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EDITORIAL

Mais uma vez a Moitará - Revista Eletrônica da Fundação Araporã
de Araraquara/SP e o Grupo de Educação Patrimonial (GEP) vêm
oferecer sua contribuição para as discussões e reflexões acerca da
Educação Patrimonial.
A Educação Patrimonial está prevista nas Portarias do Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) e pode ser definida
como uma prática educativa voltada para a formação de cidadãos
conscientes, tornando-os capazes de conhecer e reconhecer o que é
patrimônio cultural e a importância de sua valorização e preservação,
como forma de fortalecer a identidade e a cidadania. A Educação
Patrimonial tem por objetivo despertar nos indivíduos (crianças,
adolescentes e adultos) e o interesse pelo patrimônio cultural, bem
como levá-los a valorizar a memória e história de uma comunidade
para a formação de identidades culturais.
No Brasil a Educação Patrimonial ou a Educação para o
Patrimônio, como preferem alguns, é uma temática que começa
a ter maior reconhecimento a partir de 1983, quando acontece o
seminário “O Uso Educacional de Museus e Monumentos”. Todavia,
trata-se de uma disciplina que, como apontam alguns estudiosos,
ainda carece de maior sistematização em seus métodos e processos
de desenvolvimento. Apesar disso, no país, as ações e práticas
empreendidas no campo da Educação Patrimonial têm sido muitas e
variadas, o que tem contribuído para a abertura de diálogos bastante
profícuos. Foi com o objetivo de se inserir nessas discussões e contribuir
com esses diálogos que este número da nossa revista foi pensado.
A presente edição contempla trabalhos de membros do Grupo de
Educação Patrimonial (GEP) e de convidados da Fundação Araporã e
está composta por quatro artigos que apresentam ações, reflexões e
experiências práticas de Educação Patrimonial, um artigo que, a partir
do regaste da história e da memória de uma antiga fazenda cafeeira,
propõe a criação de um Centro de Memorial Empresarial (CME), que
se apresenta como uma promessa para a Educação Patrimonial. Por
fim temos a resenha do livro Contas e Contos do Rosário, de autoria
de Daniela Passos de Lima, que destaca um importante patrimônio
cultural de Minas Gerais – O Congado e a Festa de Nossa Senhora do
Rosário.
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Com esta publicação, esperamos inspirar novos trabalhos e
ações educativas no campo da Educação Patrimonial. Acreditamos
que este deve ser um processo permanente de trabalho educacional
sistemático e voltado para o enriquecimento individual e coletivo.

Robson Rodrigues
Ângela Cristina Ribeiro Caire
editores
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APRESENTAÇÃO
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A Fundação Araporã de Araraquara tem como proposta uma
educação voltada para a reflexão crítica e como parte de um projeto
de transformação social, de emancipação e libertação humana. Esta
proposta, que tem como base as ideias formuladas pelo educador
Paulo Freire, defende que a educação não é a mera reprodução de
conhecimentos, mas uma produção dos sujeitos a partir da leitura que
os mesmos fazem do mundo.
Paulo Freire preconizava que era preciso valorizar o conhecimento
dos sujeitos, assim como a sua produção cultural, e que esta valorização
possibilitaria uma relação de pertencimento e identidade com os bens
patrimoniais e culturais e a consciência de seus direitos, como sua
inserção crítica na realidade. Para o educador, a organização dos
sujeitos, por sua vez, leva à problematização e à análise racional e crítica
do seu mundo, o que permitirá uma atuação cada vez mais segura e
interventiva no mundo, visando novas construções socioculturais. Na
sua concepção, é preciso ler o mundo para poder transformá-lo.
É apoiada nesta proposta que a Fundação Araporã vem
procurando desenvolver sua dinâmica educacional. Na área da
Educação Patrimonial, utilizando fontes diversas, dentre as quais
se pode citar dados etnográficos, iconográficos, históricos a partir
do elemento documental e oral, bem como a cultura material, tem
buscado proporcionar aos participantes das ações educativas que
promove (educadores, educandos e demais agentes ligados a
órgãos da educação e a cultura) a possibilidade de aquisição e
ampliação de conhecimentos sobre patrimônio material e imaterial,
permitindo assim que os mesmos possam agir, não apenas como
meros reprodutores desse conhecimento, mas também como seus
construtores, multiplicadores e difusores, com vistas à sua conservação
e preservação. Temos como proposta a busca de uma abordagem
inclusiva, ou um movimento do fomento da autoestima de grupos e
comunidades por meio do conhecimento, estimulando e valorizando o
patrimônio cultural, a memória e as identidades culturais.
É com base nesta perspectiva que o presente número da Revista
Moitará foi pensado. Contando com a participação de membros
do Grupo de Educação Patrimonial (GEP) da Fundação Araporã
e de colaboradores convidados, foi organizado com o objetivo de
apresentar uma contribuição para pensar a Educação Patrimonial
e o Patrimônio Cultural a partir de trabalhos que trazem diferentes
experiências e reflexões a respeito de ações educativas desenvolvidas
e/ou pensadas nesta área.
Assim, o artigo que abre este número de nossa Revista, de autoria

de Carla Verônica Pequini, traz uma experiência com atividades
educativas vinculadas ao Programa de Educação Patrimonial
Brasil, crianças e culturas, programa este pensado para atender
dispositivos legais da Portaria IPHAN 230/2002. As ações realizadas
estão relacionadas à fase de monitoramento arqueológico realizado
no Porto de Santos, no período de 2015 a 2018. A autora expõe
com riqueza de detalhes como o trabalho aconteceu nesses quatro
anos, e como diferentes públicos foram contemplados pelas ações
educacionais privilegiando a interação entre os mesmos: professores,
alunos da rede pública do Ensino Fundamental I (4º. e 5º. anos) da
cidade de Santos e trabalhadores portuários. Mostra o passo a passo
das atividades, que adotaram como metodologia a capacitação
dos docentes, preparação de vasto material como confecção de
apostilas para os professores e portuários, confecção de cartilhas de
atividades para os alunos, filmagem de vídeo-cartas, gerando, assim,
um documentário entre os alunos do Ensino Fundamental I das escolas
municipais de Santos e trabalhadores portuários ativos e inativos. Por
meio de perguntas orientadas, formuladas pelos alunos e dirigidas
aos trabalhadores, foi possível conhecer a história do Porto de Santos,
seu cotidiano, e a história dos trabalhadores, seus saberes e fazeres,
tornando possível a edição do documentário, que foi apresentado
em forma de DVD e replicado para as escolas municipais por meio
da Secretaria Municipal de Educação de Santos e aos museus da
cidade. Este trabalho permitiu ainda a montagem de uma exposição
que reuniu alunos e trabalhadores portuários. Carla mostra em seu
trabalho a importância da Educação Patrimonial como instrumento de
salvaguarda de conhecimentos, de saberes e fazeres e da memória
coletiva, construído de forma coletiva, participativa e interativa entre
os diversos agentes culturais.
Na sequência temos o trabalho de Thais Fernanda Salves de
Brito e Jorge Luiz Ribeiro de Vasconcelos. Neste texto, autora e autor
nos presenteiam com uma belíssima reflexão sobre a construção de
narrativas de “mulheres da maturidade em tempos de pandemia e
de isolamento social junto às atividades do canto coral, aos estudos
da canção e o atendimento à comunidade local”. As mulheres são
participantes de um projeto de extensão universitária da Universidade
Federal do Recôncavo Baiano (UFRB), onde autora e autor atuam como
docentes e pesquisador/a. No referido projeto, a extensão universitária
volta-se para o canto e à canção, em consonância com a reflexão
em torno ao patrimônio histórico e cultural da cidade de Santo Amaro
- Bahia. A produção coletiva de um vídeo, motivado pela canção
Trilhos Urbanos, de Caetano Veloso, que tematiza e evoca memórias
da cidade, revelou-se um produto interessante e uma rica atividade de
Educação Patrimonial. A metodologia utilizada,bastante inovadora, se
destaca por propor um novo olhar e um novo caminho para a Educação
Patrimonial. A bem elaborada análise da referida música é um convite
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para um delicioso passeio de bondinho pela cidade de Santo Amaro.
As lembranças e memórias das mulheres engajadas no projeto são os
trilhos que nos levam para os mais importantes patrimônios (materiais
e imateriais) do local. A viagem termina com uma rica reflexão sobre
a importância da memória na reconstrução desse itinerário.O texto é
um misto de reflexão acadêmica com poesia, no qual o autor/cantor
Caetano Veloso também rememora, por meio da poesia e da canção,
sua infância em Santo Amaro-BA. É ainda uma ação que evidencia
uma possibilidade de abordagem educativa em patrimônio cultural
alimentada no tripé ensino-pesquisa-extensão, além de ser uma leitura
muito prazerosa. Diria mesmo que é uma leitura que se faz cantando.
Maria Laura Scarpa, educadora, socióloga e oficineira nos brinda
com uma detalhada descrição da cerâmica indígena, em especial a
técnica do acordelado. Diante de uma realidade que se transforma
a cada instante, sobretudo em um momento em que os povos
indígenas são cada vez mais confrontados, e suas culturas correm o
risco de passar por um processo de enfraquecimento, esfacelamento
e mesmo desaparecer, entende-se que o registro dessa técnica no
seu passo a passo, tal como demonstrado pela autora, é de suma
importância, haja vista a preocupação em guardar um importante
patrimônio cultural brasileiro. Maria Laura também apresenta, ainda
que de maneira breve, o desenvolvimento de oficinas de cerâmica
como opção metodológica e didático-pedagógica em algumas
ações educativas promovidas pela Fundação Araporã. O uso desta
metodologia tem se mostrado bastante proveitoso e satisfatório,
propiciando aos participantes das oficinas – docentes, discentes e outros
agentes da educação e da cultura – a oportunidade de conhecer a
técnica indígena de fazer cerâmica, permitindo assim refletir sobre sua
importância e necessidade de preservação. Neste sentido, as oficinas
vão de encontro com a proposta educativa da Fundação Araporã,
que apoia sua concepção de educação nas ideias freirianas.
No trabalho Ninguém nos Perguntou, mas... e a Educação
Patrimonial? Angélica Aparecida Moreira da Silva, educadora
e arqueóloga; Camila Pedron Del Pozo Gregório, arqueóloga e
historiadora e Sónia Cristina Henriques Cunha, Mestranda do Museu
de Arqueologia e Etnologia e do Laboratório de Arqueologia e
Antropologia Ambiental e Evolutiva da Universidade de São Paulo
trazem uma experiência inovadora e muito interessante. Em tempos
de pandemia da COVID-19, as autoras utilizam o podcast como
ferramenta de educação patrimonial, com o objetivo de “aproximar
a arqueologia do público em geral, descomplicando-a”. Mantêm
entre si um rico diálogo, que “busca fazer um balanço, uma reflexão
sobre o fazer essa educação patrimonial, relatando as experiências,
sintonias e dessintonias entre a prática e o que a legislação apresenta,
tendo em vista o tempo das licenças ambientais, a pressão do capital
de fato, às comunidades.” Resultado de uma transcrição “adaptada,

e as aspirações por uma educação patrimonial que dê protagonismo
transcriada” do episódio no. 7 do podcast, que debate a educação
patrimonial vinculada aos projetos de arqueologia no licenciamento
ambiental, o texto possui três partes: a primeira trata da Educação
Patrimonial tal como definida pelo IPHAN, assim como a legislação que
a insere no licenciamento ambiental; a segunda discute a execução
de programas de educação à luz da legislação vigente; por último, a
terceira parte apresenta “algumas aspirações sobre qual seria o melhor
cenário de educação patrimonial”. É um convite para que o leitor
sente-se à mesa e participe desse instigante, consistente, esclarecedor
e ao mesmo tempo descontraído bate papo.
O quinto artigo, de autoria de Angela Cristina Ribeiro Caires e
Mário Nishikawa, apresenta um regaste da história e da memória de
uma antiga fazenda cafeeira, situada no município de São Joaquim
da Barra/SP. Procurando articular os conceitos de Patrimônio Cultural,
Patrimônio Industrial e Arqueologia Industrial, autora e autor fazem uma
incursão pela história da fazenda e da família Junqueira, sua fundadora,
ressaltando sua importância como um patrimônio cultural e industrial
do município, e que guarda importante memória do período cafeeiro.
Assim, destacam a necessidade de sua conservação e preservação,
para o que propõem a criação de um Centro de Memória Empresarial,
que poderá se constituir em importante espaço para a realização
de ações de Educação Patrimonial e atividades turísticas, voltadas
para a valorização da cultura, da memória e do patrimônio local. A
Fazenda Perobas se apresenta como uma espécie de museu a céu
aberto, um bem cultural que se constitui em um espaço educativo,
de aproximação com a história, com a memória e com a natureza.
Por último, temos a Resenha do livro “Contas e Cantos do Rosário”,
de autoria de Daniela Passos Lima, publicado pela Editora Ancestre
(Belo Horizonte). Nesta obra publicada em 2020, a autora discute o
Congado como uma manifestação cultural, um ato de fé e como
poder de resistência negra. Esta manifestação, que tem origem em
solo mineiro e sob a égide da exploração mineraria é “forjada pela
crueldade da escravidão mineradora, pela socialização promovida
pelas Irmandades religiosas e pela devoção a Nossa Senhora do
Rosário”.
Enfim, nesta publicação, autores e autoras apresentam projetos
educativos e reflexões relacionadas ao patrimônio cultural, à memória
e à Educação Patrimonial. Adotam uma perspectiva ampliada que
vai além da visão que privilegia a arquitetura dos grandes centros
históricos e que representa o patrimônio materializado em pedra e cal.
Aqui, procura-se apresentar algumas experiências e ações práticas
que têm por objetivo contribuir para a compreensão dos desafios e
possibilidades desse campo relativamente recente denominado
Educação Patrimonial.
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“BRASIL, CRIANÇAS E CULTURAS”: um programa de educação
patrimonial no Porto de Santos
Carla Verônica Pequini1
Resumo: O presente trabalho consistiu em atividades de educação
patrimonial, intitulado “Brasil, crianças e culturas” vinculadas à fase de
monitoramento arqueológico realizadas no Porto de Santos, realizado
pela empresa Ecossis Soluções Ambientais e Companhia Docas do
Estado de São Paulo – CODESP.
Diferentes públicos foram contemplados no decorrer de 4 anos de
ações educacionais, gerando uma interação entre alunos e professores
das escolas públicas municipais, trabalhadores portuários ativos e
inativos, museus, e comunidade do entorno do Porto, permeando a
história da cidade de Santos e São Vicente, as populações originárias, a
arqueologia local, a história do Porto e o cotidiano ativo dos cidadãos
da Baixada Santista.
Palavras-chave: Educação Patrimonial; Arqueologia; Porto de Santos;
Baixada Santista.

SEÇÃO 1

ARTIGOS

Abstract: The present work consisted of heritage education activities,
entitled “Brazil, children and cultures” linked to the archaeological
monitoring phase carried out at the Port of Santos, carried out by the
company Ecossis Soluções Ambientais and Companhia Docas of the
State of São Paulo – CODESP.
Different audiences were contemplated over the course of 4 years
of educational actions, generating an interaction between students
and teachers from municipal public schools, active and inactive port
workers, museums, and the community surrounding Porto, permeating
the history of the city of Santos and São Vicente, the original populations,
the local archeology, the history of Porto and the active daily life of the
citizens of Baixada Santista.
Keywords:
Santista.

Heritage Education; Archeology; Port of Santos; Baixada

Pós-graduada em Arqueologia pela UNISA-SP. Graduada em História pela PUC-SP.
carlavpequini@gmail.com.
1
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1 - Introdução

tecnológicos atuais.
Tais ações foram pensadas a partir das Normas do IPHAN de 2010
(Bastos & Souza, 2010, p. 224-225), e da Portaria Interministerial no
419, de 26 de outubro de 2011 (BRASIL, 1998, 2002a.; IPHAN, 2009), no
qual entende-se que as atividades de educação patrimonial devam
estender-se e abranger a população, a partir de enfoques humanistas
e participativos (FREIRE, 1979; PIAGET, 1975, 1978); do pluralismo de
ideias e concepções pedagógicas e inclusivas; da vinculação entre
ética, educação, trabalho e práticas sociais; da avaliação crítica do
processo de preservação; do reconhecimento e respeito à diversidade
individual e cultural e, da abordagem articulada de assuntos e
questões patrimoniais, locais, regionais, nacionais e globais (BARON,
2004; GRUNBERG, 2007; HORTA & GRUNBERG, 1999; IPHAN, 2014; IPHAN,
2016; MEIRA, 2006; MORAIS, 2006; UNESCO, 2012), contando com um
corpo técnico multidisciplinar2.

O Programa de Educação Patrimonial “Brasil, crianças e culturas”
foi pensado para atender aos dispositivos legais da Portaria IPHAN
230/2002, das ações de monitoramento dos empreendimentos
referentes ao Reforço Estrutural do cais existente entre os armazéns 12A
a 23 (Margem Direita); à reestruturação da Perimetral entre o Retão
da Alemoa ao Saboó (Margem Direita); à reestruturação da Perimetral
do Mergulhão (Margem Direita); à reestruturação da Perimetral entre
o Canal 4 à Ponta da Praia (Margem Direita) e ao Reforço Estrutural
do Cais da Ilha Barnabé (Margem Esquerda), tendo como proponente
a Companhia Docas do Estado de São Paulo – CODESP e sendo
executado pela Ecossis Soluções Ambientais S. S. Ltda.
As atividades de Educação Patrimonial desenvolvidas no âmbito
do trabalho arqueológico tornam-se fundamentais para estabelecer
o diálogo com as comunidades que pertencem à região do
empreendimento, pois as mesmas fazem parte da história e da cultura
local. Foram formuladas possibilitando a valorização do Patrimônio
Cultural, a apropriação da História Brasileira, bem como o conhecimento
e a apropriação dos “saberes e fazeres” de uma sociedade. E, com
isso, ressaltar a importância de preservar a cultura material e imaterial,
possibilitando a compreensão desses agentes sociais do processo
histórico no qual se está inserido.
Como coloca Albuquerque (2012) no Caderno Temático 2 sobre
Educação Patrimonial, reflexões e práticas, utilizado como uma das
bases do programa
A forma de se garantir a preservação dos valores culturais
da sociedade e a inserção do patrimônio cultural no
cotidiano das comunidades passa necessariamente
por ações voltadas para a sensibilização dos cidadãos,
sujeitos da transformação social e importantes agentes
para se alcançar o desenvolvimento sociocultural.
(ALBUQUERQUE, 2012, p. 6)

O título do Programa “Brasil, crianças e culturas” foi pensado
permeando as memórias de um Brasil esquecido e por vezes pouco
estudado; travando enlaces entre agentes culturais de diferentes
faixas etárias, contudo, tendo como eixo principal o entendimento
e pertencimento do público infantil; culminando em uma nova
percepção de vida e cultura, a partir do fortalecimento de identidades,
possibilitando o pensar de novas alternativas de vida para esses futuros
cidadãos.
O modus operandi do programa, através da utilização de mídias,
facilitou a inserção do conteúdo e aceitação do programa pelos
alunos, demonstrando formas saudáveis de utilização dos recursos
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De fato, o cidadão comum precisa compreender sua
importância no processo sociocultural no qual está
inserido, almejando uma transformação positiva no seu
relacionamento com o patrimônio cultural. Trabalhar
com o acervo arqueológico por meio da educação
patrimonial é interagir com a memória local, talvez
interferindo em lugares de memória onde a comunidade
se reconhece, memoriza imagens concretas e apreensões
visuais (MORAIS, 2006, p. 56).

A possibilidade de realizar ações educativas de forma contínua, ou
seja, entendidas como um processo do pensar e consequentemente
do conhecimento, parte, intrinsecamente, da necessidade de reflexão
e conteúdo adequado ao público que se destina, devendo ser
pensadas considerando os parâmetros: 1) o tempo e a absorção deste
conteúdo para cada faixa etária; 2) as formas mais adequadas de
transmissão, ou sejam a ludicidade que permeia todas as idades (como
objetos, fotos, jornais, mídias, etc.); 3) o sentido que o conteúdo faz ou
fará àquele sujeito, a partir do universo ao qual ele está inserido (IPHAN,
2013 apud Paes, 2012, p. 20), para que seja efetiva 4) a apropriação e
pertencimento deste sujeito.
2 -As Ações Educacionais
As atividades educacionais consistiram em capacitação dos
Corpo técnico: Daniela Pequini - Pedagoga – pedagoga e monitoria; Angélica Aparecida
Moreira da Silva - Arqueóloga, Historiadora e Curadora – consultoria; Adriana Negreiros
Campos - Arqueóloga e Historiadora – consultoria; Aline Murgu – Historiadora – monitoria;
Renata Fermino Novaes – Bióloga – monitoria; Karen Ritchie – Fotógrafa – consultoria; Luan
Maciel – Estudante - estagiário.
2
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professores, oficinas com alunos do Ensino Fundamental I (4º e 5º
ano), oficinas com trabalhadores portuários, confecção de apostilas
para os professores e para os portuários, confecção de cartilha de
atividades para os alunos, filmagem das vídeo-cartas, gerando, assim,
um documentário entre os alunos do Ensino Fundamental I das escolas
municipais de Santos e trabalhadores portuários ativos e inativos. A troca
entre os participantes proporcionou um dinamismo do conhecimento
além do reconhecimento de pertencimento enquanto cidadão ativo
dentro de uma sociedade.
Posteriormente, foram realizadas as exposições dentro de cada
escola participante, em conjunto com os trabalhadores portuários,
sendo possível verificar a interação entre o alunado e os portuários,
após a projeção do documentário, culminando em mais interação
entre os participantes.
A divulgação dos resultados foi entregue em formato de DVD
a todas as escolas da rede pública, através da Secretaria Municipal
de Educação de Santos, aos museus da cidade de Santos e aos
trabalhadores portuários participantes.
As atividades tiveram início no ano de 2015, sendo estendidas para
2018, demonstrando não apenas e eficácia das ações, mas também
a importância da construção do conhecimento de forma participativa
entre os diversos agentes culturais.

e indicado pelo IPHAN, que forneceu um direcionamento lúdico
para iniciar o processo de identidade e apropriação da história.

3 -Capacitação com Professores
Participaram das atividades as escolas UME Vinte Oito de Fevereiro;
UME José Bonifácio; UME Auxiliadora da Instrução; UME Santista; UME
Maria Luiza Alonso Silva ; UME Pedro II e, UME Cidade de Santos.
Como material de apoio foram confeccionadas apostilas
tendo como conteúdo o conceito de arqueologia, o patrimônio
cultural e suas subdivisões, as fases de licenciamento arqueológico,
a descrição do projeto, o cronograma de atividades e o
cronograma executivo. Além disso, foi utilizado como apoio o livro
“Bisa Bia, Bisa Bel”, da autora Ana Maria Machado, credenciado
Figura 1: Mostruário de material de apoio entregue às professoras e mediadoras e,
cartilhas de atividades.
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Fonte: Acervo da autora.

4 - Oficina com Aunos do Ensino Fundamental I
Com enfoque temático em demonstrar o que inevitavelmente
deixaremos aos nossos descendentes, através dos estudos
arqueológicos, as oficinas com os alunos trataram do conhecimento
da família, considerando a pluralidade de cada uma delas, através da
Certidão de Nascimento; dos conceitos de patrimônio e seus diferentes
formatos; atividades de observação de mapas antigos; entrevistas
com familiares e conhecidos; hábitos e costumes, como vestimentas,
brincadeiras, música, jogos, festas e comidas; pesquisa sobre a Usina
de Itatinga através da internet; bem como jogos interativos, que
mesclaram o conhecimento atual ao do passado, através do jogo de
7 erros com o quadro do Benedicto Calixto de Jesus, sobre a Fundação
de São Vicente (1900); reprodução do quadro do Benedicto Calixto de
Jesus que retrata a Praia do Consulado (1882); o reconhecimento dos
locais através do mapa da cidade de Santos realizado por Abramo e
publicado no jornal santista A Tribuna, em 26 de janeiro de 1939; da
busca dos ícones com o jogo Olhos Atentos, através da estampa de
Jan Janez, de 1621, que auxiliou no enriquecimento do vocabulário e
conhecimento de tecnologias náuticas antigas; a comparação entre
o mural Bolsa do Café de Santos, feito em 1922, o qual representa a
cidade no ano de 1898, com a mesma vista através do Google Earth; a
pesquisa de monumentos que retratam o trabalho no Porto de Santos,
como a escultura O Estivador e os diferentes trabalhos que envolvem o
porto, finalizando com o Jogo da Memória com fotos que remetiam às
diversas facetas do Porto.
Todas as oficinas propiciaram o entendimento do contexto geral
para serem pensadas as perguntas a serem feitas aos trabalhadores
portuários. As perguntas geradas a partir do entendimento dos
alunos das diferentes escolas foram contempladas nas vídeo-cartas,
endereçadas aos trabalhadores portuários, que tiveram que respondelas. As perguntas foram: Com quanto anos começou a trabalhar no
Porto? A função exercida ainda existe? Como era o Porto há 40 anos
atrás? Trabalhava de uniforme? Como era? Existiam equipamentos de
segurança? O Porto é grande. Trabalhava em todos os armazéns ou
somente numa parte deles? Lembra de alguma história engraçada?
Existe alguma lenda sobre o Porto? A quantidade de trabalhadores
era a mesma de hoje em dia? Crianças trabalhavam no Porto? Como
começou a sua história dentro do Porto de Santos? Vocês trazem
animais de outro país? Tem mapa para navegar no mar? O Porto era
de madeira? Mudou muito? Mulher dirige navio? Existe pirata? Entra
em navios com frequência? O que transportam no Porto de Santos?
Algum navio afundou no Porto? Já pegou fogo no Porto de Santos?
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Figura 2: Alunas mostrando seu mapa da América do Sul e certidão; Alunos demonstrando
na projeção o ponto citado pela ministrante (4o. ano B); Alunos do 4º. Ano mostrando a
cartilha; Atividades da Oficina 1 com UME Pedro II.

Crianças trabalham no Porto? Quanto você ganha? Quantos navios
podem atracar no Porto?
5 - Oficina com os Trabalhadores Portuários
A oficina com os trabalhadores portuários consistiu em explanar
sobre os diversos tipos de patrimônio cultural, a temática do projeto de
educação patrimonial e sua justificativa, as ações a serem realizadas
em conjunto com as escolas (vídeo-cartas), bem como a realização
de uma atividade de roda de conversa, tendo um eixo condutor para
ativação da memória, intitulado Caixinha de Memórias.
Esta atividade consistiu em fornecer a cada participante uma
caixinha com diferentes figuras, mapas e lendas (Lenda do Jacinto),
fomentando, assim, uma discussão sobre o que se recordam das
antigas funções realizadas no Porto e arredores, as diferentes histórias
pessoais, as técnicas e tecnologias antigas e atuais, entre outros. Cada
integrante pôde escolher uma imagem para servir como condutor da
sua lembrança.
Figura 3: Da esquerda para a direita: Sr. José Carlos Dias, portuário inativo, vendo a
cartilha e, Sr. Dirceu, portuário inativo, e Sra. Adriana, diretora de Projetos da Secretaria de
educação de Santos, vendo a cartilha.

Fonte: Ecossis, 2019.

6 - Filmagem
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Fonte: Acervo da autora.

Após as oficinas ficou a cargo dos alunos a decisão da escolha
dos participantes para as filmagens das vídeo-cartas. Tal escolha deuse de maneira espontânea, sendo bastante interessante verificar que
alguns alunos, bastante tímidos, se prontificaram em participar das
filmagens. Além disso, foram incluídas de forma equivalente alunos
integrantes da inclusão. Para tanto, foi realizado um roteiro básico,
a partir das perguntas feitas por eles, dando um eixo condutor para
as filmagens das vídeo-cartas. O roteiro de filmagem foi elaborado
levando-se em consideração: apresentação da criança; onde moro;
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onde estudo; o que entendo sobre os trabalhos do Porto; o que faz
um estivador (técnicas e tecnologia); transporte de mercadorias e
destinos; o que entendo sobre o Porto de Santos e Bacia do Mercado,
culminando na pergunta a ser feita ao trabalhador portuário.
As filmagens foram realizadas nas escolas, com tomadas gerais
das crianças estudando a cartilha e, posteriormente, com os alunos
fazendo as perguntas aos trabalhadores portuários. Houve o cuidado
em filmar todos os alunos, com o intuito de se sentirem pertencentes ao
documentário produzido.

8 - Filmagens Gerais e Edição

Figura 4: Alunos sendo filmados.

As filmagens e edição ficaram a cargo da empresa DMZP, com
sede em Santos. Realizou-se tomadas gerais a fim de compor o
documentário visando ilustrar aos alunos como é o Porto de Santos
internamente, como funcionam as diferentes áreas (containers,
galpões, áreas cerealistas, etc.), uma vez que não foi possível a visita
destes dentro do cais.
Figura 6: Da esquerda para a direita: Guindastes; vista do CONCAIS, cais para transporte
turístico; navio atracado e, Diretor Fernando e cameraman Marcelo.

Fonte: Ecossis, 2019.

7 - Resposta dos Portuários
A filmagem com os portuários foi realizada dentro do cais
existente, no Portão 7, e consistiu na resposta às perguntas dos alunos,
sendo finalizada com uma mensagem deste portuário aos alunos e a
quem assistir. A escolha das perguntas/respostas foi feita pelos próprios
portuários que, após a leitura de todas as perguntas puderam decidir
qual se sentiriam mais à vontade para responder, conforme sua
profissão, tempo de trabalho, idade, etc.
Figura 5: Portuários sendo filmados.

Fonte: Ecossis, 2019.
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Fonte: Ecossis, 2019.

A edição ficou atenta à linguagem voltada para o público infantil,
pois os alunos deveriam compreender claramente as informações,
para que pudessem fazer a análise posterior do material.
A troca dos vídeos produzidos entre alunos e trabalhadores
portuários proporcionou reflexões sobre como se vive na cidade, o
transporte de cargas, o destino das cargas, o Porto, o Canal e a Bacia
do Mercado; e foi realizada durante 2 meses, proporcionando uma
análise do conteúdo ali presente entre os públicos envolvidos. Questões
como continuidade e descontinuidade de costumes, modos de fazer,
técnicas, tecnologia, transporte, história do porto, bens tombados, e
principalmente brincadeiras que envolvem o “saber/fazer” (como nós
de marítimos, barcos, etc.), apareceram no decorrer dos trabalhos.
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9 - O Documentário e Exposição

quantidade de informações produzidas.
As exposições visaram analisar a real eficácia das ações propostas
pelo programa, das ações continuadas nas escolas, após seu
término e, a interação entre os alunos e portuários. Foram expostas
as atividades realizadas pelos alunos, em sala de aula e em casa,
no decorrer do ano letivo; exposição de 6 banners, com o conteúdo
das atividades e diferentes fases do programa (sendo: 1) Projeto; 2)
Capacitação professores; 3 e 4) Oficina com alunos (livretos); 5)
Filmagens alunos e portuários; 6) Filme); projeção do documentário em
local apropriado para todos os alunos e portuários e, finalizado com
uma confraternização.

A proposta maior deste programa de educação foi registrar em
forma de documentário, partindo de vídeo-cartas, o conhecimento
que os alunos possuíam sobre o Porto de Santos, sua história, a profissão
do trabalhador portuário, a transformação da mão-de-obra, mapas
antigos do porto, relatos dos trabalhadores portuários mais antigos,
sempre tendo em vista o viés da cultura material (utilizada aqui como
eixo temático arqueológico) e imaterial, através da transmissão da
cultura via oral e no exercício das atividades portuárias, no quesito
“saber e fazer”.
O documentário foi finalizado com a duração de 17 minutos
sendo mantido em sua íntegra, com um conteúdo didático, desenhos
animados, música apropriada e linguagem simples, conforme avaliou
a pedagoga do projeto. Também foi confeccionado um making off
das filmagens3.
A projeção do documentário ocorreu nas escolas participantes,
tendo como fechamento das atividades a exposição dos trabalhos
produzidos pelos alunos.
O documentário foi finalizado com a duração de 17 minutos
sendo mantido em sua íntegra, com um conteúdo didático, desenhos
animados, música apropriada e linguagem simples, conforme avaliou
a pedagoga do projeto. Também foi confeccionado um making off
das filmagens
Notou-se certa impaciência tanto dos alunos quanto dos
trabalhadores portuários ali presentes para assistirem o documentário,
sendo possível observar comentários e exclamações conforme cada
Figura 7: Projeção do documentário.

Fonte: Ecossis, 2019.

aluno
ou
portuário
apareciam nas filmagens.
O
reconhecimento
de
que havia respondido à
questão, a troca de olhares
e, posteriormente, o contato
entre
os
participantes
demonstrou
a
eficácia
dessa aproximação entre os
agentes culturais.
O
documentário
proporcionou
comoção
e reflexão de todos, seja
pela qualidade do material
seja pela complexidade e

Material disponível no site da Ecossis e no Youtube, link: https://ecossis.com/www1/wpcontent/uploads/2021/03/LIVRETO-APROVADO-DPC-GPM-GPA-25-ago-15.pdf;
https://
youtu.be/rPcfoTx2eos; https://youtu.be/IPW2nvvKtmw
3

22

Figura 8: Da esquerda para a direita: Organização da disposição dos banners; Alunos
observando banners.

Fonte: Ecossis, 2019.

Após a projeção, portuários e alunos se reuniram em torno dos
banners confeccionados gerando novas discussões, bate-papos,
etc. As exposições dos alunos incluíram pesquisas, continuidade de
imagem (ou seja, de um lado uma imagem parcial oferecida pela
professora sendo continuada por um desenho feito pelo aluno),
recortes, desenhos livres, sempre tendo como tema o Porto de Santos
em suas várias fases e transformações, confeccionadas durante
todo o ano letivo, tendo como eixo os Parâmetros Curriculares.
Umas das formas de avaliação das atividades deste
programa foi proporcionar o contato entre as partes, sem
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atuação direta dos ministrantes e professores. O intuito era
verificar se existiria essa aproximação e de que forma ela se daria.
A aproximação entre alunos e portuários deu-se de forma
espontânea partindo dos alunos, desencadeando uma série de
perguntas novas, o desejo de mostrar as pesquisas que cada um realizou e
que estavam dispostas na exposição, fotos em grupo e individualmente,
troca de endereços e telefones, bem como bilhetes de agradecimento.
Considerações Finais

Figura 8: Trabalhos realizados por alunos de diferentes escolas. Fonte: Ecossis, 2019.

Figura 8: Interação entre alunos e portuários. Fonte: Ecossis, 2019.
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A primeira edição das atividades do programa “Brasil, crianças
e culturas” (2015/2016) impulsionou uma segunda edição das ações
educacionais, nos anos de 2017 e 2018, com outras escolas municipais
de Santos, sendo reproduzido o mesmo conteúdo das capacitações
com professores, das oficinas com alunos e, posteriormente, projeção
do documentário, com a presença de alguns portuários.
O documentário foi entregue em formato de DVD às escolas
(abarcando 80 escolas municipais de Santos), Secretaria de Educação
e Cultura, museus e trabalhadores portuários participantes, podendo
ser utilizado como fonte primária da história do Porto de Santos.
No aspecto pedagógico, na avaliação do projeto feita pela
pedagoga Daniela Pequini, este foi definido como muito satisfatório,
por ter como temática a vida dos alunos, uma vez que residem no
município de Santos e convivem com os trabalhadores portuários,
seja no ambiente familiar, como conhecidos pelas relações sociais ou
minimamente pelo fato do Porto ser um ambiente do cotidiano, trazendo,
assim, significado e interesse por parte do alunado. Paralelamente, o
envolvimento dos portuários exigiu um resgate de suas memórias para
transmitirem suas experiências, podendo ser destacada a riqueza de
várias formas de registro, oral, escrito, filmado e desenhado.
A amplitude do projeto extravasou as fronteiras da escola e
chegou às casas de muitas pessoas, principalmente com a realização
das pesquisas com as famílias a respeito do tema.
Esta amplitude e sua duração demonstram a importância de
serem realizadas ações de educação patrimonial de forma contínua,
considerando o tempo e conteúdo absorvido por cada faixa etária, as
diferentes dinâmicas e materiais de apoio que incluem e integram esse
alunado, os parâmetros curriculares e as diferentes tecnologias, tão
presentes no cotidiano destas novas gerações. A construção conjunta
do conhecimento demanda tempo, observação, pesquisa e muita
troca. A avaliação da historiadora Angélica Aparecida Moreira da
Silva salientou que
Para o historiador será matéria prima bem-vinda. As
entrevistas são, entre outras fontes de pesquisa histórica,
um testemunho oral do que é ser trabalhador no Porto,
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das atividades desenvolvidas e da tecnologia aplicada.
Põe em evidência e é fonte de informações tanto sobre
o conteúdo das respostas dadas pelos funcionários da
Codesp quanto as próprias perguntas feitas: o que se sabe
sobre o Porto? O que se deseja saber? (ECOSSIS, 2019, p. 112)

GRUNBERG, E. Manual de atividades práticas de educação, Brasília, DF:
IPHAN, 2007.

Destacou-se a importância do envolvimento de gerações,
nas dinâmicas com os alunos num processo de desenvolvimento
do pensamento do passado, e uma tentativa de imaginarem o
presente. Paralelamente os trabalhadores portuários, ativos e inativos,
realizaram um processo de resgate de como já foi o Porto e como
é atualmente, além de se sentirem eternizados em suas mensagens.
Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as
possibilidades para a sua própria produção. (FREIRE, 1997,
p. 47)4

HORTA, M. L. P.; GRUNBERG, E.; MONTEIRO, A. Q. Guia Básico de
Educação Patrimonial, Brasília: Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional, Museu Imperial, 1999.
IPHAN. Portaria no 230, de 17 de dezembro de 2002. IPHAN, Brasília-DF,
2002.
IPHAN. Termos de referência Programa de Educação Patrimonial e
Inclusão Social, IPHAN, Brasília-DF, 2009.
IPHAN. Educação Patrimonial: Histórico, conceitos e processos. IPHAN,
Brasília-DF, 2014.
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TRILHOS URBANOS: CANÇÃO, IMAGINÁRIO E PATRIMÔNIO
Uma reflexão sobre a construção de narrativas de mulheres
participantes em projeto de extensão universitária
no Recôncavo Baiano
Thaís Fernanda Salves de Brito1 e Jorge Luis Ribeiro de Vasconcelos2
Resumo: Este artigo apresenta um projeto de extensão universitária,
dedicada ao canto e à canção, em consonância a reflexão em torno
ao patrimônio histórico e cultural da cidade de Santo Amaro - Bahia.
A análise parte de uma atividade que buscou integrar um grupo de
mulheres da maturidade em tempos de pandemia e de isolamento
social junto às atividades do canto coral, aos estudos da canção
e o atendimento à comunidade local. Para isso, foi produzido um
vídeo, motivado pela canção Trilhos Urbanos, de Caetano Veloso,
que tematiza e evoca memórias da cidade. No conceber e realizar,
coletivamente, o vídeo, para além de uma experiência interessante
de construção comunitária, revelou-se um produto interessante e uma
atividade de educação patrimonial. Por fim, o exercício de organizar um
grupo, produzir um vídeo e refletir sobre o conteúdo que ali foi exposto
permitiu perceber como o patrimônio, para além das políticas de
governo, pode ser constituído, interpretado e pleno de sentidos. Assim,
foi possível observar que as noções e as ações de patrimonialização,
em suas modalidades material e intangível, podem também emergir,
de modo contundente, por meio de uma experiência sutil com as
canções e com a memória
Palavras-chave: Canção; imaginário; patrimônio.
Abstract: TThis research paper aims to present a university extension
project, dedicated to singing and to the song, in line with the reflection
around the historical and cultural heritage of the city of Santo Amaro
- Bahia. The study starts from an activity that intended to integrate a
group of mature women in times of pandemic and social isolation with
the activities of choral singing, song studies and support to the local
Doutora em antropologia pela Universidade de São Paulo, graduada e licenciada em
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community. For this purpose, a film was produced, motivated by the
song Trilhos Urbanos, composed by Caetano Veloso, which thematises
and evokes memories about the city. The collective task of designing
and making the video, besides becoming an interesting community
experience, also turned out to be an interesting product and a heritage
education activity. At last, the exercise of arranging a group, making
a film and then thinking about the material presented allowed us to
understand how heritage, beyond government policies, can be built
up, can be interpreted and can be full of meanings. Therefore, it was
possible to observe that the notions and actions of patrimonialisation, in
their material and intangible modalities, can also emerge, in a powerful
way, through a subtle experience with songs and with memory.
Keywords: Song; imagination; heritage.
1 - Introdução
Este artigo é fruto de algumas confluências e de muitas
constatações que nascem a partir de encontros. Primeiramente, a
convergência das carreiras acadêmicas de dois docentes, autora
e autor do texto, que vieram a fazer parte do Centro de Cultura,
Linguagens e Tecnologias Aplicadas (CECULT) da Universidade Federal
do Recôncavo da Bahia (UFRB), desde seus primeiros dias de pleno
funcionamento, no ano de 2014. Daí surgem os encontros com o
estado da Bahia, com o território de identidade do Recôncavo, com a
cidade de Santo Amaro e suas múltiplas e encantadoras manifestações
culturais. A autora, antropóloga e investigadora do patrimônio, e o
autor, músico, etnomusicólogo e pesquisador das músicas populares,
tiveram oportunidade de compartilhar ações e indagações que
experimentaram em sala de aula, em atividades de pesquisa e de
extensão e mesmo nos intervalos entre uma e outra atividade, quando
trocavam impressões e comentários sobre “a dor e a delícia” de
estarem ali, naquele novo lugar de trabalho e convivência.
O objetivo deste artigo, portanto, é relatar uma dessas
possibilidades de junção entre atividades supostamente díspares:
algumas de extensão dedicadas ao canto e à canção e outras
junto às experiências que levaram à atuação e à reflexão em torno
ao patrimônio histórico e cultural. Partindo daí, desemboca-se na
formação para promover a relação entre esse patrimônio e públicos
diversos: a educação patrimonial.
Para dar conta dessas tarefas, primeiramente oferecemos uma
visada sobre a implantação da Universidade em que atuamos e sua
relação com os contextos de ampliação e de interiorização do ensino
superior, bem como suas jornadas para inserir-se na comunidade
santamarense. Nessa trajetória, discutimos, também, as formas como as
atividades de extensão se apresentam como ferramentas promissoras
para essa integração.
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Partimos, então, para uma descrição mais detalhada de algumas
dessas atividades que são o mote para as reflexões deste artigo.
Apurando ainda mais o foco, destacamos uma produção que
buscou integrar em tempos de pandemia e de isolamento social junto
às atividades do canto coral, aos estudos da canção e o atendimento
à comunidade local em um recorte etário: a maturidade. Este exercício
resultou em uma produção de vídeo sobre uma canção de grande
ressonância local, com execução musical, comentários e depoimentos
sobre as memórias disparadas por versos, notas musicais e a marca
vocal de seu autor e intérprete, Caetano Veloso. O que nos conduziu
por estes caminhos foi a canção Trilhos Urbanos, que tematiza e
evoca memórias da cidade de Santo Amaro. Discutimos, assim, a
centralidade da música na vida e na história de Santo Amaro, mais
uma vez fechando o foco em uma voz bastante altissonante nesse
fazer, a do artista santamarense já citado.
Em direção ao fim do texto, buscamos ainda mais uma confluência:
aquela entre os registros de uma Santo Amaro imaginada, trazida nos
depoimentos e seus encontros (ou desencontros) com as concepções
institucionais de patrimônio. Para isso buscamos analisar como o
conceito “patrimônio” se tornou uma pauta na construção da nação
e como, posteriormente, foi adquirindo novos significados. O interesse
foi, então, perceber como o patrimônio, para além das políticas de
governo, pode ser constituído, interpretado e pleno de sentidos, para
então observar as noções e ações de patrimonialização, em suas
modalidades material e intangível por meio de uma experiência sutil
com canção e com memória.

social e com a tarefa de se capilarizar pelas cidades do Recôncavo
da Bahia, a partir do modelo de multicampia, considerando as
potencialidades locais como uma espécie de vocação para o
conhecimento.
Em Santo Amaro3, em 2014, a UFRB instituiu seu espaço por meio
do Centro de Cultura, Linguagens e Tecnologias Aplicadas (Cecult).
Esta experiência, em especial, foi caracterizada por posicionamentos
importantes. O primeiro, deriva do movimento coletivo “Para ser do
Recôncavo, tem que estar em Santo Amaro”, criado em 2008 por
cidadãos santamarenses. Este movimento lutou pela instauração de
um campus universitário na cidade como uma requisição advinda
desde os tempos da luta pela independência nacional (BRITO, 2021).
O segundo posicionamento advém da resposta da UFRB a essa luta
citadina por meio da criação de um campus voltado à cultura e às
artes, aproximando-se das características locais e buscando gerar
fomento no que se crê ser a vocação produtiva da região: a Economia
Criativa.
A cidade de Santo Amaro, pelas suas múltiplas manifestações
tradicionais e inventivas, é fonte de produção artística e cultural, além
disso, conta com inserções representativas no circuito da arte, em várias
linguagens, em âmbito internacional. Por isso, parecia interessante
a proposta de criação de um curso abrangente, interdisciplinar,
dedicado às linguagens artísticas - seus processos e técnicas - e aos
ofícios das artes e da cultura. Foi assim que nasceu o Bacharelado
Interdisciplinar em Cultura, Linguagens e Tecnologias (Bicult). E, como
continuidade desta proposta, novos cursos ligados às artes e à música
foram posteriormente incorporados na proposta do Cecult, são eles:
Produção Musical, Política e Gestão Cultural, Artes do Espetáculo, além
de duas licenciaturas: a Interdisciplinar em Artes e outra em Música
Popular Brasileira. E, em 2021, o incremento destas licenciaturas por
meio da modalidade EaD, oferecidas em nove cidades do interior e do
litoral do estado da Bahia.
Vale lembrar que, dentre os efeitos da interiorização das novas
universidades está a ênfase na consolidação de projetos de extensão
universitária desenvolvidos pela comunidade acadêmica. Assim, no
caso do Cecult, tem se buscado criar uma intrínseca relação com

2 - A Universidade Pública e a Guinada para a Formação Extensionista
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A Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) foi criada
em 2005, como fruto do Programa de Reestruturação e Expansão das
Universidades Federais (Reuni), instituído pelo Decreto nº 6.096, de 24
de abril de 2007. Este programa nacional consolidou uma das ações
referentes ao Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) cujo
principal objetivo era ampliar o acesso e a permanência na educação
superior, por meio de expansão física, acadêmica e pedagógica da
rede federal.
Para a execução do Reuni foi preciso ampliar as vagas nos cursos
de graduação, promover a interiorização do ensino, ampliar a oferta
de cursos noturnos e de educação à distância, promovendo inovações
pedagógicas e o combate à evasão. O propósito essencial desta
ampliação da educação superior, bem como de seu descentramento,
objetivava o empenho na redução efetiva de desigualdades sociais, a
partir de um modelo acessível de formação profissional e coerente com
as realidades locais. A UFRB nasce, portanto, deste contexto político de
crença na educação superior como possibilidade de desenvolvimento

Santo Amaro é a primeira cidade do Recôncavo Baiano, fica a 79 km de Salvador, com um
território de 494,502 km² e uma população estimada em 60.131 pessoas em 2020. O salário
médio dos trabalhadores é cerca de 2 salários mínimos. Apenas 9,6% da população tem
emprego formal e 48,8% da população santamarense tem um rendimento nominal mensal
per capita de até 1⁄2 salário mínimo, resultando em um PIB per capita de R$13.628,51 (na
cotação atual, cerca de U$2,36 mil/ano). Se a situação econômica é bem preocupante,
por sua vez, a taxa de escolarização básica não é ruim, visto que 98,2% das crianças e
adolescentes entre 6 a 14 anos de idade estão matriculados. Em 2018, 59 escolas de ensino
fundamental receberam 7.844 matrículas e as 8 escolas de ensino médio contaram com
2.832 adolescentes matriculados. Fonte: IBGE.
3
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a comunidade em geral, por meio de investimento nas temáticas
ligadas às linguagens artísticas, realizadas a partir de uma perspectiva
interdisciplinar. A ênfase na extensão se tornou ação fundamental para
realizar e produzir experiências acadêmicas, difundir o conhecimento e
conhecer novas realidades. Isso também aponta para uma possibilidade
de intercâmbio de saberes e de ideias, buscando, no limite, livrar-se de
amarras de certa hierarquia do saber, algo que requer da comunidade
acadêmica a criação de múltiplas estratégias de aproximação com a
comunidade local.
A ação extensionista universitária apresenta uma tentativa “de
renovar os saberes, de reabrir a imaginação bloqueada, desvalorizada
e, prioritariamente, de deselitizar social, étnica e racialmente as nossas
universidades, todas elas escandalosamente brancas e de classe média”
(CARVALHO, 2014, p. 3). Para o caso das novas universidades brasileiras
implantadas, principalmente em territórios onde não há uma tradição
de cultura universitária, busca-se, ademais, um comprometimento
acadêmico com a vida cotidiana, uma possibilidade de “de realimentar
a imaginação interna ao nosso mundo” (idem, p.7).
O Cecult tem se tornado um centro de excelência no que
tange às ações extensionistas, voltadas para a Economia da Cultura,
Linguagens Artísticas, Produção Cultural e Estudos do Patrimônio. Dentre
estas experiências bem sucedidas na relação entre universidade e
comunidade está o “Clube da Canção”, projeto criado e coordenado
pelo Prof. Dr. Jorge Vasconcelos (Lampa) desde 2016. O “Clube da
Canção” é uma atividade extensionista que se dedica às análises e
às interpretações de canções destacadas no cancioneiro popular
brasileiro.
Esta ação de extensão enfoca a canção como modalidade do
fazer artístico. Aqui, a canção é entendida como uma linguagem que
amalgama elementos literários e musicais, procurando destacar suas
variadas matizes interpretativas. Vale destacar que o conceito de
interpretatividade remete aos aspectos artísticos de performance e de
execução, sendo que muito da inspiração para a consolidação deste
projeto tem fundamento nos estudos da canção, nos quais Luiz Tatit
(TATIT 1994, 1996, 1998, 2001, 2004) é um grande expoente.
O Clube da Canção, deste modo, tem buscado dinamizar as
abordagens desse rico material expressivo através de enfoques
analíticos e interpretativos, ou seja: interpretar uma canção é percorrer
desde a análise e o entendimento da canção até a sua execução
vocal e instrumental e vice-versa, criando uma via de mão dupla. E
a canção, sem dúvidas, é uma forma de expressão artística que tem
grande difusão em vários estratos da nossa vida social e cultural.
Cantar é, também, lembrar, permitir brotar memórias, revisitar e
reviver. É sobre a potência da canção que nos dedicaremos a seguir:
aqui, a canção funciona como um dispositivo de memória. Ecléa Bosi
(1994) nos traz pistas para analisar esta possibilidade e para nos auxiliar

a refletir sobre a substância social da memória. A psicóloga e escritora4
afirma que:
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(...) o modo de lembrar é individual tanto quanto social:
o grupo transmite, retém, reforça as lembranças, mas
o recordador, ao trabalhá-las, vai paulatinamente
individualizando a memória comunitária e, no que lembra
e como lembra, faz com que fique o que signifique. (BOSI,
1994, p. 31)

Rememorar em grupo e através da canção. Unir jovens e velhos.
No CECULT, os grupos de Canto Coletivo5 tem se revelado como uma
atividade que, igualmente, permite uma capilarização de algumas
das ideias da extensão e da relação com a canção a partir de uma
prática. A estrutura modular dos componentes curriculares, oferecidos
aos estudantes do Bicult, permite a criação de corais que unem a
comunidade universitária e comunidade santamarense. Canto coral é
um dos componentes oferecidos tanto para os estudantes quanto para
o público do Programa Universidade Aberta à Maturidade (PROMAT) .
O PROMAT6 é uma bem sucedida experiência de inclusão, de
renovação e de legitimação de saberes que transcendem os modelos
mais tradicionais de educação por meio da curricularização da
extensão e de sua prática pedagógica. Além disso, este programa tem
assegurado a manutenção do próprio coral, uma vez que consolida o
grupo com participantes mais assíduas (em sua maioria, mulheres da
Psicóloga social, professora emérita e escritora, Ecléa Bosi, em 1994, idealizou e desenvolveu
o Programa Universidade Aberta à Terceira Idade da Universidade de São Paulo (USP). Sua
iniciativa antecipou a promulgação do Estatuto do Idoso em que direcionava ao Poder
Público o apoio à criação de universidade aberta para aqueles com mais de 60 anos,
possibilitando ao idoso o aprofundamento de conhecimentos em áreas de seu interesse.
Coube a Ecléa Bosi coordenar o programa até poucos meses antes de seu falecimento, em
2017. Neste período, a iniciativa incluiu mais de 100 mil idosos na USP, desde as disciplinas de
graduação, na participação em seminários, palestras e excursões, trocando informações
e experiências com os jovens. Este projeto tornou-se modelo para uma centena de
universidades do país, sejam elas públicas ou privadas, influenciando, inclusive, as propostas
desenvolvidas no Recôncavo Baiano. Disponível em https://prceu.usp.br/programa/usp-60,
acesso em 11/02/2021.
5
No decorrer de alguns semestres, formou-se também um grupo de professores que se
vincularam às práticas de coral. São eles: Solón Mendes de Albuquerque, Carlo Celuque,
Marcelo Alves Brazil e Fabrício Dalla Vecchia. Essa modalidade de atividade musical é
oferecida de várias maneiras. Uma delas é na forma de componentes curriculares que
integram os cursos BICULT, LIA e Licenciatura em Música Popular tais como Canto Coral,
Coral II e também como
Seminários Especiais Em Cultura, Linguagens E Tecnologias
- estes, sendo componentes que permitem abordagens flexíveis de conteúdos e a
curricularização da extensão.Outra maneira, é oferecê-la à comunidade como atividade
de extensão. Ressalte-se que todos os grupos (extensão, discentes dos vários cursos)
convivem nas atividades de maneira indistinta.
6
O PROMAT é um programa de extensão da UFRB e tem como proposta integrar “adultos
e idosos que não acessaram o ensino superior no desenvolvimento de ações integradas de
ensino, extensão e pesquisa”. (UFRB, 2021).
4
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comunidade), assegurando uma condição numérica favorável.
O ganho incalculável desta experiência é que a presença destas
mulheres junto aos estudantes proporciona ao grupo uma relação de
empatia e familiaridade. Entender, estudar e interpretar canções, por
meio do Canto Coral, tem se revelado uma real possibilidade de criar
caminhos de interpretação e de performance e, ao mesmo tempo,
incorporar a realização da integração de saberes, renovando-os em
parceria com a comunidade.
Contudo, o ano de 2020 tomou a todos de surpresa, estudantes e
comunidade tiveram suas atividades suspensas por conta da N-Covid
19. Em meados do mês de maio/2020, partindo de inquietações
que devem ter feito parte do cotidiano da maioria das pessoas
que precisaram encarar o isolamento da pandemia, buscou-se dar
seguimento a algumas propostas que haviam ficado latentes e que
ofertavam um certo potencial de continuidade de propostas e projetos
anteriores.
Para dar curso a essas inspirações e aspirações, fizemos os primeiros
movimentos para a abordagem da canção Trilhos Urbanos, de autoria
de Caetano Veloso. Como uma das possibilidades de intervir nos
entendimentos da obra cancional é desdobrar referências ou relações
com as questões de localidade e de historicidade, esta canção,
devido às suas muitas referências à cidade de Santo Amaro, se revela
em várias camadas de sentidos e significados.
A seguir, a letra da canção, ressaltando que para uma percepção
mais ampla é preciso ouvirmos em sua integridade, com as sonoridades
de seus diversificados arranjos em várias gravações para acessarmos
também os sentidos trazidos pelas camadas sonoras ao discurso
nacional.
O melhor o tempo esconde
Longe muito longe
Mas bem dentro aqui
Quando o bonde dava volta ali
No cais de Araújo Pinho
Tamarindeirinho
Nunca me esqueci
Onde o imperador fez xixi
Cana doce, Santo Amaro
Gosto muito raro
Trago em mim por ti
E uma estrela sempre a luzir
Bonde da Trilhos Urbanos
Vão passando os anos
E eu não te perdi
Meu trabalho é te traduzir
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Rua da Matriz ao Conde
No trole ou no bonde
Tudo é bom de ver
São Popó do Maculelê
Mas aquela curva aberta
Aquela coisa certa
Não dá pra entender
O Apolo e o Rio Subaé
Pena de pavão de Krishna
Maravilha vixe Maria Mãe de Deus
Será que esses olhos são meus?
Cinema transcendental
Trilhos Urbanos
Gal cantando o Balancê
Como eu sei lembrar de você (VELOSO, 2006, n.p.)

Trilhos Urbanos é uma descrição poética, a partir de elementos da
história, da geografia, das personagens e das lembranças de Caetano
Veloso, ainda menino, sobre a cidade de Santo Amaro. O nome da
canção é homônimo da companhia de bondes por tração animal
Trilhos Urbanos que fez parte da vida local até o ano de 1961 (conforme,
inclusive, o depoimento de Luíza Santos, uma das integrantes do
projeto). É fato que a tematização da paisagem, da história e das
memórias das localidades é algo muito comum em nosso cancioneiro
popular.
A iniciativa em propor que algumas participantes do Coral, ligadas
ao PROMAT, comentassem a canção em um vídeo, a ser construído em
um momento crítico de isolamento social foi estimulada por situações,
anteriormente experienciadas, durante as atividades do coral e do
projeto Clube da Canção e animada pela vontade de estar juntos, de
alguma forma. Se esta canção tem permitido, por décadas, rememorar
a vida e o espaço, por um ponto de vista nativo, talvez, mais do que
exercício de memória, a experiência com o vídeo foi de criar uma
certa imaginação, também nativa, sobre uma realidade que teve seu
momento e lugar. E falar para alguém traz sempre novas perspectivas.
Falar para alguém tendo ainda que se situar dentre as várias
mediações entre sua fala e aqueles que a receberão – câmeras,
montagem de um filme, encontros remotos etc. – traz camadas
de perspectivas, algumas desconhecidas e desafiadoras, todas
promissoras. A antropóloga visual e etnomusicóloga Rose Hikiji, em
suas pesquisas etnográficas e sua produção fílmica, utilizou fartamente
os meios audiovisuais para registro, comunicação e reflexão sobre as
situações de campo. Num texto sobre suas experiências com jovens
participantes de projetos sociais de ensino de arte, ela nos aponta uma
dessas perspectivas:
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Observei também, em campo, que a introdução do vídeo
na pesquisa antropológica tende a reforçar esse processo
de imagens de si e de reflexões sobre o mundo. Na
pesquisa, portanto, o fazer audiovisual é entendido como
um processo amplo, que coloca em relação pesquisador
e pesquisados. (HIKIJI, 2009, p. 144)

primeiros passos para entender como se entrelaçam esses elementos e
que efeitos de sentidos eles sugerem.
Contudo, o grupo, que foi formado para se encontrar de modo
regular e presencial, junto aos estudantes e com acompanhamento
direto de docentes, agora, precisava se reformular e se adequar às
tecnologias de comunicação atuais. Estávamos estabelecendo
contatos e vínculos com as pessoas que estavam em suas casas e em
isolamento, com isso, as possibilidades que se apresentavam, naquele
momento específico, demandaram, além de habilidades e treinos
habituais do trabalho de campo, o desenvolvimento de uma espécie
de etnografia à distância, somada ao manejo das ferramentas técnicas
de um trabalho online e, neste sentido, tanto o pesquisador quanto
o grupo precisavam aprender a realizar a captação de imagens, a
organizar a edição e a efetuar a montagem do vídeo.
Simultaneamente a este aprendizado técnico, foi preciso
estabelecer um ritmo de acompanhamento, a fim de estreitar os
laços e construir uma produção pactuada. Para isso, foi proposto às
participantes do PROMAT, via aplicativo de mensagens7, realizarem
alguma atividade do Coral ainda que à distância, o que poderia
envolver ensaios e discussão de aspectos do repertório. Logo,
encontramos um primeiro desafio: as mulheres tinham muitas dúvidas
sobre como atuar à distância e, ainda, tinham resistências sobre
qual seria sua real participação no projeto. Para tentar minimizar este
estranhamento, foi apresentada a proposta de interpretar a canção
Trilhos Urbanos e, assim, compartilhar as percepções, as interpretações
e as suas memórias sobre o que diz a canção.
Porém, seguia uma preocupação sobre as repercussões públicas
daquilo que havia sido proposto fazer, já que, agora, incluiriam
depoimentos, imagens gravadas e disponíveis na internet, um território
que não é pacífico. Apesar dessas inseguranças, algumas participantes
aceitaram o desafio. Com elas, organizamos um subgrupo denominado:
grupo Trilhos Urbanos. O grupo foi formado, então, pelas coralistas que
elencamos a seguir, em sua ordem de aparecimento no vídeo8: Maria
Lúcia, Ieda, Zilda de Almeida Ramos, Maria do Perpétuo Socorro,
Cordélia, Eraíldes Moreira de Jesus Silva, Maria Luíza Marques Soares
Santos.
Uma vez acordados quanto à canção selecionada e com a
proposta de realizar um filme, além de compartilhar seus depoimentos,
convidamos uma dupla de musicistas locais, muito queridos tanto
para a cidade quanto pelas nossas coralistas. Lívia Milena e Márcio

O uso do audiovisual reforça a importância da construção de
processos de interação, mais que de resultados e de produtos. A
antropóloga pondera, ainda, que “a posição (diretor/propositor) é
menos importante que a relação e a experiência que se criam na
e para a produção” (idem). Relação e experiência, neste contexto,
extrapolam as dimensões do produzido e nos permitem desdobrar
uma visada sobre seu processo de produção e as várias formas de
participação que nele ocorreram.
A seguir, veremos como se constituiu a nossa experiência de
produção audiovisual. De um projeto de aproximação e manutenção
de um grupo impelido ao distanciamento social, veremos o quanto a
interpretação da canção e o compartilhar de lembranças, através do
audiovisual, nos apontou caminhos importantes, seja para o acesso à
memória de uma comunidade, ou, o que nos interessa aqui, para criar
caminhos de educação patrimonial, destacando que estes caminhos
partem do grupo de interesse e a ele retornam com outros tons, ou
melhor, sons.
2.a - A Proposta do Vídeo
Os comentários sobre a canção Trilhos Urbanos já haviam emergido
espontaneamente em ocasiões anteriores. E, neste sentido, repetir,
intencionalmente, esta narrativa poderia provocar nas participantes
uma construção engajada de memórias e de imaginação do passado.
Com isso, nossa suposição era que o ato de interpretar uma canção,
registrando as memórias e que poderiam ser publicamente acessadas,
logo de saída, poderia indicar tanto as formas de elaboração da
lembrança quanto as referências nativas sobre a história e sobre a
cidade.
As mulheres do PROMAT, além de estarem intimamente apropriadas
das informações concernentes às situações, às personagens, à
geografia e aos lugares que são marcos de uma região e que estão
citados na letra (como, por exemplo, o Cais de Araújo Pinho, os
bairros, o circuito do bonde) também trazem, constroem e imaginam
suas lembranças afetivas, dão sentidos às histórias de suas vidas,
relacionando-as a um certo espaço e tempo. Foi exatamente esse
jogo de sentidos que se iniciava com a letra, a melodia, os acordes
e a gestualidade vocal de Caetano Veloso, que nos instigou a dar os
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O grupo já se organizava pelo app Whatsapp. Trata-se de um aplicativo comum, de uso
intuitivo e habitual para os mais velhos.
8
Outras integrantes, por questões de ordem individual, não enviaram seus depoimentos.
Porém, tiveram participação fundamental para a constituição e manutenção do grupo.
São elas: Cláudia, Carminha e Martha Uzeda.
7
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Valverde, gentilmente, gravaram uma interpretação musical da
canção, especialmente para o projeto, e ainda convidaram o
instrumentista Otávio Vasconcelos para se unir ao grupo, tocando
flauta. A interpretação destes músicos foi a base e o mote para que as
coralistas reinterpretassem a canção.
Em determinado momento, foi necessário realizar reuniões virtuais
para organizar o trabalho e, essencialmente, para tornar claros os
detalhes técnicos e suas implicações na repercussão do projeto.
Precisávamos acordar desde as formas de envio do material gravado
até as expectativas que elas tinham sobre montagem do filme, de
maneira que nenhuma delas se sentisse desconfortável com qualquer
elemento do corte final. No fundo, entendemos que as questões
que, aparentemente, são técnicas, na realidade, estruturam o que
entendemos como produção pactuada. E foi durante estes encontros
e com a segurança de realizar um trabalho partilhado que as
primeiras participantes, já com um melhor entendimento da proposta,
começaram a enviar seus clipes. Ali, começamos a ver a ideia tomando
forma e o processo começou a fluir.
Com os clipes em mãos, foram feitos vários cortes intermediários
e essas versões foram sendo disponibilizadas para as coralistas,
através de compartilhamento, em serviços de armazenamento
remoto. Constantemente, seguíamos conferindo a acessibilidade a
esses arquivos, pelas trocas de mensagens. De forma geral, este foi
um processo tranquilo, por vezes, havia problemas de visualização,
conforme o equipamento que elas estavam usando, e mantivemos
o cuidado para que, em nenhum momento, seguíssemos com a
execução do projeto sem que todas tivessem visto e aprovado o
material.
Nesta experiência de construção conjunta, realizamos encontros
online para discutir os detalhes do processo e, até mesmo, para
esclarecer as possíveis dúvidas que emergiram sobre os objetivos e
os procedimentos para alcançá-los. Durante este processo de envio,
seleção e escolha do material, alguns clipes foram refeitos, tanto por
questões de qualidade, quanto de temas que haviam sido expostos
e que elas julgaram não ser adequados9. Assim, algumas gravações e
edições foram refeitas. Foi necessário um tempo para elas adquirirem
confiança e chegarmos ao ponto em que tanto “quem tinha que

enviar já enviara”, quanto já não havia mais o que alterar na montagem.
Tendo chegado a esse resultado final, em setembro de 2020 o filme foi
lançado10.

Esta seleção, em si, aponta para um outro artigo, que escapa à discussão deste.
O filme está disponível no canal da UFRB e no perfil do Instagram do Cecult: Projeto Trilhos
Urbanos do Cecult/UFRB. Links do filme: https://bit.ly/3wQ90fW e https://www.instagram.
com/tv/CFwx9yUgR2-/?hl=da. Para marcar o lançamento do trabalho, foi programada
uma live, realizada no dia 30 de setembro de 2020, através também da mídia instagram.
Participaram dessa atividade os professores Jorge Vasconcelos, coordenador do projeto e
Fabrício Dalla Vecchia, este na qualidade de coordenador das atividades de canto coral
do Centro. Também foi escolhida, de comum acordo com o grupo de trabalho do filme
uma integrante para participar, no caso, a coralista Zilda de Almeida Ramos. Link para
a live de lançamento, em 30/09/2020: https://www.instagram.com/p/CFx0h8FpUWG/
9

10
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3 - A Centralidade da Música na Vida de uma Cidade
3.a - Santo Amaro no Cenário das Disputas Simbólicas da Cultura Musical
Santo Amaro tem uma posição de destaque na historiografia da
canção e da música popular brasileira e, igualmente, na construção de
um imaginário sobre estes temas, incluindo as narrativas sobre a origem
e de matricialidade no campo das culturas musicais tradicionais.
Fala-se muito em Tia Ciata11 como aquela que levou o samba
de Santo Amaro para o Rio de Janeiro (MOURA, 1995). Sabemos,
também, o quanto se atribui a um santamarense o estabelecimento
das bases do jogo do maculelê - inclusive, na música tema deste
ensaio, Caetano Veloso o cita como “São Popó do Maculelê”12. Outras
figuras importantes são Assis Valente 13, compositor e, também cantor
Baiano 14, nascido em Santo Amaro, sendo que este último participou
da primeira gravação para gramofone realizada no Brasil e, também,
do primeiro registro fonográfico de um samba – Pelo Telefone.
Todos são santamarenses, mas Caetano Veloso é quem traz, em
suas obras, uma quantidade significativa de alusões à cidade natal.
São exemplos disso as canções: Acrilírico, Genipapo Absoluto, Céu
de Santo Amaro (em parceria com Flávio Venturini). Até a metáfora
do “sonho feliz de cidade”, mesmo estando em uma canção que
celebra outra cidade (Sampa), talvez eco e referências a Santo
Amaro. Portanto, a projeção que “santinho”15 tem na construção de
um imaginário da nação sobre suas localidades e suas regionalidades
se deve a dois tipos de produção cultural: uma que a própria cidade
produz (principalmente no campo das tradições) e outra que faz
diversas referências a ela.
Um exemplo desta última é sua citação em um “hit” que fez parte
Hilária Batista de Almeida (1854-1924), Tia Ciata, foi cozinheira, mãe de santo, fundadora
da Irmandade da Boa Morte e quem levou o samba de roda para o Rio de Janeiro,
tornando-se uma das maiores incentivadoras do samba na então capital federal. Foi em
sua casa que foi criado o samba “Pelo Telefone”, composto por Donga e Mario de Almeida,
na interpretação do cantor Baiano. Fonte: www.home.tiaciata/tia-ciata/biografia.
12
Paulino Aluísio Andrade (1876-1968) é o mais conhecido divulgador da arte do
Maculelê. Também capoeirista, conta-se que Popó do Maculelê aprendeu a prática com
descendentes de escravos malês. Fonte: www.história-brasil.com/bahia/maculele.htm
13
José de Assis Valente (1911-1958) foi protético, desenhista e compositor de canções
emblemáticas, interpretadas por Carmem Miranda, Orlando Silva e Carlos Galhardo. Fonte:
www.mpbnet.com.br/musicos/assisvalente.
14
Conhecido como Baiano, Manuel Pedro dos Santos (1870-1944) foi um cantor pioneiro das
gravações fonográficas, dedicava-se às modinhas e lundus. Fonte: www.dicionariompb.
com.br/baiano.
15
Denominação local dada à cidade de Santo Amaro, principalmente por seus moradores.
11
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do repertório que alavancou a carreira do também baiano (porém não
santamarense) Carlinhos Brown 16. Seja, então, no universo midiático ou
nos trabalhos acadêmicos - em etnomusicologia ou outros campos
disciplinares, com temas como samba de roda, capoeira, maculelê
e candomblé - a localidade Santo Amaro se insere em campos
variados do imaginário e das disputas simbólicas do conjunto geral da
cultura brasileira, principalmente pelas chaves da autenticidade, da
ancestralidade e da matricialidade.
A ideia de localidade pode ser entendida a partir de uma
provocativa perspectiva de Apaddurai sobre as relações entre
espaço, suas interações sociais e afetivas, e sua relação com suas
tecnologias. Este ponto de vista mais amplo sobre o espaço e as
projeções que fazemos com ele, a partir dele e para ele nos instiga
a pensar maneiras pelas quais possamos - mais do que descrever enunciar nossas percepções sobre as cidades, suas gentes, suas coisas,
seus acontecimentos. Com linguagens e ideias que se encontram, se
entrecruzam. Se “encruzilham”.
Para Apaddurai, a localidade é

3.b - Caetano Veloso e seus Trilhos Urbanos (a Canção como Enunciação)

(...) basicamente relacional e contextual, em vez de
escalar ou espacial. Eu vejo isso como uma qualidade
fenomenológica complexa, constituída por uma série de
ligações entre o senso de imediatismo social, as tecnologias
de interatividade e a relatividade dos contextos. Esta
qualidade fenomenológica, que se expressa em certos
tipos de agência, sociabilidade e reprodutibilidade, é o
principal predicado da localidade como uma categoria
(ou sujeito) que procuro explorar (APPADURAI, 1995, p. 225).

Do conceito de localidade emergem, com força, algumas
possibilidades de entendimento das construções de relações com o
“lugar” que transcendem meras taxonomias e descrições de espaços
e estruturas materiais. Daí, uma boa ferramenta para buscarmos alguns
rastros dessas enunciações ser uma que nos amplifique os ecos das
canções que se imprimem nas memórias.
Os estudos da canção (suas interpretações) em conjunção com
a noção de localidade, entrelaçados à prática etnográfica, a partir
do audiovisual, bem como as interações online como utensílios para
um período crítico, são alguns desses caminhos que se cruzaram neste
processo. Para prosseguir, tomemos um deles para pensar como
Caetano tematiza a cidade e suas relações com ela.

A canção é uma “classe de linguagem” (TATIT, 2006)17 que se
capilariza nas dimensões cultural, afetiva, social etc. No Brasil, essa
linguagem híbrida se plasmou de uma maneira muito singular, assim
como são singulares suas relações com outros contextos da vida social.
Desde os aspectos de sua comercialização e difusão até sua presença
como vetor de discursos políticos e estéticos.
Observando essas características, a autora Santuza Cambraia
Naves (2010) formulou a categoria “canção crítica” para tipificar
uma dessas interações. Segundo essa estudiosa da canção, essa
modalidade tem seu aparecimento no século XX, precisamente “no
final dos anos 50 e ao longo dos anos 60, época em que a canção
tornou-se o lócus por excelência dos debates estéticos e culturais” e
quando os compositores populares “passaram a comentar todos os
aspectos da vida, do político ao cultural, tornando-se ‘formadores de
opinião’.” (NAVES, 2010, p. 19). Com sua carreira artística iniciada nos
anos 1960, declaradamente alicerçada nas renovações trazidas pela
Bossa Nova no final da década anterior, Caetano é um criador a quem
podemos, sem dúvida, atribuir o perfil preconizado pela autora quando
afirma que “esse novo estatuto alcançado pela canção contribuiu
para que o compositor assumisse a identidade de intelectual num
sentido mais amplo do termo” (idem).
Cronista,
comentarista
de
costumes,
porta-voz
do
descontentamento e do protesto político e social, trovador lírico
e romântico, malandro etc.; esses são também mais alguns perfis
identificados com a figura do cancionista, além dessa identidade de
intelectual apontada acima. Aliás, o cancionista é outra definição que
merece ser mais esmiuçada dada sua importância para o entendimento
dessa prática bastante imbricada em nossa cultura e história musicais.
O termo cunhado, esquadrinhado e minuciado por Luiz Tatit, adquire
uma dimensão múltipla ao correlacioná-lo com também múltiplas
atuações nos processos de feitura das canções.
O cancionista decompõe a melodia com o texto, mas
recompõe o texto com a entoação. Ele recorta e cobre em
seguida. Compatibiliza as tendências contrárias com seu
gesto oral. [...] O compositor traz sempre um projeto geral
de dicção que será aprimorado ou modificado pelo cantor
e, normalmente, modalizado e explicitado pelo arranjador.
Todos são, nesse sentido, cancionistas. (TATIT, 1996, p. 11)
“Ou seja, canção não é gênero, mas sim uma classe de linguagem que coexiste com a
música, a literatura, as artes plásticas, a história em quadrinhos, a dança etc. É tudo aquilo
que se canta com inflexão melódica (ou entoativa) e letra. Não importa a configuração
que a moda lhe atribua ao longo do tempo”. TATIT, Luiz. Cancionistas Invisíveis. In: Cult, nº
105, Ano 9, 2006, pp. 54-58. Disponível em https://bit.ly/3wFIllI. Acesso em 11/04/2021.
17

Os versos “Alô, meu Santo Amaro, eu vim lhe conhecer, conhecer / samba, santamarense,
pra gente aprender…” fazem parte da canção “Quixabeira”, do álbum Alfagamabetizado
(1996) que lançou o artista em carreira individual.
16
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Caetano ocupa várias camadas desse fluxo que vai da ideia
inspirada à sua apresentação em forma de interpretação para um
público receptor. Interpretação que pode, lembremos, ser midiatizada
através das gravações e sua difusão. É o criador, o compilador de
imaginários e o veículo mais privilegiado de suas próprias criações, seja
com sua voz e seu violão - à moda de seu mentor João Gilberto – ou
acompanhado por variadas e sofisticadas formações instrumentais.
Assim, Caetano, certamente ocupa duas fases enunciativas na
cadeia produtiva da canção, conforme os termos postos por Tatit
(1998):

sucesso comercial, com aumento de vendas de discos e de realização
de shows, segundo VELOSO (2006, n.p.).
O nome do disco, inclusive, é retirado de um dos versos finais da
canção, trecho em que, segundo o próprio autor, ele é lançado em
uma epifania de lembranças:

A canção popular, assim como a música lato sensu,
compreende, em geral, duas fases enunciativas,
logicamente determinadas e encadeadas nos processos
conhecidos como composição e execução. Embora
possa haver um sincretismo atorial dos sujeitos desses
dois processos, as etapas enunciativas como tais não se
confundem, até porque a sucessão lógica, nesse caso, se
converte quase sempre em sucessão temporal. A execução
pressupõe a composição e não o inverso. (TATIT, 1998, p. 157)
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Esse sincretismo atorial, ou seja, essa dupla função (compositor e
intérprete) alia-se, ainda, ao que poderíamos chamar de um daqueles
perfis mencionados acima, que caracterizaríamos como o do “filho
da terra ausente” que canta suas memórias do lugar. Aliando suas
declarações em entrevistas e sua obra, nas quais Santo Amaro ocupa
uma posição de destaque, há que se dizer que não um “filho de
qualquer terra”, mas sim aquele que está intimamente ligado ao tema
dessa composição. Um santamarense. Isso, que poderíamos chamar
de um tríplice sincretismo atorial (compositor, intérprete e personagem
da canção), propõe um tipo de enunciação muito singular que reforça
seu projeto temático e expressivo.
Do outro lado da enunciação, nós, ouvintes, nos colocamos
em diferentes lugares de recepção (escuta da canção) de acordo
com nossa relação com essa localidade: ou como os “de fora”, que
recebem com curiosidade cada uma daquelas citações (“Cais de
Araújo Pinho”? “Conde”?) ou como santamarenses que conhecem
aqueles lugares ou têm alguém muito próximo a quem perguntar,
para o caso de não existirem mais fisicamente. É sobre este último
material que será construído, então, o filme sobre a canção, com seus
respectivos depoimentos.
Antes de prosseguir, alguns dados informativos sobre a canção,
seu lançamento e sua inserção na obra de Caetano Veloso: a canção
Trilhos Urbanos fez parte do disco Cinema Transcendental, lançado
em novembro de 1979, trabalho que teve um lugar de significativa
retomada da carreira do cancionista, configurando uma recuperação
da sua relação com a imprensa e com o público, revertendo em

Cinema transcendental, trilhos urbanos, Gal cantando
Balancê”, que foi essa experiência, “como eu sei lembrar
de você” isso aqui é Gal cantando Balancê e esses
momentos do bonde passando e a Nossa Senhora,
tudo é atemporal, é um momento só, é uma... é como
se fosse uma experiência mística. (VELOSO, 2013).

Se esse “cinema transcendental” se projeta para o compositor
como experiência mística que inspirou sua criação, irá se projetar
também para o ouvinte, mas de outras maneiras. Quais seriam essas
maneiras? Provavelmente, singulares, como são singulares cada uma
das escutas possíveis, das recepções da “projeção do cinema”. Várias
possibilidades, vários caminhos que comporão um mapa complexo,
articulando diferentes viagens no imaginário e nas memórias.
Mais do que traçar impossíveis mapas precisos de tais viagens, o
trajeto percorrido nos aponta para a construção de uma espécie de
“guia de viagem”, a nos sugerir mais buscas para ampliar cada vez
mais essa “cartografia imaginada” Para o filósofo e semiótico Armando
Silva (2014), é percepção urbana que cria uma cartografia:
Se tentássemos saber onde e como se produz hoje
a forma da cidade, muito provavelmente teríamos
de admitir que já não são apenas a arquitetura, as
edificações ou as ruas os elementos que marcam
essa condição e que, a cada dia, aparecem objetos
muito mais etéreos, como anúncios, produtos digitais
ou sinais, e até invisíveis, do ponto de vista icônico,
como luzes ou bits do ciberespaço. (SILVA, 2014, p. 190).

Dialogando com essa constatação feita pelo pesquisador
colombiano Armando Silva, com base em seu protagonismo em uma
extensa investigação dos imaginários urbanos de cidades ao redor do
globo, mormente as da América do Sul, poderíamos incluir dentre esses
“objetos muito mais etéreos e até invisíveis” nosso encontro sutil entre
canção e memória. A canção e seus desdobramentos em mergulhos
biográficos feitos por cada uma das mulheres santamarenses que
participaram do filme nos instigam a investigar qual é essa substância
mais sutil que produz as formas da cidade, nos estimulam a tentar
perceber além das construções modernas ou de seu patrimônio de
pedra e cal. Sim, porque mais do que incluir nesse rol os sons e sentidos
da canção com sua música e sua literatura ou as memórias pessoais, o
que nos toca neste trabalho é justamente cartografar a fronteira entre

43

MOITARÁ - REVISTA DA FUNDAÇÃO ARAPORÃ |ARARAQUARA | N.8 | V.9 | 121 p. | Janeiro-Dezembro | 2021

MOITARÁ - REVISTA DA FUNDAÇÃO ARAPORÃ |ARARAQUARA | N.8 | V.9 | 121 p. | Janeiro-Dezembro | 2021

umas e outras. Território fértil em que, quanto mais mapeamos, mais
nos é sugerido conhecer. Vejamos alguns momentos dessa viagem.

infância achava que era um palácio de conto de fadas. Era assim,
bem majestoso, era muito, muito bonito!”. A partir desse depoimento, o
verso de Caetano que enuncia o trajeto que o bonde fazia - “Rua da
Matriz ao Conde” - passa a ecoar em muitas outras falas, destacando
dois marcos urbanos que eram os pontos de início e fim de um roteiro
importante na época em que o serviço de transporte estava em plena
vigência.
No próximo depoimento, o de Maria do Socorro, vemos uma
interessante ponte entre dois momentos de propriedade e de
patrimonialização. Ao falar sobre o bonde, ela diz: “ele passava
em frente ao Araújo Pinho, que existe até hoje, onde temos a Casa
do Samba”. Nessa breve frase, ela nos lembra que o que era posse
de grandes proprietários locais, como o Conde de Subaé, dono
do Solar Araújo Pinho, citado na fala, tornou-se, pelas ações das
instituições de patrimonialização, a sede de importante expressão do
patrimônio imaterial local19. Para reforçar a origem oligárquica daquela
propriedade, Maria do Socorro prossegue, nos contando: “onde as
pessoas ilustres vinham passar a noite para viajar no outro dia, como o
Imperador!”.
Aliás, esse é o ponto de partida da fala da próxima coralista,
Cordélia, que propiciou uma fluidez na montagem ao fazer uma
descrição detalhada de uma foto, imagem que ela fez questão de
constar em sua gravação pessoal. Cordélia partiu do mesmo ponto da
canção, marcando a geografia e a história da cidade a qual Socorro
mencionava. Esse lugar, aliás, também tem seus atributos de marco
urbano local, conforme veremos em mais ainda alguns depoimentos.
Ali, onde o Cais de Araújo Pinho praticamente toca o Solar do Conde
tornado Casa do Samba, contam os santamarenses, quase como uma
narrativa mítica, que o Imperador Dom Pedro II (ou apenas seus cavalos,
dizem alguns) teria feito uma pausa para micção em seu trajeto para a
cidade, também vizinha, de Cachoeira.
Dessa detalhada descrição, destacamos a lembrança de Cordélia:

3.c - Uma Cartografia Imaginada a Partir da Música: o que Depoimentos
nos Contam
O projeto Trilhos Urbanos nos brinda com uma série de narrativas
pessoais e de pistas para construirmos uma cartografia da Santo Amaro
imaginada e guardada em memórias. Em forma de depoimentos num
filme de mais de 28 minutos, não faria sentido, por muitos motivos,
transcrevermos aqui a íntegra deles.
No entanto, para retomar alguns temas muito significativos (alguns,
inclusive, pela forma terna e delicada que compartilham conosco
momentos biográficos), destacamos alguns trechos para comporem
um quadro panorâmico do “cinema transcendental”, nesse caso das
memórias das coralistas.
Logo na primeira fala da integrante Maria Lúcia, constatamos
uma memória transversal ao tema central da música: ela se lembra da
visita de Caetano à sua escola, e nos relata: “eu fiquei muito satisfeita
porque eu nunca tinha visto cantor na minha vida, só ouvia no rádio”18,
relatando ainda sua admiração com a figura do cantautor, conta
que ele era “magrinho, com aquela roupa de taco, aquele cabelão,
violão debaixo do braço” e de como foi marcada por aquela visita.
A próxima personagem que aparece no filme é Ieda, que denota em
sua entonação de voz uma sensação de distância ao falar do “Rio
Subaé que desce correndo mansinho ao encontro do mar, lá longe, no
Conde”. Nós perguntamos: distância inerente ao trajeto ou distância
no tempo daquele período em que o Porto do Conde era uma intensa
ligação entre Santo Amaro e a capital do estado? Sua fala, bastante
saudosista, se conclui com a constatação: “Tudo isso o tempo levou, só
resta agora reviver as lembranças nas histórias contadas e guardadas
no coração”.
Zilda Ramos, a terceira personagem, nos trouxe, de maneira
pródiga, muitas memórias ligadas à sua infância e ao trajeto que
o bonde fazia, recortando a cidade e levando também ao Conde,
inclusive para possibilitar o transporte a localidades próximas, como
aquela em que seu pai trabalhava. Segundo ela: “meu pai trabalhava
na Escola Agrícola, em São Bento das Lajes, São Francisco do Conde” um edifício suntuoso que hoje se encontra em ruínas na cidade limítrofe.
Suas falas são ricas em nos trazer sua percepção infantil sobre aquelas
experiências. Ao descrever sua admiração pelo local de trabalho
do pai nos narra: “Era uma maravilha. Eu ficava empolgada com a
escola, a parte física da escola. Parecia um palácio. Eu, na minha
18
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Todas as falas transcritas neste tópico pertencem ao filme Trilhos Urbanos, 2020.

Cais de Araújo Pinho
por onde chegavam as
embarcações, trazendo frutas e mercadorias para
comercializar. Algumas pessoas também viajavam
para comprar como portadores para as pessoas que
não podiam viajar, não tinham condições de viajar,
então já tinha os portadores que já viajavam para
Salvador, Cachoeira, outras cidades, para comprar
essas mercadorias para trazer para as pessoas que
encomendavam.
“Em 24 de agosto de 2006, em solenidade realizada na cidade de Santo Amaro da
Purificação e presidida pelo ministro da Cultura, Gilberto Gil, foi apresentado aos sambadores
do Recôncavo o projeto de restauração do Solar Araújo Pinho, também conhecido como
Solar Subaé, imóvel que será destinado à implantação do Centro de Referência do Samba
de Roda. (SANDRONI & SANT’ANNA, 2006 p. 93)
19
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Esse mote das trocas e do Cais apresenta mais um ponto de
contato de Santo Amaro com “o mundo”. O que nos remete,
novamente, à fala de Zilda, descrevendo um desses portadores: “Seu
Libório, estafeta20”. Este personagem ficou fortemente marcado em
suas memórias (dado o nível de detalhamento que ela nos oferece)
como aquele que “resolvia as coisas, enfim, para pessoas que não
queriam ou não podiam ir a Salvador’’.
Ainda há uma série de “cenas e planos” de um cinema, também
transcendental, que se projetam a partir dessas narrativas de memórias
vividas ou ouvidas (algumas declararam consultar seus parentes
próximos mais velhos, que lhe pudessem fornecer informações), como
as de Eraíldes, que se lembra do “Cine Subaé, que ficava localizado ali
pelo mercado, onde tive oportunidade de assistir filmes”, numa cidade
onde já há um tempo não há mais nenhuma sala desse tipo.
Eraíldes lembra-se também de um “Rio Subaé, que tinha suas águas
limpas, cristalinas, onde as pessoas tomavam banho, se divertiam.
Principalmente as crianças. Até as lavadeiras lavavam suas roupas”.
Coisas impossíveis de se fazer, atualmente, com o rio em questão
estando extremamente poluído.
Luíza, por sua vez, nos enumera datas exatas da história da
companhia dos bondes: sua inauguração em 1º de janeiro de 1874 com um trajeto de 4 km, segundo ela, “indo do Conde ao Sergimirim”
- e sua desativação em 1961. Ainda nos traz também a informação de
que eram dois tipos de bonde: “Um era especial e o outro, caradura,
apelidado de bondeco”. O primeiro, segundo ela, com cinco
bancos e equipado com venezianas para proteção contra chuvas,
contrastava com o outro, que “era aberto, era meio desengonçado
os bancos. Quando fazia a manobra no Solar Araújo Pinho, os bancos
se desengonçavam todos”. Segundo seu relato, entendemos que esse
segundo tipo de bonde só fazia o trajeto da Praça da Purificação até
o que ela chama de “Jardim Solar Araújo Pinho”, daí a necessidade de
fazer a manobra relatada que o “desengonçava todo”.
São muitos relatos, todos muito vívidos, e que nos dariam mote
a muitas descrições e comentários, porém um que se ressalta por
sua narratividade e pelo fato de apontar ainda mais uma vez a
transversalidade nos processos de memória e acesso às histórias de vida
se encontra em outro trecho do depoimento de Cordélia. Chamamos
de transversalidade o fato e o processo pelo qual memórias da cidade,
acessadas pela canção, remete às memórias pessoais, aos familiares e
a outras lembranças situadas além daquilo que está mencionado nos
textos e que as dispara.

Cordélia, no caso, faz questão de compartilhar conosco a narrativa
da prisão de seu pai, que era barbeiro na cidade, pelas forças locais
da ditadura militar de 1964:

A palavra “estafeta” é um uso interessante para percebemos como algumas palavras
usadas no Recôncavo marcam a presença colonial na região. Esta é uma palavra muito
antiga, com a etimologia do italiano staffa, uma referência ao estribo do cavalo. O
estafeta, segundo o dicionário Houaiss, é o portador de despachos, encomendas, cartas,
que faz entregas a cavalo, uma espécie de carteiro ou mensageiro.

(...) ele foi uma pessoa… não poderia aqui deixar de
falar dele, para fazer essa homenagem a ele, porque foi
quem vivenciou essa época de uma forma ativa. Ele era
um homem que sonhava com uma sociedade mais justa.

Prosseguindo, Cordélia nos relata a situação vivida pelo pai,
declaradamente membro do Partido Comunista e que, orgulhosamente,
veste uma gravata vermelha como gesto de afirmação dessa
condição de militância política quando foi chamado para prestar
esclarecimentos sobre sua filiação política. Inclusive, essa firmeza nas
convicções é reforçada por Cordélia ao nos narrar:
(...) alguns dias depois, o general, que era cliente dele,
que ele fazia barba, fazia cabelo, o procurou e perguntou
para ele se ele não renunciaria ao partido. Pediu para
ele renunciar ao partido que ele seria libertado. Mas ele
disse que não renunciaria não, que a causa era justa e
que ele não renunciaria ao partido dele e nem à causa
dele. Que o ideal dele era esse e que ele morreria com
esse ideal. Então, ele não foi solto, ele ficou preso alguns
meses e com esse ato [...] ele entrou para a história.

Como mencionamos, esses são alguns pontos, dentre muitos, que
poderíamos extrair de uma “cartografia imaginada”, baseada nos
depoimentos e nas memórias, impulsionadas pela escuta da canção,
em suas várias camadas expressivas. Algumas referências muito
pessoais e outras que indicam percepções construídas coletivamente
apontam articulações com a memória institucional e patrimonial,
denotando relações de reforço da condição de marcos urbanos,
tais como a Matriz, a Praça da Purificação e seu entorno, o Solar de
Araújo Pinho, entre outras, são imóveis que foram alvo da atenção dos
institutos IPHAN e IPAC21 ou, pelo contrário, denunciando o abandono,
o esquecimento e a degradação (nos casos do Porto do Conde, do
Rio Subaé e do cinema homônimo). Isso nos induz a considerar que as
memórias são feitas de lembranças, mas também de esquecimentos e,
porque não dizer, de reconstrução imaginada daquilo que já se tornou
ruína ou vestígio.

20
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Isso ocorre, inclusive, em relação ao patrimônio imaterial. Num trecho de suas falas, Zilda,
estimulada pela menção ao maculelê na canção, lembra que uma das principais figuras
de referência nessa prática, Mestre Popó, era um dos condutores do bonde.
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4 - Educação Patrimonial: Uma Possibilidade de Construção de
Narrativas, de Pertença e de Sentidos para a Vida Coletiva

mantendo o trabalho escravagista). Anderson (2008) observa que este
processo é comum à construção dos nacionalismos e que se efetua pelo
cruzamento de um complexo de diferentes fontes históricas, símbolos
referentes e ideologias acessíveis. Além disso, observa Schwarcz (2008),
é preciso proceder a uma tendência homogeneizante, o que significa
“usar uma lente que desfoca identidades que parecem homogêneas
e estabilizadas” (SCHWARCZ, 2008, p. 14).
No caso brasileiro, por exemplo, esta observação não se trata
de uma simples atitude metafórica, afinal, “a partir do momento em
que a nação é imaginada, ela é, então, modelada, adaptada e
transformada” (idem). Assim sendo, naquela ocasião, a cidade do
Rio de Janeiro funcionou como um primeiro laboratório, algo que
se expandiu para outros lugares, como veremos adiante. Ali, foram
selecionados os lugares que deveriam ser considerados como históricos
ou marcos de identidade, criando espaços grandiosos e pensados
em favor de uma constituição da memória nacional: ruas, praças,
monumentos, prédios para abrigar instituições que simbolizavam o
ingresso do Brasil no cenário global (SCHWARCZ: 1989)22.
Dentre as instituições criadas, estava o Instituto Histórico e
Geográfico Brasileiro (IHGB)23 , fundado em 1838 e que se tornou um
espaço para moldar esta imaginação de nação, afinal, seu mote
era “coligir, metodizar e gravar documentos”, bem como escrever a
história nacional com o objetivo de unir o povo brasileiro, criando uma
identidade nacional (SCHWARCZ: 1989). Esta instituição, sob o controle
do Estado, com vistas à realização do projeto de nação moderna e
de estimular uma cidadania específica - e excludente -, concretizou o
princípio do Reino de seleção e de patrimonialização dos bens culturais
nacionais e, mesmo com o final do governo régio, o mesmo interesse
guiou todo o período republicano subsequente.
Ainda que a Monarquia tenha chegado ao seu final, permaneceu,
no Brasil, a ideia da necessidade de construção de uma nação,
cultivando a mesma inspiração liberal da noção de patrimônio
herdado do período anterior. O IHGB serviu como inspiração para
experiências similares e, em 1894, na cidade de Salvador, foi criado o
Instituto Geográfico e Histórico da Bahia (IGHB). Nascido sob o período
republicano, mantinha-se alinhado às ideias da monarquia liberal
e buscava fomentar a noção de que a Bahia era um território fértil,
produtivo, científico e moderno. Assim, também regionalmente, neste

A noção de patrimônio é uma “pauta da modernidade”. A reflexão
de Gagnebin (2012) nos ajuda a compreender essa nossa relação - ou
obsessão - com a memória e com o passado e que, de muitas formas,
nos inspira a pensar sobre aquilo que selecionamos para nomear
como patrimônio. Para a historiadora, este interesse não é da ordem
da “verificação factual”, mas na busca por um sentido de referência,
algo que dê conta do “enraizamento e da pertença (appartenance)
que precedem a relação de um sujeito a objetos” (GAGNEBIN 2012,
p. 207). Assim sendo, não é à toa que a construção de determinadas
coleções, que consideramos como objetos patrimonializados, acabe
por se revelar como um importante espaço de criação de narrativas
Podemos entender o conceito de coleção como algo restrito: uma
coleção de coisas que foram separadas para contar uma narrativa
em (e para) uma instituição, revelando, deste modo, um determinado
modelo ideológico (e, a seguir, veremos algumas destas práticas). Mas,
também, é possível seguir por outros caminhos, como o apresentado
na experiência com o Projeto Trilhos Urbanos, realizada no âmbito de
um programa de extensão e voltado à inserção do público da Melhor
Idade na vida universitária.
No contexto apresentado acima, há uma construção sobre a
noção de patrimônio que se revela a partir de uma canção e, assim,
torna-se possível perceber o poder que há em uma composição
musical no reverberar de outras histórias e outras conversas. Ademais,
esta canção, além de construir uma cartografia afetiva, apresenta
um mapa de pertencimento para mulheres de uma geração. Neste
sentido, colecionar, imaginar, lembrar, cantar podem, de muitas
formas, falar sobre as narrativas pelas quais organizamos o nosso
sentido de pertença e, assim, estruturamos os nossos patrimônios, ou,
dito de outro modo: como colecionamos memórias para criar nossas
relações de pertencimento.
As ideias sobre patrimônio começaram a ser difundidas no
Brasil com a chegada da família real, em 1808. Coube à Coroa,
urgentemente instalada no território, dar início ao empreendimento
de construção de uma certa imaginação de nação. Para imaginar o
que seria a condição nacional, era preciso selecionar (e colecionar)
referências - lugares, monumentos, coisas, histórias - que constituíssem
narrativas afetuosas para uma legitimidade emocional profunda.
No caso específico do Brasil, buscava-se uma narrativa alinhada
às propostas das nações consideradas modernas, o que significava ser
progressista nas parcerias econômicas, na organização dos espaços e
na remodelação das cidades, mas, ao mesmo tempo, conservadora
nas estruturas sociais, na manutenção da elite e de suas ideias (inclusive,

48

A cidade do Rio de Janeiro foi toda remodelada a partir da inspiração na arquitetura
e nas teorias ligadas aos modelos iluministas europeus, criando estes “lugares-marcos” a
exemplo da Biblioteca Real, da sede do Banco do Brasil, da Praça do Comércio, do Jardim
Botânico, da Academia de Belas Artes, da Academia Naval e Militar, do Museu Nacional
(SCHWARCZ, 1989).
23
Lilia Schwarcz, ao analisar a obra de Anderson (2008), aponta que o modelo colonial se
empenhou no moldar de imaginações a partir de três instituições fundamentais: os censos,
os mapas e os museus (SCHWARCZ, 2008).
22
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momento de transição da política brasileira, a instituição conjugou
a percepção do patrimônio como eixo de imaginação da região à
necessidade de criar espaços para instrução, ciência, literatura e
desenvolvimento da história regional.
No âmbito do IGHB, o patrimônio se desenhou pelas reflexões
sobre os “lugares-marcos” de Salvador, do Recôncavo e de outros
lugares da Bahia, mas não somente. Ali, também, foi um espaço para a
produção de um repertório sobre cultura material baiana (de geologia
aos objetos, inclusive, colecionando balangandãs, objetos africanos
e afro-brasileiros, vestuário etc)24, valoração de personalidades de
destaque, bem como estruturar as relações entre arte e colecionismo
que acabaram por fortalecer uma espécie de narrativa e de projeção
de memória e de identidade, como base na perspectiva de um “fausto
passado”, aparando as arestas mais constrangedoras e violentas de
nossa história25.
Durante o movimento modernista, nos anos de 1920, a ideia de
patrimônio se expandiu. As viagens de Mário de Andrade pelo Brasil
apresentaram outra sensibilidade às manifestações entre materialidade
e manifestações culturais (VALENTINI: 2013). Ali, anelada aos ideais
modernistas, as manifestações populares e os bens culturais imateriais
ganham um espaço inédito, mas que apenas foi concretizado uns
cinquenta anos depois como parte de reconhecimento ampliado do
que se considera o patrimônio de um povo (VELHO, 2006).
Os anos que se seguiram foram importantes para a questão
patrimonial como um Programa de Estado no Brasil. Gustavo
Capanema, ministro da Educação e Saúde, do governo Vargas, foi
responsável por elaborar um projeto de lei, visando a preservação do
patrimônio, contanto com o auxílio de Mário de Andrade, à época
diretor do Departamento de Cultura da cidade de São Paulo.

O decreto-lei n. 25, de 30/11/1937, que organizou o Serviço do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional26 (SPHAN) reafirmou o poder
público como regulador do que deveria ou não ser preservado por
meio da figura jurídica de tutela e de preservação dos bens culturais.
Este decreto instituiu o Livro do Tombo do Patrimônio Nacional, onde
são inscritos os bens culturais, a partir de uma tipologia de patrimônio:
1. Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico; 2. Histórico; 3. BelasArtes (pintura, escultura e arquitetura); 4. Artes Aplicadas (produção
artesanal e industrial) (IPHAN, s/d).
Contudo, a política preservacionista que fomentou o SPHAN
ainda fora norteada pela concepção da monumentalidade do bem
cultural e pela excepcionalidade de seu valor, por isso, seu foco era
“regulamentar a questão da conservação, preservação e restauração’’
(GOMES, 2016, p. 446). Consequentemente, priorizou-se o patrimônio
edificado e arquitetônico, ligados aos setores dominantes da sociedade
brasileira, a saber: igrejas barrocas, fortes militares, casas–grandes,
sobrados coloniais. Por outro lado, excluíam-se senzalas, quilombos,
vilas operárias, cortiços. Ainda que Mário de Andrade tenha criado o
SPHAN, considerando o Serviço de Patrimônio dos Saberes Populares,
onde já se fomentava a pesquisa sobre o patrimônio imaterial, a
diversidade de conhecimentos e de expressões culturais tradicionais, o
interesse prioritário do órgão estava na projeção de um passado sem
conflitos ou contradições sociais, um registro unívoco e unilateral das
expressões brasileiras.
Destarte, foi, apenas, na Constituição de 1988 que a noção de
patrimônio passou a ser entendida para além dos bens materiais pela
incorporação do conceito de patrimônio imaterial. Os conhecimentos
enraizados no cotidiano das comunidades, os saberes, as habilidades,
as crenças, as práticas, o modo de ser das pessoas, as manifestações
literárias, musicais, plásticas, cênicas e lúdicas, assim como os rituais
e as festas que marcam a vivência coletiva da religiosidade, do
entretenimento e de outras práticas da vida social passam a concorrer
ao mesmo lugar dos monumentos e das obras de arte, sendo que os
últimos precisam considerar a sua função social.
Patrimônio não mais se refere a um grupo constituinte de uma
elite que buscara criar uma nação homogênea. Agora, é possível
incluir a noção de referência cultural, “no sentido de atribuição de
sentidos por parte daqueles que são produtores e detentores do bem”
(GOMES, 2014), deste modo, passa-se a considerar as perspectivas de
identidade, de ação e de memória dos diferentes grupos formadores da
sociedade brasileira (IPHAN, s/d). Com isso, mercados, feiras, santuários
de outras religiões, línguas, danças, entreoutras linguagens da vida, e
outras lógicas e patrimônio - que não a hegemônica - ganham uma
projeção inédita, tornando-se aptos para o registro do bem, algo a ser
patrimonializado (IPHAN, s/d).
Além disso, este “outro” patrimônio torna, também, uma área de

Priorizou-se, por exemplo, no caso do IGHB, a organização de elementos que, naquele
período, traziam referências da região como um lugar de prosperidade, apto para criar
circunstância de educação cívica e patrimonial com base em modelos de sua elite política
e econômica (CERAVOLO, 2017).
25
Ceravolo (2017) destaca outras instituições importantes que foram fundadas em um curto
período de tempo, na cidade de Salvador, e que revelam perspectivas similares sobre
o tema. O Museu do Estado da Bahia (instituído em 1918) e, posteriormente, o Instituto
Feminino da Bahia (criado em 1929) que fomentaram o mesmo espírito do IGHB, tanto do
ponto de vista moral como intelectual. Neste sentido, o Brasil Republicano que desejava se
livrar do peso da escravidão trazia consigo uma certa intenção de consolidar o acervo de
instituições de modo que assegurasse uma educação alinhada aos negócios, à produção
local e regional, bem como aos seus homens de destaque.
26
Em 18 de abril de 1936 foi criado o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional,
em caráter provisório. Quase um ano depois, em 13 de janeiro de 1937, o SPHAN, pela
Lei nº 378 tornou-se o órgão oficial de preservação do patrimônio cultural brasileiro, sendo
suas atividades regulamentadas no final do mesmo ano, pelo Decreto-Lei nº 25. Em 1946,
teve o seu nome alterado para Departamento do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
(DPHAN) e apenas em 1970 - O DPHAN foi transformado em Instituto do Patrimônio Histórico
e Artístico Nacional (IPHAN). Fonte: Site IPHAN.
24
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atuação ao Estado quanto à sua defesa, garantindo a todos “o pleno
exercício dos direitos culturais e o acesso às fontes da cultura nacional”,
apoiando e incentivando “a valorização e difusão das manifestações
culturais” (Constituição 1988, artigo 215). E foi este o caminho que
nos inspirou tanto a propor e executar o projeto Trilhos Urbanos, cuja
realização trouxe uma participação efetiva e afetiva da comunidade,
ela mesma a detentora das suas referências culturais, quanto a
refletir sobre essa experiência, demonstrando que o patrimônio é
plurissignificativo.
Só para retomar um dado interessante para este argumento:
entender as lógicas liberais do patrimônio, atreladas aos modelos
inaugurais da discussão sobre o termo (e que abriram a nossa reflexão
sobre o lugar do patrimônio na construção nacional), nos permitiu
observar que tanto as coisas selecionadas a ser colecionadas nas
instituições quanto as personagens de destaque, por muito tempo,
advinham, exclusivamente, de uma elite política ou econômica.
Ser alguém importante, em um contexto de elite, indicava que suas
histórias deveriam ser cuidadosamente organizadas e transformadas
em biografia a fim de legitimar o status quo. Essas poucas pessoas de
destaque seriam aquelas reveladas em personagens, necessariamente
admirados e contemplados e cujos feitos deveriam ser ensinados e
louvados.
A perspectiva dialógica da nova percepção do patrimônio, que
seguimos e praticamos na reflexão sobre a canção, tem sua base na
vida comunitária. Deste modo, o sentido de patrimônio apenas pode
ser considerado se vier carregado, também, de sentidos do próprio
grupo. Se contrapomos ao modelo anterior, sem dúvida, aqui, também
veremos a presença de certas personalidades que se destacam
no contexto de um determinado bem, no entanto, as escolhas das
personagens advém de uma experiência horizontalizada, fruto de uma
vivência coletiva e de suas próprias referências identitárias.
Para sermos ainda mais específicos, se considerarmos, por exemplo,
a canção Trilhos Urbanos como um “bem patrimonial”, vamos perceber
os vários sentidos e as muitas memórias que as nossas generosas
coralistas nos oferecem. Especificamente, sobre esta questão da
personagem, podemos observar que o tal do Conde, o dono da casa
e do cais, que possivelmente tem sua biografia assinalada como parte
do acervo do IBGH não é sequer mencionado nas memórias daquelas
mulheres da cidade.
Contudo, as memórias das mulheres guardam a presença de
Seu Popó como uma figura de destaque. Seu Popó do Maculelê, no
contexto das manifestações populares brasileiras, é alguém importante
- uma figura quase mítica - para esta dança-luta e, também, na
imagética da produção musical brasileira. No entanto, na narrativa
que as mulheres apresentam, há uma outra camada desta mesma
personagem e que é, talvez, ainda mais importante para aquele grupo:

ele é o maquinista do trem. Talvez, o próprio Caetano não estava
fazendo referência apenas à personagem do Maculelê na canção,
mas, sim, àquele que conduzia os domingos de alegria, de brincadeira,
de viagens de um lugar a outro. Seu Popó era o condutor da exceção,
da festa, do evento da semana.
Se os projetos políticos em relação ao patrimônio foram criados
a partir da imanência das coisas, o patrimônio, aqui (e em outras
circunstâncias) se revela a partir da sua própria transcendência. E
essa transcendência é capaz de romper com apagamentos e com
as políticas do esquecimento, propor novas perspectivas para as
destruições do espaço que outrora serviam de referência identitária
e, até mesmo, de confronto com o usual silenciamento das narrativas
nativas. É claro que a memória é falha, é seletiva, é fragmentada, mas
a experiência de rememorar coletivamente mobiliza outras estruturas,
aquelas do afeto. E, a partir deste acesso à imaginação, junto ao
que pode ser selecionado como referente, é que, quem sabe, pode
apontar, repensar e organizar os sentidos da vida atual.
Considerações finais
A questão patrimonial atravessou o século XX como um tema para
o Estado da Bahia. Se as primeiras ações do Estado, acompanhando
as reflexões nacionais, foram apoiadas em uma noção elitista de
concepção de patrimônio, com ênfase no patrimônio de pedra e cal
e nas instituições liberais, o que temos hoje, assim como no restante do
país, é uma ampliação radical do significado do termo.
Mesmo que os projetos políticos na região estivessem amparados
por argumentos como geração de renda e fomento do turismo, foi o
deputado José Wanderley de Araújo Pinho que em 1930, pela primeira
vez usou o termo patrimônio, adequando-o à proposta de criação da
“Inspetoria da Defesa do Patrimônio Histórico Artístico Nacional”. Mais
do que uso do termo, o projeto ampliava a ideia de supervisão de
monumentos para coisas que são móveis e imóveis (GOMES, 2016) de
um órgão, bem como os discursos sobre o risco da perda, mais uma
vez, pautadas pelas possibilidades de ganho econômico, organizaram
políticas públicas.
Os últimos 30 anos inverteram as lógicas pretéritas, colocaram as
comunidades em papel de protagonistas na identificação dos bens
culturais, bem como na sua manutenção e validação. Com essa
mudança, o patrimônio acabou assumindo uma dimensão política
distinta do seu modelo capital, buscando se distanciar daquelas
manifestações ideológicas do autoritarismo brasileiro, que oculta
a luta de classes e pretende cunhar uma sociedade hegemônica e
harmônica. Os bens culturais e a recente noção de patrimônio passam
a ser ressignificados, entendidos como um direito de pronunciar
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memórias, interpretar as referências culturais, considerar os usos e as
práticas cotidianas.
Entendemos, como indica Gomes (2016) que, ao longo deste
processo, o patrimônio passou a ser considerado como algo cultural,
com dimensão imaterial e, talvez o mais revolucionário, “além da
caracterização do ato jurídico como sendo de natureza declaratória,
não mais constitutiva” (GOMES, 2016, p. 441), deste modo, a sociedade
brasileira - e, no caso, a baiana, se apropriam tanto dos bens culturais
como do termo patrimônio para os usos cotidianos.
É notório que a parceria Universidade - Comunidade pode
cooperar com uma visão mais democrática e acessível do patrimônio,
afinal, foi pelas conversas estabelecidas durante os ensaios do coral,
parte do projeto de extensão, que nos aproximamos da canção
de Caetano Veloso como uma crônica, interpretada pela sua
comunidade, permitindo reconstruir um mapa de ruas, trajetos,
personagens e sensações que o bonde causava. A canção trata da
materialidade do espaço de Santo Amaro, mas, ao mesmo tempo, o
escapa e o transcende, como podemos certificar com a personagem
Popó do Maculelê.
Este é um artigo polifônico e, como o patrimônio, também se
revela em muitas camadas. É, de igual modo, inconclusivo, porém,
apresenta possibilidades para uma prática da ação extensionista e
para atividades de educação patrimonial, o que demonstra, de certa
forma que, na nossa atuação como pesquisadores, esta experiência
não é apenas de observação, mas de fomento e de provocação em
uma situação estratégico-política (ALVES, 1980).
Mais do que tudo, este artigo é, também, uma provocação e um
convite à experiência. Acreditamos no potencial transformador do
ato de abrir-se para caminhos da escuta, do estímulo diálogo com
as comunidades, da sensibilidade da memória e da tarefa inevitável
dos sujeitos implicados com os bens patrimoniais que constroem a
percepção de quem eles são, sejam eles de qualquer natureza canção, bonde, trajeto, vida do maquinista.
Por fim, ludicidade, comprometimento, generosidade e disposição
para aprender a usar novas tecnologias e coragem para se revelar de
modo aberto e para todo o mundo não faltou às animadas coralistas
do PROMAT, em nenhum momento. Sem dúvida, estamos diante de
uma experiência emancipatória e que abre muitos caminhos para
outras reflexões sobre o patrimônio cultural da cidade de Santo Amaro.

APPADURAI, Arjun. The production of locality. Counterworks: Managing
the diversity of knowledge, v. 204, 1995.
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A CERÂMICA INDÍGENA BRASILEIRA E A EDUCAÇÃO
PATRIMONIAL COMO FORMA DE SUA PERSERVAÇÃO
Maria Laura Scarpa1
Resumo: Este trabalho apresenta, de forma descritiva, a técnica
indígena brasileira de fazer cerâmica, privilegiando aquela conhecida
como Acordelado. O objetivo é registrar este conhecimento, dada
a importância do uso desta técnica entre populações indígenas de
diversas etnias. Com o avanço tecnológico, industrial e das relações
mercantis no país, o modo de fazer cerâmica vem sofrendo grandes
modificações. Assim o desaparecimento dessa atividade já é um
problema anunciado e que preocupa estudiosos do tema. Neste
sentido não só o seu registro se torna importante e necessário, mas
também ações que se voltem para a sua preservação.
Palavras-chave: Cerâmica
Educação Patrimonial

Indígena;

Acordelado;

Preservação;

Abstract: This work presents, descriptively, the Brazilian indigenous
technique of making ceramics, privilegiing what is known as Accordion.
The objective is to record this knowledge given the importance of
the use of this technique among indigenous populations of different
ethnicgroups in the country. With the technological, industrial
and market relations advances in the country, the way of making
ceramics has undergone major changes. Thus, the disappearance
of this activity is already an announced problem and that worries
scholars of the subject. In this sense not only its registration becomes
important and necessary, but also actions that turn to its preservation.
Keywords: Indigenous
Education.

Ceramics;

Awake;

Preservation;

Heritage

1 - Introdução
O trabalho em cerâmica é uma atividade antiga. No Brasil esta
atividade é praticada pelas populações indígenas antes mesmo do
Graduada em Ciências Sociais pela UNESP/Araraquara, com Bacharelado em
Antropologia; Especialista em Relações Internacionais pela UNESP/Araraquara e Educação
pela Uniararas. Membro da Fundação Araporã de Araraquara. e-mail: mlaurascarpa@
hotmail.com
1
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início da exploração colonial, há cerca de 5.000 anos. Os primeiros
achados em cerâmica ocorreram na Ilha de Marajó, um produto
altamente elaborado com –raspagem, incisão, excisão e pintura.
O objetivo deste trabalho é apresentar, de forma descritiva,
as técnicas indígenas de fazer cerâmica, privilegiando a técnica
conhecida como Acordelado. Isto se justifica pela importância do uso
desta técnica entre povos indígenas de diversas etnias, e principalmente
pela necessidade de registrar esse conhecimento ancestral, e que corre
o risco de desaparecer em virtude do avanço tecnológico, industrial e
das relações mercantis no país. Isto é o que vem sendo detectado por
alguns estudiosos do tema, que já alertam para esta problemática.
Lima (1987, p. 229), por exemplo, chama a atenção para a
questão ao afirmar que a atividade ceramista indígena no Brasil está
ameaçada de extinção. O autor destaca, sobretudo, a cerâmica
utilitária, que vem sendo substituída por utensílios industrializados em
metal ou plástico, devido à sua praticidade e eficiência no cotidiano
doméstico. Em contrapartida, este tipo de utensílios confeccionados em
cerâmica continua sendo produzido, mas com a finalidade de atender
um mercado externo, gerando uma produção massificada, com uma
qualidade inferior, porém adequada à demanda dos consumidores.
Outro fator que ameaça a continuidade da atividade ceramista
e oleira entre os indígenas é o desinteresse das novas gerações em
aprender o ofício com as mulheres mais velhas do grupo. Este fator
poderá levar à extinção desta arte, se, por ventura, não houver
estímulos às gerações futuras.
É neste sentido que a Educação Patrimonial, com aplicação
de oficinas de cerâmica, pode representar uma alternativa para a
manutenção desse conhecimento.
2 - O Processo de Produção Cerâmica entre os Indígenas Brasileiros
Estudos feitos no MAE (Museu de Arqueologia e Etnologia) da
Universidade de São Paulo sobre a origem e a expansão das sociedades
indígenas no país, apontam que:
Entre 2.000 e 1.000 anos, as sociedades caçadorascoletoras deram lugar a grupos de povos horticultoresceramistas. Em alguns casos, os caçadores adotaram
paulatinamente a cerâmica; em outros há uma ruptura,
interpretada como substituição dos caçadores pelos
agricultores. Essa transição marca o início de outro estágio
do Brasil Pré-Colonial, o Formativo. (ORIGEM E EXPANSÃO
DAS SOCIEDADES INDÍGENAS, 2008, p.12)

No Brasil, entre a maioria das populações indígenas, observa-se
que a produção cerâmica está vinculada aos afazeres domésticos. As
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meninas também podem começar cedo com a prática ceramista, mas
essa tarefa cabe às mulheres, geralmente as casadas. O homem, por
sua vez, auxilia na extração e no transporte do barro, por ser esta uma
tarefa pesada e também pelo fato de, muitas vezes, a argila ideal para
a fabricação da cerâmica não estar nas proximidades da habitação
da ceramista.
A extração da argila, usualmente, é feita no período das secas,
quando o leito dos rios está mais baixo. Esta é recolhida e transportada
para a aldeia em cestos de palha, depois é também armazenada em
cestos de palha, embrulhada em folhas de bananeira para não perder
a umidade.
O barro é examinado pelas mulheres, e dele são retiradas as
impurezas. Devido a sua excessiva plasticidade, não é utilizado puro.
Para neutralizar essa flexibilidade, que acarreta a inutilização das peças
durante a queima, depois de reidratado e amassado, é acrescentado
um antiplástico, ou seja, junta-se à argila uma mistura de cinzas feitas
com casca de determinadas árvores, palha picada, cacos de cerâmica
que são triturados e peneirados, esponjas fluviais, ossos triturados, areia,
dentre outros tipos de materiais, dependendo da necessidade. O
antiplástico diminui a plasticidade da argila2, tornando-a mais propícia
à confecção das peças.

confeccionado. Neste caso temos a cerâmica moldada. Para a
confecção da cerâmica moldada, coloca-se a argila dentro do molde
e, a partir deste formato, é possível fazer várias outras peças iguais,
garantindo assim sua padronização.
2.1.3 - Acordelado
A terceira técnica utilizada pelos povos indígenas, pela maioria
das etnias, é o Acordelado.
Esta técnica consiste na confecção de roletes que vão sendo
reservados até que haja um número razoável e necessário para a
elaboração da peça que se deseja produzir. Depois é feita uma base
em forma circular, geralmente feita com um rolete em espiral, conforme
pode ser observado nas figuras abaixo.
Figuras 1 e 2: Formando a base da peça.

2.1 - Diferentes Formas de Produzir Cerâmica
A próxima etapa é a produção da peça, que pode acontecer
com a utilização de técnicas diferenciadas, conforme descrito abaixo.
2.1.1 - Modelagem
Em alguns casos é usada a técnica de modelagem. Esta técnica
consiste em pegar uma quantidade de argila, separá-la e, a partir disso,
modelar com os dedos a peça ou o utensílio desejado. O resultado deste
trabalho são peças com características próprias que não garantem
um padrão único, pois tendem a apresentar as características pessoais
do/a ceramista.

Fonte: Acervo Fundação Araporã.

Para que a peça tenha resistência e não rache quando levada
ao fogo, os cordões/roletes são “costurados”, isto é, pequenas incisões
são feitas com a ponta dos dedos, ou palito, entre os vincos dos roletes,
para que estes fiquem presos e não abram com a evaporação da
água durante o processo de secagem. Depois as peças são alisadas3.
Figuras 3 e 4: “Costurando” e alisando a base da peça.

1.1.2 - Moldada
As peças também podem ser feitas a partir de um molde previamente
Segundo Barba et. al. (1997), a plasticidade é a propriedade de solos finos, entre largos
limites de umidade, de se submeterem a grandes deformações permanentes, sem sofrer
ruptura, fissuramento ou variação de volume apreciável. Para apresentar comportamento
plástico, uma argila ou uma pasta argilosa necessita de água, em quantidade tal que
permita ser trabalhada sem que ocorra ruptura com a força aplicada. As partículas que
apresentam plasticidade são, principalmente, os argilo-minerais (TORRET et. al.2012, p. 226).
2
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Fonte: Acervo Fundação Araporã.
Neste processo de “costurar”, também podem ser utilizados pequenos pedaços de
madeira ou mesmo outro objeto pontiagudo.
2
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Com a base da peça pronta, os roletes feitos de argila são
sobrepostos, levantando sua lateral até a altura desejada, como
podemos observar na figura 5. Neste momento é escolhido o formato
e diâmetro da peça. Sobrepondo roletes mais compridos a peça será
alargada, se usar roletes menores a tendência é afinar formando um
gargalo.

ser desenhada, riscada, decorada de inúmeras maneiras.
As figuras 9 e 10 mostram o artesão fazendo desenhos geométricos
na peça, que já adquiriu a textura de couro, podendo receber
decoração com conchas, galhos, seixos, ossos e também com objetos
cortantes.

Figuras 5 e 6: Levantando a parede da peça e fazendo a “costura” com a ponta dos dedos.

Fonte: Acervo Fundação Araporã.

Após esta etapa, com a altura desejada atingida, os roletes são
“costurados”, repetindo o mesmo processo feito na base. Esse processo
serve para dar firmeza e sustentação à peça que se está produzindo.
Depois da peça “costurada” passa-se ao alisamento, que deve
ser feito na parte interna e externa da peça. Este pode ser realizado
com os dedos, com seixos, cacos de cerâmica, sabugos de milho e
sementes. Esta tarefa exige do/a ceramista sutileza e leveza das mãos.
É um trabalho minucioso e requer do/a ceramista cuidado, paciência
e importante habilidade manual.
Feito o alisamento final, a peça confeccionada é levada para
secar. Pode ser um pote, um vaso, uma panela, uma tigela, um
jarro, um copo, dentre inúmeras possibilidades de formas. O local da
secagem deve ser seco e fresco, pois a peça ficará lá durante alguns
dias sendo observada para ver se aparecem rachaduras, fissuras ou
outros imprevistos que possam interferir na hora da queima. Mas antes
da secagem final, a decoração pode ser feita na peça quando
Figuras 7 e 8: Peças colocadas
ela atinge o “ponto de couro”. Isso
para secar.
quer dizer, um ponto em que se possa
trabalhar com ela, sem o perigo
de desmanchar nas mãos. Neste
momento ele já está mais firme e pode

Fonte: Acervo Fundação Araporã.
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Figuras 9 e 10: Decorando a peça, utilizando um palito e na foto à direita,
a peça pronta para a queima.

Fonte: Acervo Fundação Araporã.

Seja no modo indígena de produzir cerâmica ou em outro, a
queima é extremamente importante, pois ela vai impermeabilizar a
peça, dando a resistência necessária para sua utilização.
Entre os indígenas, especificamente, na maioria das vezes é feita
uma fogueira com cascas de madeiras resinosas ou com outro tipo de
combustível que gera alta temperatura (800° a 1.000°) em curto espaço
de tempo (CEREZER, 2013, p. 241).
As peças ficam emborcadas no interior da fogueira e envolvidas
pelo fogo durante uma ou duas horas em temperaturas que variam de
800° a 1000°, muitas vezes ficam incandescentes, e essas são as mais
bem queimadas. Após a queima, as mesmas podem ser retiradas da
fogueira assim que o fogo se extingue (LIMA, 1987, p. 178).
Figura 11: Fogueira indígena para queira de cerâmica.

Fonte: https://www.jornaldocomercio.com/_conteudo/especiais/reportagem_
cultural/2021/03/781904-mulheres-guarani-e-kaingang-recuperam-costume-ancestral-daproducao-ceramica.html
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Outra característica importante da cerâmica indígena diz respeito
à pintura. A pintura na cerâmica está presente em grande parte das
etnias indígenas. Nesta etapa do processo podem participar homens,
mulheres, solteiros ou casados e também as crianças. As cores mais
utilizadas são: vermelho, branco, preto e amarelo, sendo as tintas
originárias tanto de minerais como de vegetais. Para o trabalho de
pintura, os indígenas utilizam como instrumentos os próprios dedos,
varetas, estiletes envolvidos em algodão, galhos, talos de vegetais,
raramente penas e até cabelo humano.
Vários grupos indígenas do Brasil, para impermeabilizar a peça,
pulverizam uma camada de resina sobre a cerâmica ainda quente.
Outra técnica de impermeabilização é a do esfumaçamento da
superfície de vasos, sendo que esfumaçamento tem finalidade
decorativa. Os povos Kaingang são um exemplo de uso dessa técnica.

oferendas dos “encantados”. (LIMA, 1987, p. 228)
Existe também o reaproveitamento de recipientes.

Figura 12: Cerâmica Kaigang.

Fonte: Acervo Fundação Araporã.

Para finalizar, após todas essas etapas, o recipiente
lavado e só assim é considerado pronto para uso.
Segundo La Salvia (1989, p.11), o modo de utilização é o fim a
que se destina a peça ou o artefato cerâmico. As cerâmicas utilitárias
atendem as necessidades gerais do cotidiano, são de uso comum,
como panelas para o cozimento, pratos e potes que servem para
armazenar água, bebidas fermentadas, tigelas para lavar e descascar
legumes, guardar alimentos crus ou cozidos ou para lavar pequenas
peças de roupa.
Cerâmicas especiais são confeccionadas para o armazenamento
de determinados produtos durante sua produção ou guarda de
elementos de difícil reposição. Essas peças requerem decoração mais
elaborada e seu uso é particular.
Cerâmicas de uso exclusivo são utilizadas em rituais religiosos ou
sociais. Não podem ser utilizadas para outros fins, seu uso é exclusivo de
é
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O aproveitamento, entretanto, de recipientes de uma
finalidade para outra é possível, mas seu uso passa a ser
exclusivo, ficando impedido seu retorno à função original.
Como exemplo apontaríamos a utilização de um depósito
de água ou de fermentação como urna funerária, não
havendo possibilidade de retorno (LA SALVIA,1989, p.11)

3 - As Oficinas de Cerâmica nas Ações de Educação Patrimonial da
Fundação Araporã
A Fundação Araporã é uma entidade sem fins lucrativos que “vem
construindo sua história e missão marcadas por uma práxis que inclui
a educação, o patrimônio cultural e a defesa dos direitos dos povos
indígenas, a partir de ações relacionadas à produção e divulgação
do conhecimento científico e outros saberes, estabelecendo parcerias
com universidades, associações indígenas e instituições públicas e
privadas.”
Focada no patrimônio e na cultura, tem como objetivo
desenvolver um novo modo de pensar temas relacionados às culturas
dos povos indígenas “a partir do registro arqueológico que possibilita
responder questões de interesse patrimonial, promovendo o exercício
de cidadania já que os conhecimentos, as inovações, as tecnologias e
as práticas orientadas pelas tradições estão relacionadas à existência
dos diversos povos.” (FUNDAÇÃO ARAPORÃ, 2021)
Considerando esta proposta, a aplicação de oficinas de cerâmica
nos moldes acima descritos tem sido uma das opções e uma das
práticas nas ações educativas promovidas pelo Grupo de Educação
Patrimonial (GEP) da Fundação Araporã. Essas oficinas geralmente
são oferecidas em escolas ou mesmo em instituições voltadas para a
educação e cultura, como por exemplo, museus, secretarias da cultura,
dentre outras. Ao exporem, de forma didática, os procedimentos
empregados por povos indígenas na arte de produzir cerâmica,
as oficinas têm por objetivo viabilizar o conhecimento do processo
operacional de confecção da cerâmica produzida por populações
indígenas, entendendo-se a partir da Cadeia Operatória, todo o
processo de produção.
Agindo como mediadores desse processo de confecção e
aprendizagem, o que se procura realizar na execução destas oficinas
é a difusão dessas informações e conhecimentos sobre a importância
da cultura material indígena. Além disso, pretende-se permitir a
compreensão dos aspectos materiais do patrimônio cultural indígena.
As oficinas de cerâmicas são desenvolvidas muitas vezes em
primeiro lugar com um grupo de educadores que, agindo como
facilitadores desse processo de aprendizagem, devem ampliar as
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informações e o conhecimento adquirido para outros grupos de
docentes e/ou estudantes.
Normalmente é eleita uma série do ensino fundamental ou médio
para a aplicação da oficina. Na definição da série a ser contemplada
leva-se em conta a faixa etária dos alunos, considerando o
amadurecimento cognitivo para a compreensão dos ensinamentos.
Isto, quase sempre se dá a partir do 6º. ano do ensino fundamental,
mas não necessariamente.
A dinâmica empregada nas oficinas tem início com uma
apresentação em slydes, na qual é apresentada um pouco da história
da cerâmica indígena, suas características e modo de fazer. Essa
apresentação tem duração de em média 20 minutos.
Na
sequência,
os
Figura 13: Profa. Oficineira em apresentação.
participantes são acomodados
em mesas, geralmente forradas
com papel pardo, na qual irão
desenvolver a confecção de
peças utilizando a técnica do
acordelado. Nesse processo
são assistidos pela professora
oficineira e por dois ou três
auxiliares que se encarregam de
oferecer o respaldo necessário
Fonte: Acervo Fundação Araporã.
aos mesmos, oferecendo argila,
tirando dúvidas, dentre outros
procedimentos. É aconselhável que os grupos não tenham mais de
trinta participantes.

As oficinas acontecem em clima de grande interesse, interação
e descontração por parte dos participantes que encontram na
atividade a oportunidade de vivenciarem um momento lúdico e
desenvolverem suas habilidades criativas, o que certamente contribui
para o aprendizado.

Figuras 14 a 17: Momentos do desenvolvimento da oficina de cerâmica.

Fonte: Acervo Fundação Araporã.
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Figuras 18 a 21: Peças produzidas por participantes das oficinas de cerâmica.

Fonte: Acervo Fundação Araporã.

Considerações finais
As ameaças oferecidas à continuidade da atividade ou da
arte ceramista entre os povos indígenas no Brasil, conforme anunciamos
em nossa introdução, não se restringem apenas ao processo de
industrialização que permite a substituição de peças utilitárias
produzidas em cerâmica por utensílios confeccionados com outros
materiais como o plástico, por exemplo. O desinteresse das gerações
mais novas em aprender o ofício e a desenvolver esta arte realmente é
algo muito preocupante.
A técnica do Acordelado, entre diversas etnias brasileiras, de
fato, representa um importante patrimônio imaterial. A preocupação
com o risco de seu desaparecimento nos incitou a escrever este texto
com o intuito de registrar esta forma de fazer e de saber, com o objetivo
de preservá-la.
As oficinas de cerâmica desenvolvidas nas ações educativas da
Fundação Araporã têm também o objetivo de permitir que educadores
e alunos conheçam esta forma de fazer cerâmica e assim possam
contribuir para a preservação desse conhecimento tão importante.
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NINGUÉM NOS PERGUNTOU, MAS... E A
EDUCAÇÃO PATRIMONIAL?
Angélica Aparecida Moreira da Silva1, Camila Pedron Del Pozo
Gregorio2 e Sónia Cristina Henriques Cunha3
Resumo: Esse artigo originou-se a partir do episódio “Quanto custa ou
é por quilo?” do podcast ‘Ninguém nos perguntou, mas...’ produzido
pelas autoras. O podcast tornou-se uma importante ferramenta de
comunicação, inclusive para a divulgação científica, tornando-se um
meio privilegiado para tal, especialmente em tempos de Pandemia
da COVID-19, em que as mídias digitais visuais se tornaram saturantes.
Assim, as três autoras deste artigo, decidiram utilizar o podcast como
uma ferramenta de educação patrimonial objetivando aproximar a
arqueologia do público em geral, descomplicando-a. Neste artigo,
é trazido um episódio especial, dedicado a debater a educação
patrimonial vinculada aos projetos de arqueologia no licenciamento
ambiental. Busca fazer um balanço, uma reflexão sobre o fazer
essa educação patrimonial, relatando as experiências, sintonias e
dessintonias entre a prática e o que a legislação apresenta, tendo
em vista o tempo das licenças ambientais, a pressão do capital e as
aspirações por uma educação patrimonial que dê protagonismo de
fato, às comunidades.
Palavras-chave: Podcast;
Licenciamento Ambiental.

Arqueologia;

Educação

Patrimonial;

Abstract: This article originated from the episode “Quanto custa ou é por
quilo?” from the podcast “Ninguém nos perguntou, mas...” produced by
the authors. Podcasts has become an important communication tool,
including for scientific dissemination, consisting a privileged mean for
this, especially in times of the COVID-19 Pandemic, when visual digital
media have become saturating. Therefore, the three authors of this
article decided to use the podcast as a heritage education tool, aiming
to bring archaeology closer to the general public, simplifying it. In this
article, a special episode is brought up, dedicated to debating heritage
education linked to archaeology projects in environmental licensing. It
seeks to make a balance, a reflection on how to carry out this heritage
Educadora e arqueóloga - angelicacaetano@gmail.com
Arqueóloga e historiadora - mila.pedron@gmail.com
3
Mestranda do Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo e do
Laboratório de Arqueologia e Antropologia Ambiental e Evolutiva da Universidade de São
Paulo - soniacunha@usp.br
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education, reporting the experiences, tunes and mismatches between
the practice and what the legislation presents, considering the duration
of environmental licenses, the pressure of capital and the aspirations
for education heritage that gives real prominence to the communities.

Camila Pedron: Olá pessoal chegamos no sétimo episódio do nosso
podcast “Ninguém nos perguntou, mas...”. Nesse episódio trataremos
sobre o programa de educação patrimonial dentro do licenciamento
ambiental e quem vai falar um pouquinho hoje com a gente é a nossa
amiguinha e apresentadora Angélica Moreira, educadora patrimonial,
historiadora, arqueóloga…
Angélica Moreira: Humildemente vou conduzir, por, talvez, estar dentro
dos processos de licenciamento desde 2005, então acho que a gente
pode considerar aqui uma experiência, não é? Bom, antes de começar
é preciso que eu diga que tem muito a se falar sobre educação
patrimonial e eu posso dar vários exemplos que a gente gostaria em
algum momento tratar no podcast, educação patrimonial e bens
culturais imateriais, educação patrimonial e inventários participativos
de referências culturais, a educação patrimonial e o turismo cultural,
educação patrimonial e boas práticas de responsabilidade social,
educação patrimonial no currículo escolar formal, educação
patrimonial e movimentos sociais entre outros. Mas, aqui a gente
vai falar dos programas de educação patrimonial vinculados à
arqueologia dentro do licenciamento ambiental. Só que para falar
disso, precisamos numa primeira parte tratar da definição do que é
educação patrimonial para o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional (Iphan) e a legislação exarada por este órgão federal que
insere a educação patrimonial no ritual de licenciamento ambiental.
Na segunda parte vamos tecer algumas considerações sobre o fazer
a educação patrimonial nesses programas de licenciamento e na
terceira e última parte, algumas reflexões de educação patrimonial,
arqueologia e, também, do sonho de como a gente acha que isso
poderia ser articulado, numa sociedade bem participativa.
C.P.: É bom deixar claro desde o princípio que estamos falando de
educação patrimonial dentro do licenciamento ambiental no que
se refere a arqueologia – é o recorte adotado para esta conversa.
Contudo, tais programas são integrados e abrangem os demais bens
acautelados identificados na área.
A.M.: Bom, iniciando o assunto, então, a definição de Educação
Patrimonial para o Iphan é a seguinte:

Keywords: Podcast; Archaeology; Heritage Education; Environmental
Licens.
1 - Introdução
Este artigo surgiu como uma modalidade diferente. Ele não é um
artigo na sua essência, mas também não é uma entrevista. Ele é uma
transcrição adaptada do episódio n.º 7 do podcast ‘Ninguém nos
perguntou, mas...’ que foi desenvolvido e idealizado pelas autoras deste
artigo. O podcast, do qual se elegeu um episódio para ser apresentado
aqui, surgiu a partir de um incômodo compartilhado pelas três autoras,
principalmente a falta de espaço para arqueologia no grande público,
e em especial, a arqueologia brasileira. Desta forma, concebeu-se
um formato que não fosse cansativo, ou ainda, que não pretendesse
lecionar para as pessoas, mas que fosse um bate papo entre as autoras
e, eventualmente, trazer alguns convidados, dependendo do tema
escolhido. Ao podcast, outras ações são somadas como a divulgação
nas mídias sociais tanto dos episódios lançados, quanto de conteúdos
relacionados a arqueologia no geral, patrimônio cultural, educação
patrimonial, segurança do trabalho, legislação e assim por diante.
O podcast ‘Ninguém nos perguntou, mas...’ é entendido como uma
ferramenta de educação patrimonial, pois ao trazer para o grande
público temas relacionados à arqueologia, convida a população
para sentar-se à mesa e participar dessa conversa. E é a partir deste
entendimento que foi escolhido trazer neste artigo o episódio sobre
educação patrimonial no âmbito do licenciamento ambiental.
Reforça-se ainda que sendo uma transcrição adaptada, transcriada,
ela não apresentará palavra por palavra do que foi dito, em parte pela
extensão da conversa e em parte pela necessidade de adaptação do
discurso falado ao discurso escrito. Já o conteúdo essencial, a espinha
dorsal do tema discutido, este permanece tal qual apresentado no
podcast. O episódio dividiu-se em três partes, e assim será no artigo:
a primeira parte tratará da definição de Educação Patrimonial
pelo Iphan, bem como a legislação que a insere no licenciamento
ambiental. Na segunda parte, será discutida a execução desses
programas de educação à luz da legislação vigente. E finalmente, na
terceira parte serão apresentadas algumas aspirações sobre qual seria
o melhor cenário de educação patrimonial. Dito isto, o convite está
feito ao leitor! Sirva-se de um bom café e junte-se a nós nessa conversa!
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entende-se por educação patrimonial os processos
educativos formais e não formais construídos de forma
coletiva e dialógica que tem como foco o patrimônio
cultural socialmente apropriado como recurso para a
compreensão sócio-histórica das referências culturais a
fim de colaborar para seu reconhecimento, valorização e
preservação. (BRASIL, 2016).

Antes de começar, eu quero dizer quem são os interlocutores
envolvidos no estudo arqueológico no licenciamento ambiental.
Temos o Iphan e a legislação, que é o órgão federal de proteção
aos bens arqueológicos; também os empreendedores que são quem
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têm o projeto a ser analisado4; há também as empresas que dão
consultoria em arqueologia e os arqueólogos. Faço essa diferenciação
porque você pode ter os arqueólogos proprietários das empresas de
consultoria, mas você tem o arqueólogo prestador de serviço. Ainda,
como interlocutores temos os educadores patrimoniais e a comunidade
do entorno. Minimamente são essas relações que irão articular o
que é solicitado pelo Iphan. Um licenciamento ambiental envolve
movimentação em territórios, não só em solos, mas no cotidiano e na
vida das pessoas. Então veja, a empresa de consultoria tem a expertise
técnica e vende um produto, que é a consultoria. Logo, ela tem uma
finalidade de lucro. Da mesma forma o empreendedor. Eu estou
dando o detalhamento para exemplificar quantas vozes (e interesses)
diferentes estão atuando para que isso aconteça. Isso é relevante para
compreender o que acontece no licenciamento ambiental.
Sónia Cunha: Tem a ver com o capital. A questão do quanto o capital
está imbricado no patrimônio atualmente, quer através da legislação,
quer através da profissionalização.
S.C.: A Educação Patrimonial pode agregar valor a marca, corrigeme se eu estiver enganada, mas a educação patrimonial faz parte da
chamada consciência socioambiental, isso poderia ser uma forma de
trazer retorno para a comunidade.
C.P.: Acaba por tornar-se também, uma divulgação do
empreendimento.
A.M.: É e por isso que a educação patrimonial deve ser considerada
uma ação de responsabilidade social. Como que se pode articular isso
para melhor proveito da comunidade, diz respeito também ao turismo
cultural, tem “n” coisas que podem ser e não estou dizendo que um
lado é todo mal e todo outro lado é bom. Estamos dizendo que o
imbricamento é conseguir escutar essas falas todas representativas de
interesses diferentes, mas de uma mesma sociedade em prol de um
lugar, de uma sociedade um pouco mais equilibrada e que todos esses
interesses possam ser atendidos de forma equitativa. Eu não sei se isso
pode ser, mas a gente está tentando.
S.C.: Estamos tentando percorrer o caminho para a sociedade
inclusiva, tolerante, em que todos tenham acesso à informação e o
setor da cultura é elitizado na raiz, então o que existe é o movimento de
democratizar o acesso e
essas iniciativas de educação patrimonial
dentro do licenciamento ambiental trazem muito isso, porque nós
vamos na obra, nos bairros, fazemos levantamento dos bens imateriais
que tem na região para trabalhar a identidade da população.
A.M.: A educação patrimonial dentro de programas de licenciamento
ambiental é referenciada pelo Iphan na Portaria n.º 230 no ano de

2002, depois vamos ter a Instrução Normativa n.º 1 no ano de 2015. Esta
última, a IN n.º 1/2015 abarca o licenciamento ambiental. Há ainda a
Portaria Iphan n.º 137 de 2016. Será preciso tratar um pouquinho delas,
o que cada uma diz, para depois podermos encaixar nas reflexões e
nas experiências de trabalho que a gente tem.
Na Instrução Normativa n.º 1/2015, tratam da educação patrimonial o
artigo 35, e os artigos 43 ao 45. O artigo 35 vai versar sobre a exigência
de um projeto integrado de educação patrimonial no programa
de gestão do patrimônio arqueológico. Já os artigos 43 a 45 vão
informar o que precisa constar num
projeto integrado de educação
patrimonial: definição de público, objetivos, justificativa, metodologia,
descrição de equipe, cronograma de execução, mecanismos de
avaliação. Bacana isso estar aqui, mecanismos de avaliação, que não
são só mecanismos de avaliação do público em relação ao projeto,
mas que a gente também possa se avaliar, deu um lugar aí para quem
executa se repensar, gerir o andamento das proposições e alinhar o
que precisar durante o processo.
Bem, no parágrafo primeiro desse artigo, diz que o público-alvo a que
se refere o inciso 1 será composto por comunidades impactadas pelos
empreendimentos, empregados envolvidos com o empreendimento,
com a unidade escolar, inclusive professores das unidades selecionadas,
e gestores de órgãos públicos localizados na área de influência direta,
na AID, do empreendimento. No parágrafo segundo, aponta que a
equipe multidisciplinar responsável pela execução do projeto deverá
necessariamente contar com profissionais da área da educação. Esse
parágrafo coloca na equipe um educador! Pode parecer estranho,
mas até o momento da publicação da IN n.º 1, não era estabelecido
que fosse um educador a fazer o programa de educação patrimonial,
na Portaria n.º 230/2002, por exemplo, não tem essa definição.
A.M.: Existe ainda o item cronograma, que poderá prever ações
a serem desenvolvidas também após o início de operações do
empreendimento. Embora isso seja colocado aqui, o cronograma de
educação patrimonial do ponto de vista do educador, não apresenta a
princípio, problemas de ordem técnica em realizar as atividades depois
que o empreendimento já tenha obtido a licença de operação. Resta
saber como se alinhará isto com o empreendedor, ele irá continuar
pagando por isso? Mesmo porque ele vai ficar com uma condicionante.
De fato, isso não está explicado em nenhum ofício, nenhuma portaria,
como é que o Iphan lida com isso. Qual é a estratégia? Se a licença
de operação estiver na mão, é tchau amigo. Pode-se estar contando
só com a boa vontade do empreendedor porque não há expertise
técnica dele para avaliar, eu sei que é uma expectativa boa do órgão,
altruísta, mas só.
C. P.: Eu acho que não é seguro, não funcionará não.
A.M.: Então, desculpe minha gente, mas preciso dizer. Esse cronograma
vai se estender depois? Nem a gente trabalhando como consultor,

Atividades econômicas diversas que envolvam modificação do meio ambiente,
movimentação de solo e demais ações potencialmente impactantes ao meio ambiente
e ao patrimônio cultural.
4
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conhecendo a estrutura e o ritual de licenciamento, não costuma
propor isso porque é complicado. Porque a educação patrimonial
pode não acontecer depois da obtenção da licença. E quem
acompanha isso no Iphan? Você põe uma condicionante, mas e daí?
Nesse sentido, como controlar? Ou quando? E do ponto de vista do
empreendedor, será que é uma boa para o negócio ainda ficar com
uma condicionante para cumprir por causa da educação patrimonial?
S.C.: Eu acho que o complicado é isso, ainda que eles possam ter a
licença de operação que permita o empreendimento funcionar, se
a educação é feita a posteriori pode ficar esquecida, não cumprida.
Há empreendimentos que são submetidos à renovação da licença
de operação e às vezes apresentam pendências, aí vira um rolo
gigantesco! E a educação patrimonial até é importante que aconteça,
na minha ótica, óbvio, na época em que está sendo implantado o
empreendimento. Neste momento tem os trabalhadores da obra,
tem a população do entorno que está muito antenada que tem ali
movimento, sabem? Eu acho muito importante ser durante as obras. Eu
entendo abrir a possibilidade de ser depois da licença para facilitar o
processo, mas acho que não deveria ser esse o procedimento.
A.M.: Então. Isso foi talvez pensado para o fluxo do processo, tão
somente por este ponto de vista. Não foi pensado nem do ponto de
vista da educação e muito menos das comunidades. Por que você vai
fazer depois?
C.P.: Ah gente, espera lá... Eu acho que não funciona. É confiar que
o empreendedor vai cumprir o que ele está prometendo e desculpa,
não é sempre que funciona. Inclusive a grande crítica à essa lei nova
de licenciamento ambiental que está sendo votada é exatamente em
relação a esses empreendimentos autodeclarados. Gente, não me
parece seguro o responsável pelo empreendimento declarar que não
vai ter impacto ao patrimônio arqueológico! Inclusive essa é a minha
crítica ainda em relação ao nível I e ao ‘não se aplica’ da IN nº 1/2015
que é isso aí também. É aquela coisa do empreendedor falando ‘se eu
achar alguma coisa eu aviso, tá bom’? Ele não tem condição de saber
ou não. Como é que ele vai saber isso se ele não sabe identificar? Não
é esse o trabalho do arqueólogo, identificar? Como é que ele vai saber
se ele não é e não tem um arqueólogo?
S.C.: Mas tu tens razão porque o arqueólogo não é do quadro de
funcionários, como é um técnico de segurança ou como o engenheiro
que todas as empresas têm. E que deveriam ter, eu sou a favor que
deveriam ter o arqueólogo na equipe. Aí sim o nível I teria lógica,
porque se acontecer alguma coisa a empresa vai lá e diz que o
técnico responsável deu seu parecer. Lembrando que a arqueologia é
preventiva. Ninguém quer ir depois que já está tudo estropiado.
A.M.: Pois é. Então, e é por ser preventiva que está dentro do ritual de
licenciamento, gente! Onde é que você está pondo o cidadão? O cara
que mora lá... que negócio é esse? É isso mesmo? É só depois? Depois

já foi, entendeu? Como eu estou aqui para defender o estandarte da
educação patrimonial, eu quero dizer que causa preocupação pensar
que o Iphan no nível I, dá a oportunidade ao empreendedor de declarar
o que é ou não arqueológico e se há ou não impacto, ao mesmo tempo
que o educador e a educação ficaram num lugar muito pequeno,
onde não houve a oportunidade de se criar discussões focadas no
licenciamento pela perspectiva dos educadores. Então a educação,
não tem essa concessão de espaço para declarar que determinado
projeto pode ser terrivelmente impactante para a comunidade do
ponto de vista do patrimônio, ao passo que o empreendedor pode
dizer se há impacto ou não ao patrimônio arqueológico!
C.P.: E nessa questão que eu falei antes da nova lei, não é só patrimônio
arqueológico, pode ser que alguém que esteja lendo, fale, mas são só
uns cacos! Mas não é só, tá? Vou te contar que é o licenciamento
como um todo, inclui todos os componentes, ambiental, e tudo o mais.
S.C.: E não venham dizer, mas são empreendimentos tão pequenos...
Tu viste o terreno todo? Tu fizeste a pesquisa? Entendeu o território?
A.M.: Ou às vezes, até entre nós, os arqueólogos, mas isso daí não é de
relevância científica.
S.C.: O que que é relevância científica colega? Aí está? O que é?
C.P.: Isso não é antigo o suficiente...
S.C.: Ou: nossa, mas já tem tanto sítio igual...
C.P.: Desculpa gente, é que são questões que estão aqui ó! Magoa,
machuca. E se a gente tem uma chance, falamos.
A.M.: E mais, que sirva para todos que estão se formando, que estão
indo trabalhar com isso, atentem! Não deve deixar seguir, pôr no bolso
e está tudo bem. Afinal, trata-se de compromisso e responsabilidade
em relação à comunidade e aos bens arqueológicos.
S.C.: E mesmo quem já trabalha, no trabalho estamos sempre
aprendendo.
A.M.: E a educação tem essa proposta todo mundo precisa exercitar
a melhor situação para a sociedade, a melhor situação para
uma sociedade mais igualitária, mais participativa. E isso se reflete
também na educação ambiental, aliás, tem a ver com tudo dentro
do licenciamento e você prejudicará geral, caso não tenha essa
responsabilidade, esse cuidado e não faz uma autorreflexão sobre o
que faz. E é necessário debate, isso tem que existir.
A.M.: Voltando para a nossa legislação, a última coisa na Instrução
Normativa, que como eu disse, ela é toda voltada para o licenciamento,
é o 4º parágrafo que diz ‘atividades pontuais tais como palestras e
ações de caráter exclusivamente promocional assim como atividades
de esclarecimento e divulgação não são suficientes para caracterizar
projetos integrados de educação patrimonial.’ (BRASIL, 2015). Este
parágrafo parece ter incorporado considerações de quem, de fato,
entende de educação. Porque é o seguinte, não é que palestra não
pode, não é que não pode folheto, mas você não pode fazer
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isso só promocionalmente, sabe? Porque aí você está fazendo só
propaganda... E não dá para ser só isso, uma inserção pontual... E
a inclusão deste parágrafo específico na IN n.º 1/2015 é importante.
O que acabou por ocorrer, e é preciso dizer isso, é que no período
entre a publicação da Portaria n.º 230/2002 e a Instrução Normativa
n.º 1/2015 começou a virar uma replicação de palestras e entrega
de folhetos, entendeu? Vamos lá, apenas folheto e palestra sobre
o empreendimento, que inclusive em algumas audiências públicas
também acontecia isso. Fala do empreendimento, mas não discute
potenciais impactos, não é só sensibilização sem explicar a questão
do patrimônio arqueológico e agentes de impacto. Alguns dizem,
mas eu não vou falar contra o cliente, mas gente, se você instruir as
coisas e discutir é possível você equilibrar, encontrar a solução, com a
participação dos interlocutores envolvidos!
S.C.: É, eu acho muito complicado quando as pessoas... bem, eu entendo
que exista pressão de todos os lados e nós temos que pensar em todos
os lados; mas não tem que ser uma dicotomia, não tem que ser uma
guerra. Podemos integrar, se nós partimos do princípio de que o assunto
já é uma área de conflito, nunca vamos conseguir mediar esse conflito.
Nós temos que tratar o problema e tentar encontrar onde é que eles se
tocam para que possam conviver. Sustentabilidade! Nós sabemos que
não dá para preservar tudo, mas também não dá para destruir tudo.
Então é sustentabilidade, é agenda 2030, sustentabilidade...
A.M.: Dando continuidade, tem a Portaria n.º 137 de 2016 do Iphan.
Pois bem, essa portaria vai estabelecer as diretrizes de educação
patrimonial e das Casas do Patrimônio. Eu não trouxe as Casas do
Patrimônio aqui porque fizemos aquele recorte que mencionamos na
introdução, e este assunto das casas leva para outra discussão. O Artigo
1º da Portaria 137/2016 traz o seguinte: “Instituir um conjunto de marcos
referenciais para a educação patrimonial enquanto prática transversal
aos processos de preservação e valorização do patrimônio cultural
no âmbito do Iphan”. (BRASIL, 2016). Artigo 2º “Para os efeitos desta
portaria entende-se que a educação patrimonial...” (BRASIL, 2016). Aqui
é aquele trecho que colocamos no começo do artigo apresentando a
definição do que é educação patrimonial para o Iphan. Esta definição é
então, dada pela Portaria 137/2016. E o Parágrafo único: “Os processos
educativos deverão primar pelo diálogo permanente entre os agentes
sociais e pela participação efetiva das comunidades”. (BRASIL, 2016).
Será que consegui fazer isso todo sempre? Creio que não. Mas, é se
repensando, é praticando metodologias participativas, vislumbrando
princípios de sustentabilidade que isso passa a acontecer. O Artigo 3º
traz o que se segue:

as práticas educativas ao cotidiano associando os bens
culturais aos espaços de vida das pessoas; 3) valorizar
o território como espaço educativo passível de leituras
e interpretações por meio de múltiplas estratégias
educativas; 4) favorecer as relações de afetividade
e estima inerentes a valorização e preservação do
patrimônio cultural; 5) considerar que as práticas
educativas e as políticas de preservação estão inseridas
num campo de conflito e negociação entre diferentes
segmentos, setores e grupos sociais... (BRASIL, 2016).

São diretrizes da educação patrimonial: 1) incentivar a
participação social na formulação implementação e
execução das ações educativas de modo a estimular
o protagonismo dos diferentes grupos sociais; 2) integrar
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Observem aqui o que a gente falou lá no começo sobre quem são
os interlocutores no licenciamento ambiental, isso tem que estar na
cabeça de quem pensa isso, quem pensa educação patrimonial
dentro de licenciamento ambiental.
Dando continuidade ao que diz o Artigo 3º:

...6) considerar a intersetorialidade das ações educativas
de modo a promover articulações das políticas de
preservação e valorização do patrimônio cultural com
as de cultura, turismo, meio ambiente, educação, saúde,
desenvolvimento urbano e outras áreas correlatas à vida.
7) incentivar a associação das políticas de patrimônio
cultural às ações de sustentabilidade local regional e
nacional. 8) considerar patrimônio cultural como tema
transversal e interdisciplinar. (BRASIL, 2016).

E no Artigo 4º:

São documentos referenciais para a prática de educação
patrimonial pelo Iphan as publicações de educação
patrimonial: ‘Histórico, Conceitos e Processos’ (IPHAN,
2014) e a publicação ‘Educação Patrimonial: Inventários
Participativos’ (IPHAN, 2016). (BRASIL, 2016).

Estes documentos são textos em PDF que estão disponíveis no site do
Iphan. Olhem esse material, é extremamente progressista, tem muita
coisa bacana. Exequível? Veremos. Seguindo, o Artigo 5º diz: “São
instrumentos estratégicos de implementação da política de educação
patrimonial pelo Iphan, as Casas do Patrimônio quando resultantes
de um arranjo institucional...” (BRASIL, 2016). Sobre este tema, como
havíamos dito, não será tratado aqui. A legislação citada está toda
disponível no site do Iphan e vamos disponibilizar os links na bibliografia.
Bem, agora vamos falar da Portaria n.º 230/2002, lá atrás, 13 anos antes
da Instrução Normativa, que só dizia o seguinte - o ‘só’ não quer dizer
pouco não, isso era muito! Trabalhamos muito! Parágrafo 7º do Artigo
6º da Portaria 230 de 17/12/2002:
O desenvolvimento de estudos arqueológicos em todas
as suas fases implica trabalhos de laboratório, gabinete,
limpeza, triagem, registro, análise, bem como o programa
de educação patrimonial. Os quais deverão estar previstos
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nos contratos entre empreendedores e os arqueólogos
responsáveis pelos estudos. (BRASIL, 2002).

faz uma palestra padrão. Nem sempre falava do que era encontrado
na obra porque às vezes não tinha sido encontrado nada e acabava.
A.M.: É claro que nem sempre isso era ruim, o fato de fazer em formato
palestra. O que acontecia era que quem tinha que fazer isso, além
de nem sempre ser educador, tinha que se apoiar em alguma
referência para ter elementos para trabalhar na sala de aula. E essas
referências eram escassas ou nulas para aplicação em educação
patrimonial em programas de licenciamento. Tem artigos e pesquisas
acadêmicas sobre o uso de determinados materiais, analisados
historicamente, ou seja, à luz do tempo em que foram adotados. O
Guia de Educação Patrimonial de Maria de Lourdes Horta (1999), do
Museu Imperial foi muito usado. Ela pensou uma metodologia para
educação patrimonial, embora o foco dela fosse o museu (também
fora dele – mas não para licenciamento ambiental) e atividades para
valorização e conhecimento do patrimônio. Para quem se viu diante
do licenciamento e entre elas, sou eu uma das pessoas, qual era a
metodologia para educação patrimonial? O que é que eu devo falar
lá? Entendem? Será que se tivéssemos educadores compondo o corpo
técnico do Iphan, teria sido diferente?
A.M.: E a atuação do educador dentro das relações de licenciamento,
na verdade o papel dele nunca foi considerado preponderante e não é
que a gente desejasse isso, mas a equipe tinha que ter sido pelo menos
multidisciplinar, onde o educador precisava ter sido ouvido dentro da
equipe técnica. O educador é a pessoa que estudou para isso, não é?
C.P.: É. E havia aquela visão de educação onde uma pessoa
detém o conhecimento e os outros vão ser onde se depositará esse
conhecimento e acaba aí. E não é assim.
S.C.: É tem isso né gente, eu vou soltar o verbo direto e reto! O que
acontece é que virou McDonald’s, como um menu, eu quero aquele
produto que é a aula enxuta desta forma. Daí tu vais lá com os cacos
partidos... virou fast food. Virou ‘fast education’.
C.P.: Às vezes não adequava nem a realidade. Não tinha nem essa
preocupação de adequar para a realidade do contexto regional, do
que tem na região, daí vira uma coisa padrão em que as pessoas não
se identificam. Seria a mesma coisa que você chegasse lá e falasse das
pirâmides. Depois diz que é muito bonito, é importante conhecer..., mas
por que eu vou defender isso? Por que eu vou falar que é importante?
Por que que eu não vou deixar destruir? Eu acho que é aí até onde eles
falam na Portaria 137/2016 sobre a afetividade né? A afetividade com
o patrimônio. Que é isso, se você não construir laços de afetividade
com o patrimônio você não vai se importar.
A.M.: Exatamente. É tudo isso né. Esse percurso ele tem as circunstâncias
próprias inclusive, das pessoas não estarem habilitadas o suficiente ou
mesmo maduras em relação a afetividade e ao processo educativo
para a temática patrimônio. Mas ninguém estava habilitado no sentido
de conhecer como fazer isso, mas tinha que cair a ficha em algum

Então a educação patrimonial estava prevista nesta Portaria com os
dizeres apresentados aqui. Mas como se aplica? Quais orientações
para tal? Quem faria a educação patrimonial? Agora vamos para a
segunda parte da conversa.
Bom, atualmente os programas de educação patrimonial são realizados
à luz da IN nº 1/2015 e as diretrizes da Portaria 137/2016. Um ponto que
foi valorizado na IN n.º 1 foi ter incluído a necessidade de um educador
na equipe como a gente já disse. Na execução do programa precisa
ter um educador. O ponto fraco é que a inclusão do educador não
deve ter ocorrido na equipe técnica interna do Iphan ao menos não
temos notícia, ou melhor não encontramos registro de concurso para
este cargo. E se há educadores nas superintendências estaduais, onde
estão lotados e se estão com incumbências dentro do licenciamento,
não sabemos. Enviamos a solicitação para obter as informações a este
respeito, mas até o momento não tivemos resposta.
C.P.: Queremos saber se tem educadores que vão analisar o que foi
enviado de projetos e de relatórios de programas de licenciamento
ambiental, né? Eu acho que é bom deixar claro que é disso que
estamos falando.
A.M.: É isso.
S.C.: Existia um centro, um núcleo, uma coordenação de educação no
Centro Nacional de Arqueologia - CNA, não? Existe alguma coisa sobre
educação patrimonial? Me corrijam se eu estiver enganada. Não sei.
A.M.: É, existe uma Coordenação de Educação, mas ao que pude
apurar não é seção ou departamento vinculado ao Centro Nacional
de Licenciamento ou ao CNA.
A.M.: Sobre a escolha do público, a importância de diversificar o
público, digo que era muito comum direcionar as ações para as
crianças, em grande parte com as escolas, que têm educação formal.
Não é que fosse proibido para com outros públicos, mas acontecia
muito pouco com estes. Tem preferência absoluta dentro de programas
de licenciamento, públicos adultos! Não pode ser com crianças tão
somente, é isso que eu quero dizer, talvez por isso a instrução normativa
chama lá, elencando alguns públicos. Pressuponho que tiveram esse
olhar, se não tiveram, eu posso dizer como educadora também que
isso é necessário.
C.P.: Eu acho que é bom focar um pouco nisso, Angélica. Deixar claro
que durante muito tempo foi utilizado palestras em escolas como a
única forma de educação patrimonial. É bom frisar isso. Porque não
é que não pode fazer palestra na escola. Não é isso. É que a palestra
era utilizada como o único método de divulgação das pesquisas. E era
considerada um programa de educação patrimonial. Era só isso, você
chega numa escola, às vezes escolas do entorno, preferencialmente e
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momento. Tem que cair a ficha sim, acho que se você está trabalhando
nisso e aí você vê que está fazendo só com criança... Quando é que
a conversa fica madura, que se discute impacto e responsabilidades,
ou qual é a etapa ou qual é o lugar que você tem que mostrar que
isso é um licenciamento cara, que é preciso que eles falem também...
é o que a Camila colocou... Enfim, continuando aqui, a escolha desse
público, como eu disse, a Portaria n.º 230 não tinha isso e no caso do
licenciamento não proibia e não indicava públicos. Então ficou esse
navio sem rota certa né, sem objetivo claro. Educação não é neutra,
certo?
Há a importância das ações com os trabalhadores das obras que
também não estava elencada na Portaria n.º 230, mas que na
Instrução Normativa ela está. Precisa ser dito que existia já um trabalho
dos arqueólogos ou pelo menos de alguns deles que adotavam essa
prática em campo. Se eles estavam lá, já explicavam, conversavam,
não era uma ação formal, vamos dizer, de educação patrimonial, tipo
projeto de educação patrimonial onde o arqueólogo falaria com o
público. Talvez não tenha sido assim tão taxativo, mas é por conta da
aproximação, da capacidade de estarem juntos, pois essas pessoas
são as que ajudam o arqueólogo em campo. Então, o arqueólogo
fala do que está procurando e explica tudo. Alguns fazem com muito
prazer achando que realmente arqueologia é vinculada de alguma
maneira ao público, à comunidade, à luz da Arqueologia Pública. E
outros faziam porque entendem como uma necessidade ou obrigação,
já que como é que os trabalhadores poderiam fazer os serviços para
ajudá-lo se eles não foram orientados? Com isso não estou apontando
o dedo na cara de ninguém, antes quero deixar claro que sou parte
dessa comunidade, eu não estou fora dela. Mas em algum momento a
gente precisa falar das coisas.
A.M.: Assim, fazer com os trabalhadores sempre que possível, a gente
tem também alguns níveis de trabalho, espécies de atividades. Por
isso aquela coisa de refinar, ter dentro do Iphan, quem está olhando
o quê na educação. Porque às vezes, você não vai necessariamente
encontrar com o trabalhador das obras. O cronograma, aquele que
a gente falou lá em cima, onde a educação patrimonial poderia
continuar depois da licença de operação; não seria mais possível
contar com a participação dos trabalhadores das obras, o processo
de sensibilização e da relação de proteção diante do impacto já se
foi. Contudo, é claro que haverá outras pessoas que comporão a
equipe de trabalho ou mesmo usufruirão do resultado do projeto já
em operação. Mas é outro momento, a relação com a dinâmica de
impacto e percepção muda. Isso precisa ser olhado caso a caso.
S.C.: Para esclarecer e ficar claro apenas, no caso, o Iphan não dá as
licenças. O Iphan dá a anuência.
A.M.: Sim claro, falei licença, mas o Iphan não expede a licença
ambiental, apenas a anuência. Licença ambiental é o órgão do

governo estadual que expede. Dependendo da envergadura e do tipo
de negócio pode ser no federal, o Ibama. Então o Iphan só expede a
anuência, informando o órgão ambiental licenciador sobre a anuência
em relação ao patrimônio cultural.
C.P.: E é esse papel expedido pelo Iphan que o empreendedor vai juntar
no resto da documentação que ele precisa entregar para este órgão
estadual, federal ou mesmo municipal dependendo do tamanho e do
tipo da licença.
A.M.: Bom, aqui é um desabafo. Alinhar públicos em tempo hábil,
prescrito como está, pelo tempo das licenças não é tarefa simples porque
há tempos diferentes para o processo participativo da educação. Eu
estou sempre pensando no enunciado, nas diretrizes que a Portaria n.º
137/2016 me dá para trabalhar as ações de educação patrimonial. E
isso não é tão simples, o tempo é regido pelos interesses econômicos
do processo. Então a adequação disso, ela é vital e ela é necessária. E
a gente precisa pensar o melhor que pode ser feito, o melhor só não, o
melhor para quem, não é? O que tem que ser feito com a população.
E como é feito, né? O que pega? O tempo de execução prescrito não
permite algumas ferramentas e desenvolvimento necessário de uma
atividade educativa. Quem já deu aula também sabe disso. Você
não chega lá e despeja todo o conteúdo sobre os alunos, você até
pode fazer isso, despejar todo o conteúdo e não ouvir ninguém. Eu fui
educada assim no período da ditadura militar..., mas não é isso que a
gente quer fazer, certo?
Um exemplo do problema relacionado ao tempo de execução no
licenciamento pode ser percebido em uma das referências indicadas
na Portaria 137/2016. É a indicação dos Inventários Participativos. É
progressista, participativo, porém é exequível no licenciamento com as
atuais condições, para todo o porte de empreendimento? É exequível?
No tempo das licenças, no tempo do capital, na legislação que a
gente tem para o licenciamento, é possível?
C.P.: Eu gostaria de fazer um adendo, estamos falando do inventário
participativo real, ok? Porque você pode fazer vários tipos de
‘participativo’, agora o que a gente está falando é o inventário
participativo proposto, com as referências que a Angélica falou
anteriormente aqui e com as publicações do Iphan. Que escute e
que transforme a população em quem realmente faz o Inventário.
Trabalhar o protagonismo da população para fazer e não você vir
com um questionário entregar para a população e falar: olha só, fiz
um inventário! Não é essa a ideia. Uma enquete não é um Inventário
Participativo.
S.C.: Especialmente quando tu estás no gabinete faz-se todo um plano
e um cronograma maravilhoso para implementação, sensibilização e
explicação, daí chega lá e descobre que não querem, nem estão a
fim, não se identificam, como é que tu vais fazer cumprir?
C.P.: Você faz aquele múltipla escolha, sabe? Aí você escreve quais
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são os patrimônios que você considera que são patrimônios e monta lá
a múltipla escolha e daí pede para que assinalem qual é o patrimônio
de vocês sei lá, algo desse tipo, rs.
S.C.: Ou então a população vira-se e diz assim: nós não nos identificamos
com isso que você está falando. Nós não vamos fazer nada disso. E
agora o que que tu fazes? Irá mandar um ofício ao Iphan dizendo
então gente, eu tinha uma coisa muito bonita, mas no fim, ninguém
quis colaborar...
A.M.: A ideia é que a primeira coisa a ser feita é conversar com eles
para que construam junto com você o programa... e eles podem não
querer construir também né? Uma desconstrução que eu gostaria que,
tanto nós, educadores e arqueólogos, empreendedores, consultorias e
o próprio Iphan tivesse isso em mente o tempo todo né? Só em mente
não, mas também na prática, na hora de analisar... Uma situação como
esta que apresentamos aqui a título de exemplo pode dizer muita coisa
sobre formas da comunidade resistir, de mostrar seu desagrado em
relação àquela intervenção no território...
C.P.: Chegar lá com a população, começar a construir. Aí eles vêm e
dizem: olha eu acho que a casa do José Benedito é patrimônio para
a gente porque era lá que íamos, sei lá, comer pastel toda semana.
Nossos pais, e por vários anos... todo mundo ia lá... Daí você diz: ahhh,
eu não acho não... tira! Rsrs ... Tira da lista não considero patrimônio
não! Porque isso é muito recente...
A.M.: Isso acontece sim, há intervenções desse tipo, lamentavelmente.
A ditadura do saber acadêmico, alijando a participação da
comunidade, porque determina quem pode e quem não pode falar
sobre algo, quem está autorizado e quem não está...é você chegar e
impor o seu conhecimento ao outro. Impor sua visão, sua ideologia, sua
estética, seu saber técnico científico, onde não há escuta aos saberes
que extrapolam conhecimentos bancários. É como se a ciência tivesse
um lugar já pronto e que ou as coisas encaixam ali ou não encaixam e
por isso podem ser extirpadas. Só que ciência é justamente construção
e é fundamental que saia desse lugar que exclui outros saberes.
A.M.: E aí, pensando nisso, talvez a definição de um escopo mínimo
do programa integrado de educação patrimonial, à luz da Instrução
Normativa, seria importante uma escala de complexidade graduada,
conforme o porte do empreendimento. Ou ainda, se por exemplo,
você tem um empreendimento que é pequeno, mas ele tem um alto
potencial de impacto ao patrimônio arqueológico... É um escopo que
poderia ser definido pelos educadores, dentro do corpo técnico do
Iphan e que perpassa o estudo arqueológico todo, desde as etapas
iniciais, não somente no Programa de Gestão, que é a última etapa
dos estudos dentro do licenciamento ambiental. Então viria um escopo
de educação patrimonial como os termos de referência que você
tem para patrimônio imaterial. Um escopo mínimo porque assim você
também consegue lidar com esse espaço, tempo e investimento que

tem para cada tipo de empreendimento. Eu pensei que isso talvez
ajudasse. Por que eu estou sugerindo isso? Porque a educação é um
processo, tem etapas. Então, eu não acredito que é possível para o
educador que em um dia você chegue, “pá” e resolve. O Iphan não
diz que tem que ser em um dia ou dois, mas como é muito aberto, ficam
as especulações de valores, de concorrência, de mercado... Então, se
educação não tem um papel importante dentro do licenciamento, eu
não sei até onde vai a tentativa de proteção de bens e muito menos
do arqueológico.
C.P.: Fora a questão dos contatos, né, Angélica? Porque quando você
vai fazer esse tipo de trabalho, você procura também as lideranças
que já têm uma certa organização. Uma associação de moradores,
por exemplo, e até achar esse tipo de liderança, achar as pessoas que
podem ajudar nessa movimentação, demora um tempo também. Fora
a questão de você criar um laço com a comunidade, porque eu não
acredito que essa comunicação seja efetiva sem a criação de laços.
Ainda, há contextos, onde as pessoas consideram algumas coisas como
patrimônio, mas não nomeiam dessa forma. É um lugar que tem um
laço afetivo, mas que não usa o termo patrimônio. Daí a necessidade
de imersão do educador, conversar, explicar o que entendemos ser
patrimônio, seus significados, o que pode ser o patrimônio e a pessoa
fazer o link com as referências dela, não é uma coisa que acontece da
noite para o dia.
A.M.: É. Fazer a equivalência das linguagens, não é uma coisa tão rápida.
E você falou bem quando mencionou sobre fazer esses contatos. Pode
ser que, em alguns casos, acabe ainda recorrendo ao contato com as
escolas, ambiente formal de ensino bancário. Não estou dizendo isso
no sentido pejorativo, mas pela facilidade. Porque para falar com as
associações, com as pessoas é preciso adotar métodos de abordagem
inclusivos, de inclinação participativa, de respeito pelos conhecimentos
locais, se não é assim, é invasão! E é necessário e respeitoso adotar
esses métodos porque ninguém fala dos seus bens mais queridos a
qualquer um.
C.P.: Sim. A respeito da comunicação, a gente falou um pouco sobre
isso quando tratou o tema de levantamento histórico com Lígya Esteves
no nosso segundo episódio do podcast. Existe essa ideia de que você
vai entrar na internet, vai fazer uma pesquisa e já vai saber com quem
você tem que falar e nem sempre é assim, aliás, quase nunca. Às
vezes, você chega lá, conversa com uma pessoa que te indica outra
pessoa, que te indica uma outra pessoa… até marcar reuniões, por
exemplo, audiências públicas, você não chega hoje e hoje à noite
vai ter um evento. Você precisa ter um planejamento. Precisa contar
o deslocamento, os dias de organização, além da produção do
conteúdo. Planejar como será a explicação desse conteúdo, como
você irá adequar a linguagem. E planejar, inclusive, como será feito
o convite para a população: irá colocar nas redes sociais, distribuir
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panfleto, carro de som... Tudo isso são questões que nem sempre
são fáceis, ainda mais quando você está falando de licenciamento
ambiental, onde, por exemplo, você trabalha aqui de São Paulo e
você vai fazer o licenciamento de um empreendimento a quilômetros
de distância. Você precisa chegar nas pessoas, então não é preto no
branco. Não é simples de se fazer. Existem muitas questões envolvidas
e isso tem que estar presente no planejamento. Então quando a gente
fala que a ação de educação patrimonial vai demorar 2 meses,
ou algo desse tipo, é por causa dessas situações. Não é porque a
gente vai ficar 2 meses, todos os dias com as pessoas. E sim porque
tem todo esse preparo até chegar em reuniões etc. Então quando a
Angélica fala do inventário participativo e avalia que não é possível
em todos os empreendimentos, precisamos refletir se é possível você
fazer algo desse porte. Como seriam feitas as reuniões? Encontros com
as pessoas? Mesmo que a ideia seja eles seguirem por conta própria,
você estando como mediador, precisa participar, nem que seja só
para dar um auxílio. Agora que existem muitas reuniões virtuais, não
aprofundando nessa questão, mas será que é sempre uma solução
viável? Nem sempre é viável. Às vezes não tem internet no local, o
acesso ao computador é difícil, não tem equipamento para todos e
aí você vai excluir pessoas dessa discussão só porque ela não tem um
computador? Ela não vai poder falar sobre o patrimônio dela porque
ela não tem acesso à internet?
A.M.: Exatamente. Resumiu bem o que é. E a Sónia quando falou sobre
pensar o projeto. Na verdade, eu tenho que pensar nele antes de ir para
campo porque ele precisa ser incluído no projeto do PGPA - Programa
de Gestão do Patrimônio Arqueológico. Ele precisa ir neste projeto
PGPA, para depois a gente iniciar, certo? Então, se você não discutiu
isso com os interlocutores da comunidade, tal proposta pode não
corresponder. Como adotar como regra indispensável, o planejamento
junto com eles? Isso de conseguir planejar conjuntamente, pelo menos
na minha experiência, nunca aconteceu. Eu sempre parti pensando
que se chegasse lá e o meu planejamento não se encaixar, eu tenho
que avisar o Iphan que nós iremos fazer outra coisa. E isso pode
comprometer o prazo das licenças, além de, e principalmente, causar
um ruído desnecessário com a comunidade envolvida... Uma gestão
inteligente, adota o caminho mais simples: reservar o tempo de início
para que o educador ajuste isso com os interlocutores e aí sim enviar
um projeto bem alinhado ao Iphan.
C.P.: Angélica, acho que você podia falar um pouco para a gente
dessas questões de conflito. Explico: quando a gente tem que fazer
uma educação patrimonial com uma comunidade que não quer
um empreendimento, por exemplo, sendo que eles entendem que a
educação patrimonial faz parte de uma etapa do licenciamento e
como eles não querem empreendimento, eles não querem ação. Porque
teoricamente, eles não conseguiram impedir que o licenciamento

fosse para frente. A gente já encontrou algumas questões assim. Então,
como lidar com isso, Angélica?
A.M.: Em grande parte, eu posso te dizer que isso é resultado de não ter
planejado e não ter conversado desde o princípio, não no sentido de
convencimento, mas de você só quer que dê cá, mas não dá nada lá.
Entendeu? Não se trata só de patrimônio, e sim todas as outras frentes.
Isso não é uma coisa que a educação patrimonial sozinha pode resolver.
Por isso que a gente insiste no planejamento, por isso que a gente diz
que tem que ser desde o princípio. Porque você tem que conversar,
você tem que ouvir o outro lado e pode ser que realmente eles não
queiram aquilo, nunca quiseram, o proponente do empreendimento
precisa ser informado e a consultoria ajudar a buscar soluções, por
vezes, uma readequação do projeto, equilibrar, ver o atendimento
possível a partir das demandas e ajustar. É preciso ter claro que se trata
de um campo de conflito. Pensando que eu sou quem está sendo
pago para fazer o serviço, dentro de uma consultoria, a gente tem que
sentar e comunicar o empreendedor: olha, eles têm essas questões. E
quando é a respeito de patrimônio, ajudar com algumas soluções. Mas
é necessário saber que algumas das vezes se encontra responsável
pelo empreendimento, um pessoal muito firme a não arredar 1 cm ou
um centavo para qualquer coisa que seja para a comunidade, porque
esse pessoal entende que, por exemplo, uma linha de transmissão de
energia no lugar já vai gerar emprego, então eles já acham que aquilo
é o benefício. Isso é um discurso extremamente invertido, quando na
verdade, eles se beneficiarão pelo lucro que a atividade econômica
desenvolvida ali gerará, e os ouvidos tornam-se ‘moucos’ às demandas
da vida e cultura das comunidades que ali vivem. Daí o pleito não é
mais na educação, mas no Ministério Público.
S.C.: Angélica, e quando acontece uma questão de conflito na medida
em que tu tens que escolher qual versão tu vais ouvir? Quando tem 2
ou 3 grupos que possuem uma força importante na comunidade e que
eles podem não concordar com o tipo de identidade de patrimônio.
Como gerir isso?
A.M.: A minha pergunta é por que é que eu tenho que eleger uma só?
Eu perguntaria: por que é que isso não pode ser um composto? Por
que isso não pode ser explicado à luz da diversidade? A gente brincou
outro dia sobre a estátua do Borba Gato, em São Paulo. E eu disse que
poderiam, quem sabe algum dia, desenvolver projeções holográficas
de monumentos representativos de outros sujeitos da tão rica história
santamarense. A estátua está protegida por lei, preservada, não
precisa derrubar. Ela deve ser representante de alguém, da história de
alguém e é obra de arte. Estou falando como educadora, ela está lá
e a gente pode indicar a crítica ao monumento do Borba Gato e a
reflexão sobre aquelas outras vozes que não foram ouvidas em relação
ao contexto que ele se refere.
S.C.: É uma ressignificação. Eu vi uma conferência com Boaventura
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Sousa Santos, na qual ele falava sobre ressignificação.
A.M.: Eu não digo que você precisa derrubar a estátua do Borba Gato,
mas você precisa, como educador, dentro desse processo, criar a
criticidade disso, exercitar o pensamento e reflexão histórica e saber
que se aquilo está lá, você também pode ter outras. Ressignificar e trazer
notícias de outras narrativas. Eu sei que existe um gap muito grande.
Por muito tempo a gente elegeu alguns fatos, monumentos e heróis
que espelham apenas um grupo e esquecemos totalmente de várias
outras camadas da sociedade. Mas eu não estou dizendo que tem que
derrubar tudo para começar outra história. Você ressignifica e exercita
em todas as frentes, a possibilidade de haver diversidade de leituras
e representatividade das demais camadas sociais componentes da
sociedade e esse é o papel do educador diante destes monumentos:
ressignificar.
S.C.: Às vezes eu penso que é muito complicado. Porque pode haver,
em uma situação hipotética onde existem dois grupos que são mais
alinhados às perspectivas econômicas da coisa e aí pode haver um
terceiro grupo que não esteja alinhado, e que está pleiteando. Até
que ponto é que a maioria na verdade tem que sobrepor a minoria e
se nessa maioria tem realmente minorias. Tu entendes?
C.P.: Eu acho que isso que você está falando é a reunião do inventário
participativo, Sónia, porque é isso toda reunião. A gente fala de
participativo, de coisas comunitárias etc., mas são várias pessoas,
com interesses variados. Nunca uma coisa unânime. É uma confusão.
É gente falando, gente discordando. É um caos bom, mas ainda sim
um caos, porque são pessoas diferentes, com pensamentos diferentes,
tentando definir o que é para todas elas patrimônio.
S.C.: É por isso que é preciso ter tempo para fazer.
C.P.: E essa coisa de lidar com a pessoalidade, com pessoas que têm
dificuldade de pensar no coletivo, por exemplo, fulano acha isso e eu
não acho, o que é melhor para todo mundo? Nem sempre está claro,
nem sempre é uma coisa óbvia. Então gera conflito.
S.C.: É tal coisa como é que tu vais gerar depois um produto? Como
geras um produto conciso para entregar?
C.P.: É por isso que é importante a figura do mediador, do educador,
nessa questão. Mesmo ele sendo de fora. Porque o mediador é a pessoa
que vai chegar num ponto e falar: olha fulano a gente entendeu o seu
ponto, a gente concorda com você, mas você também tem que ouvir
as outras pessoas. Essa figura do mediador é para tentar resolver esse
conflito, que nem sempre vai ter uma solução.
A.M.: Você vai dizer para eles seguirem o debate porque isso é
dinâmico, isso é vida. Então, sobre como ser conciso, como apresentar
um relatório conciso, se cada um está pensando numa coisa diferente
e eles todos podem ter sim as suas razões. Penso que o relatório precisa
sistematizar e apresentar essas vozes todas. Dará trabalho, necessitará
de tempo, mas é o registro adequado, não pode ser consenso

fabricado, precisa trazer o que está vivo e borbulhante, o território é
vivo e estão debatendo! Qualquer coisa que se for feito nesse território
tem que passar por “isso”. Esse ‘passar por isso’ que eu estou dizendo,
não é algo ruim, é o que reluz do sentido participativo. Eles estão
extremamente aguçados cada um na sua linha, não sabemos onde vai
dar. Nos depararemos com dificuldades no processo de descolonizar
nosso conhecimento do lugar no qual a gente está acomodado,
dentro do país que a gente está e com a forma que a gente aprendeu
ciência. Então isso é um aprendizado muito árduo, nenhum de nós
começa pronto. Nós vamos ter que aprender juntos. Eu não saberia
te responder com tipo: ah, Sónia, faz assim que dá certo. Uma das
coisas que eu sei, por exemplo, é que se eu vou atrás das associações,
preparei tudo, consegui os contatos e alinhei com a associação de
moradores. Daí quando chego no lugar, vejo que tem a associação
que conversei e representa uma comunidade hipotética que vai ser
deslocada do lugar que mora devido a um grande empreendimento
e que, o indivíduo que é a liderança representante desta associação
não mora na área que será desocupada, eu o reconheço como
representante dos interesses daquele lugar. Mas, ao caminhar na área
a ser desocupada e aproximar mais a lente, observando uma coisa
menorzinha, no sentido do território, que é um grupo pequeno dentro
do bairro, onde há uma liderança ‘não oficial’, vou ouvir os bens
culturais, as referências culturais que ela tem, que esse grupo tem. Ou
só interessa o que o líder da associação falou por que é oficial? Eu
ouvirei ambos. E as famílias que sairão efetivamente do território terão
suas práticas e lugares de cultura fatalmente ameaçados. Não se pode
ouvir só o que é oficializado, consolidado neste campo de cultura e
licenciamento, se vai ouvir só uma versão isso é fabricar consenso
onde não há. O educador precisa também ter esse olhar crítico, essa
peneira. Não pode ser uma peneira de malha larga! Pensando nos
termos da arqueologia, a peneira de malha larga acaba por deixar
passar a única coisa diferente que tinha naquele território e você
deixou passar. E depois, a pessoa que está lá não pode ser ouvida? Isso
eu sei o que fazer porque eu já me deparei e eu tenho que te dizer que
a escolha de muita gente experiente é seguir só pelo oficial.
S.C.: Que é para não se chatear, né?
A.M.: Porque vai cair nisso que a Camila falou, você vai ter esse
enfrentamento, desvelar o diferente, se colocar no lugar do outro. Esse
exercício é capcioso, ele é difícil.
Bom, uma coisa que eu vou frisar aqui é que a Educação Patrimonial
na Instrução Normativa n.º 1/2015 do Iphan só ocorre quando você
encontra sítio arqueológico. É só no Programa de Gestão do Patrimônio
Arqueológico. Ele trata não só da arqueologia, mas de outros bens
culturais também protegidos pelo Iphan. Se eu sei que terá algum
impacto no patrimônio arqueológico e por isso o programa de gestão
e salvamento, se existe um bem imaterial ou um bem tombado ou
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valorado, então vai acontecer educação patrimonial. Por isso é
nomeado Programa Integrado de Educação Patrimonial. Porque ele
também abarca os outros bens, mas uma reflexão que é importante: eu
não acho que é uma boa ideia deixar educação patrimonial só para
o programa de gestão, consideramos ser útil aquela escala sugerida
aqui, aquele escopo graduado para cada tipo de empreendimento e
potencial impacto descrito no termo de referência do Iphan como é
para todos os estudos dos bens acautelados. Um aterro, por exemplo,
tem um impacto muito grande e é uma área pequena. Tendo em vista
que bens arqueológicos, conhecidos ou não, são protegidos, toda
educação patrimonial que esteja vinculada a estudos arqueológicos
deveria ter seu escopo mínimo ajustado, acompanhado criteriosamente
por técnico habilitado. Pois, independente do projeto encontrar ou
não sítios arqueológicos, trata-se de um licenciamento ambiental e um
patrimônio que não precisa ser posto em evidência, a priori, para estar
protegido. Portanto, é mister trabalhar com e para as comunidades
através da educação patrimonial para que haja protagonismo em
relação ao pensamento e à ação crítica diante de processos que
envolvem bens arqueológicos.
Na terceira parte dessa conversa, eu queria falar dos sonhos, das
aspirações que a gente vem buscando. Tentar fazer educação
patrimonial e arqueologia numa perspectiva decolonial. A expectativa
é que a ação educativa precisa ser apoio no sentido de contribuir
com ruptura, com desconstrução de uma história oficial que ainda
é persistente, estrutural. A gente pode negar, mas até se livrar disso
totalmente, retirar da corrente sanguínea não é tão fácil! Nos vigiar
para não reforçar o que é representativo tão somente de um grupo,
respeitar sim que é de um grupo, exercitar a reflexão sobre o assunto
para não reproduzir só aquilo. Dar vazão à construção de outras
narrativas, outras histórias. Criar animosidade, dar voz a referências
indígenas, quilombolas, populações urbanas diversas, ribeirinhos.
Temos gerações de trabalhadores que não aparecem nas referências
da história da cidade, por exemplo. Arqueologia urbana, arqueologia
histórica, aquilo que acontece nas cidades, precisa estar atento a isso:
sobreposições de camadas, situações postas da dinâmica constrói,
reconstrói, derruba, constrói. Isso tem a ver com pessoas. Não tem a ver
só com argamassa, com tijolo e com referências de cerâmica, vidros
e louças….
C.P.: Lembrou-me do livro da Chimamanda: ‘O Perigo de Uma História
Única’. A educação patrimonial vem muito nesse sentido, de você
evitar o perigo da história única, você defender um único patrimônio e
aí desumanizar o outro. A educação patrimonial vem para combater
isso e se você não está seguindo nesse caminho, meu amigo, está
errado.
A.M.: Está errado. Este desafio é da nossa competência, do nosso
tempo. Todo o conhecimento foi num sentido só. Você quer ser

respeitado, mas tem dificuldade de respeitar o diferente. Então, na
troca de conhecimentos com a comunidade, como a arqueologia e a
cultura material poderia nos auxiliar?
É possível evidenciar outras narrativas sobre o patrimônio cultural
brasileiro, diferentes das que foram escolhidas historicamente a luz
de padrões eurocêntricos. Sabemos disso. O histórico da preservação
no Brasil também foi exclusividade do corpo técnico dos setores de
preservação. Então vamos ter que tentar desconstruir. Será que os
materiais arqueológicos permitem noticiar o que não foi preservado?
O que foi rejeitado, preterido?
Não seria uma conquista de cidadania e direitos a memória e a história,
se um dia a própria comunidade organizada em comitês participativos
gerenciarem as intervenções de solo que ocorrem em seus territórios?
Territórios aqui entendidos como os bairros da cidade, as comunidades
quilombolas, as terras indígenas. E a partir de estudos feitos por
membros desse coletivo participativo, elencar áreas de potencial de
interesse arqueológico? Nós, educadores e arqueólogos, dentro do
licenciamento ambiental, poderíamos trabalhar nesse sentido? Essa é
minha pergunta para quem estiver acompanhando, para o futuro e
para mim mesmo.
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A CRIAÇÃO DE UM CENTRO DE MEMÓRIA EMPRESARIAL
NA FAZENDA PEROBAS, MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA
BARRA/SP: Recontando a História, Resgatando a Memórial
Ângela Cristina Ribeiro Caires1 e Mario Nishikawa2
Resumo: O presente texto apresenta resultados preliminares de uma
pesquisa, ainda em andamento, que tem por objetivo a proposição de
criação de um Centro de Memória Empresarial (CME) em uma antiga
fazenda cafeeira, a Fazenda Perobas, situada no município de São
Joaquim da Barra/SP. Com mais de 100 anos de existência, esta fazenda
possui em seu espaço um importante patrimônio cultural e industrial.
Guarda ainda uma rica história que marca a memória da fazenda
enquanto empresa e das pessoas que lá trabalharam, moraram e
viveram. A proposição da criação de um Centro de Memória aberto à
comunidade, setores público e privado como escolas e outros órgãos
ligados à educação e cultura tem por intuito preservar e conservar a
história e a memória deste importante patrimônio cultural, bem como
oferecer ao município de São Joaquim da Barra e região um espaço
educativo e de turismo. O artigo traz para os leitores uma abordagem
teórica que procura articular os conceitos de Patrimônio Cultural,
Patrimônio Industrial, Arqueologia Industrial e Memória Empresarial.
Palavras-chave: Herança cultural; Patrimônio industrial; Centro de
Memória Empresarial; Arqueologia Industrial.
Abstract: This text presents preliminary results of an ongoing research
that aims to propose the creation of a Business Memory Center
(CME) at Fazenda Perobas, a former coffee farm, located in the city
of São Joaquim da Barra/SP. With more than one hundred years of
existence, this farm brings together in its space an important material
and immaterial heritage, keeps a history rich in facts and events that
marked the memory of the farm as a company and the people who
worked and lived there. The proposition of the creation of a Memory
Center open to the community, public and private sectors as schools
and other bodies related to education and culture, aims to preserve
the history and memory of this important cultural heritage. The article
brings to the reader a theoretical approach that seeks to articulate the
concepts of Cultural Heritage, Industrial Heritage, Industrial Archeology,
Mestra e Doutora em Sociologia pela UNESP de Araraquara e Pesquisadora da Fundação
Araporã-Araraquara/SP; e-mail: angelacrcaires@gmail.com
2
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Patrimônio Industrial, Arqueologia Industrial e Memória Empresarial.

se mistura com a história econômica, social, cultural e política do
município de São Joaquim da Barra e da região.
A pesquisa desenvolvida até o momento incluiu visitas in loco
com observação sistemática, elaboração de registros fotográficos,
que procuraram privilegiar a ocupação do espaço, a paisagem e
os equipamentos existentes na fazenda, conversas informais com o
atual proprietário com enfoque na história da empresa em diferentes
momentos, nas relações sociais e de trabalho ali estabelecidas, além de
levantamentos de outros dados históricos por meio de publicações em
livros, revistas, jornais e publicações da Internet. Também foi realizado
um levantamento bibliográfico que, por meio de artigos acadêmicos,
buscou entender a problemática do ponto de vista teórico.
O presente artigo, como citado, refere-se a resultados preliminares
desta investigação. Do ponto de vista teórico, procura trazer para o
debate a articulação dos conceitos de Patrimônio Cultural, Patrimônio
Industrial, Arqueologia Industrial e Memória Empresarial, sem, contudo,
pretender esgotar a discussão que envolve estes conceitos e sua
complexidade.

Keywords: Cultural Heritage; Industrial Heritage; Business Memory
Center; Industrial Archaeology.
1 - Introdução
O presente texto apresenta resultados preliminares de um trabalho
de pesquisa, ainda em andamento, relacionado a Patrimônio Cultural,
Patrimônio Industrial e ao projeto de criação de um Centro de Memória
Empresarial em uma antiga fazenda cafeeira, atualmente operando
no setor canavieiro, e localizada no município de São Joaquim da
Barra, região nordeste do estado de São Paulo.
É importante destacar que na região nordeste do estado de São
Paulo estão instaladas várias empresas ligadas ao setor agrícola que se
destacam pela sua trajetória histórica relacionada ao desenvolvimento
econômico, social, cultural e político local. Entre essas organizações
evidencia-se a Fazenda Perobas, empresa centenária de propriedade
de um dos herdeiros da família Diniz Junqueira1, e exemplo legítimo
de patrimônio cultural e industrial, pois, apesar de ter transitado para
a cultura canavieira, predominante na região atualmente, ainda
conserva em seu território boa parte da estrutura existente no período
cafeeiro.
A história dessa fazenda, indubitavelmente, é marcada pela
economia cafeeira da primeira metade do século XX e pela economia
sucroalcooleira que se consolida na segunda metade do mesmo século.
Atualmente, com uma área de 70,37 hectares, mantém em seu espaço
um conjunto de equipamentos que serviram e deram sustentação à
produção cafeeira tais como: prédios, máquinas, pátio destinado a
secagem dos grãos (Terreirão), sistemas hidráulicos, ferramentas, casa
sede, onde ainda reside o atual proprietário, casas de colonos, escola,
capela, dentre outros, tudo em bom estado de conservação. Esses
equipamentos somados à paisagem que compõe a fazenda, sem
dúvida, constituem importante patrimônio cultural material e industrial
do município de São Joaquim da Barra, do estado de São Paulo e por
que não dizer do Brasil. Guardam também a memória da fazenda
enquanto unidade produtiva, das relações sociais que se estabeleciam
em seu interior, relações essas entre moradores, patrões e empregados
e demais agentes envolvidos direta e indiretamente na produção
do café. Portanto, carregam consigo uma memória empresarial que
A família Diniz Junqueira é considerada uma das primeiras famílias que chegaram à região
de São Joaquim da Barra/SP no início do século XIX, tendo os seus membros se tornado
grandes proprietários de terras na região.
1
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2 -Patrimônio Cultural
Nos últimos anos, o conceito de Patrimônio Cultural vem
incorporando novos campos de abrangência. Em sua definição
recente, o Patrimônio Cultural vai além dos aspectos materiais de
determinada realidade histórica e inclui também a dimensão da
imaterialidade e da diversidade. Esta ampliação conceitual “engloba
as ciências humanas, já tradicionalmente inscritas em suas definições,
mas também as exatas (patrimônio tecnológico e material) e as da
saúde e biológicas (patrimônio genético)”. (ABREU; CHAGAS, 2003
apud RODRIGUES DA SILVA, 2016, p. 5).
A ampliação do conceito, de acordo com análise de Castriota
(2009 apud RODRIGUES DA SILVA, 2016, p. 5) “leva a uma desconstrução
e reconstrução dos parâmetros até então utilizados, pois são necessários
novos olhares para o entendimento da abrangência.” De acordo com
o autor,
A necessidade de inclusão de aspectos que envolvam
a identidade e identificação dos grupos sociais a que
pertencem os elementos patrimoniais, torna-se necessário
avaliar como a tradição, os costumes, as mudanças
culturais interferem na percepção desses elementos e
desenvolvem a memória e a história dos lugares a que
pertencem, das comunidades que os delimitam e de sua
identidade social.

Esta reflexão vai de encontro com o que estabelece a Constituição
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Federal Brasileira de 1988, que em seu artigo 216 define como Patrimônio
Cultural:

adentrando o universo industrial com parte do beneficiamento dos
grãos, e ainda abrigando uma massa de trabalhadores que moravam
e viviam em seu interior, produzindo e reproduzindo relações sociais
e de trabalho, traz consigo o conceito de Patrimônio Cultural neste
sentido mais amplo.

[...] os bens de natureza material e imaterial, tomados
individualmente ou em conjunto, portadores de referência
à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos
formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem:
[...] I- as formas de expressão; II–os modos de criar, fazer e
viver; III – as criações científicas, artísticas e tecnológicas;
IV– as obras, objetos, documentos, edificações e demais
espaços destinados às manifestações artístico-culturais; V–
os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico,
artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e
científico.

No Brasil, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
(IPHAN) é uma autarquia federal vinculada ao Ministério do Turismo
que responde pela preservação, conservação, salvaguarda e
monitoramento do Patrimônio Cultural Brasileiro. Para este órgão,
o patrimônio material é “um conjunto de bens culturais classificados
segundo sua natureza nos quatro Livros do Tombo: arqueológico,
paisagístico e etnográfico; histórico; belas artes; e das artes aplicadas”.
Esses bens, conforme definido pelo IPHAN, estão divididos em bens
imóveis como os núcleos urbanos, sítios arqueológicos e paisagísticos
e bens individuais; e móveis como coleções arqueológicas, acervos
museológicos, documentais, bibliográficos, arquivísticos, videográficos,
fotográficos e cinematográficos. (PATRIMÔNIO MATERIAL, 2021)
Os bens culturais de natureza imaterial “dizem respeito àquelas
práticas e domínios da vida social que se manifestam em saberes,
ofícios e modos de fazer, celebrações; formas de expressão cênicas,
plásticas, musicais ou lúdicas e nos lugares ( como mercados, feiras
e santuários que abrigam práticas culturais coletivas)” (PATRIMÔNIO
IMATERIAL, 2021).
Entende-se, portanto, por patrimônio material e imaterial tudo
aquilo que foi construído (materializado) ou criado e utilizado pelo
homem, o que está presente na memória, o que lhe faz lembrar e
reviver o passado.
A inclusão de parâmetros ‘novos’ ao conceito de patrimônio, de
acordo com Rodrigues da Silva (2016, p. 5), “tem procurado aproximar
ainda mais os temas correlacionados à condição dos elementos
considerados essenciais à memória e à história de lugares e grupos
sociais.” Para o autor, a ampliação da abrangência do Patrimônio
Cultural leva a considerar os elementos industriais e o surgimento do
campo do patrimônio industrial e da arqueologia industrial como fonte
de resgate e preservação desses elementos.
O projeto de criação de um Centro de Memória de uma antiga
fazenda cafeeira, cujas atividades iam além da agricultura do café

94

3 - Patrimônio Industrial e Arqueologia Industrial
As reflexões acerca do patrimônio industrial, bem como a
sua conceituação têm início em meados do século XIX, quando a
Revolução Industrial ganha impulso e, a partir daí, se desenvolve grande
número de equipamentos e acessórios industriais “que constituem a
evolução de diversas áreas do conhecimento, dentre elas a hidráulica
e a eletromecânica, bem como as áreas industriais como têxteis,
metalurgia e siderurgia” (RODRIGUES DASILVA, 2016, p. 9).
Esse conceito, mesmo tendo sido pensado por vários estudiosos no
longo período que se estende do século XIX até o final dos anos 1990,
somente alcançará uma definição mais clara e precisa em julho de
2003 quando, na cidade de Nizhny Tagil, Rússia, ocorreu a Conferência
do The International Committee for the Conservation of the Industrial
Heritage (TICCIH), órgão fundado em 1978 e principal organismo
internacional de preservação do patrimônio industrial. Em Carta
Patrimonial, firmada na referida Conferência e voltada exclusivamente
para a preservação do patrimônio industrial, fica estabelecida “a
importância fundamental de todos os edifícios e estruturas construídos
para as atividades industriais, os processos e as ferramentas utilizados
e a paisagem em que se inscrevem. A mesma Carta ainda defende
que “estas manifestações, tangíveis e intangíveis devem ser estudadas,
sua história ensinada e sua finalidade e significado conhecidos”
(MENEGUELLO, 2011, p. 1819).
De acordo com Carta Patrimonial do TICCIH (2003) o patrimônio
industrial:
[...] compreende os vestígios da cultura industrial
que possuem valor histórico, tecnológico, social,
arquitetônico ou científico. Estes vestígios englobam
edifícios e maquinaria, oficinas, fábricas, minas e locais de
tratamento e de refino, entrepostos e armazéns, centros de
produção, transmissão e utilização de energia, meios de
transporte e todas as suas estruturas e infraestruturas, assim
como os locais onde se desenvolveram atividades sociais
relacionadas com a indústria, tais como habitações, locais
de culto ou de educação. (SILVA, 2016, p.10)

Este conceito de Patrimônio Industrial aparece atrelado ao de
Arqueologia Industrial. A Arqueologia Industrial, embora antiga, com
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origens na Revolução Industrial e referências na Inglaterra desde
a década de 50 do século XX2, é aceita como área específica de
estudos somente a partir dos anos 1960, quando passa ser pensada
como a área “em que não havia uma preocupação centrada no
patrimônio material, mas, também nas reminiscências das sociedades,
levando-se em consideração os parâmetros sociais e culturais que
definem a sociedade industrial.” (MINCHINTON, 1983 apud RODRIGUES
DA SILVA, 2016, p.10).
Todavia, é a partir do final dos anos 1990 e início dos anos 2000,
quando a sociedade capitalista assiste a um profundo processo
de transformações, que envolve a adoção de tecnologias de
base microeletrônica e a imposição de novos modelos produtivos e
organizacionais, definindo o que ficou conhecido como sociedade pósindustrial ou sociedade da informação, que este conceito conquista
maior difusão e que se verifica maior preocupação com o seu uso
como disciplina capaz de proporcionar mais ampla compreensão dos
processos industriais passados e presentes. Neste sentido, Rodrigues da
Silva (2009, p. 2) esclarece que:

informacionais (LÓPEZ GARCÍA, 1992 apud RODRIGUES DA SILVA, 2016,
p. 11).
Com tantas mudanças ocorrendo, sobretudo no universo produtivo
que assume nova feição e um conjunto de novas relações produtivas,
econômicas, sociais, culturais e políticas, surge a necessidade não
apenas de compreender o passado, mas também preservá-lo ou
conservá-lo. Desta forma, a arqueologia industrial torna-se uma
ferramenta importante ou como define o TICCHI (2003 apud RODRIGUES
DA SILVA, 2016, p 10)

A importância da arqueologia industrial surge, assim, em
um momento em que a sociedade pós-industrial, ou da
informação, passa por mudanças que determinam novos
paradigmas de estudo dominados pela automatização,
pela importância central dada aos processos
informacionais. Define uma nova era “neo-industrial” na
qual é necessário ter presente o passado mais próximo
para compreender melhor o futuro e conformar com isso
a imagem e a pessoalidade do lugar em que se vive.

É, portanto, neste contexto de grandes mudanças tecnológicas
e produtivas, que passam a determinar um novo cenário econômico,
político, social, cultural e ideológico, que o conceito de arqueologia
industrial ganha força, estando intimamente ligado aos processos de
promoção e conservação, inventário, documentação, investigação
e valorização do patrimônio industrial. É ainda nesse contexto que
a arqueologia industrial conquista maior relevância, ou seja, quando
a sociedade pós-industrial ou sociedade da informação passa por
mudanças que definem novos paradigmas de estudo dominados
pela automatização e pela importância central dada aos processos
“Na arqueologia, o estudo das fábricas, moinhos, máquinas a vapor, estradas de ferro
etc, desenvolvido sob o cunho de arqueologia industrial, surgiu na Inglaterra, na década
de 1950, quando Donald Dudley, um latinista da Universidade de Birmingham, começou
a organizar visitas dos seus estudantes a antigas instalações industriais na região, prática
que foi seguida por amadores preocupados com a preservação dos antigos vestígios da
industrialização e que acabou por abrir um novo campo de investigação centrado no
conhecimento dos aspectos materiais da Revolução.” (THIESEN, 2021).
2
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[...] um método interdisciplinar que estuda todos os
vestígios, materiais e imateriais, os documentos, os
artefatos, a estratigrafia e as estruturas, os assentamentos
humanos e as paisagens naturais e urbanas, criadas para
ou pelos processos industriais. [...] utiliza os métodos de
investigação e pesquisa mais adequados para aumentar
a compreensão do passado e do presente industrial.

A arqueologia industrial apoia-se nos referenciais teóricometodológicos de vários campos do saber como: a sociologia, a
antropologia, a psicologia, a economia, a história, a arquitetura, a
geografia, dentre outros. Assim, como demonstra Beatriz Mugayar Kühl
(2010, p. 26), “não é uma disciplina autônoma; configura-se como
vasto campo temático que exige a articulação de várias disciplinas.”
Na arqueologia industrial, segundo Garcia Lopes (1992 apud
RODRIGUES DA SILVA, 2009, p. 12) “as ‘ruínas’ dos processos históricos
investigados se constituem por meio dos vestígios do passado industrial
(paisagens, lugares, infraestruturas, edifícios, equipamentos, produtos
e equipamentos industriais etc.), assim como toda informação a
eles relacionada (arquivos, recordações pessoais, memórias etc.).”
Tal disciplina preocupa-se não apenas com os aspectos materiais
que envolvem o processo de industrialização, mas também com os
aspectos humanos relacionados à sociedade. Neste sentido, Thiesen
(2021 s/p) destaca que é papel da arqueologia industrial:
[...] encontrar as circunstâncias materiais e técnicas
que estão na origem de uma fabricação, da
montagem de uma máquina ou da construção de um
estabelecimento ou de um equipamento que marcou a
vida de seus contemporâneos, e em seguida pesquisar as
conseqüências que esses ‘acontecimentos’ tiveram sobre
todos os dados do ambiente de uma população ou de
um grupo social.

Rodrigues da Silva (2009) ao propor estudos que privilegiem a
Arqueologia Industrial como método e teoria para a compreensão do
Patrimônio Industrial, chama a atenção para o papel determinante
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da empresa na vida de uma cidade, influenciando, muitas vezes,
não apenas o seu processo de desenvolvimento econômico, mas
também as práticas assumidas pela vida social, cultural e política do
lugar. Para o autor, “A relação estreita que existe entre uma cidade
e as organizações industriais (ou prestadoras de serviços) que nela
se instalam tem profunda ligação com o desenvolvimento social da
primeira em conjugação com o desenvolvimento econômico da
segunda. A empresa, segundo ele, tem a capacidade de modificar
os espaços em que estão presentes, e em alguns casos contribui para
o desenvolvimento local, tanto do ponto de vista do capital, como
também sob a égide do social. O pesquisador continua: “Tal processo
de instalação e desenvolvimento de setores produtivos seja industrial
ou agropastoril, ocorre no Brasil desde os séculos XVII e XVIII com o
desenvolvimento dos ciclos e da ‘indústria’ da cana-de-açúcar, do
ouro, do café e outros menores como do fumo e borracha” (RODRIGUES
DA SILVA, 2009, p. 3- grifo nosso)
Ainda, para Rodrigues da Silva (2009, p. 12 - grifo nosso) a
arqueologia industrial “apresenta como potenciais campos de
pesquisa não somente os centros fabris, mas também todas as formas
de produção organizacional, cidadã e rural, e os sistemas de trabalho
a ele relacionados.”

relações sociais e de trabalho existentes no período dessa construção
(RODRIGUES DA SILVA, 2009).

A partir das colocações acima, acreditamos não ser
possível restringir as pesquisas da arqueologia industrial
apenas às unidades fabris estabelecidas no setor urbano,
mas torna-se necessário estender essa reflexão para
setores instalados em outros espaços como é o caso da
empresa objeto de nosso estudo. Apesar de tratar-se de
uma fazenda, estar vinculada ao espaço rural e voltada
para uma atividade tipificada como agrícola, a realização
de trabalhos industriais, ainda que incipientes e ligados ao
beneficiamento do café, também estavam presentes.

Portanto, é a partir dessa compreensão que nosso trabalho é
proposto, ou seja, pensar a Fazenda Perobas como Patrimônio Cultural
e Industrial do município de São Joaquim da Barra/SP. Entendemos
que o conjunto de equipamentos: máquinas, edificações, ferramentas
e instrumentos de trabalho, paisagem, relações sociais e de trabalho,
dentre outros elementos que compõem a história e a memória da
fazenda precisam ser preservados. Para tanto foi proposta a criação e
organização de um Centro de Memória.
Neste sentido entende-se que a arqueologia industrial permite
um exercício da construção da história da fazenda que guarda uma
memória empresarial a partir das técnicas organizativas aplicadas
durante a sua vida junto às técnicas materiais, e a construção histórica
da indústria do café e do setor agrícola. Além destas, existem as
implicações imateriais, principalmente aquelas que geram reflexos nos
indivíduos, seja individual ou coletivamente, como, por exemplo, as

98

4 - Memória Empresarial
Discutido no contexto da literatura organizacional e corporativa,
o conceito de Memória Empresarial, relativamente recente, tem sido
uma preocupação de vários estudiosos, que têm utilizado diferentes
denominações para se referir ao tema: memória organizacional,
memória institucional e memória empresarial.
Jaime Teixeira Filho (2001, p. 97) utiliza o termo memória
organizacional para se referir a um conjunto de processos e
ferramentas utilizado para organizar, preservar e tornar acessível o
acervo de conhecimento da uma empresa. Essa memória diz respeito
à informação sobre seus processos, pessoal, experiências etc. “Trata-se
de um conjunto abrangente de referência – experiências, problemas,
soluções, projetos tecnologias, casos, eventos, fornecedores e clientes,
entre outras – que a organização sabe estar disponível para quem atua
na empresa, com o fim de apoiar os processos de trabalho.”
Para David Frederick Laspisa (2007, p. 37), Memória Organizacional
(MO) compreende:
[...] o conhecimento corporativo que representa
experiências prévias que são arquivadas e compartilhadas
pelos usuários. A MO é constituída por um conhecimento
explícito (arquivos guardados como manuais corporativas
e banco de dados) e conhecimento tácito (tais como
intuição, opiniões e experiência) e abrange aspectos
funcionais, técnicos e sociais de trabalho, o trabalhador e
o ambiente de trabalho.

Por sua vez, Karen Worcman (2004, p. 23) recorre ao termo
Memória Institucional ou Memória Empresarial para se referir ao uso
que uma empresa faz de sua própria história. Na mesma linha de
raciocínio Nassar (2006, p. 45) utiliza a Memória Institucional como uma
(re)construção do passado. Conforme o pesquisador, “não é possível,
voltar ao que não atua mais, ao tempo decorrido, se não for por uma
memória”.
Essa Memória da Organização, como em todo processo de
escolha e de seleção, é constituída por aquilo que foi relevante para
a empresa e estará impregnada de sua cultura. Ou seja, “a cultura,
os comportamentos, os símbolos, a identidade e a comunicação, o
conjunto de elementos que formam a personalidade de uma empresa
ou instituição, são os grandes pilares da memória.” (NASSAR, 2008, p.
45).
Na definição de Maurício Barcelos Almeida (2006, p. 68), Memória
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Organizacional é compreendida como uma Metáfora que privilegia a
apreensão do conhecimento consensual gerado entre as instituições
sociais, a construção de uma linguagem e narrativa organizacional
comum, a captura do contexto em que o conhecimento é criado e o
suporte a aspectos dinâmicos do conhecimento organizacional.
Essa memória é operacionalizada por um sistema de informação
híbrido em que a tecnologia suporta atividades de produção de
conhecimento pelos indivíduos, objetivando eficiência organizacional.
Tal sistema permite aquisição, representação, armazenamento e
recuperação do conhecimento disperso na organização, restrito a
domínios e tipos explicitados no escopo do próprio sistema (ALMEIDA,
2006, p. 68).
Leandro Boechat (2016) sintetiza as diferentes conceituações
afirmando que Memória Organizacional seria a construção de um
acervo de informações: conhecimentos e práticas agregados e retidos
pela organização ao longo de sua trajetória. Memória organizacional é
“uma ferramenta utilizada com um objetivo específico e estratégico. Isto
é, dar suporte a atividades internas, processos decisórios, preservação
e gestão desse conhecimento, possibilitando a organização o
compartilhamento e o reuso do conhecimento corporativo, individual
e de aprendizagem das rotinas diárias da organização”
Walsh e Ungson (1991, p. 61) referem-se à Memória Organizacional
como sendo a informação armazenada a partir da história da
organização. Essa informação é armazenada como uma consequência
de decisões implementadas pelas recordações individuais, e através
de interpretações compartilhadas.
O conceito de Memória Empresarial, tal como vem sendo discutido
na literatura e no ambiente organizacional, particularmente a partir
dos anos 2000, representa atualmente uma ferramenta de gestão que
fornece suporte à gestão da comunicação ao relacionamento com os
diversos agentes envolvidos direta e indiretamente com a organização,
os chamados stakeholders. Neste sentido, embora seja significativo
para a compreensão de nossa problemática, não se pode perder de
vista o caráter utilitarista desse conceito e sua conformidade com os
atuais interesses capitalistas em um contexto de mudanças rápidas.

publicada em jornal local por ocasião do falecimento do senhor
Magino Diniz Junqueira, primeiro herdeiro da fazenda Perobas, é
destacada sua participação na vida social, política e econômica do
município. Magino Diniz Junqueira foi um dos responsáveis pela criação
da Comarca de São Joaquim da Barra, o que garantiu ao município
a sua emancipação político-administrativa e judiciária, bem como o
seu desmembramento do município de Orlândia em 1927. Também
é creditado a ele a abertura de rodovias e a instalação de serviços
telefônicos, que permitiram um impulso desenvolvimentista da cidade.
Entender melhor a história dessa fazenda e pensá-la como
Patrimônio Cultural e Industrial, procurando fazer as interfaces com a
sua memória empresarial, com o objetivo de propor a criação de um
Centro de Memória, requer que voltemos no tempo e na história da
família fundadora, cuja presença no cenário econômico, social, cultural
e político de São Joaquim da Barra deixou marcas indeléveis na história
da família, da cidade e na memória de sua gente. É, por exemplo, o caso
do lendário conflito ocorrido em 1918 entre as duas facções em que a
família se dividiu: os jaburus (adeptos da política do Coronel Orlando,
filho primogênito de Francisco Marcolino Diniz Junqueira e fundador da
cidade de Orlândia) e os gafanhotos (adeptos de Magino, de Antônio
Olyntho, Marico e os Fortes Junqueira). A história desse conflito, que faz
parte do Patrimônio Cultural Imaterial da cidade, foi descrita por um
órgão da imprensa local da época e ilustrada na figura abaixo.
Figura 1: O conflito entre Jaburus e Gafanhotos.

5 - A Família Junqueira e a Fazenda Perobas
A Fazenda Perobas, como já mencionado, tem em sua história
mais de 100 anos de existência. Atualmente dedica-se a produção
de cana-de-açúcar para as usinas de açúcar e álcool da região
em
que está situada. No seu histórico, essa propriedade foi grande
produtora de café no interior paulista e sempre gozou de grande
prestígio no município de São Joaquim da Barra, tendo, inclusive,
importante participação no seu desenvolvimento. Em matéria jornalista
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Fonte: CRÔNICAS DE SÃO JOAQUIM DA BARRA (cronicassaojoaquimdabarra.com.br)

Considerada um dos primeiros entrantes na região, a família
Junqueira, ligada às posses iniciais do território, formou um verdadeiro
império de terras na região do atual município de São Joaquim da
Barra.
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Essa história, conforme registra o livro de memórias da família, se
inicia em torno de 1800 quando ocorreu a segunda fase de ocupação
da região do Sertão do Rio Pardo, no nordeste paulista, pelos entrantes
vindos do sul da província de Minas Gerais. As personagens centrais são
os membros da família Junqueira, vindos de Cruzilha, nas imediações
de Baependi, sul de Minas, que se apossaram de terras ao sul do atual
município de São Joaquim da Barra, às margens do Ribeirão do Rosário,
afluente do Rio Pardo.
Faz parte da tradição dessa família o ano de 1812, data em que
o tenente Francisco Antônio Junqueira e seu cunhado João José de
Carvalho chegaram às terras da atual fazenda Invernada, vindos do sul
de Minas Gerais. Tomaram posse de aproximadamente 60.000 alqueires
de terras da região. Os dois cunhados dividiram as suas primeiras posses
de terras, ficando a Fazenda Invernada para o tenente Francisco
Antônio e a Fazenda Santo Ignácio para João José de Carvalho. Com
o falecimento de Francisco Antônio Junqueira, seu filho Francisco
Marcolino Diniz Junqueira, o Capitão Chico, consolidou o território dos
Junqueira na região.
Francisco Marcolino Diniz Junqueira, o capitão Chico, casou-se
com a prima Maria Paula Junqueira Franco e dessa união nasceram oito
filhos: (Francisco Orlando Diniz Junqueira, Genoveva Diniz Junqueira,
Ana Claudina Diniz Junqueira, Helena Fausta Diniz Junqueira, Adelina
Diniz Junqueira, Antonio Olyntho Diniz Junqueira, Magino Diniz Junqueira
e Mário Diniz Junqueira), sendo Magino Diniz Junqueira o sétimo, e
Mário Diniz Junqueira (Marico) o oitavo dessa linhagem. A cada um
desses herdeiros do Capitão Chico coube uma parte desse império de
terras, ficando a Fazenda Perobas para Magino Diniz Junqueira.
Dessa cisão, as terras das Fazendas Taboa, Campos dos Bois,
Córregos Seco, Retiro da Ponte, Milho Vermelho, São Luiz, parte da
Invernada e Perobas passaram para o município de São Joaquim da
Barra, que se desliga de Orlândia e Morro Agudo.
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Figura 2: Inscrição na porta do barracão.

Fonte: Acervo dos autores.

Esse prédio presente até hoje no espaço da fazenda e em bom
estado de conservação era onde eram realizados os trabalhos de
beneficiamento do café, o que é um indicativo do momento em
que fazenda começava a se estruturar para acolher e processar o
produto (café) já produzido nas lavouras. Provavelmente é também
desta época a construção do Terreirão de secagem dos grãos e outros
equipamentos que circundavam a produção cafeeira, como, por
exemplo, a Tulha.
Figura 3: Barracão de beneficiamento do café.

6 - A Fazenda Perobas: Reconstruindo a História, Resgatando as
Memórias
Não se tem uma data exata do início das atividades produtivas
na fazenda Perobas. Há, contudo, indícios de que a sua organização
se dá a partir do final do século XIX e início do século XX, pois, de
acordo com dados históricos, a expansão cafeeira na região ocorreu
a partir de década de 1870, quando a agricultura do café entra em
decadência no Vale do Paraíba (STOLCKE, 1986). Outra informação
que permite pensar nessa data é uma inscrição existente em um dos
prédios edificados na fazenda, que assinala o ano de 1906, conforme
figura 2.
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Fonte: Acervo dos autores.

Outro dado relevante diz respeito à construção da sua casa sede.
De acordo com informações oferecidas pelo atual proprietário, a casa
sede da fazenda, onde passou a residir o senhor Magino Diniz Junqueira
e sua família, teve a sua construção concluída em meados de 1918.
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Figuras 4 e 5: À esquerda, primeira sede da Fazenda Perobas. À direita, atual sede, após
reforma.

Além da agricultura do café (plantio e tratos culturais), a fazenda
se encarregava também da colheita, lavagem, secagem, seleção,
separação e ensacamento do produto para o seu transporte e
colocação no mercado. Isto ocorria por meio de relações mantidas
com negociantes de café, parentes do proprietário, que mantinham
escritório de negócios no estado do Rio de Janeiro5. O transporte da
produção era feito pelos vagões da estrada de ferro que, inclusive,
por força da expansão dos cafezais, estendeu os trilhos da Estrada de
Ferro Mogiana para o município de São Joaquim da Barra e, em 1902,
construiu uma Estação Ferroviária na cidade, permitindo assim que o
escoamento do produto não mais precisasse depender da estação de
Batatais.
A exemplo de outros grandes produtores de café da época, Magino
Diniz Junqueira construiu no território da fazenda uma verdadeira
indústria rural que combinava a produção agrícola com parte do
beneficiamento dos grãos (secagem, lavagem, seleção, separação
e ensacamento). O setor industrial, localizado nas proximidades da
casa sede, reunia o Terreirão para secagem e lavagem dos grãos,
barracão para beneficiamento do café equipado com maquinário
e Tulha. Também existia nas imediações da casa sede uma serraria,
carpintaria6, oficinas, cocheiras e estábulos para abrigar e manter os
animais de trabalho (equinos e muares) e o gado de leite.

Fonte: Respectivamente, acervo pessoal do proprietário e acervo dos autores.

Na ausência de informações mais precisas, a família passou a
considerar o ano de 1918 como o marco de fundação da fazenda,
tendo comemorado o seu centenário no mês de Julho de 2018 em
uma festa que reuniu pessoas de várias gerações dos herdeiros dos
Diniz Junqueira. Nesta festa, a projeção de uma apresentação de fotos
antigas aos convidados permitiu aos mesmos rememorar um pouco da
história da fazenda e se seus fundadores.
Figuras 6 à 8: Da esquerda para a direita, preparando a Festa do Centenário; herdeiros
dos Diniz Junqueira e, apresentação de fotos.

Figuras 9 à 11: Da esquerda para a direita, terreirão; máquina de beneficiamento de café
e, máquina de selecionar e embalar grãos.

Fonte: Acervo pessoal do proprietário.

Atualmente a propriedade da Fazenda Perobas é de um bisneto
de Magino Diniz Junqueira. Esta fazenda, como já citado, carrega
em sua história marcas de um tempo fundamental da economia
do município de São Joaquim da Barra, do estado de São Paulo e
brasileira, destacando-se como uma importante produtora de café do
interior paulista.
Desde o início, a família Junqueira investiu na produção cafeeira
com grandes plantações do produto. A Fazenda Perobas, com
extensão territorial acima de 5.000 alqueires paulistas, na época de
Magino Diniz Junqueira abrigava em torno de 5.000 pés de café4.
4
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Conforme publicação jornalística por ocasião do falecimento de Magino Diniz Junqueira.

Fonte: Acervo dos autores.

Na fazenda, além da sede, existiam as seções agrícolas, onde
residiam as famílias trabalhadoras. Dentre essas seções estavam:
Vargem da Cerca, Biquinha, Saudade e Colônia Nova. Todas
mantinham a estrutura necessária ao atendimento das necessidades
das famílias.
Na pesquisa não ficou claro se a produção do café ia para o Porto de Santos e os negócios
eram feitos no Rio de Janeiro, ou se tudo já era direcionado diretamente para o Rio de
Janeiro. Este é um ponto que ainda precisa ser esclarecido.
6
Na carpintaria eram realizados todos os trabalhos em madeira, em especial as madeiras
utilizadas na casa sede (telhado, assoalho, portas, batentes, móveis) e demais construções
da fazenda.
5
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6.1 - As Relações Sociais e de Trabalho

muitas famílias se constituíram e se formaram no interior da fazenda,
permanecendo ali por muito tempo e incorporando seus filhos ao
trabalho na medida em que esses alcançavam a idade de trabalhar.
Para garantir essa mão-de-obra próxima dos cafezais, abrigá-la e
atender suas necessidades materiais, de saúde, educativas e espirituais/
religiosas, o proprietário construiu uma importante estrutura física que
incluía, além das casas de moradia (colônias), outros equipamentos
como: matadouro, casa de administrador, escola, capela, armazém

Para os trabalhos da lavoura, desde o início, Magino Diniz Junqueira
optou pelo emprego de mão-de-obra de trabalhadores moradores,
os colonos, também chamados de meeiros. O colonato no café,
regime de trabalho tradicional na época, consistia na contratação
de trabalhadores por meio de um contrato de locação de serviços
realizado entre o fazendeiro e o chefe da família colona. Por meio
deste contrato, era cedido um lote de terra onde a família colona
deveria trabalhar encarregando-se de todo o processo de produção
do café, que compreendia o preparo da terra, plantio, carpa, tratos
culturais em geral e colheita, sendo remunerados por medida de
volume de café colhido. Quando trabalhando na área do patrão,
na safra, recebia por volume de café colhido, que era medido em
alqueire (aproximadamente meio saco de café de 60 Kg). Ou seja, era
uma remuneração por produção: quem colhia mais alqueires de café
ganhava mais. O recipiente abaixo corresponde à medida de volume
de café que deveria ser entregue ao patrão.
Figura 12: Medida de café.

Fonte: Acervo pessoal do proprietário.

Nesse sistema de trabalho contava muito o tamanho da família.
Uma vez apoiado no trabalho familiar, quanto maior a família, maior a
quantidade de mão-de-obra disponível para o trabalho.
Desta forma, era do interesse dos fazendeiros o emprego de
famílias numerosas, não sendo, todavia descartada a possibilidade
da contratação de famílias menores que acabavam por se reproduzir
e garantir o seu crescimento no interior da fazenda. Esta realidade,
segundo informações obtidas em conversas informais com o atual
proprietário, também ocorria na fazenda Perobas. Na percepção dele,
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Figuras 13 à 15: Da esquerda para a direita, casa do colonos; casa dos colonos e, prédio
da escola.

Fonte: Acervo dos autores.

No armazém eram fornecidos alguns dos ingredientes necessários
à sobrevivência da família e manutenção da casa, não passíveis de
serem retirados da terra como, por exemplo, querosene, parafusos
e ainda materiais necessários à realização do trabalho como
peneiras, enxadas, dentre outras ferramentas. Além disso, por meio
do armazém, conhecido como “Armazém de Secos e Molhados”, a
fazenda costumava oferecer aos trabalhadores moradores farelo
para manutenção dos animais de trabalho e beneficiamento de
arroz. O aluguel de carroças para o trabalho no café e eventuais
adiantamentos salariais para suprir alguma necessidade imediata,
como, por exemplo, uma viagem para o comparecimento a enterros
de familiares e conhecidos também ocorriam nesse sistema de trabalho.
Além disso, os trabalhadores eram cobrados por despesas de remédios
fornecidos pela farmácia existente na fazenda, consultas médicas,
futebol (supomos que seja aluguel de campo), tudo anotado no livro
“Conta Corrente”. Sob o sistema de débito e crédito todas as despesas
dos trabalhadores, bem como os seus rendimentos, eram anotadas e
contabilizadas, cujo balanço, realizado ao final, determinava o saldo
credor ou devedor da família trabalhadora
Há que se considerar ainda que no regime de colonato era
comum para a família trabalhadora, além do lote de produção
do café, ser designado pelo fazendeiro um terreno para
produção de subsistência, onde eram cultivados especialmente
o arroz, feijão e milho. Também no espaço da casa, ou seja,
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no quintal, era realizada uma pequena horta e a criação de animais
domésticos como aves, suínos, caprinos e eventualmente algum gado
de leite para complementação da alimentação familiar. Na fazenda
Perobas esta realidade não era diferente.

percepção dele, somente passaram a ocorrer a partir da introdução
do regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), na verdade
quando o regime de colonato já havia sido extinto. Na sua visão
isto ocorria porque os feitores, acostumados com o regime de
trabalho anterior – rígido, impositivo e disciplinador, muitas vezes
não reconheciam os direitos dos trabalhadores, o que acabava por
gerar conflitos que resultavam em processos na Justiça do Trabalho.
É importante lembrar que o Estatuto do Trabalhador Rural (ETR) foi
introduzido como instrumento regulador das relações de trabalho no
setor agrícola a partir de 1963.
Mas a vida na fazenda não se restringia apenas a trabalho. Nos
interstícios das atividades laborais ocorriam manifestações culturais e
religiosas como as que aconteciam na capela: missas, rezas, terços,
casamentos, batizados e as tradicionais festas e comemorações do
meio rural como Festa de São Gonçalo, Festas Juninas e Folia de Reis,
além de outros eventos sagrados e profanos, como por exemplo o
Futebol que normalmente acontecia nos domingos. Enfim o espaço da
fazenda, mais do que um espaço de trabalho, era também um lugar
de vida, onde a vida acontecia, podendo ser sentida em suas diversas
dimensões.
Muitos desses fatos marcaram e ainda marcam a memória das
pessoas que viveram esta fase crucial da história dessa fazenda. A
memória, como fenômeno vivo, sempre atual, um elo vivido no eterno
presente (NORA, 1993, p. 9), vai além dos aspectos físicos e materiais,
que a fazenda preserva e que fizeram sua história material. Os prédios
produtivos, as máquinas, os equipamentos, as ferramentas de trabalho,
a majestosa casa sede com sete quartos, quatro banheiros, duas salas,
cozinha, um amplo porão7 e piscina, as casas dos colonos, a escola,
dentre outros equipamentos, são apenas o os elementos que davam
suporte para um turbilhão de histórias e memórias presentes na mente
de seus antigos e atuais habitantes. É tudo isto que em seu conjunto
permite entender a realidade dessa fazenda em seu passado histórico
e recuperar a sua memória enquanto empresa, mas, sobretudo, como
espaço de trabalho e de vida.

Figura 16: Livros de registro de conta corrente.

Fonte: Acervo pessoal do proprietário.

As roças de subsistência, de acordo com Verena Stolcke (1986, p.
45), pesquisadora que faz importante análise da economia cafeeira no
estado de São Paulo, “reduziam o custo da reprodução da mão-deobra.” Realizada nos períodos de carpa do café, quando a demanda
de trabalho era relativamente menor, permitia que os fazendeiros
fizessem maior uso da força de trabalho familiar.
Esse tipo de produção e organização do trabalho, por sua vez,
definia um padrão de relações de trabalho marcado pela rigidez.
Mediado pelas figuras de administradores, feitores e capatazes o
trabalho ocorria de forma intensa e com pouca proximidade com
os patrões. De acordo com as lembranças do atual proprietário, na
fazenda a hierarquia era plenamente respeitada, sendo as solicitações
dos trabalhadores repassadas para o fazendeiro por meio dos seus
administradores e feitores. Neste sentido Verena Stolcke (1986, p. 47)
observa:
Mesmo que os fazendeiros se tivessem disposto (sic) a
estabelecer relações paternalistas de dependência
pessoal [...], uma série de elementos limitava a utilização
de tais mecanismos de controle. Não só as fazendas
paulistas eram extensas, como a força de trabalho era
recente e estrangeira, com isso privando os fazendeiros
de muitas sanções tradicionais – religiosas e outras –
freqüentemente empregadas pelas classes dominantes
rurais.

Questionado sobre possíveis conflitos entre trabalhadores e
patrões na empresa, nosso informante relatou a sua não existência. Na
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7 - O Centro de Memória
Foi olhando para este importante patrimônio que guarda
equipamentos físicos (material), mas também memórias (imaterial) de
O porão era utilizado pelo Senhor Magino Diniz Junqueira para trabalhos manuais com
couro, principalmente de anta, mais resistente para a confecção de cabrestos, rebengues,
rédeas e outros utensílios de cutelaria. A casa, após uma reforma, recebeu em seu piso
superior a construção de mais dois banheiros e o porão foi transformado e equipado com
três quartos, cinco banheiros, uma sala de estar, uma sala de TV, um bar e um salão de
jogos, tendo ainda sido construída uma ampla piscina aos fundos.
7
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um tempo fundamental na história da fazenda Perobas e da
economia política, social e cultural de São Joaquim da Barra e do
estado de São Paulo, que foi proposta a criação de um Centro de
Memória Empresarial (CME), que procurasse guardar os elementos que
compõem a história e memória desta fazenda e da família fundadora
tais como: documentos diversos, livros, revistas, jornais, fotografias,
material audiovisual, obras de arte, depoimentos orais, máquinas,
ferramentas e outros materiais correlacionados, com o objetivo de o
mesmo ser utilizado para o desenvolvimento de atividades educativas
na área de Educação Patrimonial junto à comunidade local e regional,
em particular escolas. O Centro de Memória da Fazenda Perobas,
conforme idealizado no projeto, pretende ser um espaço aberto à
comunidade: Escolas públicas e privadas de educação básica da
região; Gestores ligados as secretarias da cultura e da educação
interessados em atividades de parcerias para desenvolvimento de
projetos históricos culturais; pesquisadores vinculados a instituições de
ensino superior; população em geral interessada em Turismo Cultural
e arquitetônico; empresas interessadas em conhecer e implantar
um projeto de Centro de Memória Empresarial; convênios com
universidades.
O Centro de Memória será um espaço da fazenda cujo objetivo é
resgatar a memória dessa empresa por meio da reunião, organização,
identificação, conservação e produção de conteúdo e disseminação
do seu acervo e documentos históricos. Esse centro pretende ser um
gerador produtos e serviços, não somente da sua mantenedora,
como também de outras instituições, de forma dialogar com o campo
empresarial via setores relacionados a gestão do conhecimento, a
comunicação e a cultura organizacional.
Assim como com meio acadêmico universitário, que foi responsável
pelo nascimento de uma boa parte dos CMs brasileiros, esse intercâmbio
poderá ocorrer nas áreas de ciência e tecnologia, uma vez que a
fazenda em seus 100 anos de existência produziu conhecimentos
de produção e gestão no setor de agronegócios, ou então na área
de ciências humanas, por meio do acesso ao seu acervo histórico e
cultural. Nesse sentido, pretende-se criar um movimento que não se
limite à academia, mas também se estenda ao universo empresarial e
ao setor público como a educação.
O papel do CM será a de fortalecer o compromisso da empresa
com as suas responsabilidades social e histórica. Esse centro, ao resgatar
a memória, procura demonstrar o valor que dá ao seu passado,
tratando como um patrimônio a ser propagado e apropriado por
todos. E também inserir sua própria história num contexto mais amplo,
seja regional ou nacional.
Concordamos com a observação feita pelo programa de fomento
à cultura do ITAÚ CULTURAL (2013) quando diz que, as fazendas históricas
possuem trajetória histórica diferente já que nenhuma delas pode ser

repetida por nenhuma outra. O patrimônio histórico de cada empresa
é único, o que estimula a criação de outros Centros de Memórias por
parte dos empresários da região. Enfim, mediante investimento no
resgate da memória e na história, a Fazenda Perobas o que se pretende
é disseminar essa ideia de que essas propriedades podem contar uma
história de importância cultural, histórica e social para a região. Com
tudo isto o que se pretende é garantir a preservação dessa história e
dessa memória.
Considerações Finais
Para finalizar cabe mais uma vez reafirmar que o texto apresenta
resultados preliminares de uma pesquisa em andamento. O projeto
da construção de um Centro de Memória Empresarial da Fazenda
Perobas em São Joaquim da Barra, em pleno interior do estado de
São Paulo, é uma experiência significativa que merece atenção por
parte dos pesquisadores da academia, dos empreendedores da
iniciativa privada, dos gestores dos órgãos públicos, e principalmente
dos educadores interessados em Educação Patrimonial. Neste sentido,
estudiosos que vêm se ocupando desta temática têm destacado a
importância do comprometimento/envolvimento destes setores com
o objetivo de salvaguardar elementos que tendem a desaparecer,
sobretudo em um momento de mudanças tecnológicas, sociais
e culturais muito rápidas. A intenção é trazer para os leitores uma
abordagem teórica que procura articular os conceitos de Patrimônio
Cultural, Patrimônio Industrial, Arqueologia Industrial e Memória
Empresarial, no intuito de aprofundar a discussão.
O relato exposto evidencia que essa experiência pode ser
replicada em outras instituições, em diversos municípios e por muitos
pesquisadores, sempre lembrando que com uma base teórica bem
formulada. São muitos patrimônios culturais espalhados por esse imenso
país, que ainda estão “encobertos”, para serem ”descobertos” por
pessoas com um olhar curioso e quem sabe instrumentalizadas pela
Arqueologia Industrial.
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AS SUBLIMES BALAS DE ARTILHARIA
Resenha do livro Contas e Cantos do Rosário
Editora Ancestre (Belo Horizonte) 2020, 156 páginas.
Daniela Passos Lima 1

SEÇÃO 2

RESENHA
AS SUBLIMES BALAS DE ARTILHARIA

Uma boa parte da história da resistência negra no Brasil pode ser
entendida através da formação das diversas manifestações culturais
de origem afro que hoje compõem a diversa cultura popular brasileira.
O Congado é a manifestação que se originou em solo mineiro, sob a
égide da exploração minerária. Sobre os ricos solos das Minas Gerais,
essa manifestação ímpar se fundamentou, forjada pela crueldade da
escravidão mineradora, pela socialização promovida pelas Irmandades
religiosas e pela devoção a Nossa Senhora do Rosário. Nesse contexto
social é possível pensar o Congado, como manifestação cultural,
como ato de fé e como poder de resistência. Sob tais condições é
possível compreender o Povo do Rosário, que desde o início do século
XVIII todos os anos ocupa as ruas de diversas cidades mineiras, exibindo
o seu modo de ser e a sua devoção.
Dayane Taylor (2013), em Arquivo e Repertório, analisa o papel
histórico da escrita introduzido nas Américas pela Conquista, como
um instrumento de poder que se colocou contra os conhecimentos
dos povos que tinham como base do seu sistema de aprendizagem
e transmissão de saberes, as práticas corpóreas e ritualísticas,
características de uma cultura expressiva e incorporada. A
escrita
chega ao Novo Mundo e se impõe como mais um fator de dominação,
assumindo um lugar exclusivo na hierarquia de saberes, contrariamente
às acepções de mundo dos povos africanos para cá trazidos ou dos
nativos indígenas, para os quais o aprender se processava através da
experiência, do exemplo e do cotidiano, sendo o corpo o principal
instrumento para garantir a transmissão e continuidade dos valores
e saberes ancestrais. A memória dos conhecimentos era assegurada
através de cantos, danças, ritos, comidas, atos repletos de sentimentos,
afetos, emoções, indispensáveis no processo cognitivo, cujas práticas
têm como característica a presença e a efemeridade, e assim
representam a continuidade com tempos passados, se reproduzindo
de acordo com o que foi ensinado pelos antepassados, de mestre para
discípulo.
Pesquisadora e artivista. Graduada em Arte Dramática pela USP, em Administração pela
UFRJ e Mestre em Estudos Rurais pela UFVJM. Autora do livro Contas e Cantos do Rosário.
E-mail: d.passos2011@gmail.com
1

114

115

MOITARÁ - REVISTA DA FUNDAÇÃO ARAPORÃ |ARARAQUARA | N.8 | V.9 | 121 p. | Janeiro-Dezembro | 2021

MOITARÁ - REVISTA DA FUNDAÇÃO ARAPORÃ |ARARAQUARA | N.8 | V.9 | 121 p. | Janeiro-Dezembro | 2021

Todo conhecimento que não passava pela escrita passou a ser
considerado atrasado, primitivo, quando não bestial. O que passou a
valer foram os textos, documentos e ofícios, materiais supostamente
duradouros, que residem em arquivos, muito mais do que nos corpos
e consciência das pessoas. Esses arquivos têm por característica resistir
no tempo, estratégia de dominação histórica que se configura e se
efetiva com o decorrer dos séculos. A Cosmogonia negra se inscreveu
à margem da História, sem ser vista nem dita, permaneceu circunscrita
às praticas diárias corpóreas e rituais pra se manter resistente ao tempo.
Leda Martins nos convida com suas afrografias a pensar a memória que
se grafa e postula nos corpos negros.
Silenciado e incompreensível, o modo de ser do Povo do
Rosário não se encontra grafado a não ser nos corpos e práticas dos
congadeiros. Esta memória, no entanto, revela-se tão ou mais resistente
que os arquivos, justamente porque é impressa nos corpos, nos ideais,
nos afetos e no inconsciente de um povo, passada de geração em
geração, resistindo por séculos.
A guerra midiática que hoje assola a sociedade com uma
intensa disputa de narrativas, pautada pela exclusão e até mesmo
extermínio do diálogo e da diversidade de ideias, opiniões e modos de
existir, é um enfrentamento realizado há séculos pelos diversos povos
escravizados no Brasil. Talvez seja hora de aprendermos suas estratégias
de preservação, especialmente a dos fundamentos das suas matrizes.
Neste contexto em que as oralidades e grafias não se
imprimem em papéis;os símbolos, as imagens, as representações, os
gestos e objetos ritualísticos são importantes auxiliares da memória, e,
ouso afirmar, narradores oraculares da história. Velando-se ao mesmo
tempo em que se revela, afirmando ao mesmo tempo que silencia, e
comportando valores e significados múltiplos, paradoxais e por vezes
antagônicos, os saberes desse povo são reafirmados e transmitidos
pelas vias do não dito durante os festejos do Rosário.
O livro Contas e Cantos do Rosário, a primeira publicação
de Daniela Passos, oriundo de sua dissertação de Mestrado intitulada
“Como é em Cima é Embaixo”: Simbologias, mito e resistência dos
Homens Pretos do Rosário do Serro; realizada no Programa de Pós
Graduação Interdisciplinar em Estudos Rurais (PPGER) da UFVJM,
em Diamantina, Minas Gerais, sob a orientação do prof. Marivaldo
Aparecido de Carvalho, reconta a história dos povos africanos que
vieram para o Brasil e aqui constituíram a festa mais arrebatadora de
Minas Gerais tomando por narradores, as imagens e símbolos que a
Festa do Rosário produz.A Festa do Rosário é uma das mais importantes
do Congado mineiro, manifestação emblemática do catolicismo
negro em devoção a Nossa Senhora do Rosário.
A história da aproximação da Rainha do Rosário, patrona da
festa, com o povo preto é marcada por feitos milagrosos e subversivos.
Assim como a escolha do povo preto pela Santa branca. A historiografia

nos diz que desde o ano de 1210, quando pela primeira vez Nossa
Senhora se apresenta a São Domingos de Gusmão apresentando a reza
do rosário, sua aparição estava ligada a uma intenção de renovação
da Igreja.
Sua aparição posterior data de 1460, novamente num rogo
de renovação da fé, num contexto em que a população europeia
ansiava uma por uma religiosidade moderna, pautada nos serviços
de assistência comunitária. As Irmandades religiosas abriram as portas
para a possibilidade de uma vida religiosa em que o povo não era
reduzido à condição de mero expectador, passando a ser agente de
uma religiosidade prática, comunitária, assistencialista e popular. Até o
final do século XV o culto ao rosário se tornou popular e as Irmandades
em torno a essa devoção se multiplicaram pela Europa. Por essa época,
um grande contingente de escravos habitava Portugal.
A proteção dada pela Virgem aos soldados do mar na famosa
Batalha de Lepanto, ocorrida em 1571 é mais um capítulo dessa história
de aproximação, que tem seu acontecimento mais emblemático
revelado pelo mitoda aparição de Nossa Senhora do Rosário no mar e
seu resgate pelo povo preto. Nossa Sehora aparece nas águas do mar
e é reverenciada por alguns grupos étnicos, que vão ao seu encontro,
cantam e dançam para Ela. Os últimos a se aproximarem da Santa são
os catopês1, que representam os negros, os escravizados. Eles também
cantam e dançam para Ela,que então aceita ser por eles conduzida
até o seu altar. Este acontecimento sela a sua escolha pelo povo preto.
Aqueles que mais sofriam, os cativos, os perseguidos, os escravizados,
os últimos a se aproximarem da Divindade são por Ela escolhidos a
passam a ser os mais importantes membros na hierarquia divina do
Rosário.
O mito da aparição de Nossa Senhora do Rosário no mar é o ato
sagrado que dá valor e significado à devoção, que possibilita uma
nova compreensão de mundo, que orienta e mobiliza um povo para
se auto organizar em comunidade. Seu simbolismo indica a escolha
clara de Nossa Senhora do Rosário pelo povo preto, fato que torna
a se repetir e se fazer realidade sempre que o mito estiver sendo
revivido, a cada Festa do Rosário. Durante esses dias, aquela parcela
da sociedade representada pelos descendentes diretos dos negros
africanos vindo para o Novo Mundo sob a força da escravidão, aqueles
que vivem à margem da sociedade, os menos favorecidos social e
economicamente, se transformam na mais alta realeza, imbuem-se da
mais alta responsabilidade de conduzir Nossa Senhora nos cortejos que
cortam toda a cidade e recebem as mais altas honrarias da sociedade,
de visitantes, pesquisadores e curiosos.
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Tendo por base o estudo da Festa do Rosário do Serro, MG, onde
existem três grupos de Congado, as caboclos, marujos e catopês.
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As contas do rosário são balas de artilharia. Foi no passado e
assim é hoje. O Povo do Rosário ao defender e realizar todos os anos
a Festa do Rosário com todos os seus costumes, luta pelo direito à
diferença, e fazendo isso, permite a realização da igualdade. Através
da trama de ações que vem sido tecida ao longo de séculos, alimentam
o rico sistema de trocas, apoios e favores essenciais à realização da
festa e do cumprimento do mito: a distribuição e o exercício do poder,
de forma subversiva.
Toda essa narrativa deságua na cidade do Serro, Alto Vale do
Jequitinhonha, MG, onde a autora viveu a sua história de aproximação
e paixão com a Festa do Rosário. É nas ruas de antigos casarões
coloniais que a Festa do Rosário, com sua profusão de símbolos e
imagens, se deixa admirar todo primeiro domingo de julho. São os
guardiões congadeiros do Serro que a autora homenageia com
palavras e imagens, pela manutenção de tão reveladora história do
povo brasileiro.

118

Submissões
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A Moitará – Revista Eletrônica da Fundação Araporã destina-se à

publicação de estudos e trabalhos inéditos oriundos das áreas de Antropologia,
Arqueologia, Educação, História e Linguística, resultantes de pesquisas e práticas
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Trata-se uma publicação anual da Fundação Araporã e em cada edição
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diálogo interdisciplinar e intercultural relacionados às questões voltadas aos
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de entrevistas com pesquisadores, educadores e lideranças indígenas que
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A pertinência da publicação será avaliada pelo Conselho Editorial e
pareceristas ad hoc, considerando a adequação ao perfil da Revista e/ou da
edição temática, o conteúdo e a qualidade das contribuições.
O trabalho deve ser enviado em formato doc, docx ou rtf e caso haja
imagens, solicita-se que elas sejam inseridas no próprio texto, devidamente
legendadas e creditadas segundo as normas da ABNT. É necessário que o autor
que fizer uso de imagens em seu texto possua prévia autorização para a sua
reprodução.
Todos os textos publicados implicam na autorização do autor e de que
sua produção seja regida pela licença de distribuição Creative Commons CC
BYNC- ND 3.0 BR (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/).
O artigo deverá apresentar as especificações de formatação indicadas a
seguir:
1.
De 12 a 20 páginas. As notas indicativas deverão ser de fim da página.
As referências deverão vir no fim do texto;
2.
Papel tamanho A4;
3.
Programa Word for Windows (versão 2003 – modo de compatibilidade);
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Endereço eletrônico logo abaixo da vinculação institucional;
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Depois de uma linha de espaço, o resumo do trabalho:
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a)
O resumo deve conter até 15 (quinze) linhas;
b)
Fonte Arial; tamanho 12, espaçamento simples;
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Parágrafo único; sem bibliografia; sem notas; em margem; sem figuras
(apenas texto);
d)
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publicação e páginas;
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14.
O uso de notas de rodapé deve ter apenas o caráter explicativo/
complementar. Devem ser numeradas em algarismos arábicos sequenciais (Ex.
1, 2, 3 etc.) na fonte Arial 10 e espaçamento simples;
15.
Depois de duas linhas de espaço, ao final do texto, as referências
bibliográficas devem ser apresentadas de acordo com as normas da ABNT,
dispostas em ordem alfabética por autor;
16.
Os textos poderão apresentar imagens, ilustrações e/ou gráficos desde
que apresentem as fontes e informações exigidas pela legislação em vigor no
país;
17.
As páginas não devem ser numeradas;
18.
Os textos deverão ser elaborados em português. Caso apresente
problemas textuais ou gramaticais, apontados pelos pareceristas, o mesmo será
devolvido para as devidas correções sob a responsabilidade do(s) autor(es),
estipulando prazo para devolução do mesmo.
19.
O editor-chefe encaminhará notificação aos autores informando
sobre a aprovação ou não do texto para publicação. Junto á notificação será
enviada cópia do conteúdo do parecer, sem identificação do parecerista;
20.
C a s o o autor não promova as alterações sugeridas, em se tratando
apenas de mera irregularidade (erros ortográficos, formatação etc.), a Revista
poderá promover de ofício as modificações necessárias.
21.
Não se tratando de meras irregularidades, o não atendimento pelo
autor das
solicitações de ajustes ou modificações, ou em caso de plágio ou descumprimento
da presente norma, haverá exclusão do trabalho, comunicando-se via e-mail;
22.
Os textos deverão ser enviados exclusivamente para o e-mail:
revistamoitara@
gmail.com O editor-chefe encaminhará os artigos para o Conselho Editorial, sem
identificação do(s) autor(es), para dois pareceristas cujos nomes serão mantidos
em sigilo. Em caso de divergências nos pareceres, o texto será enviado a um
terceiro consultor;
23.
Nos casos em que o pareceristas sugerirem ajustes ou correções nos
trabalhos enviados, os autores devem proceder aos referidos ajustes dentro do
prazo de 15 dias para que sejam enviados para nova análise formal;
24.
Conceitos, afirmações e ideias contidas no texto serão de inteira

responsabilidade do(s) autor(es);
25.
Resenhas, resumos, entrevistas e outros textos não serão submetidos
ao sistema de pareceres. A publicação de tais matérias será decidida pela
Comissão editorial Executiva;
26.
Um mesmo autor não poderá ter mais de 1 (um) artigo científico
publicado no mesmo exercício. Não serão computados neste limite as resenhas
e resumos.

Declaração de Direito Autoral

Ao realizar a submissão do texto o(s) autor(es) está(ão) concordando
automaticamente com a publicação do mesmo, caso obtenha pareceres
positivos dos avaliadores. Dessa forma, com a publicação o(s) autor(es)
estará(ão) automaticamente cedendo os direitos autorais do texto para a
Moitará – Revista Eletrônica da Fundação Araporã.
Os autores somente poderão publicar o mesmo texto em outras obras,
veículos e/ou periódicos mediante autorização formal da Comissão Editorial da
revista.
Tal procedimento faz-se necessário porque a Moitará tem o compromisso
de publicar apenas textos originais.
Tendo em vista as normas do trabalho científico, a autoria do trabalho
deve ser restritaàqueles que fizeram uma contribuição significativa para a
concepção, projeto, execução ou interpretação do estudo relatado. No caso
de vários autores, o autor principal deve garantir que todos os coautores estejam
incluídos no artigo. O autor principal também deve certificar-se que todos os
coautores viram e aprovaram a versão final do manuscrito e que concordaram
com sua submissão para publicação.

Política de Privacidade

Os nomes e endereços informados nesta revista serão usados exclusivamente
para os serviços prestados por esta publicação, não sendo disponibilizados para
outras finalidades ou a terceiros.
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