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apresentação

aos leitores e leitoras.

a concepção desta organização é uma pequena contribui-
ção que de alguma maneira aquieta nossos anseios e nos ajuda 
a compreender como as profundas mudanças que o rio de Ja-
neiro sofreu nos últimos anos afetaram o campo cultural. se 
fizermos um pequeno esforço de digressão lembraremos a for-
ma quase esquizofrênica como esta cidade parece ter sido en-
quadrada em uma “coqueluche urbana” muito específica, cuja 
característica mais marcante acionava uma “ janela de oportu-
nidade” ao tornar o rio de Janeiro um centro de eventos de 
magnitude internacional. em intervalo de apenas cinco anos a 
cidade conseguiu abrigar os Jogos Mundiais Militares (2011), a 
conferência das nações unidas rio+20 (2012), a Jornada Mun-
dial da Juventude (2013), a copa do Mundo de Futebol (2014) e 
os Jogos olímpicos (2016). 

quando rememoramos esse período parece ao senso co-
mum que o rio de Janeiro confirmava a condição especial – até 
então apenas perseguida pelas políticas urbanas das décadas de 
1990 e 2000 – de ser promovida ao status de cidade global. o 
país que parecia tornar-se em breve tempo uma das maiores eco-
nomias do mundo, com taxa de crescimento constante e pacto 
social ainda ativo, via sua ex-capital federal realizar sua “voca-
ção” mundial, um destino para uma classe igualmente global. 
em torno das comemorações de seus 450 anos, o rio de Janeiro 
teve ainda parte de sua paisagem urbana celebrada como Patri-
mônio Mundial pelo World Heritage committee em 2012.

se por um lado pudemos ser um espaço de encontro com 
parte de uma cultura mundial – evidentemente para aqueles que 
podem arcar com os custos de viagem e permanência em uma 
cidade altamente custosa – por outro vimos a administração da 
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cidade “comprometendo-se” com os acordos com as entidades 
supranacionais não públicas e as obrigações assumidas nos ca-
dernos de encargos. assim, ao assumir o eufemismo “legado” 
vimos um conjunto imenso de intervenções no tecido urbano 
sendo produzido nos últimos anos, cujo ciclo parece agora ter-se 
esgotado.

Mas também lembramos que o rio de Janeiro foi central na 
realização pública de uma série de manifestações, cobertas de 
forma absolutamente desigual pelos meios de comunicação. en-
tre elas a mais destacada foi o processo conhecido como “Jorna-
das de Junho”. iniciado em 2013 na cidade de são Paulo – a par-
tir da luta pelo passe livre nos transportes públicos – espraiou-se 
por várias cidades, tomando alto relevo de ocupação das ruas no 
rio de Janeiro. apesar de mostrar-se como um movimento na-
cional, é patente como a dimensão da vida urbana era tematiza-
da nessas manifestações. outras experiências menos veiculadas 
demonstram como os prometidos “legados” foram também pro-
duzidos sob formas absolutamente violentas para a vida urbana; 
lembramos aqui das lutas contra as remoções forçadas, da aldeia 
Maracanã, da Vila autódromo, dos trabalhadores e trabalhado-
ras ambulantes, entre outras.

nesse contexto iniciamos uma pequena investigação no ano 
de 2014, com apoio do edital Minc e cnPq para incentivos em 
pesquisa sobre economia criativa. neste projeto procuramos in-
vestigar os usos do patrimônio cultural como fonte de repertórios 
da economia criativa, tendo os imbróglios entre comerciantes da 
rua da carioca, centro da cidade, e o banco opportunity como 
objeto de pesquisa. sob risco de despejo, vários comércios da rua 
da carioca com anterioridade reconhecida alcançaram status de 
patrimônio imaterial, tendo sido inclusive criado pela Prefeitura 
um novo livro de registro para diminuir os riscos de encerramen-
to das atividades. Durante os anos subsequentes muitos destes co-
mércios registrados foram pouco a pouco fechando suas portas.

Durante o processo de investigação percebemos uma alta 
complexidade de tensão entre a questão urbana – por nós à épo-
ca traduzida como um processo de radicalização da mercantiliza-
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ção espacial para viabilizar novos meios de acumulação urbana – 
e o subcampo do patrimônio cultural. Vimos também que nossa 
questão inicial de pesquisa se desdobrava, inclusive espraiando-
se para outras porções espaciais da cidade, e entendemos que 
uma questão geral bastante ampla mostrava-se em aberto. 

assim, para dar vazão a essa discussão, decidimos procurar 
gerações diferentes de pesquisadoras e pesquisadores que têm 
procurado interrogar qual a dimensão urbana das políticas pa-
trimoniais ou qual a dimensão patrimonial das políticas urba-
nas. a fim de dar vazão a uma das características mais marcantes 
da vida urbana – a multidimensionalidade das experiências a 
apropriações espaciais – entendemos ser essencial termos bus-
cado investigações marcadas por perspectivas disciplinares as 
mais diversas possíveis. Dessa forma, veremos nesta organização 
posições de diversos campos: antropologia, Direito, Geografia, 
História, Planejamento urbano, Produção cultural, sociologia, 
entre outras. 

as temáticas ganham também feições diversas com as ex-
tensões disciplinares. Veremos trabalhos sobre: trajetórias das 
políticas institucionais de proteção ao patrimônio cultural e 
suas relações com as ações comunitárias que têm como prin-
cípio a preservação de suas memórias; as contradições entre 
a preservação imobiliária e as legislações urbanísticas; a refle-
xão sobre as práticas populares de museologia; a seletividade 
de aplicação da legislação ambiental e urbanística da cidade
-empresa e seus efeitos para o patrimônio cultural material; o 
impacto na urbe e na memória social dos estádios de futebol, 
e as novas ambiguidades que os “estádios-arena” produzem no 
patrimônio material e imaterial; as disputas pelo significado 
simbólico de imóveis associados às “memórias traumáticas” 
do período ditatorial no brasil; as memórias negras, suas es-
pacialidades e desafios no contexto da radicalização da mer-
cantilização urbana; o carnaval de rua, suas formas de orga-
nização e os usos da noção de “tradição” associados à estética 
musical; o método cartográfico, mobilidade urbana e os usos 
cotidianos e turísticos dos bondes.
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Temos então um acervo bem amplo de discussões, e enten-
demos sua importância especial para o momento atual que vi-
vemos na cidade do rio de Janeiro. após o encantamento com 
os megaeventos no início da década de 2010 enfrentaremos os 
desafios de uma cidade com alto endividamento, tecido político 
fragmentado, desesperança, altos índices de violência, fracasso 
das políticas de segurança pública, e desmantelamento das po-
líticas culturais. acreditamos ter algumas pistas aqui para um 
outro norte de convivência citadina.

agradecemos a autoras e autores pelo empenho e parce-
ria, à editora letra capital pelo cuidado com a publicação, e à 
Fundação de amparo à Pesquisa do estado do rio de Janeiro 
(FaPerJ) pelo financiamento desta publicação. em tempos de 
singular especificidade da política no brasil, em que a universi-
dade, a educação, a ciência e tecnologia vêm enfrentando desa-
fios complexos, fazemos votos que as agências de fomento à pes-
quisa mantenham uma posição inalienável de auxílio à produção 
científica.

Por fim, gostaríamos de dedicar este livro a um de nossos 
autores. infelizmente perdemos, neste ano de 2019, o convívio de 
nosso querido Gilmar Mascarenhas. além de uma referência nos 
estudos da Geografia, Gilmar era um incansável companheiro 
de batalha, exímio e amado professor da universidade do estado 
do rio de Janeiro. esperamos que esta nossa contribuição esteja 
à altura de sua memória. Mesmo que não esteja aqui fisicamente, 
suas palavras e posições críticas ecoarão por muito tempo

rio de Janeiro, 28 de junho de 2019.

João Domingues e Mário Ferreira de Pragmácio Telles
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Prefácio 

E aos quase brancos pobres como pretos 
Como é que pretos, pobres e mulatos 

E quase brancos quase pretos de tão pobres são tratados.
caetano Veloso

quem caminha pela cidade do rio de Janeiro hoje, es-
pecialmente à noite, pode ver a imensa população que 

dorme nas ruas: são pessoas sem teto, vivendo em condições pre-
cárias, sem qualquer direito básico garantido. são quase todos 
pretos. quem conhece o perfil dessa população? que explica-
ções são dadas para que esse fenômeno tenha aumentado tanto 
nos últimos dois anos? qual a relação disso com a enxurrada de 
investimentos que a cidade recebeu entre 2012 e 2016, em função 
dos megaeventos ali ocorridos? 

Pergunto ainda: será que é tempo de nos preocuparmos 
com o patrimônio cultural, tendo em vista o aumento da pobre-
za e a deterioração do viver na cidade, que enfrenta problemas 
cuja explicação e solução estão cada vez mais distantes da agen-
da política brasileira? afinal, como pontificou caetano Veloso: 
“ninguém, ninguém é cidadão”. 

É essa suposta desconexão entre questões de ordem social e 
urbana e questões de patrimônio – invocada, inclusive, quando 
se quer ignorar as políticas culturais e se decide extinguir 
o Ministério da cultura para evitar gastos que imaginam 
supérfluos – que este livro desafia e desmascara em sua propo-
sição e resultado. 

sim, precisamos falar de patrimônio cultural. não na pers-
pectiva nostálgica e uníssona por meio da qual é reforçada a his-
tória única sobre uma cidade ou um país. o mundo do patrimô-
nio é disputado, tem lados, versões, posições, ideologias. 

o perfil dos organizadores da obra é já uma pista para o 
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debate que aqui se apresenta. João Domingues e Mário Prag-
mácio, respectivamente, produtor cultural e advogado, ambos 
professores egressos de programas de pós-graduação de áreas 
diversificadas no rio de Janeiro e com expressiva experiência de 
atuação na lida com o patrimônio, em ações do campo político e 
institucional, assim como na área de formação de profissionais. 
esse tipo de inserção no campo produz uma consciência capaz 
de promover o diálogo entre reflexões teóricas e a vivência de 
problemas que as agências de patrimônio cultural, aqui proble-
matizadas, enfrentam. isso se reflete não apenas nas suas pró-
prias formações e produção acadêmica, como também na forma-
ção de novos profissionais para o campo, na qual ambos estão 
engajados. 

o título “Memória, patrimônio cultural e a questão urbana 
no rio de Janeiro: contradições, conflitos e desafios” condiz per-
feitamente com o que se apresenta nos 13 artigos reunidos neste 
livro. contradições, conflitos e desafios são termos expressivos 
do universo político e conceitual que caracteriza o campo do 
patrimônio nas últimas décadas. a problemática do patrimônio 
cultural e das suas políticas não poderia ser pensada sem ten-
sões e, na perspectiva deste livro, seria mesmo um equívoco. Mas 
isso não se trata de uma situação excepcional do rio de Janeiro. 
Trata-se de um debate sobre direitos, como o direito à cidade, o 
direito à memória e à dignidade humana, que pode estar atrela-
da ao reconhecimento de identidades reivindicadas, sejam elas 
quais forem. Portanto, como disse David Harvey, falar de patri-
mônio é, sem dúvida, uma questão de economia pós-moderna ou 
commodities, mas não somente. refere-se, principalmente, a uma 
questão de identidade, poder e autoridade. Vemos aqui então a 
possibilidade de complexificar nossas leituras e falar em capital 
simbólico, ideologia, visões de mundo, em diferentes escalas, do 
local ao global, sem perder de vista suas conexões com interesses 
econômicos poderosos.

o livro explora a relação entre patrimônio cultural e a vida 
na cidade, isto é, a questão urbana e sua associação a uma série 
de disputas, tensões entre forças desiguais, em que o valor mer-
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cantil permite a venda da cidade, sua reserva a grupos de grande 
poder econômico, dentro da ordem capitalista mundial que esta-
mos inseridos de modo periférico. e desafia o leitor a lidar com 
o fato de que a defesa do patrimônio esteve associada à intensa 
exploração econômica da cidade por muito poucos, obrigando-
nos a perceber as múltiplas possibilidades de caminhos. Trata-se, 
evidentemente, de uma política disputada. Há muitas políticas 
de patrimônio possíveis e em curso na cidade numa arena de 
lutas. o presente livro deixa claro que o debate é mais amplo, 
pois é sobre o projeto de cidade, que queremos seja atravessado 
por direitos. 

essas lutas, no rio de Janeiro, foram travestidas de uma fan-
tasia de riqueza, como apontam os organizadores, e a cidade do 
rio de Janeiro foi vilipendiada – mas não sem luta. a pergunta-
guia posta por eles é certeira e provocadora nesse sentido: qual a 
dimensão urbana das políticas patrimoniais ou qual a dimensão 
patrimonial das políticas urbanas. refletir sobre essa questão é 
pensar sobre quem habita a cidade e como; é pensar os fenô-
menos de desidentificação e desterritorialização que ocorrem, 
com frequência, em cidades patrimonializadas. Tal conjuntura 
carioca também revelou o patrimônio como uma questão de or-
dem social, econômica e cultural, que cruza transversalmente 
diversas políticas públicas. 

os artigos reunidos nessa coletânea conectam questões teó-
ricas em situações concretas, que tiveram lugar no momento em 
que a cidade foi epicentro de um projeto de internacionalização 
para sua exploração pelo turismo e pelos serviços e/ou agências 
que vivem em torno dele, visando um público de alto poder aqui-
sitivo. a transformação da cidade ainda está em curso, não mais 
em função das obras e dos eventos, mas pelos seus efeitos, ainda 
em processamento. 

a força crítica das análises é pedra de toque dessa coletâ-
nea, que reuniu autores evidentemente pouco conformados com 
a situação política brasileira. Para lidar com as contradições do 
campo do patrimônio – aqui postas sob holofotes – relacionadas 
à temática do direito à cidade, alguns deles trouxeram um mar-
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xismo revigorado, ao lado de um arsenal conceitual diversificado 
acionado por autores com formação variada e inserção no cam-
po de ação do patrimônio.

a zona de abrangência das situações-problema analisadas 
aponta para os tradicionais pontos de turismo da cidade, que 
nem por isso foram aqui naturalizados como lugar turístico. são 
eles: os tradicionais bondes de santa Teresa, o Maracanã, a Mari-
na da Glória; o centro, renovado pelo projeto “Porto Maravilha”, 
o cais do Valongo no coração da “Pequena áfrica”; a rua da ca-
rioca e, ainda, o carnaval de rua do rio; o popular e tradicional 
bairro de Madureira e a favela da Maré. 

observamos que a questão do turismo não é fio condutor 
da coletânea, o termo não está presente no título geral ou dos 
capítulos, contudo, o assunto aparece em praticamente todos 
eles. essa presença indireta evidencia a força dos interesses desse 
setor e de seus agentes, e seus efeitos nas relações entre a questão 
urbana e o patrimônio. Vimos então um amplo espectro de 
problemas enfrentados na cidade sendo aqui tratados sob a ótica 
dos estudos críticos do patrimônio, que também envolvem uma 
leitura sobre o papel do turismo, sem que este se torne, de modo 
simplista o algoz do patrimônio. Desse modo, a obra sistematiza 
um eixo de reflexão genuíno e contribuições inovadoras para o 
avanço das lutas, críticas e reflexões no campo.

Patrimônio e direitos referem-se a uma conexão explorada 
amplamente no livro. Direito à memória, direito à cidade, aqui 
apresentados como perdas e conquistas na perspectiva dos seus 
habitantes, de um cotidiano de exclusão, silenciamentos e lutas 
contra apagamentos. Dentre os direitos, também, um debate éti-
co jurídico sobre a questão do valor e o direito de construir. a 
existência de instrumentos jurídicos – como de um modo geral 
ocorre no brasil – não é suficiente para que sejam colocados em 
prática e assim a questão urbana se confunde com a posição dos 
interesses do capital imobiliário – como se fosse a única – que aca-
ba por prevalecer sobre outras posições, capitais, valores, dando 
formas variadas à violação de direitos de diversos grupos sociais. 
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Memória, presente desde o título, é aqui acionada como di-
reito e, desse modo, como luta: direito a outras memórias que 
não as impostas pela narrativa dominante que se expressa nas 
políticas tradicionais de patrimônio; direito à memória como 
constituinte da cidadania, sempre imaginada. 

as lutas do patrimônio e os agentes envolvidos são muito 
mais diversificados que se pode imaginar à primeira vista, pois 
há lutas no interior do próprio estado em suas agências, que re-
velam práticas de racismo institucional, como se viu em relação 
aos objetos de culto de candomblé tombados depois de terem 
sido apreendidos pela Polícia. Racismo, aqui visto amplamente 
como um sistema de dominação que legitima o extermínio de 
pessoas, suas histórias e memórias, pode estar relacionado a te-
mas sensíveis, como a patrimonialização do local de violação dos 
direitos humanos na ditadura militar. inscrito na produção do 
espaço, o racismo é elemento imanente da nossa desigualdade, 
como abordou ramón Grosfoguel e, nessa esteira encontram-se 
ainda processos de desterritorialização, ligados à elitização dos 
espaços da cidade, que exterminam práticas e, com elas, sujeitos, 
memórias e patrimônio. 

as transformações que tiveram efeito na cidade do rio de 
Janeiro, pelo menos entre 2012 e 2016, colocaram o patrimônio 
e suas contradições no centro dos debates, numa pressão que 
talvez o rio, desde a perda da sede da capital federal, não tivesse 
mais visto nas proporções em que se deram. os efeitos imedia-
tos, que tornaram a cidade uma coqueluche para o mundo, atraí-
ram investimentos para um consumo elitizado, de tal modo que 
a cidade ganhou a alcunha de “rio surreal”, dada por uma classe 
média diretamente atingida, tamanho disparate do seu custo de 
vida. os efeitos a longo prazo estão em curso, como a cena dos 
sem teto já descrita, juntamente com o intenso esvaziamento da 
vida cultural da cidade. 

o legado da patrimonialização da herança africana encon-
tra-se lado a lado com legados violentos que atingem amplamen-
te uma população pobre e preta, por meio de diversas ações, 
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aqui analisadas: das remoções à gentrificação, um caminho he-
gemônico se explicita. Por tudo isso, este livro nos lembra que, 
sim, precisamos falar de patrimônio, de um lugar próprio e posi-
cionado e perguntando: patrimônio para quem?

rio de Janeiro, 17 de março de 2019.

Márcia Chuva
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a favela da Maré e o direito  
a outras memórias sociais

l i a  m o t t a

a favela da Maré, também conhecida como complexo da 
Maré, no rio de Janeiro, pode nos ajudar a entender o 

que é patrimônio urbano como referência cultural quando, por 
meio de narrativas de moradores locais, chegamos às suas refe-
rências de memória, identidade e ação, que são também as de 
um grupo expressivo da sociedade brasileira – os moradores de 
favelas. esse exemplo vai conduzir as reflexões a respeito da pre-
servação de sítios urbanos, dos desafios para a ampliação desses 
trabalhos e do papel das instituições de preservação na valoriza-
ção das referências dos diferentes grupos sociais, para integra-
ção de outros sujeitos como representantes da cultura brasileira, 
conforme determinado no artigo 216 da constituição de 1988. 
e vai, portanto, nos ajudar na discussão sobre o uso do conceito 
de referência cultural para inclusão de outros sítios como mere-
cedores de proteção pelo estado, além dos já consagrados por 
critérios que levam em conta seus valores estilísticos, de acordo 
com a historiografia internacional da arquitetura, a uniformida-
de urbana ou excepcionalidade. 

Maré, favelas e o patrimônio cultural

iniciados no final da década de 1980, os trabalhos de me-
mória desenvolvidos por um grupo de moradores das favelas do 
complexo da Maré, provocaram discussões a respeito do valor 
de patrimônio daquele sítio urbano e da importância de sua va-
lorização para ampliação das práticas de preservação no brasil, 
com a inclusão das populações residentes em favelas. o registro 
de lembranças de moradores daquela localidade identificou as 


