museu-

informação”, através do advento da Nova Museologia, em meados dos anos 1970.

No terceiro e último capítulo, analiso, a fim de constatar de que forma esses

museus produzem significados sobre a memória da Zona Portuária carioca, duas

exposições ocorridas no Museu de Arte do Rio, bem como uma exposição e um

evento que ocorreram no Museu do Amanhã. Todas as exposições e o evento aqui

analisados estão compreendidos no período entre 2013 e 2017. Utilizo como método

de análise a observação participante, a pesquisa online e a revisão bibliográfica,
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1 O PORTO DO RIO: PANORAMA HISTÓRICO

De acordo com Azevedo e Pio (2016), a Zona Portuária da cidade do Rio de

Janeiro  foi  parte  crucial  no  âmbito  histórico-econômico  não  só  da  cidade,  como

também  do  Brasil;  sua  posição  geográfica  estratégica  marcou  o  início  do

povoamento da região.

Nos séculos seguintes, o porto desempenhou o papel de maior centro de

recepção  e  distribuição de mão de obra  escrava,  além de  rota  principal  para  o

escoamento da produção cafeeira, dois dos mais proeminentes e duradouros pilares

da economia colonial. Como afirma Maria Cecília Velasco Cruz:

No final  do Setecentos o Rio de Janeiro  já  era  o maior  porto  do Brasil,
sobrepujando a Bahia e Pernambuco, inclusive na importação de escravos,
e sua região tributária abarcava muitos povoados espalhados pelo interior
de São Paulo, Minas, Mato Grosso e Goiás, bem como inúmeros portos do
centro-sul. (CRUZ, 1999, p. 2)

Com a chegada de Dom João VI ao Brasil,  o tráfego portuário tornou-se

ainda mais intenso na capital  colonial:  a corte trouxe consigo teatros, bibliotecas,

todo um aparato cultural e material que só se via na metrópole portuguesa. Aliado a

isso,  como salienta Cruz (1999),  logo nos primeiros  anos de estadia,  o  príncipe

regente decretou a abertura dos portos às nações amigas e, concomitantemente,

houve a expansão da cafeicultura, o que exigiu ainda mais do então principal ponto

de chegada e escoamento de mercadorias do Brasil.

As  atividades  portuárias  continuaram  intensas,  assim  como  o

desenvolvimento  da  capital  durante  o  reinado  de  Dom  Pedro  I,  após  a

independência em 1822. Durante esse período o Rio de Janeiro “(…) consolidou sua

posição de centro político, administrativo e financeiro do Império e se tornou um

núcleo urbano movimentado, cosmopolita (…)”. (CRUZ, 1999, p. 2)

De acordo com Benchimol  (1992),  na segunda metade do século XIX,  a

região  sofreu  obras  para  melhor  atender  a  demanda da alfândega,  já  que esta,

provinha uma das maiores receitas do império. O porto continuou em ascensão e,

durante o processo de industrialização,  suas imediações passaram a abrigar  um

complexo com variadas indústrias de pequeno e grande porte:

(…) ao contrário de portos extremamente importantes como o de Santos,
em São Paulo, e de Salvador na Bahia, o Porto do Rio desenvolveu, desde
a segunda metade  do  século  XIX,  um complexo  conjunto  de  atividades



13

comerciais, industriais e de serviços. (…) empresas diretamente vinculadas
ao sistema portuário como as de combustível, construção e reparo naval,
armazenagem, comércio de importação e exportação e (…) industriais que
dependiam de insumos importados e/ou que produziam para outras regiões
do Brasil (a grande maioria) ou para exportação, como os moinhos de trigo,
por exemplo, cervejarias, fábricas de alimentos, etc. (HONORATO, 2011, p.
5)

Porém,  a  obra  que  transformaria  mais  profundamente  não  só  a  região

portuária,  como boa parte  do centro da cidade,  ocorreu no início  do século XX,

durante a gestão do prefeito Francisco Pereira Passos em conjunto com uma série

de reformas proporcionadas pelo governo federal, presidiado por Rodrigues Alves.

“Trata-se  da  construção  de  um  cais  linear  retificando  o  litoral  da  região,  onde

anteriormente  existiam  pequenas  enseadas,  baias  e  manguezais,  modificando

totalmente a territorialidade da região e da própria cidade.” (HONORATO, 2011, p.

5).

 Seus focos de atuação eram motivados por  problemas de saneamento,

superpopulação e pela ineficiência das instalações portuárias da época, visto que

seus sistemas de armazenagem e retirada de mercadorias, estavam obsoletos e

sobrecarregados.  Esta  estrutura,  como  aponta  Lamarão  (2006),  teria  que  sofrer

modificações profundas para atender as demandas do crescente comércio mundial

proporcionado pelas melhorias industriais advindas da Segunda revolução Industrial.

Assim, a partir de 1904 o Porto da cidade do Rio de Janeiro sofreu uma série

de modificações, que foram inauguradas oficialmente em meados de 1910, embora

inacabadas.  De  fato,  como  pontua  Lamarão  (2006),  ainda  haveria  obras

provenientes  dos planos  elaborados  por  Rodrigues  Alves  sendo executadas nos

anos 1920.

Para o presente trabalho, a reforma portuária carioca ocorrida no início do

século XX se faz notar por ter sido a última grande reforma da região antes de sua

derrocada  e  abandono  em  meados  dos  anos  1970,  devido  a  ascensão  dos

contêineres  como  forma  de  armazenagem  principal  dos  produtos  importados  e

exportados, coisa não prevista pela geografia do porto, composto majoritariamente

por armazéns fechados desenhados para estocagem de mercadoria a granel, forma

de armazenagem utilizada até então. Faltava-lhe espaço; de forma que, como diz

Honorato (2011), outros portos nos demais estados, mais adaptados, passaram a

recolher e estocar os insumos.



14

Embora o porto não tenha sofrido perda da totalidade de suas atividades na

época, toda a faixa de terra reformada no início do século XX ficou tecnologicamente

atrasada e caiu no desuso, de acordo com Honorato (2011). Espaço não era o único

problema encontrado para que o porto atendesse às novas demandas do mercado:

“(…) as limitações de calado da baia (aproximadamente 10 m, podendo com muito

esforço  e  dragagem  chegar  a  aproximadamente  13  m)  é  um  limitador  para  a

operação dos grandes (…) petroleiros, por exemplo.” (HONORATO, 2011, p. 9).

Com  o  abandono  empresarial  da  região  e  a  construção  do  Viaduto  da

Perimetral  –  na  época  recente  –,  o  interesse  da  população  pelo  porto  também

diminuiu, visto que as pessoas não possuiam mais livre acesso ao mar – conseguido

anteriormente através da Praça Mauá – e considerava a região perigosa por ser mal

iluminada e pouco movimentada.1 A partir desse momento, a Zona Portuária passa

por um processo de deterioração e abandono pelo poder público e privado.

1.1 Os Planos de Revitalização

De acordo com Guimarães (2014), alguns projetos implementados durante

os  anos  1980  contribuíram  para  preservar  edificações  históricas  e  fortalecer  o

circuito turístico da Zona Portuária carioca, como o projeto SAGAS e o Corredor

Cultural.

Durante e primeira metade dos anos 1990, como nos fala Diniz (2014), uma

série de leis procuraram preparar a Região Portuária para a revitalização, algo que

começava a ser considerado uma alternativa viável, visto o trabalho realizado nas

Docklands  de  Londres.  Dessa  forma,  como  nos  lembra  Diniz  (2014),  foram

concebidos, porém não aplicados, o PEU – Projeto de Estruturação Urbana da Área

Portuária  –  e  o  projeto  de  limitação  da  AEIU  –  Área  de  Especial  Interesse

Urbanístico – da Região Portuária. Além de a revitalização do porto ser uma das

medidas incluídas no Plano Diretor Decenal da Cidade do Rio de Janeiro naquele

período.

 Ainda no início dos anos 1990, foram propostas mudanças nas delimitações

de uso e ocupação do solo da região do porto; também foi proposta a implantação

1 “O  Porto  do  Rio  e  a  construção  da  alma  carioca”.  Disponível  em:
<https://museudoamanha.org.br/portodorio/?share=timeline-historia/2> Acesso em: 11/09/2017.
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do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) como forma de incrementar o transporte local,

embora o projeto só tenha sido implementado muitos anos depois.

 Na segunda metade daquele decênio, foram discutidas inúmeras iniciativas

para a revitalização do Porto carioca: alguns editais e concursos para eleger um

plano de ação foram realizados, porém nenhum dos projetos eleitos saiu do papel.2

Aproveitando  as  medidas  propostas  nos  anos  anteriores,  em  2001,  foi

divulgado o projeto Porto do Rio – Plano de Recuperação e Revitalização da Região

Portuária do Rio de Janeiro – a fim de promover “o desenvolvimento habitacional,

econômico e turístico dos bairros portuários da Saúde, Gamboa e Santo Cristo.”

(GUIMARÃES, 2014, p. 16). Ainda segundo Guimarães (2014), o plano chegou a

realizar  parte  de  suas  idealizações,  como  a  construção  da  Cidade  do  Samba,

inaugurada  em  2005,  e  da  Vila  Olímpica  inaugurada  em  2004.  Além  disso,  “o

terminal  de  passageiros  do  porto  foi  reformado,  aumentando  o  fluxo  de  turistas

nacionais e internacionais na região; e o Morro da Conceição foi divulgado como

‘sítio  histórico  de origem portuguesa’ atraindo gradualmente moradores de maior

poder aquisitivo.” (GUIMARÃES,2014, p. 17).

O  Plano  Porto  do  Rio  colocava  a  cidade  como  uma  empresa  a  ser

gerenciada através de parcerias público-privadas, o que começaria a inserir a cidade

do Rio de Janeiro no mercado de cidades globais:

Tais propostas vêm sendo desenhadas com base na preparação de áreas
específicas  das  cidades  para  a  atração  de  investimentos  privados  que
tenham a capacidade de transformá-las segundo os interesses das classes
hegemônicas  próximas  e  distantes,  bem como  de  movimentar  o  capital
financeiro transnacional e global. (GIANNELLA, 2013, p. 6)

Porém,  apesar  das  discussões  e  tentativas  da  prefeitura,  “(…)  naquele

momento não havia a necessária identificação política entre as esferas de governo,

o que esbarrava na existência de questões fundiárias (…).” (GIANNELLA, 2013, p.

7). O projeto também não foi recebido com entusiasmo pela mídia – diferente do que

aconteceria com seu sucessor, já no governo de Eduardo Paes – e a sociedade por

sua vez, como lembra Giannella (2013), não se mobilizou o suficiente para que ele

tivesse o apoio necessário para concretizar-se inteiramente.

Concomitantemente, a Prefeitura do Rio de Janeiro, comandada na época

por César  Maia,  envolveu-se numa parceria  internacional,  para a construção “da

2 “O  Porto  do  Rio  e  a  construção  da  alma  carioca”.  Disponível  em:
<https://museudoamanha.org.br/portodorio/?share=timeline-historia/2> Acesso em 11/09/2017.
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primeira filial latino-americana do Museu Guggenheim, instituição nova-iorquina que

ganhara  prestígio  internacional  como  dinamizadora  turística  e  econômica  das

cidades de Bilbao, Berlim e Veneza.” (GUIMARÃES, 2014, p. 38).

Porém, o plano finalizado em 2002 foi muito criticado por sua arquitetura e

finalidade,  inclusive  por  vereadores,  que  abriram  um  inquérito  para  verificar

possíveis  ilegitimidades no contrato  da  prefeitura  com a instituição Guggenheim.

Como salienta Guimarães (2014),  o complexo abrigaria lojas, estacionamentos e

centros de convenções, assim na visão dos críticos, se assemelharia mais a um

centro  comercial  que  a  um museu  propriamente  dito.  “Em fevereiro  de  2005,  a

construção  do  museu  foi  completamente  inviabilizada  jurídica,  social  e

politicamente.” (GUIMARÃES, 2014, p. 38).

1.2 O Projeto Porto Maravilha

O projeto Porto Maravilha nasce das tentativas de revitalização anteriores,

combinadas à oportunidade mercadológica proporcionada pela realização da Copa

das Confederações em 2013, da escolha do Brasil como sede da Copa do Mundo da

FIFA de 2014, e principalmente, da escolha do Rio de Janeiro como sede dos Jogos

Olímpicos de 2016. Com isso, fazer valer um modelo de cidade global, voltado para

o turismo, torna-se muito mais fácil tanto para o Estado quanto para a mídia.

Isso  porque,  embora  sofresse  muitas  críticas  por  parte  de  movimentos

sociais, associações de moradores e pesquisadores3, como diz La Barre (2016), o

projeto trabalhava sempre com a ideia de “legado”: os megaeventos passam a ser a

chance  de  renovação urbana,  que traria  soluções para  questões de mobilidade,

infraestrutura, segurança e saneamento, problemas recorrentes no que diz respeito

ao  Rio  de  Janeiro –  a  cidade-sede  –  e  seu  centro,  historicamente  visto  como

obsoleto, degradado e abandonado.

No  caso  do  plano  preparado  para  o  Porto  do  Rio  de  Janeiro,  o  projeto

viabilizou-se através de leis e decretos sancionados a partir de 2009 pelo Prefeito
3 “Especialistas  criticam  mudança  da  Vila  de  Mídia  e  Árbitros”.  Disponível  em:
<http://www.iab.org.br/noticias/especialistas-criticam-mudanca-da-vila-de-midia-e-arbitros> Acesso em
03/10/2017.
“O lado B das Olimpíadas para o Rio de Janeiro”. Disponível em:
<https://exame.abril.com.br/brasil/os-jogos-da-exclusao/> Acesso em 03/10/2017.
“Camelôs Protestam Contra Violência e Repressão Enquanto o Rio Caminha Para #Rio2016”. Dispo-

nível em: <http://rioonwatch.org.br/?p=16248> Acesso em 03/10/2017.
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Eduardo  Paes,  além de  alteração no plano  diretor  da  cidade  e  no  potencial  de

construção  de imóveis  da  Região Portuária,  que  atrairia  o  setor  imobiliário  para

investir em projetos, tanto comerciais quanto residenciais.4

O plano arquitetado para o porto previa a construção de dois museus nos

arredores da Praça Mauá, implantação do VLT, demolição do Elevado da Perimetral

e obras de infraestrutura como novos túneis e avenidas que conectariam o porto

com  os  demais  bairros  da  cidade,  resolvendo  a  problemática  do  isolamento

portuário.5

Além disso,  de acordo com Shluger  (2014),  posteriormente,  em 2011,  foi

estabelecido  o  programa  Porto  Maravilha  Cultural,  através  do  qual  o  projeto

pretende reformar imóveis como o Centro Cultural José Bonifácio, o Palacete Dom

João VI, e os galpões da Marítima, na Gamboa, que sediariam eventos durante e

depois dos Jogos Olímpicos de 2016.

Para  realizar  o  empreendimento,  a  Prefeitura  do  Rio  de  Janeiro  criou  a

Companhia  de  Desenvolvimento  Urbano  da  Região  do  Porto  do  Rio  de  Janeiro

(CDURP).  Instituída  pela  Lei  Complementar  102/2011,  ela  ficou  responsável  por

executar  a  revitalização.  Assim,  o  poder  público  realizou  uma  operação  urbana

consorciada e, através de licitação, contratou a Concessionária Porto Novo por 15

anos, para realizar serviços públicos essenciais e efetuar as obras de infraestrutura

previstas no projeto. 6

A possibilidade de realizar uma operação urbana consorciada, estabelece

aquilo que não foi possível realizar no início dos anos 1990: a delimitação de uma

Área  de  Especial  Interesse  Urbanístico,  desta  vez,  realmente  redefinindo  os

parâmetros urbanísticos e de uso do solo naquela área, permitindo a venda dos

CEPACS – Certificados de Potencial  Adicional Construtivo – que, de acordo com

Shluger (2014), possibilitam empreendimentos de maior envergadura, ultrapassando

o gabarito dos prédios normalmente permitidos na área e, através dos quais, seriam

arrecadados os recursos necessários para concretizar o projeto.

Embora  a  utilização  majoritária  de  recursos  privados  no  projeto  Porto

Maravilha  seja  um  atributo  destacado  pelos  meios  oficiais  de  comunicação,  a

primeira  fase  do  projeto  foi  executada  inteiramente  com  recursos  públicos.  Na
4 “Porto  Maravilha”.  Disponível  em:  <http://portomaravilha.com.br/portomaravilha  >  Acesso  em
02/10/2017.
5 Ibidem.
6 Ibidem.
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segunda fase,  já  caracterizada pela PPP (Parceria  Público Privada),  como já  foi

pontuado por Diniz (2014), o início das obras só foi viabilizado após a compra pela

Caixa Econômica Federal de todos os CEPACS emitidos pelo governo da cidade do

Rio de Janeiro.

De acordo com Diniz  (2014),  a  CEF adquiriu  os  CEPACS com recursos

provenientes do FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – que totalizam

R$  3,5  bilhões,  tomando  a  responsabilidade  de  gerir  os  títulos  e  transferir  os

recursos provenientes para a CDURP, os investidores privados foram resguardados

e os possíveis ônus da operação urbana, assumidos pelo Estado.

Os preparativos para as obras no porto começaram ainda em 2009, com as

remoções das ocupações que residiam nos prédios inutilizados da área.7 Em 2012,

começou  a  demolição  do  viaduto  da  Perimetral  e  as  obras  de  saneamento  e

reurbanização aconteceram nos períodos que se seguiram a isso.

Para a concretização de parte das obras, o perímetro do porto foi redefinido

em 2009,  como Zona de Uso Misto, o que possibilitaria a convivência mútua de

habitações, edifícios de uso comercial e de serviços. De acordo com Diniz (2014),

nessa  zona,  seriam construídos  equipamentos  referentes  a  uma  ramificação  do

Projeto Porto Maravilha intitulada Porto Olímpico, notadamente, a Vila da Mídia e a

Vila dos Árbitros, que abrigariam tais setores durante os Jogos Olímpicos de 2016 e

seriam convertidas em habitações de classe média, após o término dos jogos.  As

vilas foram construídas de fato; porém, devido ao corte de gastos realizados pela

Prefeitura do Rio, não na zona portuária.8

O  adensamento  populacional  da  área  é  previsto  no  projeto  e,  segundo

projeções, saltaria dos prévios 22 mil habitantes para 100 mil, num período de dez

anos.9 Para garantir  que mesmo com a inserção da classe média no bairro sua

população tradicional continue lá, foi criado o programa Porto Maravilha Cidadão,

que realiza  parcerias  com o SEBRAE – Serviço  Brasileiro  de  Apoio  às  Micro  e

Pequenas Empresas – para capacitação profissional, incentiva os micro e pequenos

7 CONTAGEM REGRESSIVA. Produção de Vladimir Seixas, Direção de Luís Carlos de Alencar. Rio
de Janeiro: Couro de Rato e Justiça Global, YouTube, 2016. Disponível em: <https://www.YouTube.-
com/watch?v=D2IdgKhkxh0&t=18s> Acesso em 03/10/2017.
8 “Especialistas  criticam  mudança  da  Vila  de  Mídia  e  Árbitros”.  Disponível  em:
<http://www.iab.org.br/noticias/especialistas-criticam-mudanca-da-vila-de-midia-e-arbitros> Acesso em
03/10/2017.
9 “Porto  Maravilha”.  Disponível  em:   <http://portomaravilha.com.br/portomaravilha>  Acesso  em
01/10/2017.
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empreendedores da região e representa um canal de comunicação dos moradores

do  porto,  através  das  associações  de  moradores  do  local,  com o  projeto  Porto

Maravilha10.

Porém,  segundo  Diniz  (2014),  como  a  renda  necessária  não  só  para

financiar  o  restante  das obras,  como também para  que o  empreendimento  gere

lucro, depende diretamente da venda de CEPACS, todo o projeto tem seu alicerce

na especulação imobiliária,  o  que levaria à  gentrificação,  que expulsaria aqueles

moradores tradicionais sem grande poder aquisitivo, em favor de uma classe média

interessada em morar perto dos serviços ofertados na região.

Essas  projeções  acabaram  por  se  confirmar.  Como  exemplo,  temos  a

mudança arquitetônica que aos poucos ocorreu no Morro do Vidigal,  próximo ao

Bairro  do  Leblon  na  zona  sul  do  Rio  de  Janeiro:  ele  sofreu  um  processo  de

valorização imobiliária mesmo antes da Copa do Mundo da FIFA,  com a vinda de

moradores  estrangeiros  e  a  construção  de  hotéis  para  abrigar  o  público  dos

megaeventos.11

Durante a realização da Copa do Mundo da FIFA de 2014 e, principalmente,

no  decorrer  dos  Jogos  Olímpicos  de  2016,  ocorreram  vários  episódios  de

segregação  e  marginalização  da  população  dos  morros  do  Rio  de  Janeiro,

principalmente aqueles próximos a pontos estratégicos para os megaeventos, como

o aeroporto Galeão, no caso da favela da Maré, ou o Boulevard Olímpico, no caso

dos  morros  do  Pinto,  da  Conceição  e  da  Providência  –  situação  amplamente

demonstrada na série de documentários “Contagem regressiva”. Além disso, houve

repressão daqueles que tentaram vender produtos de diversos tipos informalmente

no Boulevard Olímpico, ou mesmo antes do evento, na Estação Central do Brasil.12

Quanto  à  mobilidade,  várias  linhas de transporte  público  que promoviam

acesso direto entre os bairros do Rio de Janeiro foram cortadas e o VLT, principal

ícone de mobilidade urbana do projeto,  tem um percurso diário e capacidade de

lotação muito limitados, não atendendo a população local de forma adequada.

10 “Programa Porto Maravilha Cidadão”. Disponível em: <http://portomaravilha.com.br/porto_cidadao>
Acesso em 02/10/2017.
11 Informações coletadas do depoimento de Ivanete Aleluia, membro da AMAR – associação de mu-
lheres de ação e reação – dado durante o episódio número dois – “Controle urbano” – da série de do-
cumentários intitulada “Contagem regressiva”, já referenciada anteriormente.
12 “Camelôs Protestam Contra Violência e Repressão Enquanto o Rio Caminha Para #Rio2016”. Dis-
ponível em: <http://rioonwatch.org.br/?p=16248> Acesso em 03/10/2017.
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Assim,  a  problemática  do  Porto  Maravilha  estende-se  para  além de  sua

execução: o próprio plano de revitalização não foi  discutido previamente com os

moradores das regiões afetadas,  de  forma a  perceber  e  adaptar  aquilo  que,  no

projeto urbano, era deficiente para aqueles que vivem cotidianamente na área. Nota-

se, inclusive, uma tentativa de se mostrar a ausência dessa população com os usos

recorrentes  de  termos  como  “revitalização”,  “degradado”  e  “abandonado”  nos

materiais de divulgação do projeto e nos discursos proferidos por seus idealizadores;

tal  como  se  fazia  durante  a  divulgação  do  Plano  Porto  do  Rio,  como  sugere

Guimarães:

Na classificação dos locais como “públicos”, “históricos” e “desativados” que
deveriam ser  “criados”,  “preservados”  ou “renovados”,  no  entanto,  foram
excluídos do material de divulgação do Plano Porto do Rio todos os imóveis
residenciais  e  comerciais.  Essa  ausência  foi  discursivamente  reforçada
pelas  imagens  que  ofereciam  apenas  um  olhar  distanciado  da  Zona
Portuária: mapas, vistas aéreas e fotos panorâmicas e de satélite. Ou seja,
pela  não  inclusão  de  um ponto  de  vista  aproximado  que  singularizasse
espaços e habitantes e abarcasse suas práticas cotidianas. (GUIMARÃES,
2014, p. 39)

Nos próximos capítulos, abordaremos como duas das mais proeminentes

instituições  culturais  resultantes  do  projeto  Porto  Maravilha  foram  criadas,  seus

projetos de atuação e a forma como elas enxergam e tratam a memória da Região

Portuária carioca.
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2 O  MUSEU  COMO  INTERFACE  E  A  PRODUÇÃO  DE
SIGNIFICADOS NOS MUSEUS DO SÉCULO XXI

Os museus existem desde a Antiguidade, tendo sua origem na Grécia, como

um  templo  de  artes  e  ciência  dedicado  a  divindades;  historicamente,  a  palavra

“museu”  esteve  atrelada  à  ideia  de  um  lugar  específico  onde  é  armazenado  o

conhecimento acerca de métodos, hábitos e curiosidades sobre um objeto, animal

ou sociedade; sendo assim, de acordo com Suano (1988), durante muito tempo a

palavra foi associada ao colecionismo: uma infinidade de objetos, plantas e animais

considerados  exóticos  ou  curiosos  coletados  por  viajantes  e  tendo  seu  acesso

restrito às elites que os possuíam.

 Porém, para  Myrian Sepúlveda dos Santos e Mario de Souza Chagas,  o

museu enquanto instituição, tal qual a conhecemos, está fortemente relacionado ao

poder e à dominação, isso porque, o museu após o século XVIII foi usado como

instrumento  de  consolidação  dos  Estados  nacionais,  abrindo  as  portas  para  o

público geral a fim de expor objetos históricos de grande simbolismo, construindo

uma ideia de unidade e passado comum. Processo que também se deu em solo

brasileiro:

O  século  XIX  foi  aquele  em  que  as  colônias  americanas  se  tornaram
independentes de suas metrópoles europeias.  Os museus nacionais que
foram  criados  no  Brasil,  como  nas  demais  nações  americanas,  foram
tentativas  de  legitimação  desses  novos  estados  nacionais  tanto  interna
quanto externamente (…). (SANTOS e CHAGAS, 2007, p. 14)

A abertura dos museus ao público geral foi um ato inovador na época, visto

que  até  o  final  do  século  XVIII,  a  aristocracia  detinha  o  monopólio  da  fruição

artística, tornando as coleções acessíveis apenas a um seleto grupo de iniciados.

Já  no  decorrer  do  século  XX,  de  acordo  com os  autores  anteriormente

citados, com a ascensão do liberalismo e sua penetração nas diversas esferas da

vida contemporânea, os museus ditos tradicionais, criados a partir da consolidação

dos Estados nacionais, perderam seu lugar de destaque em favor daqueles mais

dinâmicos, alinhados com as demandas mercadológicas e capazes de atender os

diversos interesses do público-alvo.

Assim, como salienta Soto (2014),  os museus começaram a mudar suas

práticas diante das múltiplas identidades observadas no público  que,  a  partir  de
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estudos  publicados  na  década  de  1980,  é  encarado  não  mais  como  massa

homogeneizada, mas como sendo composto por grupos diversos, com interesses e

práticas díspares, a serem exploradas pelas instituições de cunho cultural.

Tais preceitos são defendidos por uma gama de museólogos adeptos da

Nova Museologia. Ela tem como base, ideias discutidas em vários fóruns mundiais a

partir  da  década  de  1960,  promovidos  pelo  ICOM  –  Conselho  Internacional  de

Museus –, organismo diretamente ligado à United Nation Educational, Scientific and

Cultural Organization, a UNESCO:

(…) o ICOM, primeiro sob a orientação de Georges-Henri Rivière e, mais
tarde, tendo Hugues de Varine como diretor, decidiu reunir os profissionais
de museus em encontros e conferências mundo a fora, com vistas a facilitar
a reflexão e tomada de decisões em temas fundamentais para a Museologia
mundial. Com o apoio da UNESCO, a partir da década de 60, esses fóruns
vão  propiciar  as  discussões  que  posteriormente  serão  a  base  para  o
desenvolvimento da chamada Nova Museologia. (SOTO, 2014, p. 68).

A  chamada  Nova  Museologia  entende  os  museus  como  instituições

educacionais,  produtoras  de  conhecimento  e  em  comunhão  com  a  comunidade

local, sendo capazes de promover uma gestão proativa, onde há maior participação

do público e, consequentemente, representatividade.

A Nova  Museologia  é  o  resultado  de  uma  reflexão  do  fazer  e  pensar
tradicionalista dos museus. Através de novas experiências e considerando o
que era anteriormente excluído, este movimento criou uma Museologia da
libertação,  que  abre  espaço  para  a  criação,  a  consciência  crítica  e  a
participação ativa da comunidade. (SOTO, 2014, p. 73).

De acordo com esse pensamento, tal prática promoveria o desenvolvimento

econômico e social da região na qual o museu está inserido, já que este seria um

equipamento  de  cunho  educacional  e,  em  consonância  com  a  comunidade,

fomentaria projetos sociais e a geração de empregos.

Além disso,  durante  o  Seminário  de  Estudos Museológicos realizado em

1992 na Venezuela, foi concebida a Declaração de Caracas na qual, segundo Soto,

definiu-se como primordial a integração do museu com a comunidade no âmbito dos

museus  latino-americanos,  reforçando  o  peso  da  Nova  Museologia  nas  práticas

desses equipamentos culturais.

Os anos 90 se iniciaram com a Declaração de Caracas (1992), Venezuela,
que  vinha  analisar  a  situação  dos  museus  latinos,  define-se  o  Museu
Integrado  na  Comunidade,  tratando  a  reformulação  das  políticas  de
formação  de  coleções,  conservação,  investigação,  educação  e
comunicação, tudo isso em função de se estabelecer uma relação com a
comunidade. (SOTO, 2014, p. 74)
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2.1 Os museus na era moderna

Considerando  a  acepção  do  fazer  museológico  defendida  pela  Nova

Museologia, acredito poder entender o “museu” como uma “organização moderna”

segundo a acepção de Anthony Giddens (2002), pois o museu se mostra perene na

sociedade ocidental moderna, e aponta para uma tentativa de controle e mediação

das relações sociais. Segundo o autor:

 (…) o que distingue as organizações modernas não é tanto seu tamanho,
ou  seu  caráter  burocrático,  quanto  o  monitoramento  reflexivo  que  elas
permitem e implicam. Dizer modernidade é dizer não só organizações mas
organização — o controle regular das relações sociais dentro de distâncias
espaciais e temporais indeterminadas. (GIDDENS, 2002, p. 22).

A Nova  Museologia  adapta  os  equipamentos culturais  às  transformações

modernas,  fazendo-os  entrar  em  consonância  com  seus  tempos,  tornando  os

museus  do  final  do  século  XX  e  início  do  XXI,  organizações  que  exprimem  a

“dialética do local e do global”, sendo esta dialética um conceito também criado por

Giddens,  e  que  evidencia  “o  jogo  de  oposições  entre  envolvimentos  locais  e

tendências  globalizantes”  (GIDDENS,  2002,  p.  222).  Isso  se  dá,  porque  “a

globalização diz respeito à interseção entre presença e ausência, ao entrelaçamento

de eventos e relações sociais ‘à distância’ com contextualidades locais.” (GIDDENS,

2002, p. 27).

Sendo  assim,  o  museu  na  “modernidade  tardia”  13 seria  uma  das

organizações que sintetizam os processos da globalização, fazendo interagir – não

sem atritos – as esferas sociais globais e locais por meio de seus projetos, eventos e

exposições.

O  refinamento  tecnológico  que  viabilizou  o  advento  da  Internet

acompanhado da globalização que caracteriza a modernidade tardia, possibilitou em

nossa sociedade uma dinâmica de constante  transformação e  uma necessidade

crescente de atualização diante do público – no caso dos museus do final do século

XX, mas principalmente, do século XXI – e de suas identidades múltiplas e mutáveis

com o tempo.

Desta forma, o modelo de museu anterior à era moderna, onde as várias

vertentes  do  conhecimento  –  arte,  ciência,  história,  por  exemplo  –  eram,
13 Giddens utiliza-se deste termo para se referir ao que comumente se chama de “pós-modernidade” ;
o autor entende que este não seria o termo correto, já que os processos inerentes à modernidade, se-
gundo ele, continuam em curso.
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majoritariamente, expostas para a apreciação do público, foi perdendo força para um

novo tipo de museu, criado a partir da flexibilização dos processos inerentes aos

museus – através da Nova Museologia – isto é, um museu adaptado a dinâmica

rápida e informacional da era moderna, através do diálogo com a comunidade e a

promoção de debates onde o museu fala, mas também escuta.

Assim, não só a dinâmica dos museus precisou ser atualizada, mas também

seu lugar: os novos museus do século XXI se localizam no interior da urbe, próximos

às comunidades e grupos locais com os quais o diálogo é estabelecido e não em

lugares distantes, que proporcionavam “um isolamento consciente do espaço-tempo

da cidade.” (GROSSMANN, 2011, p. 200).

Neste contexto,  a partir  do debate,  há a reflexão sobre os processos de

transformação inerentes a vida urbana, articulando-os com aqueles que se deram no

passado,  o  que  gera  uma  autocrítica  necessária  ao  museu,  uma vez  que  seus

projetos,  exposições  e  eventos  precisam ser  analisados e  atualizados  diante  do

diálogo com o público e suas demandas.

Nessa  perspectiva,  o  museu  do  século  XXI  torna-se  um mecanismo  de

reflexão  e  produção  de  conhecimento,  de  representações  sociais,  caracterizado

como um lugar onde se discute problemáticas diretamente relacionadas à sociedade

moderna em constante transformação através de suas exposições e eventos, e não

como um lugar onde se expõe o conhecimento dado, sem preocupar-se com as

demandas do local no qual se insere ou em promover uma reflexão dos processos

sociais  de  seus  tempos,  como no  caso  dos  museus  constituídos  para  ajudar  a

consolidar os Estados Nacionais, mencionados na primeira seção desse capítulo.

Essa  mudança  e  flexibilização  dos  processos  referentes  a  dinâmica  dos

museus fica mais  explícita  quando observada a descrição de Martin  Grossmann

acerca do museu de arte na era moderna:

o museu de arte é visto como um complexo sócio-artístico-cultural atuando
em várias frentes, ambiente e condutor de transformações nos modos de
representação e na produção de sentido de uma sociedade que se atualiza
no tempo. (GROSSMANN, 2011, p. 220).

 Considerando esta flexibilização, podemos relacionar o exposto com a ideia

de “museu como interface” (GROSSMANN, 2011), onde a interface é:

(…) um dispositivo de mediação e encontro que permite, promove e regula a
interação  entre  processos  que  ocorrem  na  relação  entre  o  real  e  a
virtualidade,  apresenta-se  como  um  ambiente/dispositivo  modelado  pela
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necessidade/desejo de interação de entidades, a princípio, não-relacionais.
(GROSSMANN, 2011, p. 217)

É  através  da  “interface”  que  o  museu  viabiliza  as  “transformações  nos

modos  de  representação  e  na  produção  de  sentido  de  uma  sociedade  que  se

atualiza no tempo”, das quais nos fala Grossmann.

Desta forma o museu se utiliza, a partir do diálogo com as esferas local e

global  –  sobre  as  quais  falo  mais  detalhadamente  a  diante  –,  de  um processo

caracterizado por  uma produção de significados particular,  para se manter  como

“interface” e viabilizar as transformações das quais nos fala o autor.

Nesse sentido, a produção de significados sobre os modos de representação

social é fundamental aos processos dados no contexto do “museu como interface”,

em consonância com a dinâmica moderna advinda da globalização.

A produção  de  significado,  desta  forma,  não  é  promovida  somente  pelo

público, pela comunidade do entrono ou pelo próprio museu em questão, mas sim

através da interação entre esses agentes sociais,  de âmbito local,  em interação,

também, com agentes sociais de âmbito global, como a UNESCO e o Estado. É esta

simbiose,  essa  “dialética  do  local  e  do  global”  (GIDDENS 2002),  que  produz  o

processo  de  produção  de  significados,  de  identidades  e  representações  sociais

sobre um determinado um grupo.

O processo de produção de significados através da “interface” também tem

sua validade reafirmada a partir  da realização de um paralelo  entre a dimensão

globalizada do museu – de acordo com Giddens (2002) –, e a ideia do museu como

um dos chamados equipamentos “produtores de subjetividades”  que compõem a

sociedade capitalista segundo Félix Guattari e Suely Rolnik (1996). Esse encaixe do

museu como um equipamento produtor de subjetividade é possível porque:

Tudo o que é produzido pela subjetivação capitalística – tudo o que nos
chega pela linguagem, pela família e pelos equipamentos que nos rodeiam
– não é apenas uma questão de ideia, não é apenas uma transmissão de
significações por meio de enunciados significantes. (…) trata-se de sistemas
de  conexão  direta  entre  as  grandes  máquinas  produtivas,  as  grandes
máquinas  de  controle  social  e  as  instâncias  psíquicas  que  definem  a
maneira de perceber o mundo. (GUATTARI e ROLNIK, 1996, p. 27).

Desta forma, estando intimamente ligado à dinâmica capitalista encontrada

na modernidade e, consequentemente, a seus processos de “subjetivação” Guattari

(1996),  o  museu  do  século  XXI,  seria  parte  desses  “equipamentos”  e  “grandes
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máquinas produtivas” aos quais se referem os autores destacados e, desta forma,

promoveriam a partir  da produção de subjetividades, o resgate e a produção de

significados sobre as identidades e memórias de determinados grupos que integram

a sociedade capitalista moderna.

Posto  isso,  falarei  a  seguir  sobre  as  práticas  e  propósito,  enquanto

organizações,  de  dois  exemplos  de  museus  do  século  XXI,  respectivamente:  O

Museu  do  Amanhã  e  o  Museu  de  Arte  do  Rio;  equipamentos  culturais

implementados durante a realização do projeto Porto Maravilha, na cidade do Rio de

Janeiro, entre 2013 e 2015, e cujas exposições e sua dimensão de produção de

significados são o objeto principal da presente pesquisa.

2.2 O Museu do Amanhã e o Museu de Arte do Rio

O Museu do Amanhã é um dos equipamentos culturais  concebidos para

integrar o Projeto Porto Maravilha e se localiza na Praça Mauá, no centro do Rio de

Janeiro. O Museu foi  inaugurado pela Prefeitura do Rio de Janeiro no dia 19 de

dezembro de 2015 e apresenta uma atmosfera cosmopolita, tratando de temas de

interesse  global,  principalmente  em  relação  a  problemática  da  sustentabilidade,

promovendo uma reflexão sobre as problemáticas ambientais e sociais de nosso

tempo e seus desdobramentos para os próximos cinquenta anos.

 O principal veículo de comunicação utilizado pelo equipamento cultural é a

tecnologia, que apresenta e norteia os cinco espaços da exposição permanente do

museu. São eles: Cosmos, Terra, Antropoceno, Amanhãs e Nós. Toda a informação

gerida nos espaços parte de uma pergunta específica, sendo elas, respectivamente:

De onde viemos; Quem somos; Onde estamos; Para onde Vamos e Como queremos

ir.

 Desta  forma,  o  Museu  do  Amanhã  leva  o  visitante  a  refletir  sobre  as

possíveis formas da população humana habitar a Terra e sobre o impacto que a

atual forma (capitalista, mercantil e predatória), tem sobre o planeta.

São elaboradas também, exposições paralelas à principal, além de eventos

no Laboratório do Amanhã e no Observatório do Amanhã, sendo estes abertos ao

público geral ou voltados a um em específico, como nas atividades oferecidas para
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as crianças da região durante as férias escolares ou nos seminários voltados para

pesquisadores.

 O Museu se encaixa, de acordo com o site da companhia que executa o

projeto  Porto  Maravilha,  na  categoria  de  “âncora cultural”  da Região Portuária  e

caracteriza-se como um lugar que lida com temáticas globais, tendo como objeto

principal o “patrimônio genético”14 mundial.

Tal  patrimônio  seria  gerenciado  coletivamente.  Este  conceito  surgiu  de

discussões ligadas à temática da sustentabilidade e degradação ambiental travadas

por diversos países, incluindo o Brasil, durante algumas conferências que reuniam

seus chefes de Estado e foram geridas pela Organização das Nações Unidas. A

primeira se deu nos anos 1970 em Estocolmo, depois ocorreram outras duas – uma

em 1992 e a outra em 2012 – com o objetivo de rever e estabelecer novas metas

para cada país no âmbito da preservação ambiental: a Eco92 e a Rio+20. A primeira

foi tema de seminário no próprio Museu do Amanhã, vinte e cinco anos depois de

sua realização.15

 Como  vimos  anteriormente,  a  proposta  para  a  criação  de  um  museu

monumental  que  ocupasse  o  espaço  do  Píer  Mauá  é  antiga,  embora  sendo

repetidas  vezes  adiada  ou  fracassada.  Finalmente,  o  anseio  foi  concretizado:

construído  à  época  da  euforia  que  antecedeu  os  megaeventos  Olímpicos  e

inaugurado em dezembro de 2015, o Museu do Amanhã é por si só um megaevento,

com  sua  estrutura  monumental,  tecnológica  e  branca.  Projetado  pelo  arquiteto

Santiago Calatrava, responsável por várias construções monumentais ao redor do

globo – dentre elas, uma importante estação ferroviária e rodoviária denominada

“Estação do Oriente” em Lisboa, Portugal – teve sua forma inspirada nas bromélias

que ele encontrou ao visitar o Jardim Botânico da cidade do Rio de Janeiro.

 A  estrutura  atende  a  preceitos  de  sustentabilidade,  tendo  recebido  o

certificado  internacional  LEED de  construção  sustentável  na  categoria  ouro,  em

2016.16 Seu  sistema  de  refrigeração  é  alimentado  pelas  águas  da  Baía  de

Guanabara e o teto possui placas solares que se movimentam conforme a incidência

14 Segundo Regina Abreu, durante a Eco 92, foi apresentado o conceito de “patrimônio genético”, que
asseguraria a conservação da biodiversidade, seu uso sustentável e a justa repartição dos benefícios
provenientes do uso econômico dos recursos genéticos (…).  (ABREU, 2009, p. 39)
15 “Ecos  da  Rio-92:  25  Anos  Depois”.  Disponível  em:  <https://museudoamanha.org.br/pt-
br/content/ecos-da-rio-92-25-anos-depois>. Acesso em 18/10/2017.
16 “Museu do Amanhã conquista certificação de construção sustentável”. Disponível em: <https://mu-
seudoamanha.org.br/pt-br/ouro-em-sustentabilidade> Acesso em 16/10/2017.
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dos raios ao longo do dia, aumentando a eficiência da coleta energética. No início de

2017, o museu foi de novo internacionalmente premiado, tendo recebido o Prêmio

MIPIM –  importante  no  setor  imobiliário  –  na  categoria  “Construção  Verde  Mais

Inovadora”.17

 O  Museu  do  Amanhã,  enquanto  uma  organização  moderna,  com  sua

proposta de ser um Museu de ciências, apresenta um caráter midiático latente, além

do “ritmo vertiginoso” (GONÇALVES, 2009, p. 179) de informação a que o visitante é

constantemente  submetido,  fazendo  deste  um  espetáculo  que  sintetiza  nossa

sociedade informacional.

 Sua forma de operar encontra um paralelo interessante com a análise do

filósofo Theodor Adorno acerca da indústria cultural, proposta em meados dos anos

1940:

O trabalhador, durante seu tempo livre, deve se orientar pela unidade da
produção (…) para o consumidor,  não há mais nada a classificar  que o
esquematismo  da  produção  já  não  tenha  antecipadamente  classificado.
(ADORNO, 2009, p. 8-9).

O caráter informativo, rápido e de produto do Museu do Amanhã faz com

que ele se aproxime do modelo de “museu-informação”, proposto pelo antropólogo

José Reginaldo Santos Gonçalves, em consonância com os ideais advogados pela

Nova Museologia; Tal ‘tipo ideal’, como diz o autor rememorando Max Weber, atende

ao surgimento de dois novos atores sociais, que nascem a partir do final do século

XIX:  o  “homem-da-multidão”,  que  se  deixa  levar,  aturdido,  pelo  ritmo  frenético

imposto pela cidade moderna, e o “blasé”, cujo surgimento e características foi, diz o

autor, atestado por Georg Simmel e que consiste em:

(…) uma estrutura psicológica, desenvolvida pelos habitantes dos grandes
centros urbanos, que tem como função protegê-lo da vasta quantidade de
estímulos sensoriais e psicológicos a que é submetido cotidianamente. Uma
atitude de reserva, frieza ou indiferença diante de tudo o que se passa à sua
volta. (GONÇALVES, 2009, p. 176)

Assim,  destinado  a  esses  novos  seres  sociais,  o  “museu-informação”

desenvolve-se, nas palavras do autor:

(…) em função das  grandes metrópoles e  de suas multidões anônimas,
definindo-se  a  partir  de  suas  relações  com  o  mercado,  com  um  vasto
público voltado para o consumo de informações e de bens culturais. Ele
existe  basicamente  para  atender  esse  público,  e  pelo  qual  se  vê  na
contingência de competir com os meios de comunicação de massa. Seus
visitantes (…) percorrem-no num ritmo intenso, vertiginoso, na expectativa

17 “Amanhã vence prêmio internacional Mipim”. Disponível  em: <https://museudoamanha.org.br/pt-
br/amanha-vence-premio-internacional-mipim>. Acesso em 16/10/2017.
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de  consumir  informações  da  maneira  mais  rápida  e  econômica.
(GONÇALVES, 2009, p. 179).

 De acordo com essa categoria, o museu enquanto entidade, caracteriza-se

por ser mais democrática que aquela vista durante o século XVIII, sendo destinado

ao público de todas as classes sociais. Assim, pode-se perceber um processo de

transformação  do  fazer  museológico,  bem  como  da  própria  ideia  de  museu

tradicionalmente pensada no século XIX e início do XX, discutida anteriormente. O

dinamismo e a harmonia junto ao mercado tornam-se indispensáveis e o museu

engloba características locais e globais em sua forma de expor e perceber seus

objetos de análise.

 Isto traz uma certa peculiaridade quando aplicada ao contexto local, no caso

do  Museu  do  Amanhã,  a  Zona  Portuária  carioca.  Os  enfoques  e  contextos

analisados estão sempre em consonância com aquilo que é discutido globalmente e

são  tratados  sob  esta  ótica.  Tal  característica  será  melhor  discutida  no  próximo

capítulo, ao debruçar-me sobre as exposições e eventos que possuem enfoque na

região portuária do Rio, exibidas pelos dois museus analisados.

Os  “museus-informação”  são  equipamentos  culturais  comuns  em  áreas

revitalizadas, fazendo parte de um fenômeno que, segundo Márcio Moraes Valença,

convencionou-se chamar de “efeito Bilbao”:

(…) o “efeito Bilbao” refere-se ao poder transformador que uma obra icônica
pode ter na promoção econômica de uma cidade. (…) a nova intervenção
urbana é pensada para construir uma marca que chame a atenção e gere
interesse  de  visitantes  e  moradores  pelo  seu  esplendor,  escala  e/ou
distinção. É comum que a intervenção – que pode ser um único edifício –
seja  destinada a promoção cultural  da cidade.  Pode ser  um museu,  um
teatro, uma biblioteca, uma ópera, etc. (VALENÇA, 2016, p. 9)

Visto  isso,  pode-se  notar  que  equipamentos  culturais  como o  Museu  do

Amanhã fazem parte de um modelo de revitalização cuja forma geral é aplicada em

várias partes do mundo, adequando-se os detalhes necessários às especificidades

do lugar em questão, mas, em essência, trazendo o mesmo caráter competitivo para

todas as cidades nas quais é implantado, como no caso de Bilbao, Londres e Hong

Kong. (VALENÇA, 2016).

(…)  uma vez  engajada  nesse  processo,  a  cidade  tem de produzir  mais
atributos e entrar nessa espiral competitiva. Os novos atributos não só têm
que servir a função a que se destinam, mas aparecer bem na paisagem
urbana e nas suas representações. Passam a constituir os novos cartões-
postais da cidade. (VALENÇA, 2016, p. 10).
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Dessa  forma,  o  Museu  do  Amanhã,  com  sua  arquitetura  monumental,

transforma-se num atributo, um monumento que torna a cidade do Rio de Janeiro

única dentre as cidades inseridas no mercado de global.

Quando a análise se volta para o Museu de Arte do Rio – MAR – pode-se

perceber elementos que compõe a categoria de “museu-informação”, visto que ele

também se encontra em consonância com os preceitos estabelecidos através da

Nova Museologia; além do que, ele é utilizado, da mesma forma que o Museu do

Amanhã, para promover a cidade do Rio de Janeiro no cenário internacional, como

um novo cartão-postal da cidade.

Porém,  o  MAR  possui  também  características  de  outra  categoria

museológica trazida a luz por Gonçalves: o “museu-narrativa”. Tal categoria seria o

estágio  anterior  ao  “museu-informação”,  tendo  seu  modelo  nos  museus  que

ajudaram na consolidação dos Estados Nacionais, já referidos no início do capítulo;

o  que  compreenderia  um  museu  mais  tradicional,  desatento  aos  processos

citadinos, sem uma dimensão acentuada de “interface” Grossmann (2011).

Neste  sentido,  o  MAR,  em  sua  espacialidade,  ainda  está  atrelado  ao

“museu-narrativa”, visto que o “ritmo vertiginoso” com o qual o visitante percorre o

“museu-informação” não se encontra presente nele em suas exposições, bem como

a autonomia do visitante ao percorrer as exposições do Museu é reduzida, sendo ele

guiado por um caminho previamente desenhado pelo próprio Museu ao percorrer o

espaço. A interação com o público aqui, fica mais perto da contemplação que do

dinamismo.

Mesmo assim, o MAR, inaugurado em 1 de março de 2013, tem um caráter

educativo,  próprio  dos  “museus-informação”  e  da  dinâmica  associada  ao  museu

como interface de Grossmann. Sendo esta característica, mais acentuada que em

seu vizinho de praça,  o  Museu do Amanhã:  ele  é composto de dois  prédios de

arquiteturas  díspares,  um  destinado  a  formação  continuada  de  professores  –

denominado Escola do Olhar  –  e o outro destinado a abrigar  as exposições do

Museu propriamente dito, sendo este o Palacete Dom João VI, construído no século

XIX.

Mesmo sendo um museu municipal voltado para a história da arte – o que o

torna  muito  diferente  do  Museu  do  Amanhã  –  sendo  o  último  voltado  para  a

sustentabilidade e o conhecimento científico, como vimos – o Museu de Arte do Rio



31

estabelece  uma  relação  de  parceria  e  diálogo  com  o  Museu  do  Amanhã,

promovendo eventos, palestras e atividades conjuntas.

Segundo o site  do projeto Porto Maravilha,  o MAR possui  15 mil  metros

quadrados  de  área  construída  e  duas  salas  de  exposição  para  cada  mostra,

totalizando oito salas. O museu é acoplado à Escola do Olhar que possui programas

de  formação  continuada  para  profissionais  da  educação  e  parcerias  com

universidades, organizações não governamentais, entre outras.18

Portanto, a partir  do entendimento de que os museus do século XXI são

produtores de subjetividades – segundo a acepção de Guattari e Rolnik – acerca da

região na qual estão inseridos, os dois equipamentos culturais trabalhados nesse

capítulo evidenciam em suas práticas, anteriormente descritas, a “dialética global e

local”, bem como sua ênfase na articulação entre seus projetos e a Zona Portuária.

Desta forma, a fim de investigar a dimensão da produção de significados que

perpassa a “interface” e a “produção de subjetividades” nos museus referidos, no

próximo capítulo serão analisadas três exposições e um evento, organizados por

esses  equipamentos  culturais,  com  enfoque  na  Zona  Portuária  carioca  e  sua

memória.

18 “Museu de Arte do Rio”.  Disponível  em: <http://portomaravilha.com.br/museu_arte> Acesso em
29/11/2017.
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3 AS EXPOSIÇÕES: ANÁLISE SOCIOLÓGICA

Após  discorrer  sobre  a  dimensão  histórica  da  Zona  Portuária  e  sobre  a

criação  e  propósito  do  Museu  do  Amanhã  e  do  Museu  de  Arte  do  Rio  –  dois

emblemáticos museus lá implantados nos últimos cinco anos –, o presente trabalho

concentra-se na análise das exposições e eventos referentes ao Porto do Rio de

Janeiro e sua história, que ocorreram nestes museus.

Não sendo possível analisar todos, foram escolhidas três exposições e um

evento, são eles, em ordem cronológica: a exposição “O Abrigo e o Terreno: Arte e

Sociedade no Brasil”,  apresentada em 2013, a exposição “Do Valongo à Favela:

Imaginário e Periferia” apresentada em 2015, sendo ambas sediadas no Museu de

Arte do Rio; a mostra “Respeito” ocorrida em 2016, e o evento “Vivências do Tempo:

Matriz Africana” ocorrido em 2017, no Museu do Amanhã.

A escolha dessas exposições e evento para compor a amostra de análise se

dá por  eles  terem sua temática focada,  direta  ou  indiretamente,  na  memória  da

região portuária carioca, além de serem eventos de grande porte, que possibilitaram

a participação de diversos atores sociais, ligados tanto à esfera local quanto global.

A análise é realizada, desta forma, através de revisão bibliográfica, fotos, vídeos,

reportagens jornalísticas e observação participante.

Como exposto no capítulo anterior, os museus do século XXI dialogam com

a comunidade e produzem conhecimento, além de preservar e produzir significados,

através  da  “interface”  (GROSSMANN,  2011),  sobre  as  representações  sociais

ligadas a um determinado grupo.

 Sendo assim, o museu, após as formulações da Nova Museologia, seria

uma  espécie  de  conexão  entre  aquilo  que  compõe  o  território  no  qual  ele  se

encontra,  o  patrimônio  que  preserva  e  a  sociedade,  como  nos  fala  Genoveva

Oliveira:

(…)  a  Declaração  de  Caracas,  resultado  do  Seminário  de  Estudos
Museológicos, realizado no período de 16 de Janeiro a 6 de Fevereiro de
1992, teve como finalidade fazer um balanço da situação dos museus na
América  Latina.  Desenvolveu  uma  avaliação  crítica  deste  percurso  e
reafirmou o museu como uma “forma de comunicação entre os elementos
do triângulo – território, património, sociedade -, servindo de instrumento de
diálogo, de interação das diferentes forças sociais, económicas e políticas;
um  instrumento  que  possa  ser  útil  na  sua  especificidade  e  função  ao
“homem indivíduo”  e  “homem social”,  para  que  este  possa  enfrentar  os
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desafios que vêm do presente e para o futuro. Horta19 (1995 p.32-35 apud.
Oliveira, 2013, p. 1)

Assim,  a  análise  aqui  empreendida  sobre  as  exposições  escolhidas  é

norteada pelo seguinte ponto: Como se dá a produção de significados, atrelados às

representações sociais expostas nos museus do século XXI, mais especificamente,

no Museu de Arte do Rio e no Museu do Amanhã?

 Não se pode ignorar, portanto, que no caso dos museus escolhidos trata-se

de instituições colocadas a serviço da população através de um projeto estatal com

parceria privada e que tal contexto – além daquele posto através da forma como se

deu a própria implementação do projeto já discutida anteriormente  –, influencia a

visão dos museus acerca dessa memória.

A seguir, encontram-se as descrições e análises referentes às exposições,

que foram agrupadas de acordo com o Museu em que ocorreram.

3.1 Um evento e uma exposição no Museu do Amanhã

O Evento intitulado “Vivências do Tempo: Matriz Africana” foi realizado no

Museu do Amanhã e no prédio do Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro, do dia

24 de junho ao dia 1 de julho de 2017. Ele foi organizado pela Comissão de Matriz

Africana criada pelo Museu do Amanhã, em parceria com os consulados dos EUA e

da França. A comissão foi composta por educadores do Museu do Amanhã, civis e

representantes de instituições com histórico de luta e preservação da memória e

cultura negra na Região Portuária, são elas: Afoxé Filhos de Gandhi, Instituto Pretos

Novos e Quilombo da Pedra do Sal.20

Já a exposição “Respeito”,  foi  resultado de um concurso promovido pelo

Museu do Amanhã em parceria com o Theatrum Mundi e o People’s Palace Project.

Ela consiste em projetos pensados por moradores da cidade do Rio de Janeiro,

artistas  e  urbanistas  de  várias  partes  do  globo  que apontam soluções  a  fim de

promover o “respeito” na cidade. Foram 63 inscrições de projetos variados e os 10

19 HORTA, Maria de Lourdes Parreiras. “Semiótica e Museu”. Cadernos de Ensaios: estudos de mu-
seologia. n. 2. 1995.
20“Vivências  do  Tempo:  Matriz  Africana”.  Disponível  em:  <https://museudoamanha.org.br/pt-
br/vivencias-do-tempo-matriz-africana> Acesso em 07/12/2017.
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mais votados, dentre os próprios participantes, compuseram a amostra; ela ficou em

cartaz no Museu do Amanhã de 4 a 23 de outubro de 2016. 21

A seguir, serão apresentadas suas descrições e análises.

4.1.1. “Vivências do Tempo: Matriz Africana”

O evento “Vivências do Tempo: Matriz Africana”, teve como uma de suas

atividades principais o  seminário  “Mauá 360”,  que acontece todo o ano desde a

criação do Museu do Amanhã e visa estabelecer o debate sobre questões relativas à

região portuária carioca com seus moradores. Inicialmente, o evento era restrito à

participação dos moradores mas em 2017, com a candidatura do Cais do Valongo a

Patrimônio  da Humanidade e  o  acalorado  debate  que  se  seguiu  na  mídia  e  no

âmbito  acadêmico,  o seminário foi  aberto para a participação do público geral  –

mediante inscrição prévia – e acoplado a um evento maior, com duração de uma

semana, dedicado à Herança Africana, uma das identidades culturais mais fortes

dentro da Zona Portuária.

As atividades promovidas durante o evento variaram de atos artísticos e

feiras  gastronômicas  à  exibição  de  filmes,  rodas  de  conversa  e  seminários.  A

presente descrição é focada na programação central do evento, composta por dois

seminários,  e  uma  roda  de  conversa,  já  que  esses  eventos  comportaram  uma

grande diversidade de atores sociais ligados de alguma forma à Zona Portuária, e

que tiveram a oportunidade de expor suas ideias através das mesas compostas ao

longo  da  semana.  Estavam  presentes  representantes  do  movimento  negro,

moradores  da  Pequena  África,  pesquisadores  ligados  a  universidades,

representantes de museus – voltados à história negra – nos EUA e na França e

representantes do poder público brasileiro.

Essas mesas de debate, ocorreram nos dias 27, 28 e 29 de junho e tive a

oportunidade  de  participar  daquelas  que  aconteceram  nos  dias  27  e  29.  Para

analisar aquelas proferidas no dia 28, utilizei-me de gravações em vídeo, disponíveis

no canal oficial do Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro, na plataforma do

YouTube.

21 “Exposição Respeito”.  Disponível  em:   <https://museudoamanha.org.br/pt-br/exposicao-respeito>
Acesso em 08/11/2017.
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Os discursos apresentados nas mesas de debate durante o evento, muitas

vezes se repetem, entrelaçados por pontos de vista que, na maior parte do tempo,

se reafirmam. Por esse motivo, optei por fazer a análise do evento como um todo,

logo após a descrição que detalha os argumentos utilizados durante os debates.

Desta forma, espero pontuar os consensos e dissensos apresentados sob a luz da

bibliografia escolhida com mais facilidade, sem deixar o texto repetitivo.

No dia  27  de junho ocorreu a  abertura  do evento  “Vivências  do Tempo:

Matriz Africana” e, em seguida, deu-se início ao seminário “Mauá 360”, dividido em

seis  mesas-redondas  ministradas  ao  longo  do  dia,  com  duração  de

aproximadamente, uma hora e quinze minutos cada.

No auditório do Museu do Amanhã, ao abrir o evento, um dos educadores do

Museu  e  também  mestre  de  cerimônia,  lê  o  Manifesto  Baobá,  um  documento

elaborado pela Comissão de Matriz Africana que evoca a necessidade de se pensar

o lugar do indivíduo negro na sociedade brasileira, o lugar que lhe foi atribuído e sua

recusa em pertencer a este lugar; assim, o texto enfatiza que a população negra

está conquistando espaços e posições sociais que lhe eram negados ou proibidos e

que ela não aceitará mais o “lugar que lhe foi dado” historicamente: o “não-lugar”. 22

Enquanto  isso,  o  auditório  do  Museu  é  preenchido  gradativamente.  É

marcante a presença de grupos escolares vindos dos arredores da Praça Mauá.

Também é  possível  notar  a  presença  de  um intérprete  de  Língua  Brasileira  de

Sinais, o que mostra a preocupação do museu com a garantia de acessibilidade,

uma postura inclusiva.

Após a  leitura  do manifesto,  o  microfone é passado ao Diretor-Geral  do

Museu  do  Amanhã,  Ricardo  Piquet,  que  destaca  a  proposta  de  diálogo  com  a

comunidade  da  Zona  Portuária  oferecida  com  a  realização  do  seminário  –  que

acontece todo o ano –, e salienta que esta edição do evento celebra a candidatura

do Cais do Valongo como Patrimônio Mundial da Humanidade.

Em seguida, o Cônsul Geral dos EUA, James Story, pontua a ligação do

Brasil  com os  Estados  Unidos  em relação  à  Herança  Africana,  mencionando  o

passado escravocrata do sul da América do Norte e a necessidade de se discutir a

22 Informação retirada do “Manifesto Baobá”, elaborado pela Comissão de Matriz Africana do Museu
do Amanhã e lido durante a abertura do evento “Mauá 360”. O manifesto encontra-se na secção de
anexos deste trabalho.
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questão  nos  dois  países.  Parafraseando  Story,  “a  história  afeta  o  presente  e  o

presente afeta o futuro”.

Ao  apresentar  sua  fala  na  abertura,  a  Secretária  Municipal  de  Cultura,

Nilcemar Nogueira, coloca a necessidade de se discutir a Matriz Africana no Brasil

de  forma  a  promover  a  tolerância  religiosa  e  combater  o  racismo.  Ela  também

apresenta a proposta de criação do Museu da Escravidão e Liberdade – o MEL – um

museu  voltado  somente  para  as  questões  referentes  à  escravidão  e  à  Matriz

Africana  no  Brasil,  sua  influência  cultural  e  história,  como  forma  de  celebrar,

respeitar e perpetuar o legado da África no Brasil. A partir disso, a Secretária coloca

em sua fala,  a  aceitação da complexidade do tema como ponto de partida para

pensá-lo.

Após  a  fala  da  Secretária  há  a  apresentação  do  evento  “Vivências  do

Tempo: Matriz  Africana”,  com a participação de Luiz  Alberto  Oliveira,  curador  do

Museu do Amanhã, e Laura Taves, gerente das Relações Comunitárias do Museu do

Amanhã. Em suas falas, eles destacam e agradecem a participação daqueles que

fazem parte, são “vizinhos do Amanhã” – programa a partir do qual o Museu oferece

entrada gratuita para a população da Zona Portuária.

A primeira mesa de debate que compõe o seminário é chamada “Vivências

do  Tempo:  De  onde  viemos?  Onde  ainda  estamos?”:  é  composta  somente  por

mulheres negras, representantes de movimentos sociais.  São elas: a jornalista e

membro da Comissão da Matriz  Africana do Museu do Amanhã,  Flávia  Oliveira;

Ekedi  Maria  Moura,  membro do Conselho de Anciões Quilombo Pedra do Sal  e

Baianas do Abarajé; Lenilda Campos, representante do Instituto Pérola Negra, da

Federação das Associações de Favelas do Estado do RJ e da União de Negras e

Negros  Pela  Igualdade  (UNEGRO),  além  de  Marilúcia  Luzia,  Pedagoga,

coordenadora da Frente Nacional do Território de Quilombo (ARQPEDRA) e membro

da Comissão da Matriz Africana do Museu do Amanhã.

As falas nesta mesa convergem para a necessidade da titulação oficial do

Quilombo da Pedra do Sal, além da necessidade da aplicação efetiva da Lei 10639 –

sancionada em 2003 – e que versa sobre a obrigatoriedade do ensino de Cultura e

História  Afro-Brasileira  no  ensino  fundamental  e  médio  das  escolas  públicas  e

particulares  do  país.  A necessidade  de  representatividade  e  reconhecimento  da

Herança Africana é enfatizada durante as falas.
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Fig. 1: Fotografia da mesa de debate “Vivências do Tempo: De onde viemos? Onde ainda estamos?”,
Thalita Pereira Braga.
Fonte: acervo pessoal.

A mesa seguinte trata do tema “Museus e memórias da cultura africana pelo

mundo”  e  conta  com a  participação  de  representantes  do  Smithsonian  National

Museum of African America History and Culture (NMAAHC) e do Memorial ACTe,

instituições respectivamente Americana e Francesa, que tratam exclusivamente da

memória negra em seus países;  são eles, Paul  Gardulo e Sr.  Thierry L’Etang. A

mesa  é  composta  também,  por  Merced  Guimarães,  diretora  do  Instituto  Pretos

Novos e Adailton Moreira Costa, coordenador do Grupo Homens de Axé da Rede

Nacional de Religiões Afro-brasileiras e Saúde (RENAFRO) e coordenador executivo

do Instituto  de  Desenvolvimento  Cultural  Ile  Omiojuaro  (INDEC).  A mediação  da

mesa  é  feita  por  Renata  Bittencourt,  formada  em história  da  arte  e  diretora  de

Processos Museais no IBRAM – Instituto Brasileiro de Museus.

Essa  mesa  é  particularmente  interessante  por  articular  experiências

estrangeiras sobre museus voltados às cultura e história afrodescendentes com as

experiências brasileiras e, principalmente, a ideia de implantação do MEL, trazida

anteriormente pela Secretária  Municipal  de Cultura.  O discurso aqui  apresentado

enfatiza  a  temática  da  “resistência”  e  “resiliência”  dos  povos  provenientes  da

diáspora africana, rejeitando uma abordagem de “vitimização” e trazendo a ideia da

história e memória afrodescendente como motivo de “orgulho”.
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Também  durante  essa  mesa,  é  exposta  a  situação  de  vulnerabilidade

financeira sofrida pelo Instituto Pretos Novos diante do não repasse de verbas da

Prefeitura para a manutenção do Museu e realização de oficinas abertas ao público.

Ao mesmo tempo que é divulgado o achado arqueológico do primeiro esqueleto

preservado inteiro – de uma mulher africana – no Cemitério dos Pretos Novos ao

qual  é atribuído o simbolismo de “resistência”  e “resiliência”.  Uma reafirmação a

essa atribuição de significado pode ser vista na origem do nome escolhido para

batizar o achado arqueológico: Bakhita. De acordo com Oliveira (2017), este nome

pertenceu a Josefina Bakhita,  nascida no Sudão, que foi  raptada e submetida a

escravidão. Ela foi canonizada pela Igreja Católica no ano 2000, sendo a primeira

Santa africana, protetora dos sequestrados e das vítimas da escravidão.

O debate que se segue é intitulado “A candidatura do Cais do Valongo a

patrimônio da Humanidade: em suas dimensões política, histórica, arqueológica e

urbanística”. Aqui, conduzem o debate aqueles que redigiram a proposta de inclusão

do Cais do Valongo como patrimônio da Humanidade; o antropólogo Milton Guran, a

historiadora Mônica Lima, a arqueóloga Rosana Najjar e o arquiteto José Pessoa.

Durante esta mesa, são expostos os motivos que levaram aos esforços para

que a candidatura do Cais do Valongo a Patrimônio da Humanidade fosse aceita

pela  UNESCO. Os palestrantes  fazem um panorama acerca da história  do Cais

Valongo, salientando que ele foi o maior porto escravagista das Américas e que o

aceite de sua candidatura representaria um reconhecimento necessário à história da

diáspora africana.

Considerando  que,  em  2015  a  ONU  decretou  o  início  da  Década

Internacional dos Afrodescendentes – que compreende o período de 2015 a 2024 –

ações  afirmativas  que  reconheçam  a  importância  da  diáspora  africana  como  o

reconhecimento  do Cais como Patrimônio  da Humanidade tornam-se desejáveis,

além  de  aumentar  a  visibilidade  internacional  da  cidade  do  Rio  de  Janeiro  e,

consequentemente,  das  questões  referentes  ao  fomento  das  iniciativas  para

preservar a memória africana da Zona Portuária e divulgar a história afro-brasileira,

tanto no Brasil como no mundo.

A mesa  questiona  o  discurso  de  “vitimização”  comumente  associado  à

história  do povo afro-brasileiro e apresenta o Cais do Valongo como símbolo de

“resistência” e “memória ancestral”, que simboliza a “resiliência” do povo advindo da
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diáspora.  Para  os  palestrantes,  a  história  desse  povo  deve  ser  reconhecida,

divulgada  e  respeitada,  como  forma  de  reparação  diante  de  sua  escravização.

Reconhecer  a  memória  desse  povo  promoveria  um  sentimento  de  “orgulho”  e

“pertencimento” dentre seus descendentes.

A última mesa referente ao seminário “Mauá 360” foi conduzida sob o tema

“Os desafios do Circuito histórico e arqueológico de celebração da Herança Africana”

e  foi  ministrada  por  uma das  coordenadoras  do  projeto  “Passados  Presentes  –

Memórias da Escravidão no Brasil”, a historiadora Hebe Mattos, acompanhada de

Claudio  Honorato,  também  historiador  e  coordenador  de  pesquisa  histórica  do

Instituto Pretos Novos e do arquiteto e urbanista Washington Fajardo.

O debate iniciou-se com a apresentação do projeto Passados Presentes –

Memória da Escravidão no Brasil, iniciativa que integra informações de vários pontos

referentes à escravidão e à cultura afrodescendente no Estado do Rio de Janeiro

através de um site e um aplicativo, disponíveis de graça. O projeto possui apoio do

governo Federal e da FAPERJ – Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio

de Janeiro – além da  parceria com a Secretaria de Cultura do Estado do Rio de

Janeiro e patrocínio da empresa Petrobrás. A iniciativa conta também com a parceria

dos moradores de quilombos e de lugares históricos que possuem ligação com a

diáspora  africana,  como a  Pequena  África,  na  Zona  Portuária  carioca,  a  fim de

preservar a memória e história dessas regiões.

De acordo com o site do projeto, ele já viabilizou a construção de exposições

no Quilombo do Bracuí, na cidade de Pinheiral e no Quilombo de São José da Serra.

Essas exposições são permanentes e, através do aplicativo para celular do projeto,

os interessados podem aprender mais sobre a história dessas regiões. 23

Com a apresentação do projeto, os palestrantes enfatizam a necessidade de

se produzir  projetos  sobre,  para  e em conjunto  com os lugares  de memória  da

diáspora  africana,  fomentando  o  autoconhecimento  dessas  comunidades  e

divulgando  sua  história,  para  que  cada  vez  mais  pessoas  e  instituições  se

interessem por ela, abrindo espaço para o debate sobre a importância da Herança

Africana no contexto carioca e brasileiro.

Essa mesa também expõe a necessidade de melhoria da infraestrutura que

permite  a  manutenção  e  preservação  das  ruínas  do  Cais  do  Valongo,  como  a
23 “Passados Presentes”. Disponível em <http://passadospresentes.com.br/site/Site/index.php> Aces-
so em 08/12/2017.
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melhoria  do  sistema  de  drenagem  de  águas  da  chuva,  que  inundam  o  sítio

arqueológico vez por outra.

O debate se encerra com a candidatura do Cais do Valongo a Patrimônio

Histórico  da  Humanidade  sendo  entendida  como  um  veículo  para  a  criação  e

viabilização de outros projetos e parcerias em grande escala.  O reconhecimento

internacional é importante, nesse sentido, para a legitimação e visibilidade da Matriz

Africana diante do Brasil e do mundo.

O Seminário “Escravidão e Ações de Liberdade – Acervos e Reflexões”, que

se deu no dia 28 de junho de 2017, foi ministrado no auditório do prédio do Arquivo

Geral da Cidade do Rio de Janeiro (AGCRJ), e foi o primeiro de uma série de quinze

encontros mensais que se propõem a discutir sobre os acervos e estudos que têm

como tema principal  a  escravidão e  ações de liberdade,  através  de um esforço

coletivo, que engloba museus, pesquisadores e representantes do poder público.

Esse conjunto  de seminários é um desdobramento  do Grupo de Trabalho sobre

Patrimônio do MEL que o AGCRJ se responsabilizou por realizar.

Essa edição do seminário foi composta por duas mesas de debate de duas

horas e meia cada, além da abertura, e contou com a participação majoritária de

pesquisadores e representantes de instituições que lidam com acervos e memória,

tanto na composição da mesa quanto na composição do público, o que contrasta

com o seminário do primeiro dia que possuiu maior participação de grupos escolares

e representantes de movimentos sociais da Zona Portuária carioca. Isso acontece

pelo mote do seminário se relacionar diretamente com o patrimônio que comporá o

MEL, porém, é interessante pensar esse contraste, uma vez que o evento também

se encontrava aberto à participação do público geral.

Durante a abertura do evento, dialogaram a Secretária Municipal de Cultura

Nilcemar  Nogueira  e  o  Presidente  Nacional  da  Comissão  da  Verdade  sobre  a

Escravidão da Ordem dos Advogados do Brasil, Humberto Adami.

Nogueira falou, como no seminário do dia 27 de junho, sobre a importância

da criação do Museu de Escravidão e Liberdade,  enfatizando que este  nome é

provisório  e  que  ele  será,  parafraseando  a  Secretária,  “legitimado  perante  a

comunidade negra” (informação verbal); 24 já Adami destacou seu apoio a criação do
24 Citação não literal da fala da Secretária de Cultura Nilcemar Nogueira durante o “Seminário Escra-
vidão e Ações de Liberdade: Acervos e Reflexões”.  Disponível em: <https://www.YouTube.com/wat-
chv=_o0Tqdp4yNM&index=2&list=PL1JWSGpuTTKoDSVePH_0c1vd2oDRjOkN>  Acesso  em
12/12/2017.
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MEL.  Logo  em  seguida,  foi  assinado  pela  Secretária  Municipal  de  Cultura  um

Protocolo de Intenção, onde as duas partes se comprometem a promover ações

conjuntas para a construção do Museu de Escravidão e Liberdade.

Durante os discursos dos dois, repete-se a ideia de se resgatar a história

afro-brasileira  pelo  viés  da  “resistência”  e  do  “orgulho”,  celebrando  a  Herança

Africana presente na cultura do Brasil, revelando-a através do resgate e exposição

de sua memória.

A primeira mesa de debate intitula-se “Acervos de escravidão na produção

historiográfica” e foi apresentada pela historiadora Hebe Mattos e pelo representante

do AGCRJ Sátiro Nunes.

Durante  essa  mesa,  a  fala  de  Sátiro  Nunes  é  focada  em  descrever  o

trabalho do Arquivo Geral, realizado na década de 1980, para catalogar e recolher

artefatos e instrumentos referentes à história da escravidão no Brasil, como parte de

um  esforço  internacional  –  organizado  pela  UNESCO  desde  1959  –  para  a

confecção de novos guias de fontes arquivais sobre a história de diversas partes do

mundo. Para contribuir  com os guias, o AGCRJ se propôs a elaborar o Guia de

Fontes da História do Negro, da África e da Escravidão no Brasil, o que fomentou a

proliferação de estudos relacionados ao tema e o começo do resgate da memória,

na época sobretudo oral, acerca deste período da história brasileira.

Durante  sua fala  a  historiadora  Hebe Mattos  salienta  que na década de

1980,  com o movimento de redemocratização, a comemoração do centenário da

abolição da escravatura e a ascensão do movimento negro brasileiro, os trabalhos

produzidos no âmbito da história do Brasil começaram a dialogar mais com a história

da África;  porém é apenas nos anos 1990 que os  historiadores  se  dedicarão a

estudar os registros orais que haviam nas comunidades e famílias dos descendentes

da última geração de escravos no Brasil.

 Segundo  a  historiadora,  é  a  partir  desses  relatos  que  a  memória  da

escravidão começa a ser resgatada e difundida por meio da pesquisa historiográfica,

ao mesmo tempo que se começa a criar acervos, com relatos, fotografias e objetos

diversos  resultantes  desse  diálogo  entre  descendentes  de  escravos  e

pesquisadores,  que  reconstitui  o  processo  que  se  deu  durante  e  depois  da

escravidão.
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Com a divulgação desses estudos, há a “publicização da memória”, como

pontuou Hebe Mattos durante sua fala, e algumas políticas públicas em favor da

valorização da história afro-brasileira e da reparação dos males sofridos por esse

povo durante a escravidão começam a ser implementadas, como a aprovação da lei

10639, que torna obrigatório o ensino de história da África nas escolas públicas e

particulares brasileiras (BRASÍLIA, 2003) e do decreto nº 4.887, que versa sobre a

implementação de procedimentos administrativos para a titulação e demarcação das

terras de remanescentes quilombolas brasileiros (BRASÍLIA, 2003).

A segunda e última mesa do dia 28/06 intitulava-se “Memória Negra e Traços

da Cidade”. Ela foi composta pela Professora da Universidade do Estado do Rio de

Janeiro  (UNIRIO)  e  uma  das  coordenadoras  do  projeto  Passados  Presentes  –

Memória  da  Escravidão  no  Brasil,  Keila  Grinberg;  pela  Professora  Titular  da

Universidade Federal  Fluminense (UFF),  Marta  Abreu,  também coordenadora  do

projeto Passados Presentes; pela Professora da Universidade Federal  do Rio de

Janeiro (UFRJ) e componente do Laboratório  de Estudos Africanos (LEÁFRICA),

Monica Lima; e pelos representantes do NMAAHC, William Pretzer e Paul Gardulo;

sendo  mediada  por  Ismênia  de  Lima  Martins,  Professora  Emérita  da  UFF  e

componente do Núcleo de Estudos de Migrações, Identidades e Cidadania (NEMIC).

A  mesa  se  inicia  com  a  fala  dos  representantes  do  NMAAHC,  muito

semelhante àquela proferida por Paul Gardulo no dia 27/06, enfatizando, novamente

as dimensões de “resistência” e “resiliência” associada à história afro-americana.

Porém, as falas aqui contidas trazem uma dimensão mais histórica do NMAAHC,

focando  em  como  se  deu  sua  formação  enquanto  instituição.  Um  ponto  muito

interessante relacionado a essa história é que, inicialmente, o Museu não possuía

um acervo:  foi  através de doações de objetos  e  coleta  de relatos de famílias  e

instituições  afro-americanas  que  o  acervo  do  Museu  foi  constituído,  enfatizando

assim, a existência de uma cooperação entre museu e comunidade – nesse caso,

nacional, pois cooperaram com o Museu famílias provenientes de todo os Estados

Unidos  da  América  –  de  acordo  com  os  parâmetros  da  Nova  Museologia,

observados no segundo capítulo.

A  fala  da  Professora  Marta  Abreu,  junto  à  fala  de  Keila  Grinberg,

apresentam  o  projeto  Passados  Presentes  –  Memória  da  Escravidão  no  Brasil

enfatizando os mesmos pontos abordados pela Professora Hebe Mattos, durante a
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mesa  de  debate  “Os  Desafios  do  Circuito  Histórico  de  Celebração  da  Herança

Africana” apresentada no dia 27/06 e já descrita neste capítulo.

Em seguida, Monica Lima, que redigiu junto com outras pessoas o Dossiê do

Cais  do  Valongo  para  a  candidatura  deste  sítio  arqueológico  a  Patrimônio  da

Humanidade, fala sobre o dossiê e a importância de que o Cais Valongo tenha sua

candidatura aceita pela UNESCO. Uma passagem interessante de sua fala destaca

a  cidade  como  sendo  um  “espaço  socialmente  construído  e  permanentemente

reconstruído”,  o  que  desperta  a  mutabilidade  dos  processos  urbanos  e  a

permanente transformação das representações sociais acerca deste espaço e sua

memória.

A  roda  de  Conversa  intitulada  “Quilombos  do  Amanhã”  ocorreu  no

Observatório do Amanhã, nas dependências do Museu do Amanhã, no dia 29 de

junho, das 15:00hs às 17:00hs. Os convidados para dialogar neste debate foram:

Damião Braga, presidente do Conselho Diretor do Quilombo da Pedra do Sal; Thaís

Rosa  Pinheiro,  sócia-fundadora  do  projeto  de  turismo  comunitário  Conectando

Territórios;  Daniela  Yabeta,  editora  da  revista  do  Observatório  Quilombola,

historiadora e organizadora do Atlas Quilombola; Rafael Sanzio dos Anjos, Professor

Titular da Universidade de Brasília (UnB) e Humberto Adami, novamente presente no

espaço de diálogo.

Durante a roda de conversa a candidatura do Cais do Valongo a Patrimônio

da  Humanidade  foi  colocada  como  algo  positivo  para  a  viabilização  de

reconhecimento  e titulação do Quilombo da Pedra do Sal  e  de  outros,  tanto no

Estado do Rio de Janeiro, quanto no Brasil, uma vez que traz visibilidade nacional e

internacional para a questão da Matriz Africana brasileira e isso pode fortalecer o

movimento negro do país.

Uma questão interessante levantada pelos palestrantes é a de que o Rio de

Janeiro funcionaria como uma “caixa de ressonância” para a questão dos quilombos

e da preservação da memória afro-brasileira, o que traria pessoas de várias partes

do Brasil para debater o assunto.

Aqui,  a  narrativa  perpassa  de  forma  mais  acentuada  a  dimensão  da

“reparação”, do “orgulho” e do “reconhecimento” da história da diáspora africana e

menos a dimensão da “resistência” e “resiliência” que é proposta durante as mesas

de debate descritas anteriormente.
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A “resistência”  é aqui  vista  na forma da luta  viva,  da necessidade de os

afrodescendentes se fazerem enxergar enquanto um povo que ainda vive e cuja

história ainda está sendo escrita. A “resistência” não é enfatizada como uma questão

que concerne ao período escravocrata e que deve ser lembrada,  mas sim, uma

dimensão em curso, necessária para garantir  e proteger o futuro da comunidade

quilombola e de toda a comunidade negra residente na Pequena África.

O diálogo é  tido  como uma ferramenta  importante  para  a divulgação da

história  negra,  criando  um  sentimento  de  “pertencimento”  dentre  os

afrodescendentes  e  contribuindo  com a  quebra  dos  estereótipos  ligados  a  essa

população que, muitas vezes, fomentam crimes de ódio e racismo.

Desta forma, os palestrantes salientam que o diálogo promovido pelo Museu

do Amanhã – através da realização de um evento dedicado à Matriz Africana – é

interessante  e  benéfico,  mesmo  esse  equipamento  cultural  sendo  fruto  de  um

contexto de remoções e repressão da população local, provocado pela forma como

se conduziu a revitalização da Zona Portuária carioca.

Após discorrer sobre o evento, pode-se inferir que o Museu, nesse caso,

promove e media o diálogo entre as “esferas globais e locais” (GIDDENS, 2002): o

Museu  do  Amanhã  organizou  o  evento  sobre  a  Matriz  Africana,  montando  uma

comissão em parceria com representantes de movimentos sociais locais, ao mesmo

tempo que convida para o diálogo agentes representantes de museus fora do Brasil

e representantes do poder público brasileiro.

Essa mediação é dada pelo caráter de “interface” (GROSSMANN, 2011) dos

museus, sua necessidade de se adequar às demandas do público – visto que o

museu é uma organização moderna, inserida nas dinâmicas da globalização.

Durante o evento “Vivências do Tempo: Matriz Africana”, pode-se perceber a

produção de significado que opera através da “interface” do Museu, transformando,

através desse diálogo, as representações sociais ligadas a um determinado grupo,

nesse caso a população afrodescendente brasileira.

Isso  é  identificável  através  do  discurso  apresentado  pelos  diversos

palestrantes durante  o evento,  que enfatizam a todo momento  as dimensões de

“resistência”, “resiliência” e “orgulho” ligando-as à diáspora africana, como forma de

negar uma ideia de “vitimização”, comumente associada à imagem do negro afro-

brasileiro na narrativa oficial.
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Esta transformação da imagem associada à memória e representação do

negro  na  sociedade  brasileira,  bem  como  o  debate  que  o  Museu  promove,  se

reafirma  como  resultante  do  diálogo  entre  o  “local  e  global”  (GIDDENS,  2002),

quando  é  possível  inferir  que  está  de  acordo  com  os  esforços  internacionais

realizados pela UNESCO, de combate ao racismo e resgate da memória de Matriz

Africana, encontrando paralelos em práticas de museus de outros países como visto

durante o próprio evento com a participação dos representantes do Memorial ACTe e

do NMAAHC.

Já através do dissenso, é possível perceber o Museu como “equipamento

produtor de subjetividades” (GUATTARI e ROLNIK, 1996), pois através do diálogo

que ele promove entre os diversos atores sociais, as dimensões de “resistência” e

“resiliência” são, durante o evento, colocadas de duas formas diferentes, embora

positivas, por esses atores.

Quando a dimensão da “resistência” e da “resiliência” são discutidas pelos

representantes do poder público brasileiro, ela tem o Cais do Valongo como símbolo

concreto e é colocada no passado. A “resistência” e a “resiliência” estavam ligadas à

figura do antepassado escravizado e deveriam ser lembradas e preservadas através

da memória desse passado, materialmente simbolizada pelo Cais do Valongo e sua

futura condição de Patrimônio da Humanidade.

Já na visão dos representantes dos movimentos quilombolas, as dimensões

de  “resistência”  e  de  “resiliência”,  não  só  são  menos  enfatizadas,  como  são

colocadas no presente,  tendo seu símbolo concreto  nas lutas pela  titulação dos

quilombos e pela visibilidade da cultura afro-brasileira. As dimensões enfatizadas,

nesse caso, são as de “reparação” e “reconhecimento”. Para esses agentes, o Cais

do Valongo como Patrimônio da Humanidade representa uma “caixa de ressonância”

para as questões relativas à valorização da Matriz Africana no contexto brasileiro,

representando “resistência” e “resiliência” sim, mas através do “reconhecimento” e

da possibilidade de “reparação” pelas mazelas enfrentadas pelo povo afro-brasileiro

durante o período escravocrata.

Nas  duas  visões  as  dimensões  do  “orgulho”  e  do  “pertencimento”  são

enfatizadas  como  elementos  necessários,  agindo  como  aglutinadores  e

propagadores da luta pela visibilidade da Matriz Africana e sua valorização perante a

sociedade.
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4.1.2. “Respeito”

A mostra faz parte de uma iniciativa mais ampla do Theatrum Mundi, centro

independente de pesquisa urbana com sede em Londres que promove fóruns de

discussão,  projetos  e  exposições  ao  redor  do  mundo  sobre  cultura  e  habitação

urbana. O núcleo trabalha juntamente com arquitetos, escritores, músicos e vários

outros atores sociais,  pretendendo pensar  as transformações urbanas no mundo

globalizado. 25

 O projeto proposto para a exposição “Respeito” já havia sido apresentado

nos dois anos anteriores a 2016, respectivamente, na cidade de Nova York e na

cidade de Londres, sobre as temáticas “Projetar para a Liberdade de Expressão” e

“Projetar Terrenos Comunais Urbanos”. Embora as propostas sejam diferenciadas

em cada cidade-sede,  a  ideia  principal  é  a  mesma,  ou  seja,  os  mais  diferentes

atores sociais projetam possíveis soluções, no caso de cada cidade, para a temática

abordada.

Essa exposição não tem enfoque único na Região Portuária da cidade do

Rio  de Janeiro,  mas como mais  de  um dos projetos  que compunham a mostra

referiam-se  a  essa  zona  da  cidade,  considerei  pertinente  incluí-la  na  presente

pesquisa. Vale salientar que apenas os projetos que compunham a exposição serão

perpassados  pela  análise,  que  terá  seu  enfoque  naqueles  referentes  à  Zona

Portuária carioca.

Essa  foi  uma  exposição  a  qual  tive  oportunidade  de  observar  in  loco.

Portanto, para a análise não será utilizado nenhum dispositivo de mediação – tais

como livros ou publicações acerca da mostra – como fonte majoritária e crucial de

informação sobre o evento.

Em seu texto, a exposição “Respeito” não nega o descaso do poder público

com as áreas empobrecidas da cidade do Rio de Janeiro, afirmando a partir desse

ponto o propósito  de se imaginar  maneiras  de promover  o “respeito”  na cidade.

Desta forma, ela parte de algo que está dado e propõe um diálogo com a população

por meio dos projetos apresentados. Os projetos são idealizados por uma variedade

25  “Theatrum Mundi”. Disponível em: <http://theatrum-mundi.org/about/> Acesso em 08/11/2016.
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de indivíduos díspares,  tanto  em termos  de formação escolar  quanto  em idade,

ocupação, etc.

Isso favorece a dimensão de reconhecimento e representatividade que se

espera  despertar  no  público,  já  que  indivíduos  de  variadas  classes  sociais,

ocupações,  idades  e  etnias  puderam  participar,  expondo  suas  ideias  e  sendo

ouvidos.

Desta forma a mostra coloca a capacidade de subversão desse quadro nos

indivíduos que vivem no meio urbano: seriam eles os agentes principais da mudança

nas relações de “desrespeito”.

Ao Museu, nesse caso, coube o papel de fomentar a discussão e oferecer

seu espaço para divulgar e debater sobre as propostas dos agentes sociais; dessa

forma,  ele  se  mostra  em  consonância  com  a  Nova  Museologia  e  os  preceitos

observados na  Declaração de Caracas sobre a necessidade desse equipamento

cultural integrar-se com a comunidade, a fim de promover o seu desenvolvimento

social.

Pode-se perceber  também, o  diálogo proposto  entre  atores  globais  –  as

organizações e urbanistas estrangeiros participantes – e atores locais, sendo estes,

representados pelos moradores da cidade que inscreveram seus projetos e foram

aprovados.

Foram dez projetos aprovados para compor a exposição e três menções

honrosas,  escolhidas  pelo  júri.  Eles  foram distribuídos  em  banners  num espaço

localizado no segundo andar do Museu do Amanhã, e tratavam das mais variadas

formas de desrespeito que ocorrem na cidade do Rio de Janeiro e suas respectivas

soluções.
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Fig. 2: Fotografia da Mostra “Respeito”, Julianne Gouveia / Spectaculu.
Fonte: http://www.spectaculu.org.br/mostra-respeito-designing-respect/

Foram apresentados na  mostra,  projetos  que  propunham refletir  sobre  o

desrespeito  por  meio  da  intervenção  artística  no  espaço  urbano.  São  eles  os

projetos “Paginário” e o “Favela barroca” (dois projetos que tratavam do desrespeito

ocasionado pelo  machismo e desigualdade de gênero  intitulados “Você conhece

esta  mulher?”  e  “Casa  de  acolhimento  feminino”);  aqueles  que  atuariam  em

comunidades específicas,  atendendo às necessidades delas,  como os intitulados

“Respeito: Memória, Moradia e Orgulho na Pequena África” e “Vozes que ecoam”,

focados na Zona Portuária; o projeto “Escola de cinema da Vila Kennedy”, com foco

na Vila  Kennedy;  aquele voltado para a melhoria  da travessia entre o Morro do

Alemão  e  a  região  de  Olaria,  batizado  de  “Escada  do  Amor”;  o  referente  à

comunidade do Chapadão, chamado de “Museu de Arte Urbana do Chapadão”; e

aquele que diz respeito ao muro que foi construído ao longo da Linha Vermelha,

intitulado “Proteção para cidadãos de bem ou de bens”.

Além destes, temos os projetos voltados para a cidade como um todo, como

no caso  do  projeto  “Sinal  Amarelo!”,  que propõe  uma intervenção  no  transporte

coletivo da cidade; do projeto “Helpet” que foca em ajudar animais abandonados; e o

projeto “Nosso Lugar”, que pretende promover a interação dos habitantes da cidade

com seu bairro, seus vizinhos e sua rua.

http://www.spectaculu.org.br/mostra-respeito-designing-respect/
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 Porém, aqueles que serão aqui  analisados são os intitulados “Respeito:

Memória, Moradia e Orgulho na Pequena África” de autoria da arquiteta Anne-Marie

Broudehoux junto  com os também arquitetos  Helena Galiza  e  Jonathan Simard,

além  do  geógrafo  João  Carlos  Monteiro;  e  “Vozes  que  ecoam”  de  autoria  da

estudante de fotografia Miriã Brasil.

O  primeiro  propõe  a  revitalização  da  Rua  São  Francisco  da  Prainha,

tornando  a  localidade  um  espaço  de  convivência  para  a  comunidade

afrodescendente da região, principalmente para o Quilombo urbano da Pedra do Sal.

Fig. 3: Fotografia do banner do projeto “Respeito: Memória, Moradia e Orgulho na Pequena África”,
Thalita Pereira Braga.
Fonte: acervo pessoal.

Assim, de acordo com o projeto, a Rua seria transformada em uma via de

passagem só para pedestres e os imóveis pertencentes ao Quilombo, reformados e

transformados em moradias para a comunidade quilombola. Os prédios revitalizados

também seriam preparados para abrigar comércios variados.

O  segundo  projeto,  se  trata  de  uma  homenagem  a  personalidades

importantes historicamente para a região da Pequena África. Ele pretende instalar

estátuas dessas personalidades na região e, através da implantação de “QRcodes”,

possibilitar que, por meio de seus celulares, os passantes possam aprender sobre a

história dessas pessoas e consequentemente, sobre a história da Zona Portuária.
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Fig. 4: Fotografia do banner do projeto “Vozes que ecoam”, Thalita Pereira Braga.
Fonte: acervo pessoal.

Com o objetivo de aproximar o passado e o presente, cada personalidade

terá o conteúdo de seu “QRcode” modificado semanalmente para o relato verídico

de um morador do Rio de Janeiro, de acordo com Brasil (2016), falando sobre o que

ele vive na sociedade atual.

Nota-se,  durante  a  descrição  dos  projetos,  sua  ênfase  na  questão  da

memória afro-brasileira, isto é, na necessidade de reconhecimento dessa memória

enquanto válida, importante e digna de apreço.

No caso do primeiro projeto,  também podemos notar  a  identificação e  o

reconhecimento da importância do Quilombo da Pedra do Sal, que ainda não possui

sua titulação oficial, mas é organizado e possui líderes atuantes na preservação e

divulgação da memória local,  tendo inclusive, um dos membros de seu conselho

diretor compondo a Comissão de Matriz Africana do Museu do Amanhã.

A  dimensão  de  produção  de  significado,  atrelada  à  modificação  das

representações sociais, está presente nessa exposição por meio do deslocamento

do lugar do cidadão comum ante os processos de transformação urbanos. Isto se

dá, através do diálogo estabelecido entre os “atores locais” e os “atores globais” –

tendo  estes  conceitos  segundo  a  acepção  de  Giddens  (2002)  –  uma  vez  que

poderiam  conceber  e  submeter  projetos  para  avaliação,  quaisquer  pessoas,

residentes da cidade do Rio de Janeiro ou não. Os projetos serão arquivados pelo
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Theatrum  Mundi,  podendo  ser  utilizados  em  outros  eventos  ou  implementados

posteriormente.

3.2 Duas exposições no Museu de Arte do Rio

A exposição “O Abrigo e o Terreno: Arte e Sociedade no Brasil” faz parte do

primeiro conjunto de exposições apresentadas pelo Museu de Arte do Rio, após a

sua inauguração. Ela ficou aberta ao público do dia 01/03/2013 ao dia 14/07/2013.

Já  a  exposição “Do Valongo à  Favela:  imaginário  e  periferia”  esteve em

exibição do dia 27/05/2014 ao dia 10/05/2015. Ela integrou um circuito de eventos

dedicados à comemoração do aniversário de 450 anos da cidade do Rio de Janeiro

no ano de 2015. Essa exposição trata da história da Região Portuária carioca e de

sua população tradicionalmente negra e de baixo poder aquisitivo.

A seguir, realizo a descrição e análise dessas exposições.

4.2.1. “O Abrigo e o Terreno: Arte e Sociedade no Brasil”

 Esta foi uma exposição à qual não tive acesso direto; desta forma, minha

descrição se pautará em matérias jornalísticas, vídeos, fotos e pela descrição de

algumas das obras expostas, encontradas nos  sites dos coletivos ou dos artistas

que as produziram.

Além disso, também considerei pertinente, incluir a descrição do debate de

encerramento  da  exposição,  que  ocorreu  no  dia  10/07/2013  e  contou  com  a

participação dos curadores, de artistas, professores e curiosos, e ao qual tive acesso

por  meio  do  Canal  do  Museu  de  Arte  do  Rio  no  YouTube.  A  análise  será

empreendida através da intersecção entre o debate e a exposição.

 A exposição tem como tema principal as diversas formas de se habitar a

cidade e como se dá o conflito e a aliança dessas formas com as transformações

urbanas no espaço público e privado da urbe. Dentre as criações participantes, está

uma  obra  interativa  de  Hélio  Oiticica,  intervenções  urbanísticas  e  artísticas  de

coletivos diversos, vídeos produzidos sobre as remoções que se deram no período
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anterior à Copa do Mundo da FIFA de 2014, a obra “Where to?” de Márcio Almeida,

além de fotos, gravuras, recortes de jornais, entre outras.

As obras que receberam destaque na exposição foram aquelas produzidas

através  do  coletivo  Dulcinéia  Catadora,  do  coletivo  E/OU,  a  obra  resultante  do

Projeto Morrinho, aquela sobre a ocupação sem-teto Prestes Maia em São Paulo, a

obra “Where to?” de Márcio Almeida e a obra interativa de Hélio  Oiticica.  Desta

forma, embora a descrição aqui  empreendida perpasse toda a exposição, ela se

deterá por mais tempo nas obras destacadas acima.

Logo  que  se  adentra  a  sala  da  exibição,  pode-se  ver  os  livros

confeccionados por um grupo de adolescentes, crianças e adultos moradores do

Morro da Providência e da comunidade da Pedra Lisa,  que se localiza atrás do

Morro da Providência e, na época, estava sob a ameaça de remoção. Ao lado dos

livros  havia  um  vídeo  que  mostrava  seu  processo  de  confecção.  O  projeto  foi

conduzido ao longo de um ano pelo coletivo Dulcinéia Catadora a convite do MAR

para, com os livros produzidos, compor a exposição. O coletivo foi iniciado em 2007

e  funciona  nas  dependências  de  uma  cooperativa  que  trabalha  com  materiais

recicláveis em São Paulo. 26

Os livros foram, majoritariamente, feitos por moradores da comunidade da

Pedra  Lisa,  através  de  visitas  semanais  feitas  pelo  coletivo.  Os  exemplares

produzidos abordam temas como cidadania, o direito de transitar pela cidade, os

problemas  de  moradia  enfrentados  pelos  habitantes  daquela  localidade  e  as

soluções encontradas por eles para lidar com esses problemas, entre outros. 27

26 “O Coletivo Dulcinéia Catadora”. Disponível em: <http://www.dulcineiacatadora.com.br/> Acesso em
11/12/2017.
27 “O Abrigo e o Terreno”. Disponível em: <http://www.dulcineiacatadora.com.br/O-Abrigo-e-O-Terreno-
Shelter-and-Land> Acesso em 12/12/2017.
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Fig. 5: Fotografia “O Abrigo e o Terreno: Arte e Sociedade no Brasil”.
Fonte: https://valdoresende.com/2013/07/12/o-mar-de-janeiro-e-de-sempre/.

Aqui,  nota-se  o  caráter  inclusivo  do  Museu  e  sua  caracterização  como

“interface”  (GROSSMANN,  2011),  a  partir  do  momento  em  que  ele  promove  a

interação  entre  o  coletivo  Dulcinéia  Catadora  e  as  comunidades  envolvidas  na

produção dos exemplares expostos – através do convite realizado ao coletivo para

que ele conduzisse o trabalho e expusesse o resultado no Museu.

Ao  lado  dos  livros,  encontrava-se  exposta  a  obra  “Re(des)cartógrafos”,

resultado  de  uma  intervenção  artística  em  Curitiba,  conduzida pelo  coletivo  de

artistas E/OU, composto por Goto, Cláudia Washington e Lúcio Araújo.

O grupo colocou um mapa da região de Pinheirinho, na zona sul da cidade,

em uma travessia subterrânea da região, por onde transitava um grande contingente

de pessoas ao longo do dia e encorajou que os passantes intervissem nele. Assim

começou  uma  série  de  intervenções  que  partiam  das  próprias  pessoas  que

circulavam naquela área. O trabalho avançou, e foi adicionado a um novo mapa os

trajetos desenhados pelas pessoas no mapa anterior, assim, a partir destes dados, o

grupo visitou os lugares citados pelas pessoas e acabou por  elaborar  um mapa

https://valdoresende.com/2013/07/12/o-mar-de-janeiro-e-de-sempre/
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específico para uma comunidade situada em área de risco, intitula Pequeno Espaço

– além de outros projetos. 28

Esse mapa, gerado a partir do trabalho do grupo em Curitiba estava exposto

na mostra “O Abrigo e o Terreno: arte e sociedade no Brasil”, juntamente a registros

em vídeo e áudio referentes a obra.

Fig. 6: Fotografia da obra “Re(des)cartógrafos”, Lúcio Araújo.
Fonte: https://www.flickr.com/photos/22739476@N03/sets/72157632908271540/with/8533098328/.

Logo em seguida, encontrava-se a obra “Projeto Morrinho”, uma réplica da

favela Pereira da Silva, reproduzida a partir da maquete original, com 350 metros

quadrados, que se encontra na referida favela, e começou a ser produzida a partir

de uma brincadeira dos meninos moradores da comunidade, no ano de 1997.  29

Essa réplica, que permaneceu no MAR após o término da exposição (exposta no

hall de entrada do Museu), também foi construída por jovens moradores da favela

Pereira  da  Silva.  Crianças,  também  moradoras  daquela  localidade,  puderam

28 “Cartografia da vida urbana”. Disponível em: <http://www.gazetadopovo.com.br/caderno-g/cartogra-
fia-da-vida-urbana-c4t6nvomiewuakntsivj8k3m6> Acesso em 12/12/2017.
29 “Uma pequena revolução”. Disponível em: <http://morrinho.org.br/missao/> Acesso em 13/12/2017.
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contribuir com a construção da réplica através de uma ação educativa promovida

pelo Museu. 30

Fig. 7: Fotografia da obra “Projeto Morrinho”.
Fonte: http://www.redebrasilatual.com.br/revistas/82/curta-essa-dica.

No centro do salão de exposições, encontrava-se a obra feita através de

coletivos de arte que frequentaram a Ocupação Prestes Maia de 2003 a 2007. 31 Ela

consiste em uma mostra audiovisual intitulada “Poética do Dissenso”, composta por

quatro paredes que formam um espaço separado do resto da exposição.

No meio desse quadrado,  o visitante se senta e assiste a reportagens e

vídeos produzidos pelos coletivos, relacionadas à ocupação, que são projetados nas

paredes.

Do lado oposto ao que é exibido o vídeo, em cada parede, há cartazes e

frases  produzidas  pelos  mesmos  coletivos  de  arte,  aludindo  à  temática  de

resistência e de conflito sociopolítico, que envolve aquele contexto.

30 AÇÃO EDUCATIVA, especial O Abrigo e o Terreno. Produção de Ivo Godoy. Rio de Janeiro: MAR,
2013, 1 vídeo YouTube. Disponível em: <https://www.YouTube.com/watch?v=YtmNRQckkO4> Acesso
em: 12/12/2017.
31 “O  Abrigo  e  o  Terreno:  arte  e  sociedade  no  Brasil”.  Disponível  em:
<http://museudeartedorio.org.br/pt-br/exposicoes/o-abrigo-e-o-terreno> Acesso em 12/12/2017.

http://www.redebrasilatual.com.br/revistas/82/curta-essa-dica
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Fig. 8: Fotografia da obra “Poética do Dissenso”, Túlio Tavares.
Fonte: https://tuliotavares.wordpress.com/poetica-do-dissenso-museu-mar/.

A instalação “Nas Quebradas” de Hélio Oiticica é uma réplica produzida a

partir do original de 1979, com a qual as pessoas podem interagir,  adentrando o

espaço criado com vários materiais, como madeira, telhas e pedras.

Fig. 9: Fotografia da obra “Nas Quebradas”.
Fonte: https://br.pinterest.com/pin/291608144607647301/.

https://br.pinterest.com/pin/291608144607647301/
https://tuliotavares.wordpress.com/poetica-do-dissenso-museu-mar/
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A obra,  parafraseando  um  dos  curadores  da  mostra,  Paulo  Herkenhoff,

dialoga  com outras  duas que lhe  estão próximas,  propositalmente  colocadas no

campo de  visão  de  quem interage  com ela:  uma gravura  de  Lasar  Segall,  que

mostra as mulheres do Mangue – uma zona de prostituição que foi  removida do

Centro  da  cidade  –,  e  uma  obra  de  Antônio  Manuel,  feita  com  a  intenção  de

homenagear Hélio Oiticica e que originalmente ficava na Favela da Catacumba, que

também não existe mais. Esse diálogo, de acordo com a fala do curador, insere a

obra “Nas Quebradas” no contexto das remoções. 32

Por sua vez, a obra “Where to?” de autoria de Márcio Almeida, ficava na

saída  da  exposição  e  fazia  uma  alusão  ao  processo  de  remoção  sofrido  pelas

ocupações presentes nos antigos prédios da Região Portuária, por alguns residentes

dessa  região  e  outras  partes  da  cidade  –  como  a  Vila  Autódromo  –  durante  a

revitalização urbana e a preparação para os megaeventos esportivos que viriam a

acontecer em 2014 e 2016.

Figura 10: Fotografia da obra “Where to?”, Alexandre Durão/G1.
Fonte:http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2013/02/museu-de-arte-do-rio-recebe-ultimos-
preparativos-para-inauguracao.html.

32 Essa é uma transcrição não literal de uma fala do curador Paulo Herkenhoff durante a palestra de 
encerramento da exposição “O Abrigo e o Terreno”, realizada no dia 10/07/2013.

http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2013/02/museu-de-arte-do-rio-recebe-ultimos-preparativos-para-inauguracao.html
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2013/02/museu-de-arte-do-rio-recebe-ultimos-preparativos-para-inauguracao.html
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O debate  de  encerramento  da  exposição  “O  Abrigo  e  o  Terreno:  Arte  e

Sociedade no Brasil” ocorreu na Escola do Olhar, no dia 10/07/2013 das 19:00hrs às

22:00hrs,  e  teve  como  tema  a  curadoria  da  exposição.  Como  organizadores  e

convidados para o debate, estavam presentes os curadores da exposição, Paulo

Herkenhoff e Clarissa Diniz; Fabiana Borges, artista integrante de um dos coletivos

que compuseram a mostra “Poética  do Dissenso”;  Felipe Cerppas,  Professor  de

Filosofia  da UFRJ e Ivana Bentes,  integrante do Departamento de Comunicação

Social da UFRJ.

Estavam presentes no debate, majoritariamente, artistas, com alguns poucos

professores  e  curiosos,  sem  presença  de  moradores  da  Região  Portuária  ou

representantes de movimentos sociais ligados a ela.

Durante sua fala, Fabiane, que inicia o debate, faz uma crítica ao Museu de

Arte do Rio, por ele ser fruto do projeto Porto Maravilha, que ainda promovia, na

época,  remoções  e  despejos  de  ocupações  e  moradores  no  Centro  do  Rio  de

Janeiro,  a  fim de  viabilizar  suas  obras.  Assim,  parafraseando  a  artista,  “o  MAR

representava tudo que a ocupação Prestes Maia lutou para impedir: o despejo dos

moradores sem-teto dos prédios abandonados e a  gentrificação.”  Segundo ela, a

mostra só foi promovida no Museu pela possibilidade de promover o debate sobre as

remoções e a problemática da moradia nas grandes cidades brasileiras. O que, para

a artista, não aconteceu de forma satisfatória.

O curador Paulo Herkenhoff enfatizou, em sua fala, que o MAR é um “museu

de contradições”, que critica a revitalização – através da exposição –, sendo produto

desta mesma revitalização, a partir do momento que promove discussões sobre as

remoções, entrando em diálogo com coletivos e projetos oriundos das favelas do

entorno e de outras cidades brasileiras.

Nessa  perspectiva,  o  Museu  é  um  mecanismo  de  diálogo  resultante  da

revitalização. Para o curador, cabe ao Museu disponibilizar o espaço de debate e

aos  coletivos,  movimentos  sociais  e  moradores  interessados,  ocuparem  esse

espaço de debate, aceitando seu convite de diálogo.

Na fala dos dois curadores presentes, percebe-se que o Museu não finda a

discussão das questões referentes à moradia com o término da exposição, uma vez

que, através dela, ele produz acervo e memória, para serem trabalhados em outras

ocasiões, tendo a possibilidade de levar a discussão a outras cidades.
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Outro aspecto importante na fala de Herkenhoff é a caracterização do MAR

como um museu “local e suburbano”, isto é, um museu para pessoas comuns que

não têm um conhecimento profundo sobre arte,  mas com as quais é importante

dialogar.

Desta  forma,  pode-se  perceber,  tanto  na  exposição  quanto  nas  falas

apresentadas  no  debate  de  encerramento,  o  Museu  de  Arte  do  Rio  como  um

“equipamento  produtor  de  subjetividades”  (GUATTARI,  1996),  isso  porque,  na

exposição, ao promover a reflexão sobre a problemática da moradia, o Museu faz

com que obras de períodos distintos dialoguem entre si, num processo de produção

de sentido que redefine o lugar da obra dentro do contexto trabalhado – como no

caso da obra “Nas Quebradas” de Hélio Oiticica e da obra “Where to?” de Márcio

Almeida – o que, tanto para aqueles que lidam com arte do circuito tradicional, no

primeiro caso,  quanto para aqueles que desconhecem esse circuito,  no segundo

caso, tem a capacidade de produzir reflexão e debate sobre os temas relacionados à

moradia, remoções e modos de se habitar o espaço urbano.

Essa forma de combinar o significado das obras está em consonância com a

definição  de  “Museu  local  e  suburbano”  dada  ao  MAR  pelo  curador  Paulo

Herkenhoff, dado que ele dialoga com os especialistas e o visitante comum.

 Tanto durante a exposição quanto durante o debate, ao MAR não é negado

seu  lugar  de  produto  de  uma  revitalização  urbana  que  promove  remoções  e

segregação, como pontuado no debate, mas ele assume seu lugar de contradição e

dialoga com aqueles que sofreram com o processo de reurbanização.

Exercendo sua “interface” (GROSSMANN, 2011), o Museu de Arte do Rio

transforma  as  representações  sociais  sobre  as  ocupações  –  por  exemplo  ao

convidar artistas que participaram da ocupação Prestes Maia para expor o trabalho

fruto dessa participação. Além de promover a visibilidade de projetos desenvolvidos

em comunidades, tanto dentro da região portuária quanto fora dela.

4.2.2. “Do Valongo à Favela: Imaginário e Periferia”

A mostra “Do Valongo à Favela: Imaginário e Periferia” perpassa o período

escravocrata  brasileiro,  o  surgimento  das primeiras favelas da cidade do Rio de

Janeiro,  as reformas portuárias do início do século XX durante a gestão Pereira
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Passos, e aspectos da Herança Africana fortemente presente na cidade, sobretudo

na Região Portuária. Em alguns momentos é mencionada a reforma proporcionada

pelo projeto Porto Maravilha, porém apenas pontualmente, sem enfoque direto.

 Para a análise foi utilizado o livro sobre a exposição, também intitulado “Do

Valongo à Favela: Imaginário e Periferia”, onde cada capítulo é escrito por um dos

curadores  da  exposição.  A  obra  foi  produzida  através  do  Instituto  Odeon,  a

Organização  Social  (OS)  responsável  pela  gestão  do  Museu  de  Arte  do  Rio,

realizada em parceria  com a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro.  Ele relata

textualmente o evento, possuindo imagens de suas obras e da maneira como foram

dispostas ao público na ocasião.

Tendo seus capítulos escritos e organizados pelos próprios curadores da

exposição,  o  livro  aqui  utilizado não possui,  nesse sentido,  conflitos de intenção

sobre a abordagem do tema junto a mostra realizada. Assim, considera-se a obra

como  fonte  principal  de  material  para  a  análise.  A partir  disso,  nos  parágrafos

seguintes será exposta a síntese dos capítulos do livro em conjunto com a análise

empreendida.

Com  uma  abordagem  histórica,  o  primeiro  capítulo  traz  a  formação  da

Região Portuária. Segundo o autor Rafael Cardoso, seu caráter de espaço violento e

empobrecido prevalece desde o início, de modo que na época, era conhecida como

uma das regiões mais perigosas do Rio, o Bairro Rubro. 33

Assim, o autor evoca a ideia de que o bairro seria o antro daquilo que não se

desejava ver: a chegada dos povos escravizados e os armazéns onde eles eram

vendidos, o despejo de lixo no mar, a igreja onde iam se confessar os condenados à

morte e, mais tarde, a moradia dos escravos libertos que não tinham para onde ir e

dos soldados sobreviventes da Guerra de Canudos, aos quais o governo prometera

casas que, no entanto, nunca providenciara.

Ao mesmo tempo que trata das dimensões que envolvem pobreza e miséria

na história da Zona Portuária, o capítulo a descreve como lugar de resistência, onde

a população negra manteve e propagou a cultura de seus ancestrais, confrontando a

escravidão através de ocupações quilombolas e criando por meio de sua vivência

formas de expressão cultural, como o samba e o carnaval.

33 Rafael Cardoso se utiliza deste termo com frequência durante o capítulo, tomando-o do cronista 
João do Rio, que descrevia a região desta forma no início do século XX.
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A mesma história que degradava a região aos olhos de quem lucrava com o
tráfico dotava-a de grande poder simbólico para suas vítimas. (…) Entre o
final  do século  XIX e o início  do XX – nas décadas que se seguiram a
libertação dos escravos –, a cultura afro-brasileira e seus cultos foram se
afirmando com nova visibilidade na área entre Saúde e Gamboa, Cidade
Nova e Mangue. (…) demarcaram as fronteiras daquilo que seria batizado
posteriormente de “Pequena África”. (CARDOSO, 2015, p. 19)

Esse ímpeto de positivar a “resistência” da chamada Pequena África e seu

entorno, destinado a alocar as “classes perigosas”, é mantido durante todo o livro. A

própria espacialidade da exposição e a forma como foram dispostas suas obras no

MAR focam nesse aspecto,  permitindo produzir  significados –  como proposto no

segundo capítulo – sobre a história da região e do povo que a habita,  trazendo

ângulos  mais  populares  do  acontecimento,  normalmente  contado  de  forma  a

privilegiar a narrativa oficial, já que segundo essa narrativa ao rejeitar algo benéfico

como a vacinação – sem destacar seus motivos para isso – os revoltosos eram

ignorantes e não possuíam uma opinião válida.

Outro exemplo da abordagem de “resistência” é a descrição feita acerca da

Revolta  da  Vacina:  colocando  o  governo  e  seus  agentes  como  autoritários,

explicitando uma falta de política de conscientização populacional, uma vez que a

vacinação foi imposta: quem fosse contrário à medida, era preso e vacinado à força.

Na amostra eram expostos recortes de jornais e capas de revista da imprensa da

época, questionando a legitimidade da medida. Dessa forma, mesmo que o advento

da vacina tenha sido benéfico, dentro da narrativa oficial e dos preceitos higienistas

da época, a reação contrária da população não foi tratada como simples ignorância.

De certa  forma, ela  foi  exaltada como a reação de um povo oprimido diante do

abuso de autoridade estatal, e seus organizadores populares,  como Prata Preta,

colocados como heróis.

A periferia  ganhava  as  manchetes  –  como lugar  de violência,  é  claro  –
pagando  o  pato  pelas  ambições  frustradas  dos  opositores  do  governo.
Mesmo  derrotado,  o  povo  havia  mostrado  sua  força  e  sua  crítica  ao
autoritarismo  do  Estado;  e  os  nomes  de  seus  líderes  entraram  para  o
imaginário da cidade para sempre. (CARDOSO, 2015, p. 24)

Ao tratar das favelas, Cardoso detalha, antes de tudo, sua origem na cidade

do Rio de Janeiro; ele disserta sobre a política de demolição de cortiços que se deu

no governo de Pereira Passos e fez com que uma grande parcela das pessoas que

viviam nesses lugares se mudasse para os morros, sendo o Morro da Providência o
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primeiro a abrigar essas pessoas. Posteriormente, ele também serviria de moradia

aos soldados sobreviventes da Guerra de Canudos.

Reconhecendo  todas  as  mazelas  sofridas  por  aqueles  que  moram  nas

favelas, como falta de saneamento básico e habitações precárias, o autor destaca

que assim como o livro, a exposição, busca trazer à tona a história desses lugares e

sua voz, que constituiu e constitui a cidade do Rio de Janeiro:

(…) a favela não pode ser vista como ideal ou parâmetro, mas tampouco
pode ser tida como erva daninha ou mero problema social a ser combatido.
O primeiro passo para redimensionar a relação da cidade com suas favelas
é reconhecer a história das populações faveladas, seu direito de existência
e sua luta para se afirmar. (…) Assim, o MAR paga um tributo ao bairro onde
nasceu,  jogando  uma luz  sobre  o  “coração  das  trevas”  e  resgatando  a
palavra favela como termo digno de apreço. (…)  O imaginário da cidade
precisa urgentemente ser reformado também. (CARDOSO, 2015, p. 32)

Na passagem citada, é possível notar a comprovação da afirmação do MAR

como um “equipamento produtor de subjetividades”, segundo a acepção de Guattari

(1996), e de sua dimensão de “interface” (GROSSMANN, 2011), mantida através da

transformação  das  representações  sociais  acerca  do  termo  “favela”,  isto  é,

deslocando  esse  termo  da  sua  posição  de  representante  da  “violência”  e  da

“pobreza”  em  direção  a  uma  posição  “digna  de  apreço”,  como  afirma  Cardoso

(2015), diante da sociedade.

A atualidade  de  renovação  urbana  é  tratada  em um trecho,  no  final  do

capítulo, onde o autor fala da  gentrificação que sofre a Zona Portuária carioca e

como  isso  tem  afetado  os  morros  circunvizinhos,  principalmente  o  Morro  da

Conceição, que perdeu sua pecha de “favela” por ser considerado sítio histórico de

origem portuguesa, atraindo turistas, artistas e a classe média, que buscam morar

na região,  alterando significativamente seu cotidiano:  alterando,  assim, seu lugar

diante da cidade.

O segundo capítulo trata da visão de artistas e personalidades de meados

da década  de 1920 sobre  o  então  Morro  da  Favela,  trazendo  a  perspectiva  do

exótico  que  se  tinha  do  negro  e  sua  cultura  na  época.  Através  da  visão  de

estrangeiros,  Romulo Costa Mattos,  traz em seu texto  a ideia  de  selvageria:  Os

morros seriam espaços animalescos dentro de uma província civilizada.

Ao mesmo tempo, esse caráter de malandragem e selvageria era visto como

tradicional, algo de genuinamente brasileiro: O movimento artístico predominante na
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época era o modernismo, que buscava definir aspectos verdadeiramente brasileiros,

dando muita importância para a cultura nacional e suas características únicas.

A  valorização  simbólica  desses  “bairros”  portadores  de  uma  “alma

turbulenta” significava a aceitação de uma dimensão associada à “desordem” na

construção da identidade carioca (por  extensão,  nacional).  Tratava-se do tal  Rio

“pitoresco”, que não era mais ocultado – sendo mesmo ressaltado – naquele estágio

em que se encontrava o processo de “invenção das tradições” cariocas e brasileiras.

(…) a valorização simbólica  do Morro  da Favela  se  relacionava  com a ideia  de

originalidade, perseguida pelos intelectuais nacionais (MATTOS, 2015, p. 43).

Assim,  o  capítulo  perpassa  a  dimensão  da  idealização,  sendo

predominantemente descritivo, com ponto de vista histórico. Ele traz uma dualidade

latente: A exaltação do exótico, do original, ao mesmo tempo que uma aversão a

seus modos de vida, uma vez que o morro era o lugar que abrigava a população

pobre do Rio de Janeiro, que vivia em habitações simples, desprovidas de qualquer

conforto, num estado de insalubridade permanente.

De  fato,  a  imagem social  que  se  atribuía  aos  morros  é  de  morada  das

“classes perigosas”,  aqueles que aterrorizam a cidade e devem ser contidos ou,

quando muito, vistos como exóticos; sua cultura é vista como animalesca, causando

fascínio e medo aos que dela não fazem parte. Como nos fala Mattos, ao escrever

sobre  as  impressões  do  cronista  Gonçalo  Jorge  e  sobre  o  Jornalista  Orestes

Barbosa:

(…) ao tentar identificar quais seriam os elementos cariocas por excelência,
o cronista novamente realçava uma dimensão da cidade que negava os
valores da ‘civilização’. Em 1923, o jornalista Orestes Barbosa já ressaltara
o  Morro  da  Favela  pela  ‘originalidade’ de  seu  cotidiano  (…)  esse  autor
destacara  a  presença  das  ‘classes  perigosas’  no  cotidiano  da  colina,  e
afiançara: ‘por tudo isso é admirável’. (MATTOS, 2015, p. 43)

O ponto de vista do modernismo e de artistas estrangeiros sobre a favela e a

cultura afro-brasileira, apontam para uma tentativa de produzir um significado do que

é ser brasileiro, tentando modificar as representações sociais que se tinha a época

sobre  a  população afrodescendente  mas,  esta  tentativa  não passa  pelo  viés  da

“resistência” ou do “orgulho” pela Matriz Africana – como o faz a exposição aqui

analisada  –,  e  sim  por  uma  ideia  de  “originalidade”,  através  de  uma  suposta

“selvageria” dos modos de vida que possuía essa população na década de 1920.
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Já o terceiro capítulo, discorre sobre as variadas representações pictóricas

da favela ao longo do tempo. A importância que ela adquiriu no modernismo, pelo

seu  caráter  de  autenticidade,  já  foi  discutida  em  outros  capítulos,  porém  a

representação da favela não começou com esse movimento. No século XIX, ela já

era vista e retratada, às vezes de forma idílica, às vezes de forma a destacar sua

desordem. Segundo o autor, Roberto Conduru:

(…) sua representação podia ser uma crítica às disparidades constitutivas
da sociedade brasileira, agravadas com o processo de modernização, mas
também um elogio tanto aos modos de viver de seus moradores quanto a
seus espaços feitos de precariedade e acúmulo, ao mesmo tempo fechados
e abertos (…). (CONDURU, 2015, p. 60)

Um aspecto que se repete durante a narrativa da mostra é a simbiose entre

“segregação” e “resistência” representada pela favela, tanto em tempos idos quanto

nos atuais. Porém, é dada uma ênfase maior à dimensão de “resistência”:

Na mostra (…) com curadoria de Clarissa Diniz e Rafael Cardoso, as obras
Brasil atlântico no período colonial,  de Arjan Martins, e  Segredos internos,
de Ayrson Heráclito, entre outras, remetiam a favela a espaços, construções
e  objetos  usados  para  transporte  forçado  de  pessoas  da  África  e  sua
escravização  nas  Américas.  Vinculo  que  a  meu  ver,  ressaltava  mais
oposição do que afinidade. (…) as favelas são mais afins a espaços de
resistência  e  emancipação constituídos  à  margem da ordem vigente  por
africanos  e  afrodescendentes  para  sobreviver  ao  processo  escravista,
conquistar a liberdade e extinguir a escravidão. (CONDURU, 2015, p. 58)

Desta forma, a atenção se volta a uma visão menos estigmatizada da favela,

não  a  colocando  como  lugar  ideal,  mas  concedendo-lhe  importância  dentro  do

cenário histórico de construção da brasilidade e de suas diferentes formas de ser e

viver. Assim, a narrativa promove uma mudança de significado sobre o que seria

favela: evitando focar na miséria, ela transfere esse foco para a “emancipação”, a

“resistência” que aquele espaço simbolizaria.

Este capítulo traz também a dimensão da exclusão: A vigilância, o descaso e

a  violência  do  Estado  para  com  esse  segmento  da  sociedade  é  retratado  em

algumas das obras expostas na mostra e analisadas pelo curador que coordena o

capítulo.  Tais  obras  dialogam  com  a  ideia,  de  “resistência”  no  passado  e  no

presente, reforçando-a, mais uma vez.

Embora a maior parte das representações pictóricas trazidas pela mostra

possuam como executor um olhar externo à favela, ela também traz o olhar interno:

Quando enfoca as pinturas de Heitor dos Prazeres, datadas da década de 1930.
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(…) sua pintura corrobora outras representações da favela: o peculiar viver,
entre  o  mato  e  a  urbe,  em construções precárias,  sem água e  energia
elétrica.  Em termos  plásticos,  é  um testemunho  único  –  a  repetição  de
esquemas  figurativos  e  as  aglutinações  de  seres  e  coisas  em espaços
restritos presentes em suas telas, bem expressam as tensões vividas na
favela: carência, clausura, resistência, vivacidade, reinvenção. (CONDURU,
2015, p. 72)

Durante a passagem citada, Conduru (2015) não descarta as dimensões de

“carência”  e  “clausura”  presentes  na  favela,  mas  destaca  que  naquele  espaço

também  há  “resistência”,  “vivacidade”  e  “reinvenção”,  reforçando  ainda  mais,  a

proposta  da  exposição  de  modificar  as  representações  sociais  comuns  sobre  a

favela – Lugar de violência, miséria – descrevendo-a como um lugar de “resistência”.

No final do capítulo, ao tratar de outras obras mais recentes, o autor destaca

a  dimensão  artística  da  favela,  como  lugar  de  “emergência  do  maravilhoso”

(CONDURU, 2015, p. 74), colocando-a dentro de um processo de reinvenção de

suas representações tradicionais na sociedade.

Fig. 11: Fotografia da obra de Heitor dos Prazeres “Morro da Providência”, Barbara Gatai.
Fonte: http://romariacarioca.blogspot.com.br/.

No quarto capítulo, a autora Nataraj Trinta fala sobre as impressões, tanto da

cidade quanto da favela, de Augusto César Malta de Campos, fotógrafo oficial da

http://romariacarioca.blogspot.com.br/
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Prefeitura  do  Rio  de  Janeiro  durante  a  reforma  urbana  conduzida  por  Pereira

Passos, no início do século XX.

Republicano e entusiasta das reformas urbanas, Malta registrou o cotidiano

da cidade com especial interesse nas favelas cariocas e arredores. De acordo com a

autora,  Malta  foi  uma  figura  conhecida  e  respeitada  de  seu  tempo  e  um  dos

primeiros fotógrafos brasileiros.

A mostra conta com três sessões para as fotos provenientes de seu acervo,

hoje, pertencente, em parte, a Prefeitura do Rio de Janeiro.  “(…) Entre mais de 200

objetos em cartaz, 20 documentos visuais divididos entre três núcleos (“bairro rubro”,

Praça  Mauá  e  Problema  Social)  eram  de  autoria  do  decano  dos  fotógrafos.”

(TRINTA, 2015, p. 81).

O registro  de  Mata  é  importante  para  entender  a  evolução espacial  das

favelas cariocas, principalmente aquelas localizadas na Região Portuária – já que

ele registrou o período da revitalização de Pereira Passos – o que o torna importante

para a cronologia da exposição. No entanto, suas obras, bem como o capítulo que

trata delas, não apresentam a dimensão de reinvenção das representações sociais

da “favela” e da “resistência” presente nos anteriores.

O quinto capítulo, intitulado “Irreversibilidades de Água, Recursividades de

Pedra”, versa sobre o propósito dos curadores e artistas ao organizar a mostra “Do

Valongo à Favela: Imaginário e Periferia”. Ele é redigido pela curadora Clarissa Diniz

que compõe, junto com Rafael Cardoso, a dupla de organizadores do livro.

Nesta parte da publicação, é descrita a conexão entre as diversas obras

expostas e  a história  da Região Portuária  e sua população tradicional.  A autora

utiliza uma cronologia linear na narrativa, passando a ideia de que ali se desenrola

um processo: primeiro a viagem forçada do cativo pelo Atlântico, seguida de sua

transformação em mão de obra escrava. Após essa fase, temos a construção das

favelas a partir do regresso dos soldados remanescentes da Guerra de Canudos e o

desenrolar de sua história, sempre envolta numa relação de fascínio e conflito com o

resto da cidade e de violência e dominação para com o Estado.

A exposição em si também tem essa cronologia, de forma que, ao passar

pelas  salas  de  exibição,  o  visitante  tenha  uma  ideia  de  continuidade  temporal,

irreversível e  recursiva,  como enfatiza o próprio nome do capítulo – sem esgotar

todo o seu significado.
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Isso porque, o paradoxo anunciado por seu título pode ser entendido como

um mecanismo que enfatiza outras dimensões, como a irreversibilidade da diáspora

africana  e  a  recursividade  do  conflito  entre  o  senhor  e  o  escravo,  os

afrodescendentes e o Estado, a favela e a elite política; da tensão entre os aspectos

de “carência,  clausura,  resistência,  vivacidade,  reinvenção”  (CONDURU, 2015,  p.

72), todos presentes ao mesmo tempo dentro da favela, tanto antes das reformas

urbanas quanto depois.

A irreversibilidade dos acontecimentos  é  um fato.  Porém a dimensão da

recursividade mostra uma cadência própria da exposição;  aquilo  que é recursivo

tende a repetir-se infinitamente. Isso pode ser interpretado como uma metáfora para

a permanência das favelas e da ancestralidade afrodescendente no Brasil ao longo

do tempo – apesar das repressões constantes – mas, também pode indicar uma

certa conformidade: Estas relações de conflito continuarão e é necessário adaptar-

se a elas ou enfrentá-las da melhor maneira possível. Não sendo possível superá-

las.

As obras expostas, também trazem a dualidade da população residente nas

favelas, sempre destacando o limiar entre matriz constituinte da cultura brasileira e a

exoticidade – a cultura de outro continente, trazida à força – que precisou adaptar-se

a um ambiente e sociedade, quase sempre, avessos a ela. Desta forma, é possível

enxergar  nas obras e na linearidade com a qual  são expostas,  a construção da

dimensão  de  “resistência”,  que  começa  a  ser  associada  a  essa  população

marginalizada,  sempre  permeada  pelo  conflito  com  o  Estado  e  a  elite  política

brasileira.

 Além disso, com enfatiza Clarissa Diniz, a exposição:

(…) propôs um diálogo entre perspectivas. De partida ladeada pelo encontro
entre o Valongo e a favela – e com ele, por um olhar sobre a região do porto
em momentos históricos distintos, antes e posteriormente à república –, a
mostra  promoveu  uma  conversa  constante  entre  história  e  imaginário,
documento e ficção, passado e presente, território e desterritorializações.
(DINIZ, 2015, p. 105)

Ao promover  esse diálogo,  a  exposição reafirma o caráter  de  “interface”

(GROSSMANN, 2011) do Museu de Arte do Rio pois, de acordo com a autora, a

mostra:

(…)  transbordava  a  região  portuária  e,  justo  por  fazê-lo,  sublinhava  a
relevância de sua história em âmbito nacional sem incorrer no equívoco de
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– ecoando as discussões dos séculos XVIII e XIX em torno da capitalidade
carioca – tomar o Rio de Janeiro pelo Brasil.” (DINIZ, 2015, p. 107)

E, da mesma forma, em sua linearidade, ao passar pela escravidão, indo em

direção  à  constituição  atual  das  favelas  do  Brasil,  a  exposição  constrói  a

transformação do significado de “favela”, ao longo da narrativa, de lugar de “miséria”

a lugar de “resistência”.

Fig. 12: Fotografia da obra “Segredos Internos”, Márcio Lima.
Fonte: https://wsimag.com/pt/arte/11253-do-valongo-a-favela-imaginario-e-periferia.

https://wsimag.com/pt/arte/11253-do-valongo-a-favela-imaginario-e-periferia
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através  das  análises  empreendidas  anteriormente,  pode-se  inferir  que  a

produção de significado sobre a Região Portuária que se dá no Museu de Arte do

Rio e no Museu do Amanhã é realizada através da dimensão de “interface” – da qual

nos fala Grossmann (2011) –, própria dos museus do século XXI. Essa dimensão

pode  ser  inferida  através  do  diálogo  que  os  dois  museus  ora  promovem,  ora

mediam, entre os atores globais e locais que, no primeiro caso, são representados

pela UNESCO, por representantes do poder público e por representantes de museus

estrangeiros;  e,  no  segundo  caso,  pelos  representantes  do  movimento  negro,

artistas,  moradores  do  entorno  da  Zona  Portuária,  pesquisadores  ligados  a

universidades brasileiras e representantes de instituições locais.

Além disso, percebe-se que, ao se produzirem significados e representações

sociais  da  memória  da  Zona  Portuária  carioca  –  fortemente  ligada  à  história

afrodescendente  brasileira  –,  são  enfatizadas  as  dimensões  da  “resistência”,  da

“resiliência”,  do  “orgulho”,  da  “reparação”  e  do  “reconhecimento”  da  importância

histórica e cultural da Matriz Africana na formação do Brasil, em detrimento daquelas

dimensões ligadas à “violência”, à “miséria” e à “pobreza”, comumente retratadas no

cotidiano da cidade.

Também são produzidas representações sociais diferentes daquelas usuais,

acerca da “favela”, que é posta, principalmente durante as exposições “Do Valongo à

Favela: Imaginário e Periferia” e “O Abrigo e Terreno: Arte e Sociedade no Brasil”

como lugar  de “emergência do maravilhoso”  (CONDURU, 2015,  p.  74),  lugar  de

produção  de  arte  –  no  caso  do  Projeto  Morrinho  –  e,  principalmente,  lugar  de

“resistência”.

Através da reflexão que promove a produção de significados,  é  possível

expor  as  contradições  visíveis  na  problemática  relacionada  às  revitalizações

urbanas, ora vistas como solução, no caso do projeto “Respeito: Memória, Moradia e

Orgulho na Pequena África”, que foi exposto durante a mostra “Respeito”; ora vistas

como forma de segregação e gentrificação dos espaços urbanos, como evidenciado

pela obra “Poética do Dissenso” e pela fala de uma das artistas que dela fizeram
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parte, durante a palestra de encerramento da exposição “O Abrigo e o Terreno: Arte

e Sociedade no Brasil”.

Contudo, é importante frisar que a produção de significado promovida pelos

Museus nas exposições por mim analisadas, não influenciam, necessariamente, na

mudança  das  representações  sociais  hegemônicas,  apesar  de  propor

representações  diferentes  daquelas  usualmente  colocadas  aos  grupos  como  a

favela, a Matriz Africana ou ao homem comum, morador ou não da cidade do Rio de

Janeiro.

.
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5 ANEXO: MANIFESTO BAOBÁ



72

6 FONTES

6.1 Referências Bibliográficas

ABREU, Regina. “A emergência do patrimônio genético e a nova configuração do
campo do patrimônio”. In:  Memória e Patrimônio: ensaios contemporâneos. Rio de
Janeiro: Lamparina, 2009.

ADORNO, Theodor. Indústria Cultural e Sociedade. São Paulo: Paz e Terra, 2009.

AZEVEDO, André Nunes, e PIO, Leopoldo Guilherme. “Entre o porto e a história: re-
vitalização urbana e novas historicidades no porto do Rio de Janeiro com vistas às
Olimpíadas de 2016”. Revista Tempo e Argumento, Florianópolis, v. 8, n. 19, p. 185 ‐
208. set./dez. 2016.

BENCHIMOL, Jaime Larry. “O Início do processo de “modernização” no Rio de Ja-
neiro”.  In: Pereira Passos: um Haussmann tropical. A renovação urbana da cidade
do Rio de Janeiro no início do século XX. Rio de Janeiro: Secretaria Municipal de
Cultura, Turismo e Esportes, Departamento Geral de Documentação e Informação
Cultural, Divisão de Editoração, 1992. p. 49-57.

CHAGAS, Mario de Souza, e SANTOS, Myrian Sepúlveda dos. “A Linguagem de Po-
der dos Museus”. In: Museus, Coleções e Patrimônios: Narrativas Polifônicas. Rio de
Janeiro: Giramond, MinC/IPHAN/DEMU, 2007.

CRUZ, Maria Cecília Velasco. “O porto do Rio de Janeiro no século XIX: Uma reali-
dade de muitas faces”. In: Revista Tempo – Revista do Departamento de História /
UFF. No. 8. Agosto 1999, p. 1-18.

DINIZ, Clarissa,  et al.  Do Valongo à Favela: imaginário e periferia. Rio de Janeiro:
Instituto Odeon, 2015.

DINIZ, Nelson.  Porto Maravilha: antecedentes e perspectivas da revitalização por-
tuária do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Letra Capital, 2014.

GIANNELLA, Letícia Carvalho de. “A produção histórica do espaço portuário da cida-
de do Rio de Janeiro e o projeto Porto Maravilha”. Espaço e Economia [Online], no.
3, 2013, posto online no dia 19 Dezembro 2013, Acesso em 25 de Setembro de
2017. <http://espacoeconomia.revues.org/445; DOI : 10.4000/espacoeconomia.445>

GIDDENS, Anthony. Modernidade e Identidade. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor,
2002.

GONÇALVES, José Reginaldo Santos. “Os Museus e a Cidade”. In: Memória e Pa-
trimônio: ensaios contemporâneos. Rio de Janeiro: Lamparina, 2009.

GROSSMANN, Martin. “Museu como Interface”. In: Museum Art Today / Museu Arte
Hoje, São Paulo: Hedra & Forum Permanente, 2011, p 193-221.



73

GUATTARI, Félix, e ROLNIK, Suely. Cartografias do desejo. Petrópolis: Vozes, 1996.

GUIMARÃES, Roberta Sampaio. A Utopia da Pequena África: projetos urbanísticos,
patrimônios e conflitos na Zona Portuária carioca. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2014.

HONORATO, Cézar. “Rio de Janeiro: Porto e Cidade”. In:  Anais do XXVI Simpósio
Nacional de História. ANPUH, São Paulo, 2011. p. 1-11.

KERSTEN, Márcia Scholz, e BONIN Anamaria Aimoré. “Para pensar os museus, ou
‘Quem deve controlar a representação do significado dos outros?'”. Revista Brasilei-
ra de Museus e Museologia, no. 3, 2007, p. 117-128.

LA BARRE, Jorge de. “Vigilância festiva: O Rio dos megaeventos”. Revista Ecopós,
vol. 19, no. 1, Rio de Janeiro, 2016. p. 227-235.

LAMARÃO, Sérgio Tadeu de Niemeyer. “Dos Trapiches ao Porto: Um estudo sobre a
área portuária do Rio de Janeiro”. Rio de Janeiro: Secretaria Municipal das Culturas,
Departamento Geral de Documentação e Informação Cultural, Divisão de Editora-
ção, 2006.

SHLUGER, Ephim, e DANOWSKI, Miriam. (orgs.) “Porto Maravilha: Permanências e
mudanças”. In: Cidades em transformação: Rio de Janeiro, Buenos Aires, Cidade do
Cabo, Nova York, Havanna. Rio de Janeiro: Edições de Janeiro, 2014.

SOTO, Campos Moana. “Dos Gabinetes de Curiosidade aos Museus Comunitários:
A construção de uma conceção museal a serviço da transformação social”. In:  Ca-
dernos de Sociomuseologia. Lisboa, 2014, vol. 48. p. 57-81.

SUANO, Marlene. O que é Museu. São Paulo: Editora Brasiliense, 1986.

VALENÇA,  Morais,  Márcio. Arquitetura de Grife  na Cidade Contemporânea:  tudo
igual, mas diferente. Rio de Janeiro: Editora Mauad X, 2016.

6.2 Outras Referências

AÇÃO EDUCATIVA, especial O Abrigo e o Terreno. Produção de Ivo Godoy. Rio de
Janeiro: MAR, YouTube, 2013.

“Amanhã vence prêmio internacional Mipim”. Disponível em: <https://museudoama-
nha.org.br/pt-br/amanha-vence-premio-internacional-mipim>. Acesso em 16/10/2017.

BRASIL,  Miriã.  “Vozes  que  ecoam”.  Disponível  em:
<http://www.designingpolitics.org/designing-respect/galeria/spectaculu-vozes-que-
ecoam/> Acesso em 14/12/2017.

BRASÍLIA. Decreto nº 4.887, de 20 de novembro de 2003, que regulamenta o proce-
dimento para identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das
terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos de que trata o



74

art.  68  do  Ato  das  Disposições  Constitucionais  Transitórias.  Disponível  em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2003/d4887.htm>  Acesso  em
07/12/2017

BRASÍLIA. Lei nº 10.639, de 9 de Janeiro de 2003, que altera a Lei no 9.394, de 20
de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional,
para incluir no currículo oficial  da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática
"História  e  Cultura  Afro-Brasileira",  e  dá  outras  providências.  Disponível  em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.639.htm> Acesso em 07/12/2017.

“Camelôs Protestam Contra Violência e Repressão Enquanto o Rio Caminha Para
#Rio2016”.  Disponível  em:  <http://rioonwatch.org.br/?p=16248>  Acesso  em
03/10/2017.

“Cartografia da vida urbana”. Disponível em: <http://www.gazetadopovo.com.br/ca-
derno-g/cartografia-da-vida-urbana-c4t6nvomiewuakntsivj8k3m6>  Acesso  em
12/12/2017.

CONTAGEM REGRESSIVA. Produção de Vladimir Seixas, Direção de Luís Carlos
de Alencar. Rio de Janeiro: Couro de Rato e Justiça Global, YouTube, 2016.

DEBATE DE ENCERRAMENTO, da exposição O Abrigo e o Terreno. Produção de
Ivo Godoy. Rio de Janeiro: MAR, YouTube, 2013.

“Especialistas  criticam  mudança  da  Vila  de  Mídia  e  Árbitros”.  Disponível  em:
<http://www.iab.org.br/noticias/especialistas-criticam-mudanca-da-vila-de-midia-e-
arbitros> Acesso em 03/10/2017.

“Exposição Respeito”. Disponível em:  <https://museudoamanha.org.br/pt-br/exposi-
cao-respeito> Acesso em 08/11/2017.

“Museu de Arte do Rio”. Disponível em: <http://portomaravilha.com.br/museu_arte>
Acesso em 29/11/2017.

“Museu do Amanhã conquista certificação de construção sustentável”.  Disponível
em: <https://museudoamanha.org.br/pt-br/ouro-em-sustentabilidade>  Acesso  em
16/10/2017.

“O Abrigo e o Terreno: arte e sociedade no Brasil”. Disponível em: <http://museude-
artedorio.org.br/pt-br/exposicoes/o-abrigo-e-o-terreno> Acesso em 12/12/2017.

“O  Abrigo  e  o  Terreno”.  Disponível  em:  <http://www.dulcineiacatadora.com.br/O-
Abrigo-e-O-Terreno-Shelter-and-Land> Acesso em 12/12/2017

“O Coletivo Dulcinéia Catadora”. Disponível em: <http://www.dulcineiacatadora.com.-
br/> Acesso em 11/12/2017

“O lado B das Olimpíadas para o Rio de Janeiro”. Disponível em: <https://exame.a-
bril.com.br/brasil/os-jogos-da-exclusao/> Acesso em 03/10/2017.



75

“O Porto do Rio e a construção da alma carioca”. Disponível em: <https://museudoa-
manha.org.br/portodorio/?share=timeline-historia/2 > Acesso em 11/09/2017.

OLIVEIRA,  Flávia.  “História  desenterrada”.  Disponível  em:  <https://oglobo.globo.-
com/sociedade/historia-desenterrada-21532191> Acesso em 08/12/2017.

“Porto  Maravilha”.  Disponível  em:  <http://portomaravilha.com.br/portomaravilha>
Acesso em 02/10/2017

“Programa  Porto  Maravilha  Cidadão”.  Disponível  em:
<http://portomaravilha.com.br/porto_cidadao> Acesso em 02/10/2017

“Projeto  Passados  Presentes”. Disponível  em
<http://passadospresentes.com.br/site/Site/index.php> Acesso em 08/12/2017

SEMINÁRIO ESCRAVIDÃO e Ações de Liberdade: Acervos e Reflexões. Produção
de AGCRJ. Rio de Janeiro: AGCRJ, YouTube, 2017.

“Theatrum  Mundi”.  Disponível  em:  <http://theatrum-mundi.org/about/>  Acesso  em
08/11/2016

“Uma pequena revolução”. Disponível em: <http://morrinho.org.br/missao/> Acesso
em 13/12/2017.

“Vivências  do  Tempo:  Matriz  Africana”.  Disponível  em:  <https://museudoama-
nha.org.br/pt-br/vivencias-do-tempo-matriz-africana> Acesso em 07/12/2017.


