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 A Noite Dissolve os Homens 

 A Portinari 

 A noite desceu. Que noite! 
 Já não enxergo meus irmãos 
 E nem tampouco os rumores 
 que outrora me perturbavam. 
 A noite desceu. Nas casas, 
 nas ruas onde se combate, 
 nos campos desfalecidos, 
 a noite espalhou o medo 
 e a total incompreensão. 
 A noite caiu. Tremenda, 
 sem esperança… Os suspiros 
 acusam a presença negra 
 que paralisa os guerreiros. 
 E o amor não abre caminho 
 na noite. A noite é mortal, 
 completa, sem reticências, 
 a noite dissolve os homens, 
 diz que é inútil sofrer, 
 a noite dissolve as pátrias, 
 apagou os almirantes 
 cintilantes! nas suas fardas. 
 A noite anoiteceu tudo… 
 O mundo não tem remédio. 
 Os suicidas tinham razão. 

 Aurora, 
 entretanto eu te diviso, ainda tímida, 

 inexperiente das luzes que vais acender 
 e dos bens que repartirás com todos os homens. 

 Sob o úmido véu de raivas, queixas e humilhações, 
 adivinho-te que sobes, vapor róseo, expulsando a treva noturna. 
 O triste mundo fascista se decompõe ao contato de teus dedos, 

 teus dedos frios, que ainda não se modelaram 
 mas que avançam na escuridão como um sinal verde e peremptório. 

 Minha fadiga encontrará em ti o seu termo, 
 minha carne estremece na certeza de tua vinda. 

 O suor é um óleo suave, as mãos dos sobreviventes se enlaçam, 
 os corpos hirtos adquirem uma fluidez, 

 uma inocência, um perdão simples e macio… 
 Havemos de amanhecer. O mundo 

 se tinge com as tintas da antemanhã 
 e o sangue que escorre é doce, de tão necessário 

 para colorir tuas pálidas faces, aurora. 

 (Carlos Drummond de Andrade,  Sentimento do Mundo  ,  1940) 



 Figura 0: Silêncio é Apagamento (Via Elevada Pres. João Goulart) 
 Fonte: Coletivo Nós Artivistas | Intervenção realizada em novembro de 2020. 



 RESUMO 

 Esta  dissertação  nasce  da  intersecção  entre  os  campos  de  estudo  de  Política  Pública,  de 

 Patrimônio  Cultural  e  Memória  e  de  Discursos  e  Narrativas  a  fim  de  interpretar  ações  de 

 valorização  de  patrimônios  culturais  mobilizadas  pelo  coletivo  político-cultural  Comunidade 

 Cultural  Quilombaque.  Atuante  no  bairro  de  Perus,  zona  noroeste  do  Município  de  São  Paulo, 

 desde  2005,  a  Quilombaque  se  mostra  um  polo  aglutinador  de  diversas  manifestações 

 artísticas  e  políticas  e  de  outros  grupos  do  território.  No  campo  do  Patrimônio  Cultural,  a 

 partir  da  consolidação  do  Museu  Territorial  Tekoa  Jopo’i  e  da  Agência  Queixadas,  elaboraram 

 um  percurso  de  trilhas  que  perpassam  os  patrimônios  das  gentes  do  bairro.  São  memórias 

 difíceis:  a  luta  indígena  pela  terra,  o  abandono  de  bens  ferroviários,  a  maior  greve  operária 

 que  tomou  lugar  durante  a  ditadura  civil-militar,  o  desaparecimento  de  vítimas  da  violência  do 

 Estado,  a  crise  ambiental  e  a  negligência  do  poder  público  na  garantia  de  direitos  básicos  à 

 população.  Argumenta-se  que  o  coletivo,  em  sua  ação  cultural,  consegue  articular  a  denúncia 

 de  situações  precárias  com  o  anúncio  das  potencialidades  presentes  no  território  de  Perus.  Em 

 relação  especificamente  à  sua  atuação  no  campo  da  Memória,  coloca-se  que  o  Museu  e  o 

 território  se  confundem,  pois  transformam  em  museu  o  próprio  território,  enquanto  que  o 

 turismo  da  Agência  é  feito  sob  o  signo  da  resistência.  A  mediação  simbólica  promovida  pelos 

 educadores  do  Museu  faz  emergir  narrativas  de  luta  eclipsadas  pelas  políticas  oficiais  de 

 patrimônio  cultural.  Entendendo  essa  manifestação  como  uma  das  múltiplas  linguagens  do 

 público  agir  publicamente  e  a  partir  do  estudo  da  contra-narrativa  mobilizada  pela 

 Quilombaque,  a  pesquisa  procura  tecer  considerações  sobre  os  limites  das  ações  estatais  de 

 patrimonialização,  bem  como  caracterizar  quais  são  as  diferenças  e  inovações  que  o  Museu  e 

 a Agência trazem para os campos de estudo de Política Pública e de Patrimônio Cultural. 

 Palavras-chave:  Patrimônio  Cultural;  Ação  Pública;  Comunidade  Cultural  Quilombaque; 

 Narrativas; Interpretativismo. 



 ABSTRACT 

 This  dissertation  arises  from  the  intersection  between  the  fields  of  study  of  Public  Policy, 

 Cultural  Heritage  and  Memory  and  Discourses  and  Narratives  in  order  to  interpret  actions  of 

 valorization  of  cultural  heritage  mobilized  by  the  political-cultural  collective  Comunidade 

 Cultural  Quilombaque.  Active  in  the  neighbourhood  of  Perus,  in  the  northwestern  part  of  the 

 municipality  of  São  Paulo,  since  2005,  Quilombaque  is  a  hub  that  brings  together  various 

 artistic  and  political  manifestations  and  other  groups  in  the  territory.  In  the  field  of  Cultural 

 Heritage,  through  the  consolidation  of  the  Museu  Territorial  Tekoa  Jopo’i  and  the  Agência 

 Queixadas,  they  have  developed  trails  that  go  through  the  heritage  of  the  people  of  the 

 neighborhood.  They  are  difficult  memories:  the  indigenous  struggle  for  land,  the 

 abandonment  of  railway  assets,  the  largest  workers'  strike  that  took  place  during  the 

 civil-military  dictatorship,  the  disappearance  of  victims  of  State  violence,  the  environmental 

 crisis  and  the  negligence  of  the  public  power  in  guaranteeing  basic  rights  for  the  population.  It 

 is  argued  that  the  collective,  in  its  cultural  action,  manages  to  articulate  the  denouncement  of 

 precarious  situations  with  the  announcement  of  the  potentialities  present  in  the  territory  of 

 Perus.  In  relation  specifically  to  its  performance  in  the  field  of  Memory,  it  is  posited  that  the 

 Museu  and  the  territory  are  confused,  since  they  transform  the  territory  itself  into  a  museum, 

 while  the  Agência's  tourism  is  made  under  the  sign  of  resistance.  The  symbolic  mediation 

 promoted  by  the  Museu  educators  brings  out  narratives  of  struggle  eclipsed  by  the  official 

 policies  of  cultural  heritage.  Understanding  this  manifestation  as  one  of  the  multiple 

 languages  of  the  public  acting  publicly  and  based  on  the  study  of  the  counter-narrative 

 mobilized  by  Quilombaque,  the  research  seeks  to  weave  considerations  about  the  limits  of 

 state  actions  of  patrimonialization,  as  well  as  to  characterize  the  differences  and  innovations 

 that  the  Museum  and  the  Agency  bring  to  the  fields  of  study  of  Public  Policy  and  Cultural 

 Heritage. 

 Keywords:  Cultural  Heritage;  Public  Action;  Comunidade  Cultural  Quilombaque;  Narratives; 

 Interpretativism. 
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 1.  INTRODUÇÃO 

 Não  há  conscientização  popular  sem  uma  radical 
 denúncia  das  estruturas  de  dominação  e  sem  o  anúncio 
 de  uma  nova  realidade  a  ser  criada  em  função  dos 
 interesses das classes sociais hoje dominadas. 

 (Paulo Freire,  Ação Cultural para a Liberdade  , 1976) 

 Esta  dissertação  de  mestrado  nasce  com  a  vontade  individual  de  aprofundamentos  teóricos  e 

 metodológicos  na  intersecção  dos  campos  de  Política  Pública  e  do  Patrimônio  Cultural  e 

 Memória.  Mais  especificamente,  nas  práticas  do  esquecimento.  De  um  lado,  é  uma  incursão 

 nos  estudos  sobre  políticas  públicas,  discursos  e  narrativas,  patrimônio  cultural  e  memória 

 social.  Do  outro  lado,  é  uma  imersão  em  narrativas  diversas  -  em  muitos  sentidos,  como  se 

 verá  ao  longo  do  trabalho.  De  um  terceiro  lado,  tento  articular  essas  duas  esferas  a  partir  do 

 que li e do que ouvi. 

 Tratando  de  narrativas  pessoais  e  grupais  e  seus  canais  de  interlocução  com  uma 

 narrativa  dominante,  e  partindo  de  uma  abordagem  crítico-interpretativista,  a  questão  da 

 perspectiva  de  fala,  neste  trabalho,  é  tida  como  central  e,  por  isso,  decido  escrever  em 

 primeira  pessoa.  As  questões  elaboradas  nos  capítulos  que  se  seguem  partem  de  categorias 

 elaboradas  por  mim,  baseadas  em  minha  vinculação  institucional,  de  classe,  de  raça  e  de 

 gênero.  Sou  um  jovem  homem  cisgênero,  branco  e  passei  a  maior  parte  da  vida  vinculado  a 

 instituições  privadas  de  ensino  localizadas  no  centro  da  capital  de  São  Paulo.  É  com  essa 

 bagagem que dialogo com os outros sujeitos desta pesquisa. 

 Questionando-me  se  pode  existir  uma  ação  de  valorização  do  patrimônio  cultural  que 

 não  incorra  no  apagamento  ou  na  marginalização  de  certas  memórias,  a  pergunta  de  pesquisa 

 que  guiou  o  estudo  é:  como  iniciativas  contra-hegemônicas  no  Município  de  São  Paulo  atuam 

 para  quebrar  o  paradigma  excludente  de  ação  do  Estado  no  campo  do  Patrimônio  Cultural? 

 Esses  questionamentos  são  frutos  de  uma  concepção  específica  sobre  as  ações  de 

 patrimonialização;  em  nenhum  momento  procuro  esconder  esse  ponto  de  vista,  mas  a  todo 

 momento  busco  colocá-lo  em  dúvida.  É  nos  capítulos  iniciais  que  os  conceitos  presentes  na 

 pergunta  -  “iniciativas”,  “hegemonia”,  “contra-hegemonia”,  “paradigma  excludente”, 

 “narrativas” - são discutidos. 
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 Nesta  Introdução,  apresento  os  problemas  teóricos  e  as  perspectivas  políticas  que 

 motivaram  a  pesquisa,  bem  como  quais  são  as  abordagens  metodológicas  que  a 

 instrumentalizaram.  No  Capítulo  2,  duas  vertentes  teóricas  do  campo  de  Política  Pública  são 

 discutidas  com  maior  profundidade  a  fim  de  inserir  a  problemática  da  memória  numa 

 abordagem  interpretativista  sobre  a  ação  pública.  O  Capítulo  3  contém  as  principais 

 discussões,  canônicas  e  críticas,  do  campo  do  Patrimônio  Cultural.  O  Capítulo  4  serve  como 

 ponte  entre  a  discussão  teórica  e  o  estudo  empírico  a  partir  da  discussão  sobre  o  papel  do 

 testemunho  e  da  narrativa  na  quebra  do  esquecimento.  Em  seguida,  o  Capítulo  5  contém  a 

 minha  interpretação  sobre  as  narrativas  com  as  quais  tive  contato  sobre  a  Comunidade 

 Cultural  Quilombaque,  movimento-coletivo  político-cultural  de  Perus,  e  suas  atividades  no 

 trabalho  com  a  memória  e  o  esquecimento.  Como  forma  de  consolidar  uma  análise  à  luz  das 

 questões  teóricas  trazidas  pelos  primeiros  capítulos,  o  Capítulo  6  consolida  uma  leitura  das 

 razões  pelas  quais  a  ação  da  Quilombaque  no  campo  do  Patrimônio  é  contra-hegemônica.  As 

 Considerações  Finais  se  resumem  à  uma  apresentação  crítica  dos  caminhos  e  descaminhos 

 desta pesquisa de mestrado em Administração Pública e Governo. 

 1.1 O desafio da memória 

 Na  abertura  do  livro  Entre  o  passado  e  o  futuro,  Hannah  Arendt  evoca  “uma  daquelas 

 parábolas  de  Franz  Kafka”  para  introduzir  seus  exercícios  de  pensamento  filosóficos  sobre  a 

 ação política e o tempo. 

 A parábola de Kafka é a seguinte: 

 Ele  tem  dois  adversários:  o  primeiro  acossa-o  por  trás,  da  origem.  O  segundo 

 bloqueia-lhe  o  caminho  à  frente.  Ele  luta  com  ambos.  Na  verdade,  o  primeiro 

 ajuda-o  na  luta  contra  o  segundo,  pois  quer  empurrá-lo  para  frente,  e,  do 

 mesmo  modo,  o  segundo  o  auxilia  na  luta  contra  o  primeiro,  uma  vez  que  o 

 empurra  para  trás.  Mas  isso  é  assim  apenas  teoricamente.  Pois  não  há  ali 

 apenas  os  dois  adversários,  mas  também  ele  mesmo,  e  quem  sabe  realmente 

 de  suas  intenções?  Seu  sonho,  porém,  é  em  alguma  ocasião,  num  momento 

 imprevisto  –  e  isso  exigiria  uma  noite  mais  escura  do  que  jamais  o  foi 

 nenhuma  noite  –,  saltar  fora  da  linha  de  combate  e  ser  alçado,  por  conta  de 
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 sua  experiência  de  luta,  à  posição  de  juiz  sobre  os  adversários  que  lutam 

 entre si. (KAFKA apud. ARENDT, 2016, p. 22) 

 Na  leitura  da  autora,  o  escritor  nos  apresenta  uma  cena  de  batalha  que  foge  à  clássica 

 divisão  linear  do  tempo  cronológico.  Temos  três  forças  implacáveis  (o  Homem,  o  Passado,  o 

 Futuro)  nesse  cenário  fantástico  de  intensa  compressão  e  sem  resolução  aparente.  O 

 fundamental  aqui  é  perceber  a  potência  que  Kafka  -  e  Arendt  -  colocam  na  lacuna  concreta  e 

 mental  entre  a  “origem”  e  a  “frente”,  situação  humana  por  excelência  e  experienciada  por 

 “ele”  na  parábola.  Nesse  quadro  difícil,  visamos  a  um  movimento  de  fuga  tanto  para  ter  uma 

 melhor  perspectiva  dos  “adversários”  quanto  para  nos  distanciarmos  de  uma  luta  que  parece 

 ser  externa  à  nossa  existência.  Porém,  esse  movimento  é  apenas  sonho:  a  luta  não  apenas  faz 

 parte  da  ação  humana,  mas  é  a  essência  dessa  ação  pois  “cada  nova  geração,  e  na  verdade 

 cada  novo  ser  humano,  inserindo-se  entre  um  passado  infinito  e  um  futuro  infinito,  deve 

 descobrir [o movimento] e, laboriosamente, pavimentá-lo de novo” (ARENDT, 2016, p. 26). 

 O  trabalho  sobre  o  passado  e  sobre  o  futuro  é,  assim,  uma  característica  fundamental  e 

 kafkianamente  angustiante,  já  que  “ao  que  parece,  não  parecemos  estar  nem  equipados  nem 

 preparados  para  esta  atividade  de  pensar,  de  instalar-se,  na  lacuna  entre  o  passado  e  o  futuro” 

 (  Ibidem  ).  Para  aqueles  que  se  preocupam  com  a  dinâmica  de  forças  dessa  luta,  como  o  “ele” 

 do  autor,  trata-se  de  uma  tarefa  difícil:  que  futuro  está  em  luta  com  qual  passado  e  como  nós, 

 sujeitos e objetos dessa luta, podemos interferir? 

 Pensando  na  função  social  da  lembrança  a  partir  da  concepção  de  memória  social  de 

 Halbwachs  (2003),  Ecléa  Bosi  afirma  que  “lembrar  não  é  reviver,  mas  refazer,  reconstruir, 

 repensar,  com  imagens  e  ideias  de  hoje,  as  experiências  do  passado.  A  memória  não  é  sonho,  é 

 trabalho  ”  (BOSI,  1994,  p.  55,  grifos  meus).  Nesse  sentido,  é  a  memória  coletiva  que 

 instrumentaliza  a  nossa  ação  sobre  o  passado,  no  presente  e  para  o  futuro;  é  um  trabalho 

 contínuo  e  sempre  “de  hoje”  e,  por  isso,  tem  implicações  profundas  na  reconstrução  tanto  das 

 forças  “da  origem”  como  das  “da  frente”.  Temos  em  mãos  um  projeto  de  visão  sobre  a 

 história  que  abandona  uma  suposta  mimetização  homogênea  e  linear  do  que  passou  para 

 admitir  e  afirmá-la  como  construção  ativa  de  sujeitos,  também,  históricos.  Problematizar  a 

 forma  como  lembramos  e  o  que  é  lembrado  é,  então,  o  ponto  central  do  nosso  trabalho  “entre 

 o passado e o futuro”. 
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 As  Teses  sobre  o  conceito  de  História  ,  de  Walter  Benjamin,  trazem  reflexões 

 fundamentais  para  delimitar  essa  proposta  crítica  para  o  trabalho  da  memória.  Em  primeiro 

 lugar,  o  autor  coloca  quais  os  sentidos  que  a  história  tem  para,  em  seguida,  tecer  caminhos 

 para  sua  desconstrução  e  reconstrução.  O  autor  critica  o  que  chama  de  historicismo,  prática 

 historiográfica  que  “recomendava  ao  historiador  que  quisesse  reviver  uma  época,  que  deveria 

 eliminar  da  cabeça  tudo  o  que  soubesse  do  que  ocorreu  posteriormente  a  ela”  (BENJAMIN, 

 2020,  p.  116),  vinculando  essa  visão  à  tradição  dos  vencedores.  Indo  no  sentido  contrário, 

 para  Benjamin  (2020),  “a  tradição  dos  oprimidos  nos  ensina  que  o  ‘estado  de  exceção’,  no 

 qual  estamos  vivendo,  é  a  regra.  Precisamos  atingir  um  conceito  de  história  que  corresponda  a 

 esse  dado”  (p.  75).  Tal  regra  é  a  barbárie  e  a  história  deve  ser  vista  como  o  acúmulo  de 

 violência e horror: 

 Há  um  quadro  de  Klee  que  se  chama  Angelus  Novus  .  Nele  se  apresenta  um 

 anjo  que  parece  estar  na  iminência  de  afastar-se  de  algo  que  ele  encara 

 fixamente.  Seus  olhos  estão  arregalados,  sua  boca  está  aberta  e  suas  asas 

 estão  estiradas.  É  assim  que  deve  parecer  o  Anjo  da  História.  Sua  face  se 

 volta  para  o  passado.  Lá  onde  nós  vemos  surgir  uma  sequência  de  eventos, 

 ele  vê  uma  catástrofe  única,  que  incessantemente  empilha  escombros  sobre 

 escombros  e  os  lança  a  seus  pés.  Ele  gostaria  de  se  demorar,  de  despertar  os 

 mortos  e  reunir  de  novo  o  que  foi  esmagado.  Mas  uma  tempestade  sopra  do 

 paraíso,  que  se  agarra  às  suas  asas,  e  é  tão  forte  que  o  Anjo  já  não  consegue 

 mais  fechar.  Essa  tempestade  o  leva  inexoravelmente  para  o  futuro,  para  o 

 qual  ele  dá  as  costas,  enquanto  diante  dele  a  pilha  de  escombros  cresce 

 rumo  ao  céu.  Aquilo  que  chamamos  de  progresso  é  essa  tempestade  . 

 (BENJAMIN, 2020, p. 118-119, grifos meus) 

 O  cenário  apresentado  por  Benjamin  parece  solucionar  o  problema  colocado  na 

 parábola  de  Kafka:  apenas  um  ser  não-humano  (o  anjo  pintado  por  Paul  Klee  em  1920), 

 estranho  ao  nosso  trabalho,  poderia  ver  os  resultados  da  luta  entre  os  adversários.  Na 

 concepção  benjaminiana,  o  passado  é  escombro  e  o  futuro  é  tempestade,  delineando  um  ciclo 

 de  destruição  no  qual  a  classe  oprimida  é  soterrada.  Não  há  espaço,  portanto,  para  a  empatia 

 com os vencedores: 
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 Todos  os  que  até  hoje  foram  vencedores  vão  junto  ao  cortejo  triunfal  dos 

 dominantes,  que  marcham  sobre  aqueles  que  jazem  hoje  no  chão.  Os 

 espólios,  como  de  costume,  são  levados  no  cortejo  triunfal.  São  os  chamados 

 bens  culturais.  O  materialista  histórico  os  observa  sempre  com  o  devido 

 distanciamento.  Pois  todos  os  bens  culturais  que  ele  contempla  têm  uma 

 origem  sobre  a  qual  não  pode  refletir  sem  horror.  Devem  sua  existência  não 

 apenas  ao  esforço  dos  grandes  gênios,  que  os  criaram,  mas  também  à  corveia 

 anônima  dos  contemporâneos  destes.  Não  há  um  documento  de  cultura  que 

 não  seja  ao  mesmo  tempo  um  documento  da  barbárie  .  E  assim  como  a 

 cultura  não  está  livre  da  barbárie,  assim  também  ocorre  com  o  processo  de 

 sua  transmissão,  na  qual  ela  é  passada  adiante.  Por  isso,  na  medida  do 

 possível,  o  materialista  histórico  dela  se  afasta  ao  máximo.  Ele  considera  que 

 a  sua  tarefa  é  escovar  a  história  a  contrapelo  .  (BENJAMIN,  2020,  p. 

 116-117, grifos meus) 

 O  autor  é  capaz  de,  em  poucas  e  potentes  linhas,  criticar  uma  tradição  historiográfica 

 apontando  sua  face  obscurecida  e  lançar  uma  proposta  de  resistência  e  releitura.  De  um  lado, 

 temos  um  estado  de  exceção  constante  e,  do  outro,  há  um  imperativo  -  remeto  ao  trabalho 

 difícil  da  memória  contido  nas  reflexões  de  Arendt  e  Bosi  -  de  “induzir  ao  estado  de  exceção 

 efetivo”  (  Idem  ,  p.  118),  ou  seja,  a  criação  de  uma  verdadeira  mudança  na  ordem  vigente. 

 Benjamin,  a  partir  de  uma  visão  histórico-dialética,  lança  um  método  que  parte  do  princípio 

 de  ir  no  sentido  contrário  àquele  cortejo  dos  vencedores  para  “fazer  explodir  o  continuum  da 

 história”  (  Idem  ,  p.  127):  “ao  invés  do  modelo  do  pesquisador  detetive  do  passado,  temos  o  do 

 investigador  que  se  recorda  de  modo  ativo,  promovendo  o  encontro  transformador  com  o 

 ocorrido”  (SELIGMANN-SILVA,  2020,  p.  13).  Trata-se,  portanto,  de  observar  (buscar,  em 

 última instância) aquilo que não é lembrado. 

 A  estratégia  benjaminiana  parte  justamente  do  foco  nos  desapossados  da  própria 

 história,  grupos  que  são  excluídos  sistematicamente  do  cortejo  da  memória  e  têm  partes 

 fundamentais  de  si  subjugadas  pelos  vencedores.  Colocar  esse  projeto  em  prática  não  significa 

 criar  uma  história  dos  oprimidos  em  detrimento  da  narrativa  dos  opressores,  mas  refazer  a 

 história  da  humanidade  -  esse  é  o  caráter  destrutivo  da  historiografia  crítica.  Colocamos  em 

 estatuto  de  dúvida  tudo  o  que  lembramos  enquanto  sociedade  para  poder  ver,  ouvir  e  ler  o  que 

 não  foi  deixado  ao  esquecimento  absoluto  e  desponta  como  uma  narrativa  a  contrapelo  no 
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 monte  de  escombros  do  progresso.  Parte-se  da  “necessidade  de  recosturar  as  identidades  antes 

 oprimidas  e  impedidas  de  se  manifestar”  não  esquecendo  que  “essa  cultura  da  memória  nasce 1

 da  resistência  ao  esquecimento  ‘oficial’  e  a  uma  ‘cultura  da  amnésia’,  do  apagamento  do 

 passado”  (SELIGMANN-SILVA,  2007,  p.  75).  Tal  embate,  vale  ressaltar,  tem  o  passado  como 

 objeto  de  disputa,  mas  é  travado  no  presente  e  define  as  forças  do  futuro.  Para  tal  tarefa, 

 afirma-se  indispensável  “pensar  em  diferentes  vozes,  diferentes  enunciados,  diferentes  formas 

 de  perceber  o  mundo  social,  o  mundo  da  política,  da  cultura,  e  diferentes  processos  de 

 construção  de  identidades”  (MACHADO,  2007,  p.  55),  elemento  que  levou  Marilena  Chauí  a 

 elogiar  enormemente  a  tese  de  Bosi,  “que  ao  dar  a  palavra  a  vozes  que  foram  silenciadas,  seu 

 livro grita: ‘aqui nada podem tocar e nada podem destruir''' (CHAUÍ, 1994, p. 19). 

 Resta,  no  entanto,  uma  questão:  como  aprofundar  esse  imperativo  de  mudança  do 

 paradigma  historiográfico?  Estando  posto  o  porquê,  o  como  ouvir  outras  vozes  é, 

 precisamente, o desafio da memória. 

 Uma  forma  de  se  aproximar  de  caminhos  para  essa  tarefa  é  por  meio  dos  estudos 

 críticos  e  decoloniais.  Tratando  diretamente  da  possibilidade  de  emergência  de  vozes 

 dissonantes,  o  ensaio  Pode  o  subalterno  falar?  ,  publicado  pela  primeira  vez  em  1985,  de 

 Gayatri  Spivak,  traz  uma  preocupação  que  deve  ser  tida  como  central.  A  autora  parte  de  uma 

 crítica  à  visão  unificadora  e,  consequentemente,  mistificadora  produzida  pela  filosofia 

 pós-estruturalista  europeia  sobre  o  sujeito  subalterno  para  refletir  sobre  a  própria  produção  e 

 reprodução desse Outro por meio dos discursos dos colonizadores. 

 Na  concepção  da  autora,  ao  incorporar  a  “reinscrição  topográfica  do  imperialismo” 

 (SPIVAK,  2010,  p.  95)  na  discussão  sobre  subalternização,  somos  capazes  de  perceber  a 

 verdadeira  incapacidade  do  sujeito  outrificado  falar  por  si:  sua  presença,  individualidade  e 

 subjetividade  são  sempre  e  a  todo  momento  apresentados  pela  voz  de  um  Eu  europeu.  Nessa 

 relação  ambígua,  e  tomando  o  exemplo  trabalhado  pela  autora,  mais  do  que  imaginavam 

 certos  filósofos  europeus,  entre  sujeito  imperialista  e  sujeito  do  imperialismo  “nunca  se 

 encontra  o  testemunho  da  voz-consciência  das  mulheres  hindus”  (  Idem  ,  p.  123).  Spivak  lança 

 luz  sobre  o  espaço  da  impossibilidade  de  fala  dos  subalternizados;  não  se  trata  apenas  do 

 apagamento  da  sua  história,  mas  da  inexequível  chance  de  fazer  ouvir  sua  história  por  meio  da 

 sua  voz.  Há  uma  linha  tênue  fundamental  no  pensamento  da  autora:  o  imperialismo  não  nega, 

 1  Relevante  lembrar  que  as  origens  da  palavra  “cultura”  remetem  ao  sentido  de  colheita  -  indo  de  encontro  à 
 forma  como  Ecléa  Bosi  define  seu  trabalho:  “não  pretendi  escrever  uma  obra  sobre  memória,  tampouco  sobre 
 velhice. Fiquei na intersecção dessas realidades: colhi memórias de velhos” (BOSI, 1994, p. 39). 
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 em  absoluto,  a  existência  do  Outro  porque  a  outrificação  é  o  modus  operandi  desse  processo  e 

 a  forma  de  criar  um  Outro  para  um  Eu  é  tirando-lhe  qualquer  possibilidade  de  fala  -  “o 

 subalterno  como  sujeito  feminino  não  pode  ser  ouvido  ou  lido”  (  Ibidem  ),  mas  está  sempre 

 presente no discurso do colonizador. 

 Vemos,  no  entanto,  formas  de  quebrar  essa  ordem  imperialista  quando  Grada  Kilomba 

 explicita  um  imperativo  de  escrita:  “escrever  este  livro  foi,  de  fato,  uma  forma  de  transformar, 

 pois  aqui  eu  não  sou  a  ‘Outra’,  mas  sim  eu  própria.  Não  sou  o  objeto,  mas  o  sujeito.  Eu  sou 

 quem  descreve  minha  própria  história,  e  não  quem  é  descrita.  Escrever,  portanto,  emerge 

 como  um  ato  político”  (KILOMBA,  2019,  p.  28).  Partindo  de  uma  concepção  psicanalítica  da 

 outrificação  colonial  (FANON,  2020),  identificando-a  com  a  repressão  de  aspectos  rejeitados 

 pelo  sujeito  branco  e  com  a  consequente  criação  de  sujeitos  incompletos  -  “nós  nos  tornamos 

 a  representação  mental  daquilo  com  que  o  sujeito  branco  não  quer  se  parecer”  (KILOMBA, 

 2019,  p.  38)  -,  Kilomba  relativiza  as  afirmações  de  Spivak,  cujo  “posicionamento  acerca  da 

 subalterna  silenciosa  é  problemático  se  visto  como  uma  afirmação  absoluta  sobre  as  relações 

 coloniais  porque  sustenta  a  ideia  de  que  o  sujeito  negro  não  tem  capacidade  de  questionar  e 

 combater  discursos  coloniais”  (  Idem  ,  p.  48).  Para  a  autora,  na  verdade,  “grupos  subalternos 

 não  têm  sido  vítimas  passivas  nem  tampouco  cúmplices  voluntários/as  da  dominação”  (  Idem  , 

 p.  49),  pois  “onde  há  opressão,  há  resistência”  (  Idem  ,  p.  69).  Ao  invés  da  impossibilidade  da 

 fala subalterna, vemos seu horizonte de possibilidades. 

 A  autora  advoga,  assim,  por  um  projeto  de  descolonização  do  imaginário  que  passa, 

 necessariamente,  pela  subjetividade  das  pessoas  outrificadas.  Um  dos  aspectos  centrais  para  a 

 pesquisa  da  autora  é  o  racismo  cotidiano  como  realização  de  um  trauma:  “é  um  choque 

 violento  que  de  repente  coloca  o  sujeito  negro  em  cena  colonial  na  qual,  como  no  cenário  de 

 uma  plantação,  ele  é  aprisionado  como  a/o  ‘Outra/o’  subordinado  e  exótico”  e,  de  maneira 

 repentina,  “o  passado  vem  a  coincidir  com  o  presente,  e  o  presente  é  vivenciado  como  se  o 

 sujeito  negro  estivesse  naquele  passado  agonizante”  (KILOMBA,  2019,  p.  30).  Esse 

 reencontro  repentino,  cujos  efeitos  são  mais  perversos  em  outros  do  que  em  uns,  é  o  trabalho 

 sobre  uma  memória  difícil,  que  deve  ser  enfrentada  a  partir  da  “escrita  contra”  e  da 

 “historiografia  a  contrapelo”.  O  projeto  de  descolonização  é  uma  reflexão  tanto  pessoal 

 quanto  coletiva  e  significa  uma  ruptura  de  grandes  proporções,  descrita  por  Achille  Mbembe 

 (2014b) como “experiência de emergência e insurreição” (p. 19). 
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 Para  esse  autor,  a  colonização  é  a  realização  da  separação  dos  corpos  e  do  extermínio; 

 todo  o  poder  colonial  está  baseado  nessas  dimensões  e  o  que  a  obra  Sair  da  Grande  Noite  ,  de 

 Mbembe,  nos  faz  ver  é  a  continuidade  do  projeto  colonial,  mesmo  com  o  fim  das  Colônias. 

 Esse  continuum  da  história,  lembrando  Benjamin,  é  indissociável  do  não  enfrentamento  do 

 passado  traumático.  Para  Mbembe,  “o  trabalho  da  memória  é  inseparável  da  reflexão  sobre  o 

 modo  de  transformar  a  destruição  física  daqueles  que  se  perderam  e  se  transformaram  em  pó 

 numa presença interior” (MBEMBE, 2014b, p. 48). 

 Retornando  à  parábola  kafkiana  que  abriu  esta  reflexão,  canalizar  o  potencial 

 subversivo  da  própria  morte  é  uma  forma  de  redesenhar  a  equação  de  forças  entre  o  passado  e 

 o  futuro,  sem  fugir  ao  embate.  A  transformação  do  trauma  em  “potência  interior”  pode 

 incorrer  na  explosão  dos  escombros  do  progresso.  Envolvidos  coletivamente  por  essa 

 tempestade,  temos  o  dever  de  manipular  nossos  símbolos  no  sentido  da  construção  de  uma 

 “humanidade  comum”  baseada  na  “política  da  comunidade”  (MBEMBE,  2014b).  O  trabalho 

 da  memória,  assim,  não  é  descolado  da  edificação  de  uma  democracia  sólida:  “é  cidadão 

 aquele,  ou  aquela,  que  pode  responder  a  título  pessoal  à  questão  ‘Quem  sou  eu?’  podendo,  ao 

 fazê-lo,  falar  publicamente  em  primeira  pessoa.  [...]  Se  essa  possibilidade  é  pura  e 

 simplesmente  negada,  não  existe  democracia”  (  Idem  ,  p.  93).  Portanto,  a  possibilidade  de 

 lermos narrativas a contrapelo mostra-se urgente. 

 Reformulando  o  desafio  da  memória,  a  tarefa  das  políticas  de  memorialização  é  lançar 

 à  visão  pública  subjetividades  outras,  narrativas  outras,  histórias  outras  criando  um  “estado  de 

 exceção  efetivo”  (BENJAMIN,  2020).  Sugerimos,  aqui,  o  aproveitamento  de  um  espaço 

 altamente  institucionalizado,  o  das  políticas  públicas,  como  uma  ferramenta  e  um  palanque 

 para  a  descolonização  do  imaginário.  Sem  ingenuidade  e  como  nos  ensinou  essa  tradição 

 crítica,  o  uso  da  ação  estatal  nesses  termos  passa  pela  quebra  de  um  paradigma  -  a  explosão 

 benjaminiana  -  e  por  um  processo  de  reinvenção  dessas  práticas.  O  objetivo  desta  pesquisa  é 

 investigar  em  que  termos  isso  acontece  hoje  a  partir  de  coletivos  culturais  no  Município  de 

 São Paulo. 

 As  preocupações  expressas  por  Spivak  mantêm-se  como  um  alerta:  quando  ouvimos 

 ou  observamos  uma  narrativa  outra,  o  fazemos  a  partir  da  voz  de  um  sujeito  outrificado? 

 Quem  fala  quando  memórias  antes  marginalizadas  passam  à  visibilidade?  Na  emergência  de 

 histórias  outras,  em  que  posição  fica  o  sujeito  colonialista?  Qual  é  o  papel  que  as/os 

 intelectuais  subalternizadas/os  e  subalternizantes  tomam  no  movimento  de  valorização  das 
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 subjetividades  outrificadas?  Sob  quais  condições  e  em  quais  institucionalidades  essas  vozes 

 têm  maior  possibilidade  de  serem  ouvidas?  Enfim,  como  ouvir  essas  vozes  também  de 

 maneira  decolonial?  A  essas  perguntas,  não  há  resposta  imediata  e  qualquer  pesquisa 

 preocupada com a emergência da descolonização irá enfrentá-las no seu percurso. 

 Há,  no  entanto,  um  primeiro  passo  que  deve  ser  tomado:  o  reconhecimento  da 

 resistência,  na  escrita  ou  no  luto,  dos/as  subalternizados/as  frente  à  subalternização  ora  de 

 forma  pessoal,  ora  de  maneira  coletiva,  mas  nunca  uma  resistência  isolada.  O  desejo  duplo, 

 relatado  por  Grada  Kilomba  (2019),  “de  se  opor  àquele  lugar  de  ‘Outridade’  e  o  de  inventar  a 

 nós  mesmos  de  (modo)  novo”  (p.  28)  é  um  trabalho  que  acontece  cotidianamente.  Se  Kilomba 

 nos  ajuda,  neste  início  de  percurso,  a  responder  ao  aparente  niilismo  da  impossibilidade  da 

 fala  subalterna  colocado  por  Spivak,  poderemos  observar  com  com  o  devido  cuidado  as 

 potencialidades  das  ações  coletivas  que  se  insurgem  contra  a  colonialidade  -  sendo  essa  a 

 preocupação  central  desta  pesquisa.  Essa  prática  constante  de  desoutrificação  é  alimentada 

 pela  “certeza  de  que  nem  os  mortos  estarão  em  segurança  se  o  inimigo  vencer”  (BENJAMIN, 

 2020,  p.  116)  e,  com  essa  perspectiva  crítica,  as  políticas  de  memória  devem  ser  alimentadas 

 pelo  caráter  destrutivo  e  ao  mesmo  tempo  edificante  das  subjetividades  desoutrificadas.  Tudo 

 o  que  ouvimos  para  a  construção  deste  texto  foram  narrativas  desse  processo  global  em  sua 

 realização  local,  por  coletivos  culturais  de  Perus,  último  bairro  da  zona  norte  de  São  Paulo  - 

 território onde as memórias fervem. 

 1.2 Enquadramento teórico-metodológico 

 Se  acima  delimitei  o  tema  desta  dissertação,  explicitando  brevemente  as  perspectivas  políticas 

 que  a  motivaram,  parto  para  a  apresentação  das  filiações  teóricas  e  metodológicas  que 

 possibilitaram  a  abordagem  aqui  proposta.  Para  desenvolver,  no  curto  período  de  uma 

 pesquisa  de  mestrado,  as  problemáticas  apresentadas  acima  como  “o  desafio  da  memória” 

 para  as  políticas  públicas,  duas  grandes  matrizes  teóricas  serão  mobilizadas  no  decorrer  deste 

 texto:  o  campo  de  Política  Pública  e  o  de  Patrimônio  Cultural  e  Memória.  O  primeiro, 

 discutido  no  Capítulo  2,  abrange  estudos  e  conceitos  sobre  as  ações  do  Estado  e  da  Sociedade 

 Civil,  bem  como  suas  interlocuções.  A  segunda  vertente,  presente  majoritariamente  no 

 Capítulo 3, traz trabalhos voltados ao fenômeno social da memorialização e suas implicações. 
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 Algumas  considerações  importantes  unem  esses  dois  campos.  A  primeira  é  o  seu 

 caráter  interdisciplinar  (FARIA,  2013)  e  multidisciplinar  (OSPINA-BOZZI,  1998).  De  um 

 lado,  o  campo  de  estudos  de  Política  Pública  se  institucionalizou  a  partir  de  um  movimento 

 nascido  em  cursos  de  Administração  Pública  nos  Estados  Unidos  da  América,  inicialmente 

 em  Departamentos  de  Ciência  Política  (FARAH,  2011;  2016)  e  hoje  não  pode  ser 

 compreendido  sem  os  aportes  analíticos  da  Administração,  Planejamento,  Geografia, 

 Sociologia,  Economia,  Psicologia  e  Direito,  para  citar  alguns.  Do  outro  lado,  o  campo  do 

 Patrimônio  Cultural  e  Memória  tem  sua  origem  principal  na  História,  mas  não  pode  ser 

 descolado  dos  conceitos  e  materiais  trazidos  também  pela  Geografia,  Sociologia, 

 Antropologia,  Filosofia,  Museologia,  Arquitetura,  Arqueologia,  Turismo,  entre  outros.  Nesse 

 sentido,  os  estudos  e  as  práticas  sobre  políticas  públicas  e  sobre  patrimônio  passam 

 necessariamente  por  diferentes  gramáticas  acadêmicas  e,  consequentemente,  diferentes 

 perspectivas  sobre  o  mesmo  objeto.  A  diferenciação,  não  desintegração,  dessas  filiações 

 disciplinares  fez  parte  de  todos  os  momentos  desta  pesquisa  no  sentido  em  que  nos  fala 

 Ulpiano  Toledo  Bezerra  de  Meneses  (2012):  “a  atividade  no  campo  do  patrimônio  cultural  é 

 complexa, delicada e trabalhosa” (p. 39). 

 A  busca  por  maiores  intercâmbios  conceituais  e  empíricos  entre  esses  campos  traz 

 grande  enriquecimento  para  a  companhia  de  pesquisadores  e  pesquisadoras  que  os  integram  e 

 isso  também  é  parte  dos  nossos  objetivos.  Mesmo  sendo  frutos  de  diferentes  árvores  macro 

 disciplinares,  os  campos  de  Política  Pública  e  do  Patrimônio  Cultural  e  Memória  têm  uma 

 ligação  potencial,  que  é  o  mote  desta  pesquisa:  as  ações  de  patrimonialização  .  Na  união 

 desses  dois  campos  interdisciplinares,  encontramos  as  políticas  públicas  de  patrimônio 

 cultural,  como  área  de  atuação  do  Estado  bem  como  a  materialização  dos  conceitos 

 trabalhados  no  campo  do  Patrimônio,  e  é  exatamente  nessa  intersecção  que  o  objeto  da 

 presente  investigação  se  encontra.  Admitimos  aqui  que  o  instrumental  analítico  de  Política 

 Pública  somado  aos  conceitos  trabalhados  por  estudos  no  campo  da  Memória  podem  levantar 

 reflexões  mais  interessantes  sobre  a  patrimonialização  do  que  o  seu  estudo  feito 

 separadamente  num  campo  ou  no  outro.  Além  de  uma  compreensão  mais  abrangente  do 

 fenômeno  da  patrimonialização,  tanto  o  campo  de  Política  Pública  quanto  o  campo  do 

 Patrimônio, vistos como um todo, podem ganhar com essa integração. 

 A  primeira  consequência  da  escolha  por  uma  abordagem  interdisciplinar  se  dá  na 

 decisão  de  como  desenvolver  a  problemática  levando  em  conta  as  diversas  vertentes  dentro  de 
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 cada  campo.  Aqui,  encontramos  uma  nova  convergência  bastante  frutífera  para  o 

 desenvolvimento  da  pesquisa:  os  estudos  baseados  nas  narrativas.  Olhar  as  ações  de 

 patrimonialização  por  meio  de  narrativas  não  significa  apenas  a  seleção  de  um  método  de 

 estudo  baseado  nas  falas  oficiais  ou  marginais,  escritas  ou  orais,  trata-se  de  uma  perspectiva 

 ontológica  e  epistemológica  com  efeitos  empíricos.  Tanto  nos  estudos  das  políticas  públicas 

 quanto  nos  trabalhos  sobre  patrimônio  cultural,  encontramos  exemplos,  melhor  trabalhados 

 nos  capítulos  seguintes,  que  compreendem  seus  respectivos  objetos  como  artefatos  sociais 

 cuja  produção  e  reprodução  envolvem  a  mobilização  de  discursos,  imbuídos,  por  sua  vez,  de 

 valores  e  ideias.  Dentre  as  diversas  formas  possíveis  de  discutir  a  patrimonialização,  escolho 

 aquela  que  focaliza  o  discurso  por  ser  a  mais  adequada  para  colocar  em  cheque  os  efeitos 

 excludentes de tornar algo patrimônio. 

 Essa  concepção  encontra-se  mais  consolidada  no  campo  de  Política  Pública  a  partir  da 

 chamada  virada  interpretativa,  que  parte  do  “reconhecimento  de  que  sujeitos  mobilizaram 

 ideias  ao  se  engajarem  em  disputas  e  negociações  e  que  isso  (re)configura  políticas  públicas” 

 (MARCONDES,  2019,  p.  31).  Já  no  campo  do  Patrimônio  Cultural  e  Memória  essa 

 abordagem  encontra-se  mais  dispersa,  não  tendo  sido,  ainda,  nomeada.  Podemos,  no  entanto, 

 traçar  um  paralelo  à  definição  resumida  de  Marcondes  (2019)  sobre  a  virada  interpretativa 

 para  o  campo  do  Patrimônio  a  partir  do  estudo  de  José  Reginaldo  Santos  Gonçalves  (2002), 

 no  qual  defende-se  “a  importância  de  se  tratar  analiticamente  o  patrimônio  não  como  um  dado 

 histórico  ou  cultural  (ou  natural),  mas  como  uma  categoria  de  pensamento,  cujos  contornos 

 semânticos  se  apresentam  de  modo  bastante  rico  e  variado  ao  longo  do  tempo  e  do  espaço”  (p. 

 8).  Nesse  sentido,  tanto  “patrimônio”  quanto  “política  pública”  devem  ser  e  serão  aqui 

 tratados  como  objetos  de  discurso  cujos  sentidos  são  mobilizados  de  formas  diferentes  por 

 diferentes  sujeitos  a  depender  de  suas  filiações  sociais.  Não  há,  portanto,  uma  ação  de 

 patrimonialização:  podemos  observar  várias  quando  admitimos  a  disputa  em  torno  do 

 “dizer-se”  e  do  “fazer-se”  patrimônio.  As  políticas  públicas  de  patrimônio  cultural  são 

 práticas, em suma, discursivas e mobilizam intenso conflito. 

 Para  completar  este  breve  enquadramento  teórico-metodológico  (Esquema  01),  resta 

 delimitar  duas  escolhas,  uma  específica  do  campo  das  Políticas  Públicas  e  outra  específica  do 

 campo do Patrimônio Cultural e Memória, que dialogam com a perspectiva discursiva. 
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 Esquema 01: Escolhas teórico-metodológicas 
 Fonte: Elaboração própria. 

 Em  primeiro  lugar,  este  trabalho  parte  do  entendimento  de  que  “governos  não  têm  o 

 monopólio  sobre  o  público  e  que  o  público  nunca  abriu  mão  da  sua  disposição  de  agir 

 publicamente”  (SPINK,  2015,  p.  13),  ou  seja,  o  que  consideramos  como  público  é  construído 

 cotidianamente  não  apenas  pelo  Estado,  mas  também  -  talvez,  principalmente  -,  pela 

 Sociedade  Civil.  Adiantando  o  que  será  melhor  elaborado  na  seção  2.2,  os  estudos  que  se 

 utilizam  dessa  definição  passaram  a  usar  o  termo  “ação  pública”  para  designar  as  intervenções 

 públicas  sobre  o  público  e  pelo  público  de  forma  mais  abrangente  do  que  as  “políticas 

 públicas”.  Essa  abertura  semântica  nos  permite  estudar  a  interlocução  entre  diferentes 

 maneiras  de  agir  publicamente;  neste  caso,  diferentes  formas  de  performar  ações  de 

 patrimonialização. 

 Em  segundo  lugar,  sendo  a  escolha  política  mais  evidente  tomada  neste  trabalho,  a 

 prática  do  patrimônio  cultural  é  analisada  pela  ótica  do  apagamento  e  da  resistência  dele 

 resultante.  Para  tanto,  como  se  verá  na  seção  “3.3  Políticas  de  apagamento  e  memoricídio”,  a 

 virada  promovida  pelos  estudos  decoloniais  fornece  o  ponto  de  partida,  pois  é  a  partir  de  falas 

 como  a  de  Abdias  Nascimento  (2019)  que  compreendemos  a  profundidade  dessa  violência: 

 “considero  indispensável  evocar  sempre,  lembrar  de  forma  contínua,  o  processo  de  massacre 
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 coletivo  dos  negros  que  ainda  se  encontra  em  plena  vigência.  Nós,  os  negros,  temos  sido 

 obrigados  a  esquecer  durante  muito  tempo  nossa  história  e  nossa  condição”  (p.  41).  Com  isso, 

 delineia-se  uma  perspectiva  sobre  as  ações  de  patrimonialização  que  focaliza  sua  falta  e 

 questiona o que e o porquê da falta. 

 Unindo  as  três  escolhas  explicitadas  acima,  partimos  de  uma  ótica  discursiva  para 

 compreender  os  processos  violentos  de  memoricídio  e  utilizo  o  instrumental  analítico  das 

 diversas  linguagens  da  ação  pública  para  perceber  e  focalizar  as  estratégias  de  resistência 

 levadas  a  cabo  por  grupos  da  Sociedade  Civil.  O  trabalho  parte  da  análise  crítica  de  uma 

 política  pública,  a  de  patrimônio  cultural,  para  estudar  empiricamente  iniciativas  encontradas 

 na  Sociedade  Civil  sobre  o  mesmo  campo.  Nesse  sentido,  as  escolhas  metodológicas 

 respondem  diretamente  aos  pressupostos  teóricos  delimitados  e  aprofundados  nos  capítulos 

 iniciais,  de  forma  que  a  opção  por  um  estudo  de  caso  e  a  forma  de  coleta  e  análise  das 

 narrativas são também fundadas num paradigma interpretativista e crítico. 

 Se  as  ações  excludentes  na  patrimonialização  são  identificadas  como  advindas  das 

 políticas  públicas,  ou  seja,  vinculadas  diretamente  ao  discurso  oficial  sobre  Patrimônio 

 Cultural,  fato  que  será  ponderado  no  Capítulo  3,  o  estudo  de  atores  “fora”  do  Estado  pode  ser 

 frutífero.  Grande  parte  da  literatura  destaca  unicamente  as  ações  do  Estado  ou,  quando  muito, 

 certas  intenções  participativas  criadas  pelos  mesmos  órgãos  governamentais;  no  entanto, 

 acreditamos  na  importância  de  colocar  iniciativas  de  organizações  da  Sociedade  Civil  como 

 ponto de partida para os estudos, tanto do campo do Patrimônio quanto da Política Pública. 

 Uma  multiplicidade  de  ações  poderia  ser  elencada  para  o  estudo  da  intersecção  entre 

 essas  organizações  e  as  políticas  públicas  de  patrimônio,  mas  o  curto  período  de  tempo  e  o 

 interesse  por  uma  pesquisa  aprofundada,  em  detrimento  de  uma  visão  panorâmica  das 

 iniciativas  que  povoam  as  ruas,  levou-me  à  opção  pelo  “estudo  de  caso”.  Seguindo  a  definição 

 dada  por  Helen  Simons  (2014),  “o  estudo  de  caso  é  uma  exploração  aprofundada  das 

 múltiplas  perspectivas  da  complexidade  e  singularidade  de  um  determinado  projeto,  política, 

 instituição  ou  sistema  num  contexto  ‘da  vida  real’"  (p.  457,  trad.  livre).  Nesse  sentido, 

 estamos  preocupados  com  as  particularidades  sem  ignorar  que  se  trata  de  uma  experiência 

 historicamente  localizada.  Seguindo  a  proposta,  “o  que  interessa  é  a  forma  como  eu  e  as 

 pessoas  participantes  do  caso  percebemos  e  interpretamos  o  que  encontramos  e  como 

 co-construímos os entendimentos do caso” (SIMONS, 2014, p. 458, trad. livre). 
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 Não  posso  deixar  de  admitir  que  a  escolha  foi  guiada  por  uma  discussão  teórica 

 precedente.  Sem  margens  para  dúvidas,  não  foi  o  caso  que  levou  à  busca  por  debates 

 acadêmicos  já  sedimentados,  mas  o  contrário.  Nesse  sentido,  a  estrutura  desse  texto 

 acompanha  de  forma  transparente  o  desenvolvimento  da  pesquisa:  partindo  de  uma  discussão 

 dentro  do  campo  de  Política  Pública,  para  um  debate  no  interior  do  campo  do  Patrimônio 

 Cultural  e  Memória,  para,  por  fim,  chegar  na  investigação  empírica.  Como  pôde  ser  visto  na 

 Introdução  e  será  mais  trabalhado  nos  capítulos  3  e  4,  são  autoras  e  autores  negros,  inseridos 

 na  grande  corrente  de  estudos  decoloniais,  que  orientam  a  crítica  presente  sobre  as  formas  de 

 apagamentos  perpetuados  pelas  políticas  públicas  de  preservação.  A  escolha  por  um  caso  de 

 valorização  da  memória  negra,  mas  não  só,  no  Município  de  São  Paulo  é  coerente  e 

 condizente  com  os  textos  que,  afinal,  me  levaram  a  ter  esse  tema  como  objeto  de  uma 

 pesquisa  de  mestrado.  Toda  seleção  opera  uma  exclusão;  outras  parcelas  da  população  têm 

 suas  memórias  marcadas  por  esquecimentos.  Se  neste  estudo  priorizamos  o  apagamento  e  o 

 memoricídio  operados  como  dimensões  da  desigualdade  racial  em  contexto  urbano,  é  porque 

 acreditamos  que  há  o  que  ser  aprendido  a  partir  das  singularidades  presentes  nessas  ações  de 

 resistência e solidariedade. 

 Nessa  esteira,  a  escolha  da  Comunidade  Cultural  Quilombaque  se  deu  em  dezembro 

 de  2020  após  a  redução  de  uma  extensa  lista,  criada  no  início  do  mesmo  ano,  de  iniciativas  de 

 memorialização  com  atuação  no  Município  de  São  Paulo  .  No  dia  13  de  agosto,  como  parte 2

 das  lives  da  15ª  Semana  de  Valorização  do  Patrimônio  promovida  pelo  Departamento  de 

 Patrimônio  Histórico  da  Secretaria  Municipal  de  Cultura  (DPH),  assisti  à  primeira  mesa, 

 “Patrimônio  Cultural:  representações  e  narrativas”  (DPH,  2020),  que  contou  com  a 

 participação  de  Cleiton  Ferreira  “Fofão”,  coordenador  da  Quilombaque.  Apresentado  por 

 Raquel  Schenkman,  então  diretora  do  DPH,  ele  mostrou  as  principais  ações  da  Comunidade 

 Cultural  Quilombaque  e,  no  meu  caderno  pessoal,  anotei  os  elementos  que  mais  me 

 chamaram  a  atenção:  a  ênfase  na  relação  com  o  território,  compreendendo  a  preservação  da 

 2  Essa  lista  foi  elaborada  a  partir  de  uma  pesquisa  simples,  mas  ampla,  seguindo  dois  critérios:  as  organizações 
 (1)  deveriam  ter  como  objeto  primordial  de  ação  a  preservação  de  memórias  coletivas  e  (2)  deveriam  atuar  no 
 Município  de  São  Paulo.  A  primeira  versão  continha  38  casos,  sendo  alguns  deles:  o  Museu  da  Cidade  de  São 
 Paulo,  o  Memorial  da  Resistência,  o  Museu  Afro-Brasil,  o  Museu  da  Imigração,  o  Museu  Paulista,  o  Centro  de 
 Memória  do  Circo,  o  Museu  de  Saúde  Pública  Emílio  Ribas,  o  Museu  do  Crime,  o  Museu  do  Futebol,  o  Museu 
 da  Diversidade  Sexual,  o  Arquivo  Histórico  Municipal,  a  Casa  do  Povo,  o  Museu  Anchieta  -  Páteo  do  Colégio,  o 
 Museu  da  Pessoa,  o  Centro  de  Pesquisa  e  Documentação  Guaianás,  o  Museu  Memória  do  Bixiga,  o  Museu 
 Capela  de  São  Miguel  Arcanjo,  entre  outros.  Cinco  “cenários  de  casos”  foram  selecionados  a  partir  da  redução 
 dessa lista, até chegar na escolha pelo estudo de apenas um caso. 

 28 



 paisagem  na  ligação  entre  pessoas  e  ambiente,  e  a  promoção  de  atividades  turísticas  “para 

 moradores  e  pessoas  de  fora,  visando  um  turismo  de  resistência  →  cada  trilha  é  uma  luta!” 

 (Cad.  campo,  13/08/2020).  Foi  a  ênfase  na  crítica  somada  à  proposição  que  me  levou  a 

 escolher  a  Quilombaque  como  iniciativa  para  estudo.  No  seu  sítio  na  internet  e  nas  redes 

 sociais, é assim que se apresentam: 

 A  Comunidade  Cultural  Quilombaque  é  uma  organização  sem  fins  lucrativos 

 que  surgiu  em  2005,  a  partir  da  iniciativa  de  um  grupo  de  jovens,  moradores 

 de  Perus,  bairro  periférico  situado  na  zona  noroeste  de  São  Paulo  e  que 

 concentra  os  piores  índices  socioeconômicos  e  culturais,  onde  as  maiores 

 vítimas  são  os  jovens.  Conheça,  participe  e  agregue  ideias.  As  portas  estão 

 sempre abertas. (QUILOMBAQUE, s. d.) 

 Há  mais  de  quinze  anos,  jovens  criaram  essa  organização  na  periferia  da  maior  cidade 

 do  país.  Na  apresentação,  a  maior  descrição  é  voltada  para  o  território  no  qual  esses  jovens 

 criam e lutam: Perus, que comporta o distrito homônimo e o de Anhanguera (Mapa 01). 

 Mapa 01: Parcela da Região Norte do Município de São Paulo 
 Fonte: Retirado do portal GeoSampa em 19/02/2021. 
 Nota: Marcação indica a localização da Comunidade Cultural Quilombaque. 
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 Agrupando  os  dados  do  Censo  de  2010,  o  Mapa  da  Desigualdade  ,  da  Rede  Nossa  São 

 Paulo  (2017),  mostra  que  entre  os  residentes  do  distrito  de  Perus  40%  a  49,9%  se 

 autodeclaram  como  pretos  ou  pardos;  no  distrito  de  Anhanguera,  essa  relação  sobe  para  mais 

 de  50%.  Nesse  bairro,  como  em  toda  a  Zona  Norte  do  Município,  encontramos  uma  escala  de 

 0  a  0,99  empregos  formais  por  habitante;  enquanto  que  no  distrito  de  Pinheiros,  na  Zona 

 Oeste,  esse  número  sobe  para  2  a  5,99  (REDE…,  2017).  Se  no  Campo  Belo,  Zona  Sul,  a 

 remuneração  média  do  emprego  formal,  em  2015,  era  de  mais  de  R$10  mil,  os  residentes  de 

 Anhanguera  e  Perus  recebiam  menos  do  que  um  quarto  desse  valor.  Especificamente  no 

 distrito  de  Perus,  sabemos  que  entre  15%  e  29,9%  da  população  reside  em  favelas  e  a  mesma 

 porcentagem  representa  a  parcela  da  população  do  bairro  em  situação  de  alta  ou  muito  alta 

 vulnerabilidade  social  (  Ibidem  ).  Em  Perus,  não  existem  centros  culturais  governamentais,  não 

 existem  salas  de  cinema,  não  existem  museus,  não  existem  teatros.  Enquanto  no  distrito  do 

 Jardim  Paulista,  a  idade  média  ao  morrer  era  de  79,4  anos,  em  2016,  no  distrito  de  Perus,  essa 

 razão  é  de  60  anos  e,  no  distrito  de  Anhanguera,  de  56,4  anos  (  Ibidem  ).  Na  atual  pandemia  do 

 COVID-19,  sabemos  também  que  são  bairros  como  o  de  Perus,  que  não  possui  nenhum  leito 

 hospitalar,  que  apresentam  os  piores  indicadores  de  taxa  de  contaminação  e  morte 

 (INSTITUTO PÓLIS, 2020b). 

 As  dimensões  da  vulnerabilidade,  enfaticamente  colocadas  na  autodescrição  da 

 Quilombaque,  convergem  para  a  noção  de  “espoliação  urbana”,  como  “o  somatório  de 

 extorsões  que  se  opera  através  da  inexistência  ou  precariedade  de  serviços  de  consumo 

 coletivo  que  se  apresentam  como  socialmente  necessários  em  relação  aos  níveis  de 

 subsistência”,  fator  esse  que  “agudiza  ainda  mais  a  dilapidação  que  se  realiza  no  âmbito  das 

 relações  de  trabalho”  (KOWARICK,  1979,  p.  59).  Seguindo  esses  termos  compreendemos  de 

 forma articulada os fatores que reduzem a cidadania de certos sujeitos na cidade. 

 A  despeito  de  uma  leitura  reducionista  sobre  a  vida  na  periferia  urbana,  a  Comunidade 

 Cultural  Quilombaque  aglutina  diversas  iniciativas  com  propósitos  semelhantes  e 

 direcionados  à  produção  cultural  e  valorização  do  território.  Dentre  elas,  uma  que  me  chamou 

 a  atenção  na  fala  de  Cleiton  “Fofão”  foi  o  mapeamento  de  lugares  significativos  para  a 

 comunidade,  para  a  história  da  cidade  e  do  país  a  fim  de  desenhar  trilhas  de  turismo.  Dessa 

 proposta,  que  começou  a  tomar  forma  em  2011,  nasceram  o  Museu  Territorial  de  Interesse  da 

 Cultura  e  da  Paisagem  Tekoa  Jopo’í  e  a  Agência  Queixadas,  que  promovem  os  passeios 

 educativos pelas trilhas. O Quadro 01 resume as principais características das trilhas. 
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 Nome da Trilha  Descrição 

 Trilha Jaraguá é Guarani  Caminho  pela  subida  do  Pico  do  Jaraguá,  ponto  mais  alto  da 
 cidade,  com  o  foco  sobre  a  presença  indígena  antes,  durante  e 
 após a colonização. 

 Trilha Ferrovia Perus – Pirapora  Foco  no  patrimônio  ferroviário  seguindo  o  caminho  da  ferrovia 
 construída  na  década  de  1910  e  que  definiu  os  vetores  de 
 desenvolvimento do país. 

 Trilha Memória Queixadas  Caminho  pela  antiga  Fábrica  de  Cimentos  Portland,  pioneira  no 
 Brasil,  com  foco  na  resistência  dos  seus  operários,  que  durante 
 1962  a  1969  realizaram  uma  greve  não  violenta,  sendo 
 conhecidos como “queixadas”. 

 Trilha Ditadura Nunca Mais  Passagem  pelo  Cemitério  Dom  Bosco  onde,  em  1992,  foram 
 descobertas  mais  de  mil  ossadas  não  identificadas  de  vítimas  da 
 tortura durante da Ditadura Civil-Militar. 

 Trilha Agroecológica Campo e 
 Cidade - Movimento Sem Terra 

 Visão  da  realidade  do  único  assentamento  do  MST  na  capital 
 paulista e suas ações de agroecologia e educação ambiental. 

 Trilha de Reapropriação e 
 Ressignificação de Espaços 
 Públicos 

 Foco  nas  produções  artísticas  e  culturais  realizadas  nas  ruas  de 
 Perus,  passando  pela  Casa  Hip-Hop  Perus  e  pela  Biblioteca 
 José de Anchieta, único equipamento de Cultura na região. 

 Trilha Perusferia Grafite Galeria 
 de Arte de Rua 

 Passagem  pelas  intervenções  artísticas  realizadas  nos  distritos, 
 com foco para o grafite. 

 Quadro 01: Trilhas promovidas pela Agência Queixadas 
 Elaboração própria com base em IMS (2020). 

 Desde  a  presença  indígena  no  meio  urbano,  passando  pelo  patrimônio  histórico 

 ferroviário,  pelas  lutas  operárias  e  dos  homens  e  das  mulheres  do  campo,  pela  memória  das 

 vítimas  da  violência  do  Estado  e  chegando  às  mais  recentes  manifestações  culturais,  a 

 Comunidade  Cultural  Quilombaque  tece  um  percurso  de  memórias  difíceis  e  relevantes  para 

 compreendermos  a  profundidade  da  violência  e  da  resistência  na  nossa  sociedade.  É  no 

 Capítulo  5  que  os  significados  dessa  construção  coletiva  são  discutidos  como  forma  de 

 repensar as ações oficiais de patrimonialização. 

 Inspirado  nas  questões  e  concepções  que  permeiam  o  livro  Quando  Novos 

 Personagens  entram  em  Cena  ,  de  Eder  Sader  (1988),  entenderemos  os  movimentos  sociais 

 como  diferentes  formas  de  experimentação  das  vivências  de  classe.  Nessa  “elaboração 

 cultural  das  necessidades”,  importa  perceber  que  “o  modo  como  o  fazem,  tanto  quanto  a 
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 importância  relativa  atribuída  aos  diferentes  bens,  materiais  e  simbólicos,  que  reivindicam, 

 depende  de  uma  constelação  de  significados  ”  (SADER,  1988,  p.  43,  grifos  meus).  Dessa 

 forma,  para  investigar  as  ações  empreendidas  pela  Comunidade  Cultural  Quilombaque,  a 

 questão  de  fundo  foi  sempre:  o  que  significa  fazer  parte  desse  coletivo  e  quais  os  significados 3

 que  as  suas  ações  têm  para  aqueles  que  dela  participam?  Para  levantar  essa  miríade  de 

 significados,  modeladores  da  experiência,  voltamos-nos  para  o  estudo  de  narrativas,  cujas 

 inspirações e características são descritas no Capítulo 4. 

 *** 

 Antes  de  seguir  para  os  capítulos  teóricos  e  à  própria  análise,  devemos  caracterizar  o 

 paradigma  epistemológico  no  qual  este  estudo  se  enquadra.  Como  já  introduzido,  partiremos 

 das  concepções  trazidas  pela  virada  interpretativa  no  campo  da  Política  Pública  para  entender 

 os  conflitos  em  torno  da  democratização  das  ações  de  patrimonialização.  Interessados,  então, 

 na  compreensão  dos  contornos  que  esse  fenômeno  toma  hoje  no  município  de  São  Paulo  a 

 partir  dos  significados  atribuídos  por  certos  agentes,  caracterizamos  este  estudo  como 

 interpretativista.  Interessados  na  mudança  social  reivindicada  e  concretizada  por  atores  sociais 

 historicamente  vulnerabilizados,  caracterizamos  esta  pesquisa  como  crítica.  Nos  termos 

 colocados  por  Marlei  Pozzebon  e  Maíra  Petrini  (2013),  nossa  abordagem  se  enquadra  como 

 crítico-interpretativista:  “abordagens  interpretativas  ou  construtivistas  objetivam  produzir 

 investigações  detalhadas  da  maneira  pela  qual  uma  determinada  realidade  social  tem  sido 

 construída.  Abordagens  críticas  concentram-se  mais  explicitamente  na  dinâmica  do  poder  e 

 ideologia  que  cercam  as  práticas  sociais”  (p.  53).  Percorre  todo  o  trabalho  uma  orientação  em 

 direção  à  ênfase  nos  diferentes  significados  veiculados  pela  política  pública  de  patrimônio 

 cultural  e,  ao  mesmo  tempo,  ao  questionamento  sobre  quais  sujeitos  são  excluídos  desse 

 processo de significação. 

 Devo  lembrar,  também,  que  a  interpretação  que  ofereço,  seguindo  os  pressupostos  que 

 guiaram  Teresa  Caldeira  (1984)  na  sua  pesquisa  de  dissertação,  caracteriza-se  por  dois 

 elementos.  Em  primeiro  lugar,  a  pesquisa  consolida-se  como  uma  interpretação  de 

 interpretações.  Essa  dupla  via  de  interpretações  está  de  acordo  com  a  proposta  de  análise 

 colocada  por  Clifford  Geertz  (1989)  ao  afirmar  que:  “o  que  inscrevemos  não  é  o  discurso 

 social  bruto  do  qual  não  somos  atores,  não  temos  acesso  direto  a  não  ser  marginalmente,  mas 

 3  As  questões  que  abrem  uma  das  seções  do  livro  de  Sader  (1988)  são:  “O  que  significou,  para  os  indivíduos  das 
 classes  populares,  viver  em  São  Paulo  nesses  20  anos  entre  1960  e  1980?  Ou,  em  outras  palavras,  o  que  foi, 
 nesse período, da vida da metrópole, a experiência da condição proletária?” (p. 63). 

 32 



 apenas  àquela  pequena  parte  dele  que  os  nossos  informantes  nos  podem  levar  a  compreender” 

 (p.  30).  As  narrativas  levantadas  na  pesquisa  são  uma  interpretação  das  questões  da 

 memorialização  e  do  memoricídio;  por  isso,  as  narrativas  da  e  sobre  a  Quilombaque  são,  ao 

 mesmo  tempo,  o  material  e  o  nosso  objetivo  final.  Em  segundo  lugar,  trata-se  de  uma 

 interpretação  aberta,  o  oferecimento  de  uma  possibilidade  de  leitura,  pois  “não  se  pretende 

 definitiva e de modo algum é a única possível” (CALDEIRA, 1984, p. 146). 

 “Cidade  multifacetada,  plena  de  contrastes,  conjugando  dinamismo  e  exclusão, 

 coração  econômico  do  país  marcado  por  vastas  extensões  de  pobreza,  São  Paulo  tem  sido 

 objeto  de  muitos  olhares”;  assim  que  Lúcio  Kowarick  e  Eduardo  Marques  (2011,  p.  9)  abrem 

 o  livro  São  Paulo:  novos  percursos  e  atores  (sociedade,  cultura  e  política)  .  Esta  dissertação 

 segue  o  rol  extenso  e  diverso  de  estudos  sobre  e  no  município.  Dentro  desse  outro  campo  do 

 conhecimento,  apresento  mais  um  olhar.  Admito,  porém,  que  quando  vejo  os  índices  sociais  e 

 econômicos  elencados  acima  não  reconheço  a  minha  cidade,  na  qual  nasci  e  vivo.  Sem  contar 

 alguns  passeios  dominicais  ao  Pico  do  Jaraguá,  nunca  fui  para  Perus,  não  andei  pelas  suas 

 ruas,  não  falei  com  seus  moradores.  Essa  profunda  desconexão  em  parte  me  auxilia  a  entender 

 a  ênfase  encontrada  nas  falas  de  participantes  da  Quilombaque  sobre  o  território:  quando  ouço 

 “  nossa  quebrada”  não  se  trata  da  indicação  de  uma  comunidade  comum;  é  a  quebrada  deles  . 

 Ao  mesmo  tempo  em  que  sei  que  escrevo  em  São  Paulo  e  sobre  São  Paulo,  as  múltiplas 

 distâncias me impedem essa generalização. 

 A  análise  não  é  privilégio  do  pesquisador.  As  narrativas  aqui  presentes  não  me 

 pertencem  e  fazem  parte  de  um  projeto  de  democratização  das  noções  e  concepções  de 

 patrimônio,  política  pública,  memória  e  cultura.  No  entanto,  não  se  pode  deixar  de  afirmar 

 que  as  relações  construídas  no  âmbito  de  qualquer  pesquisa  qualitativa  são  relações  de  poder. 

 Como  afirmou  Teresa  Caldeira  no  início  da  década  de  1980:  “creio  que  é  a  associação  entre 

 poder  e  saber  científico  que  possibilita  e  sustenta  a  relação  que  se  estabelece  entre  o 

 pesquisador  e  o  informante,  que  dá  a  um  a  condição  de  exercer  seu  trabalho  e  a  outro  a  ideia 

 da  obrigatoriedade  e  da  necessidade  de  se  sujeitar”  (CALDEIRA,  1981,  p.  334).  As 

 delimitações  metodológicas  desta  dissertação  serão  descritas  e  analisadas  no  âmbito  do  quinto 

 capítulo,  de  forma  que  aqui  me  detenho,  por  fim,  a  explicitar  que  a  escolha  do  caso  foi  feita  de 

 forma  unilateral:  escolhi  a  Quilombaque  sem  seus  principais  atores  saberem  que  estavam 

 sendo  escolhidos  para  participar  de  uma  pesquisa  de  mestrado.  Não  acredito  que  essa 

 assimetria possa ser extinguida, mas considero fundamental evidenciá-la. 
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 Os  capítulos  teóricos  a  seguir  foram  construídos  com  o  objetivo  de  aguçar  minha 

 sensibilidade  em  direção  à  temática  das  políticas  públicas  de  patrimônio  cultural  no  Brasil.  No 

 Capítulo  2,  a  partir  das  teorias  interpretativistas  e  da  abordagem  das  múltiplas  linguagens  da 

 ação  pública  procurei  enquadrar  a  discussão  sobre  narrativas  do  Patrimônio  Cultural  em 

 esquemas  analíticos  do  campo  da  Política  Pública.  O  Capítulo  3  trata  dos  dilemas  e  disputas 

 que  envolvem  a  patrimonialização  a  partir  da  literatura  do  campo  do  Patrimônio  Cultural  e  de 

 estudos  decoloniais.  Como  uma  proposta  de  ligação  entre  a  perspectiva  narratológica  e  o 

 estudo  de  ações  de  memorialização  da  Comunidade  Cultural  Quilombaque,  o  Capítulo  4 

 discute  os  papéis  e  as  dificuldades  em  torno  do  testemunho  e  da  narrativa.  O  percurso  teórico, 

 então,  parte  de  perspectivas  que  focalizam  o  discurso  para  provocações  que  levantam  a 

 questão  do  testemunho,  acompanhando  as  escolhas  metodológicas  que  colocam  a  narrativa 

 como meio e como resultado final desta pesquisa. 
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 2. POLÍTICAS PÚBLICAS, DISCURSOS E VOZES 

 Quando eu morder 
 a palavra, 
 por favor, 

 não me apressem, 
 quero mascar, 

 rasgar entre os dentes, 
 a pele, os ossos, o tutano 

 do verbo, 
 para assim versejar 

 o âmago das coisas. 

 (Conceição Evaristo,  Poemas da Recordação  , 2017) 

 Este  capítulo  traz  uma  articulação  de  estudos  que  promoveram  a  chamada  virada 4

 interpretativa  no  campo  de  Política  Pública  a  fim  de  estabelecer  o  pilar  teórico  que  rege  toda  a 

 análise  presente  nesta  pesquisa.  De  maneira  geral,  afirmamos  a  centralidade  da  linguagem  na 

 construção  do  mundo  social  e,  consequentemente,  na  conformação  das  políticas  públicas, 

 sendo essas objetos e consequências da disputa por sentidos. 

 A  primeira  seção  traz  os  fundamentos  dessa  concepção,  procurando  advogar  pelo  seu 

 potencial  para  uma  interpretação  crítica.  A  seção  2.2  apresenta  um  desdobramento  teórico 

 dessa  concepção  que  nos  permite  analisar  os  diversos  sentidos  do  público  performados 

 publicamente, a chamada abordagem da ação pública. 

 2.1 A virada interpretativa no campo de Política Pública 

 As  viradas  nos  campos  do  conhecimento  (  turns  )  indicam  uma  mudança  de  rumo: 

 caminhava-se  em  um  sentido  e  num  determinado  ritmo,  mas  algo  faz  com  que  tanto  a  direção 

 quanto  a  forma  desse  caminhar  científico  mudem.  No  campo  de  Política  Pública,  o  que 

 chamaremos  aqui  de  virada  interpretativa,  que  comporta  diversas  abordagens,  representou 

 uma  mudança  radical  a  partir  de  reflexões  críticas  de  caráter  ontológico  (o  que  é  a  política 

 4  Versão  reduzida  do  argumento  presente  neste  capítulo  foi  apresentada  no  XLV  Encontro  da  ANPAD  – 
 EnANPAD  2021  em  mesa  da  Sessão  Temática  “Ontologias,  Epistemologias,  Teorias  e  Métodos  em 
 Administração Pública” no dia 05 de outubro de 2021. 
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 pública?),  epistemológico  (como  compreender  a  política  pública?)  e  metodológico  (como 

 pesquisar a política pública?). 

 Sendo  motivada  pela  introdução  de  questionamentos  da  Linguística  nas  Ciências 

 Sociais  (MARCONDES,  2019),  os  estudos  interpretativos  nas  Políticas  Públicas  se 

 caracterizam,  negativamente,  pela  oposição  aos  pressupostos  positivistas  e,  positivamente, 

 pela proposição de uma leitura abrangente sobre as políticas públicas, o governo e seus atores. 

 Em  seu  sentido  negativo,  retoma-se  a  noção  de  que  o  campo  de  Política  Pública  é 

 inegavelmente  normativo,  porque  se  preocupa  com  a  transformação  da  realidade  a  partir  de 

 uma  orientação  também  valorativa.  Desejando  ancorar  o  então  nascente  campo  de  estudos  em 

 valores,  desenhando  uma  ciência  multidisciplinar  da  democracia,  Harold  Lasswell  em  seu 

 livro  The  Policy  Orientation  (1951)  incluía  uma  abordagem  normativa  que  visava  a  mediação 

 entre  pesquisadores,  tomadores  de  decisão  no  governo  e  cidadãos.  Segundo  Frank  Fischer,  no 

 entanto, 

 Em  contraste  com  a  perspectiva  metodológica  multidisciplinar  delineada  por 

 Lasswell,  o  campo  foi  moldado  por  uma  estrutura  metodológica  mais 

 limitada  derivada  dos  métodos  neopositivistas/empiricistas  que  dominaram 

 as  Ciências  Sociais  da  época.  Isso  gerou  uma  ênfase  na  análise  quantitativa 

 rigorosa,  na  separação  objetiva  de  fatos  e  valores  e  na  busca  por  resultados 

 generalizáveis,  cuja  validade  seria  independente  do  contexto  social  particular 

 do  qual  foram  extraídos:  isto  é,  uma  Ciência  Política  que  seria  capaz 

 desenvolver  regras  generalizáveis  aplicáveis  a  uma  série  de  problemas  e 

 contextos. (FISCHER, 2003, p. 4, trad. livre) 

 Nesses  termos,  o  desenvolvimento  do  campo  voltou-se  para  uma  visão  tecnocrática  da 

 análise  de  políticas  públicas.  Essa  seria  marcada  pela  tentativa  de  exclusão  da  ambiguidade  e 

 do  pressuposto  da  neutralidade  do  analista,  de  forma  que  as  conclusões  decorrentes  da  análise 

 fossem  absolutas.  Para  Dvora  Yanow  (2011),  isso  “sugere  que  a  analista  gera  conhecimento 

 sobre  problemas  num  vazio,  a  partir  de  sua  própria  cabeça”  (p.  5,  trad.  livre).  Para  Frank 

 Fischer  (2007),  “esse  modelo  procura  traduzir  problemas  políticos  e  sociais  em  soluções 

 técnicas  a  serem  produzidas  por  meios  administrativos”  (p.  224,  trad.  livre).  Para  Herbert 

 Gottweis  (2007),  essa  abordagem  tem  negligenciado  “fenômenos  que,  sem  dúvida,  têm  papéis 

 cruciais  nos  processos  de  fazer  uma  política  pública,  como  confiança,  credibilidade,  virtudes, 
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 emoções,  sentimentos  e  paixões”  (p.  237,  trad.  livre).  Em  resumo,  a  visão 

 positivista-tecnocrática  promove  uma  falta  no  desenvolvimento  científico  e  cívico  ao  veicular 

 uma  concepção  de  política  pública  e  de  problema  público  sem  criticidade  e  descolada  do 

 contexto  social.  Cria-se,  assim,  uma  ciência  de  elites  acadêmicas  voltadas  para  a  elaboração 

 de  soluções  eficientes  para  problemas  definidos  pelos  próprios  analistas  e  entendidos  como 

 externos  à  sua  realidade  -  no  limite,  uma  farmacologia  para  problemas  sociais  complexos  e 

 multifacetados. 

 Procurando  se  distanciar  dessa  prática  reducionista  e  antidemocrática,  a  virada 

 interpretativa  apresenta  sua  face  propositiva.  Analisando  um  breve  inventário  de  definições 

 sucintas sobre a abordagem interpretativa (Quadro 02), encontramos forte convergência. 

 Autoria  Definição/Concepção 

 Capella (2011)  “O  pós-modernismo  relaciona-se  a  uma  forma  de  pensar  que  destaca  a 
 importância  da  linguagem,  o  contexto  das  interações  humanas,  a  construção 
 social  da  realidade  e  a  impossibilidade  de  manutenção  de  verdades  universais 
 sobre qualquer fenômeno social.” (p. 168) 

 Farah (2018)  “A  abordagem  cognitiva  assinala  outra  inflexão  paradigmática,  ocorrida 
 também  nos  anos  1980.  Essa  perspectiva  destaca  o  papel  das  ideias,  das  crenças 
 e  do  conhecimento.  A  escolha  de  uma  alternativa  seria  influenciada  por  valores 
 e ideias e não algo neutro derivado de uma racionalidade instrumental.” (p. 58) 

 Faria (2003)  “A  vertente  dita  ‘pós-positivista’  defende  o  primado  das  idéias  e  a  centralidade 
 do discurso, da argumentação e da interpretação.” (p. 23) 

 Fischer (2003)  “Como  a  política  é  baseada  em  disputas  sobre  a  vida  boa  e  os  meios  de 
 realizá-la,  a  política  da  política  pública  por  sua  natureza  gira  em  torno  de  ideias 
 e  crenças  controversas  sobre  os  melhores  cursos  de  ação.  [...]  Nessa  visão, 
 políticas  específicas  surgem  porque  as  pessoas  têm  crenças  sobre  o  que 
 consideram  ser  o  curso  de  ação  certo  e  lutam  para  influenciar  e  moldar  decisões 
 à luz delas.” (p. 26) 

 Fischer e 
 Forester (1993) 

 “A  formulação  de  políticas  é  uma  luta  discursiva  constante  sobre  os  critérios  de 
 classificação  social,  os  limites  das  categorias  de  problemas,  a  interpretação 
 intersubjetiva  de  experiências  comuns,  o  enquadramento  conceitual  de 
 problemas  e  as  definições  de  ideias  que  orientam  as  maneiras  como  as  pessoas 
 criam os significados compartilhados que motivam eles para agir.” (p. 2) 

 Fischer (2007)  “A  virada  argumentativa  parte  do  reconhecimento  de  que  múltiplas  perspectivas 
 estão  envolvidas  na  interpretação  e  compreensão  da  realidade  social  e  política  e 
 nas  definições  concorrentes  dos  problemas  de  política  aos  quais  elas  dão 
 origem.” (p. 224) 

 Fischer e  “A  virada  argumentativa  começa  com  a  constatação  de  que  a  política  pública, 

 37 



 Gottweis (2012)  construída por meio da linguagem, é produto da argumentação.” (p. 7) 

 Fuks (2000)  “No  centro  da  análise  encontra-se  a  dinâmica  argumentativa  dos  conflitos 
 sociais,  entendida  como  espaço  de  elaboração  e  veiculação  de  versões 
 alternativas  a  respeito  dos  assuntos  públicos.  Ao  resgatar  a  argumentação  como 
 uma  característica  essencial  do  objeto  de  estudo  no  campo  da  ciência  política, 
 essa  perspectiva  confere  legitimidade  ao  debate  público  como  campo  de 
 investigação.” (p. 79) 

 Gottweis (2007)  “A  análise  argumentativa  de  políticas  públicas  rejeita  o  foco  dos  estudos  de 
 política  como  a  aplicação  de  técnicas  científicas  e  racionalidade,  movendo  a 
 linguagem  e  o  processo  de  utilizar,  mobilizar  e  pesar  argumentos  e  signos  na 
 interpretação e práxis da formulação de políticas para seu centro.” (p. 237) 

 Jessop (2013)  “Compartilham  um  interesse  teórico  e/ou  prático  na  produção  social  de 
 significado  intersubjetivo  em  geral  e/ou  por  meio  de  técnicas  ou  práticas 
 semióticas  particulares  e  sua  tradução  em  práticas  comunicativas  orientadas 
 para o enquadramento de políticas públicas e seus resultados.” (p. 434) 

 Marcondes 
 (2019) 

 “Ela  se  caracterizou  pelo  intento  de  compreender  o  processo  e  análise  de 
 políticas  públicas  como  essencialmente  argumentativo,  tomando  a  linguagem 
 não  como  um  instrumento  neutro,  mas  como  um  sistema  de  significação  que 
 constitui e é constituído por relações de poder e de dominação.” (p. 31) 

 Wagenaar (2007)  “Seu  pressuposto  comum  é  que  a  formação  e  implementação  de  políticas,  ou  de 
 forma  mais  ampla,  as  atividades  e  interações  de  agências  governamentais, 
 funcionários  públicos  e  seus  públicos  na  sociedade  civil  não  podem  ser 
 devidamente  compreendidas,  a  menos  que  compreendamos  seus  significados 
 relevantes.” (p. 429) 

 Wagenaar (2015)  “Uma  definição  padrão  de  análise  interpretativa  de  política  pública  contém 
 todos  esses  elementos  necessários:  ações  políticas,  instituições,  significado  e  o 
 poder  do  significado  de  moldar  a  realidade.  Os  significados  não  são  apenas 
 representações  das  crenças  e  sentimentos  das  pessoas  sobre  fenômenos 
 políticos; eles moldam esses fenômenos.” (p. 3) 

 Yanow (1996)  “Uma  abordagem  interpretativa  do  mundo  humano,  ou  social,  muda  o  foco  da 
 descoberta  de  um  conjunto  de  leis  universais  sobre  fatos  objetivos  e  básicos 
 para a capacidade humana de criar e comunicar significado.” (p. 5) 

 Yanow (2006b)  “Nós  atuamos;  temos  intenções  sobre  nossas  ações;  interpretamos  as  ações  dos 
 outros;  nós  (tentamos)  dar  sentido  ao  mundo:  somos  criaturas  que  fazem 
 sentido.  Nossas  instituições,  nossas  políticas,  nossa  linguagem,  nossas 
 cerimônias  são  criações  humanas,  não  objetos  independentes  de  nós.  E  assim, 
 uma  ciência  humana  (ou  social)  precisa  ser  capaz  de  abordar  o  que  é 
 significativo  para  as  pessoas  na  situação  social  em  estudo.  É  esse  foco  no 
 significado  e  nas  implicações  desse  foco  que  os  vários  métodos  interpretativos 
 compartilham.” (p. 9) 
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 Yanow (2007)  “Do  ponto  de  vista  dos  filósofos  interpretativos,  o  mundo  social  é  diferente  de 
 maneiras  significativas  do  mundo  da  natureza.  Uma  diferença  é  a  centralidade 
 da  criação  de  significado  para  a  vida  humana.  A  segunda  é  que  a  criação  de 
 significado  da  experiência  vivida  -  os  processos  interpretativos  através  dos  quais 
 alguém  gera  significado  e  é  capaz  de  compreender  o  significado  de  outro  -  é 
 altamente contextual.” (p. 407) 

 Yanow (2011)  “Os  métodos  interpretativos  partem  do  pressuposto  de  que  vivemos  em  um 
 mundo  social  caracterizado  pelas  possibilidades  de  múltiplas  interpretações. 
 Neste  mundo  não  existem  “dados  brutos”  cujo  significado  seja  indiscutível.  [...]. 
 Assim  como  viver  requer  construção  de  sentido,  e  construção  de  sentido  requer 
 interpretação, o mesmo ocorre com a análise de políticas públicas.” (p. 7) 

 Quadro 02: Definições sobre a Virada Argumentativa 
 Elaboração  própria  com  base  nos  autores  e  nas  autoras  citadas.  Os  textos  em  inglês  foram 
 traduzidos livremente. 

 Mesmo  com  certas  mudanças  no  vocabulário,  incluindo  “pós-modernismo”, 

 “abordagem  cognitiva”,  “vertente  pós-positivista”,  “virada  argumentativa”,  os  recortes 

 apresentados  acima  fazem  ver  a  grande  convergência  na  proposta  de  trazer  argumentos, 

 ideias,  valores,  significados  e  discursos  para  o  centro  da  análise  de  políticas  públicas.  Como 

 visto  nos  excertos,  o  interpretativismo  parte  de  uma  concepção  sobre  a  realidade  social  que  a 

 entende  como  fruto  da  disputa  de  sentidos,  de  forma  que  não  se  pode  falar  em  realidade 

 objetiva,  mas  na  construção  constante  e  inescapável  dos  sentidos  das  coisas  que  nos  rodeiam  e 

 das  ações  que  tomamos.  As  políticas  públicas  não  fogem  disso,  de  forma  que  a  sua 

 formulação  e  implementação  estão  intimamente  ligadas  ao  movimento  e  à  disputa  de  sentidos. 

 Em  uma  formulação  radical,  Fischer  e  Forester  (1993)  colocam  que  “a  linguagem  da  política 

 pública  não  apenas  representa,  mas  constrói  o  problema  em  questão”  (p.  1,  trad.  livre).  Pierre 

 Muller  (2000)  afirma  que  essas  “servem  tanto  para  construir  representações  da  realidade 

 quanto  para  definir  modelos  normativos  de  ação”  (p.  194,  trad.  livre).  Assim,  não  existem 

 problemas  públicos  “prontos”,  disponíveis  como  realidade  objetiva  para  serem  solucionados. 

 Um  problema  público  passa  a  existir  a  partir  do  momento  em  que  alguém  estabelece  algo  - 

 enquadra,  poderíamos  dizer  -  discursivamente  como  uma  questão  a  ser  resolvida,  merecendo  a 

 atenção  de  todos  e  cujas  características  impactam  a  todos.  Nesses  termos,  a  política  pública  é, 

 acima  de  tudo,  uma  construção  simbólica,  resultante  do  debate  entre  atores  que  mobilizam 

 argumentos, ideais e valores. 

 Dessas  conclusões,  partem  as  questões  sobre  as  quais  uma  análise  interpretativa  se 

 debruça.  Nas  palavras  de  Yanow  (1996),  devemos  partir  de  perguntas  inquietantes  como 
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 “quais  são  as  várias  maneiras  de  dar  sentido  às  políticas  públicas?  Como  as  políticas 

 transmitem  seus  significados?  Quem  são  os  ‘leitores’  dos  significados  das  políticas?  Para 

 quais  públicos  as  políticas  ‘falam’?”  (p.  ix,  trad.  livre).  Indo  adiante,  se  a  linguagem  permite 

 múltiplas  interpretações,  como  as  interpretações  guiam  o  curso  de  ação  das  políticas  e,  ao 

 contrário,  como  os  cursos  de  ação  guiam  as  interpretações?  Se  os  discursos  envolvem 

 ambiguidades,  como  diferentes  atores  lêem  a  mesma  política?  Como  diferentes  comunidades 

 que  compartilham  os  mesmos  ideais,  valores,  crenças  e  sentimentos  se  mobilizam  para  fazer 

 com  que  sua  leitura  seja  de  fato  lida?  E,  do  outro  lado,  como  atores  mobilizam  sentidos  que 

 censuram, interrompem e obliteram interpretações diversas? 

 Muitos  dos  estudos  nessa  abordagem  procuram,  portanto,  utilizar  “métodos  que  nos 

 permitem  registrar  e  analisar  a  língua  original  na  qual  as  pessoas  expressam  seus  sentimentos, 

 crenças,  ideais,  medos  e  desejos,  em  relação  a  si  mesmas,  sua  vizinhança,  sua  comunidade  ou 

 o  impacto  de  uma  determinada  política  pública”  (WAGENAAR,  2015,  p.  3,  trad.  livre).  No 

 uso  desses  métodos,  “a  neutralidade  científica  é  insustentável,  uma  vez  que  o  observador  dos 

 fatos  é,  ele  próprio,  aquele  que  organiza  e  expressa  esses  fatos,  por  meio  da  linguagem” 

 (CAPELLA,  2011,  p.  170).  Na  abordagem  interpretativa,  portanto,  a  perspectiva  do  analista  é 

 também  central:  enquanto  atores  sociais,  pesquisadores  e  pesquisadoras  fazem  parte  da 

 dinâmica  de  construção  de  sentidos,  pois,  nas  Ciências  Sociais,  somos  parte  dos  fenômenos 

 que  estudamos.  Segundo  Yanow  (2006a),  “as  teorias  não  refletem  o  mundo  social;  elas 

 constituem  interpretações  dele.  [...]  Na  verdade,  a  pesquisa  interpretativa  desafia  a  ideia  de 

 que  a  compreensão  é  possível  de  uma  posição  de  externalidade  cognitiva”  (p.  75,  trad.  livre). 

 Ou  ainda,  “as  pesquisadoras  interpretativas  estão  sintonizadas  com  as  maneiras  pelas  quais 

 sua  própria  presença  pode,  de  muitas  maneiras,  afetar  potencialmente  o  que  estão  aprendendo 

 em  suas  pesquisas”  (  Idem  ,  2007,  p.  408,  trad.  livre).  Assim,  outra  característica  fundamental 

 desta abordagem é a reflexividade em relação ao próprio fazer científico. 

 Nesse  ponto  podemos  evidenciar  as  duas  dimensões  de  criticidade  trazidas  pela  virada 

 interpretativa:  em  primeiro  lugar,  em  relação  à  linguagem  e  às  diversas  formas  de  mobilização 

 de  sentidos;  e  em  segundo  lugar,  uma  postura  crítica  sobre  a  própria  pesquisa  e  a  posição  do 

 pesquisador. Trata-se, portanto, de se questionar sobre a construção política dos sentidos. 

 Para  tanto,  os  Estudos  do  Discurso  oferecem  rico  material  teórico  e  empírico.  Nesse 

 percurso,  compreendemos  esse  fenômeno  a  partir  da  teoria  social  do  discurso,  que  o  entende 

 como  uma  forma  de  ação  e  considera  as  relações  dialéticas  desse  agir  com  a  estrutura  social 

 40 



 (FAIRCLOUGH,  2003;  2016).  Enquanto  prática,  o  discurso  é  uma  dimensão  constituinte  das 

 relações  sociais  e,  também,  é  constituído  pelas  relações  estabelecidas.  Nesses  termos, 

 podemos  entender  o  discurso  como  “uma  força  poderosa  e  inevitável”  (SPINK;  MEDRADO, 

 2000,  p.  41).  Para  Fairclough  (2016),  “o  discurso  contribui  para  a  constituição  de  todas  as 

 dimensões  da  estrutura  social  que,  direta  ou  indiretamente,  o  moldam  e  o  restringem”  (p.  95). 

 Diferentes  de  outras  abordagens,  o  aspecto  da  agência  dos  sujeitos  é  fundamental,  pois 

 permite  vislumbrar  escapes,  resiliências  e  resistências  frente  aos  constrangimentos.  Assim, 

 “uma  abordagem  crítica  do  discurso  deve  levar  em  consideração  as  coerções  estruturais  das 

 diversas  práticas  em  que  estamos  envolvidos,  ao  mesmo  tempo  em  que  deve  valorizar  nossa 

 capacidade  de  agir”  (GONÇALVES-SEGUNDO,  2018,  p.  205).  Por  isso,  Fairclough  (2013) 

 defende  uma  abordagem  “que  não  apenas  descreva  e  avalie  as  realidades  existentes,  mas 

 procure  explicá-las”  (p.  178)  e  que,  ao  também  produzir  uma  avaliação,  faça-a  de  forma 

 correspondente aos valores justos e democráticos. 

 A  tarefa  da  análise  do  discurso,  que  aqui  entenderemos  como  uma  continuidade  do 

 objetivo  crítico  da  análise  interpretativa  de  políticas  públicas,  pode  ser  descrita  como  sendo  o 

 estabelecimento  de  “conexões  explanatórias  entre  os  modos  de  organização  e  interpretação 

 textual,  como  os  textos  são  produzidos,  distribuídos  e  consumidos  e  a  natureza  da  prática 

 social  em  termos  de  sua  relação  com  as  estruturas  e  as  lutas  sociais”  (FAIRCLOUGH,  2016, 

 p.  104).  Trata-se  de  evidenciar  como,  nos  processos  de  significação,  se  dá  a  tensão  entre  o  que 

 é  dito  e  o  que  é  interditado,  elementos  que  não  se  excluem,  mas  fazem  parte  do  conflito 

 político  mobilizado  pela  e  na  linguagem.  Fischer  traz  uma  aplicação  profícua  dessa  discussão 

 à análise de políticas públicas: 

 Mais  fundamental  para  essas  interações  discursivas  é  a  questão  de  como  um 

 enquadramento  particular  de  uma  questão  pode  conferir  a  aparência  de 

 problemática  a  alguns  aspectos  de  uma  discussão,  enquanto  outros  parecem 

 adequados  e  fixos.  A  tarefa  do  analista  é  mostrar  se  as  definições 

 particulares  'homogeneizam'  um  problema,  ou  seja,  tornam  o  problema 

 compreensível  ao  situá-lo  em  uma  estrutura  social  mais  ampla,  ou  se  as 

 definições  levam  a  uma  'heterogeneização'  que  abre  as  categorias 

 discursivas  e,  portanto,  a  possibilidade  de  novos  cursos  de  ação.  (FISCHER, 

 2003, p. 85, trad. livre, grifos meus) 
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 A  análise  envolve  a  desconstrução  de  sentidos  naturalizados,  sendo  capaz  de  ver  como 

 questões  aparentemente  técnicas  escondem  dimensões  políticas.  No  campo  de  Política 

 Pública,  o  estudo  crítico  dos  discursos  possibilita  descortinar  o  que  sempre  é  visto  como 

 evidente,  o  que  foi  normalizado  durante  a  implementação  de  determinado  programa  a  partir 

 de  mecanismos  discursivos.  A  naturalização  de  um  problema  público  não  deve  ser  vista  como 

 um  movimento  espontâneo,  mas  com  efeitos  materiais  profundos  nos  grupos  sociais 

 envolvidos  na  política  pública.  Nesse  sentido,  “os  analistas  de  política  devem  procurar 

 desconstruir  regimes  ‘tomados  como  certos’  de  práticas  e  objetos  de  política,  ao  mesmo 

 tempo  que  expõem  suas  lógicas  excludentes  particulares  e  propõem  contra-lógicas 

 alternativas”  (HOWARTH;  GRIGGS,  2012,  p.  310,  trad.  livre).  Por  isso,  o  senso  comum  deve 

 ser  visto  como  um  objeto  bastante  privilegiado:  são  sentidos  que,  por  motivo  encoberto, 

 tornaram-se cristalizados, tendo a aparência de realidades objetivas, de sentidos estanques. 

 Essa  concepção  nos  leva  ao  conceito  gramsciano  de  hegemonia  (GRAMSCI,  1971; 

 1978).  Para  Norberto  Bobbio  (1999),  essa  noção  transpassa  todos  os  temas  centrais  do 

 pensamento  de  Gramsci  e,  não  se  tratando  apenas  da  liderança  política,  hegemonia  refere-se  a 

 “um  conjunto  complexo  de  práticas  destinadas  a  obter  o  consentimento  ativo  e  passivo  dos 

 principais  atores  sociais  de  um  determinado  bloco  histórico”  (HOWARTH;  GRIGGS,  2012,  p. 

 313,  trad.  livre).  Essa  concepção  enfatiza  a  “dominação  nos  domínios  econômico,  ideológico, 

 cultural  e  político  da  sociedade”  (FISCHER,  2003,  p.  78,  trad.  livre),  trazendo  uma  visão  mais 

 abrangente  acerca  da  disputa  de  poder  e  designando  o  conflito  “com  o  objetivo  de  operar 

 mudanças  nas  ideias,  nos  valores,  no  comportamento  e  nas  práticas”  (CHAUÍ,  2006,  p.  10). 

 Avança-se  de  uma  concepção  simplesmente  material  de  dominação  para  uma  concepção  de 

 liderança  política  indissociável  da  liderança  moral  e  intelectual,  de  forma  que  a  luta 

 hegemônica  tem  como  palco  a  sociedade  civil,  que,  para  Gramsci,  refere-se  ao  âmbito  da 

 superestrutura (BOBBIO, 1999). Para Chantal Mouffe, afirmando a originalidade de Gramsci: 

 A  hegemonia  não  se  encontra  em  uma  aliança  puramente  instrumental  de 

 classes,  por  meio  da  qual  as  demandas  de  classe  das  classes  aliadas  se 

 articulam  às  da  classe  fundamental,  com  cada  grupo  mantendo  sua  própria 

 individualidade  dentro  da  aliança,  bem  como  sua  própria  ideologia.  Segundo 

 ele,  a  hegemonia  envolve  a  criação  de  uma  síntese  superior  ,  de  modo  que 

 todos  os  seus  elementos  se  fundem  em  uma  'vontade  coletiva'  que  se  torna  o 
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 novo  protagonista  da  ação  política  durante  toda  a  duração  dessa  hegemonia. 

 (MOUFFE, 1979, p. 184, trad. livre) 

 O  “cimento”  da  criação  da  vontade  coletiva  se  dá,  então,  precisamente  pela  unidade 

 indissolúvel  da  liderança  política  e  da  liderança  intelectual.  Não  se  trata  de  uma  estrutura 

 estanque,  mas  sob  constante  reelaboração,  configurando  um  “equilíbrio  instável”  (GRAMSCI, 

 1971).  Em  outras  palavras,  poderíamos  dizer  que  se  trata  da  construção  de  um  amplo 

 consenso  em  torno  e  por  meio  da  ideologia  e,  por  isso,  outros  estudos  passaram  a  incorporar 

 as teses gramscianas nos entendimentos sobre discurso: 

 O  conceito  de  hegemonia  harmoniza-se  com  a  concepção  de  discurso  que 

 defendo  e  fornece  um  modo  de  teorização  sobre  a  mudança  em  relação  à 

 evolução  das  relações  de  poder  que  permite  um  foco  particular  sobre  a 

 mudança  discursiva,  mas,  ao  mesmo  tempo,  um  modo  de  considerá-la  em 

 termos  de  sua  contribuição  aos  processos  mais  amplos  de  mudança  e  de  seu 

 amoldamento por tais processos. (FAIRCLOUGH, 2016, p. 126) 

 Unem-se,  assim,  aspectos  gerais  sobre  as  disputas  de  poder  num  determinado  bloco 

 histórico  com  a  sua  manifestação  discursiva  na  cultura:  “construir  e  manter  as  alianças 

 necessárias  para  sustentar  o  equilíbrio,  como  poder  discursivo,  envolve  a  integração,  em  vez 

 de  simplesmente  dominar  as  classes  subordinadas  para  obter  seu  consentimento”  (FISCHER, 

 2003,  p.  78,  trad.  livre).  Tratando-se  de  “um  sistema  de  determinações  contraditórias  cuja 

 resolução  não  só  implica  num  remanejamento  contínuo  [...],  mas  ainda  propicia  o  surgimento 

 de  uma  contra-hegemonia  por  parte  daqueles  que  resistem”  (CHAUÍ,  1983,  p.  19),  a  disputa 

 pelos  sentidos  mobilizados  pelos  diferentes  atores  sociais  em  diferentes  contextos  materiais  é 

 precisamente  a  luta  hegemônica,  que  se  dá  sempre  no  terreno  da  sociedade  civil  (COSPITO, 

 2017,  p.  366)  e,  nesse  sentido,  admite-se  a  importância  da  compreensão  dos  mecanismos 

 discursivos de dominação e da resistência. Para Frank Fischer: 

 A  ação  política  é  constituída  por  discursos,  desde  discursos  hegemônicos 

 embutidos  nas  instituições  existentes  até  os  esforços  de  oposição  de  outros 

 grupos  que  tentam  criar  novos  discursos.  As  políticas  públicas  não  são 

 apenas  influenciadas  pelos  discursos  de  grupos  particulares,  elas  são 

 43 



 moldadas  e  apoiadas  pelos  processos  institucionais  nos  quais  práticas 

 discursivas  específicas  estão  imersas,  processos  que  podem  ter  vida  própria. 

 (FISCHER, 2003, p. 45, trad. livre, grifos meus) 

 Compreender  as  políticas  como  artefatos  discursivos,  embebidos  pela  ideologia  e 

 imersos  na  luta  hegemônica,  permite-nos  tomar  posturas  críticas  em  relação  ao  fazer  (e  ao 

 dizer)  governamental,  observando  as  múltiplas  leituras  possíveis  dentro  de  um  curso  de  ação. 

 Admitindo  a  existência  de  diferentes  maneiras  de  interpretar,  somos  capazes  de  olhar  para 

 outras  narrativas  dentro  da  mesma  política  pública;  realidades  paralelas,  conflitivas  ou 

 convergentes  vivenciadas  por  diferentes  atores  interagindo  com  agentes  governamentais.  Na 

 seção  seguinte,  poderemos  compreender  com  maior  profundidade  um  dos  desdobramentos 

 dessas  reflexões  que,  ao  fim,  mostram  que  não  há  monopólio  sobre  quais  são  os  sentidos  do 

 público, da política e dos problemas públicos. Sentidos esses constantemente sob disputa. 

 2.2 Pluralidade de linguagens da ação pública 

 Se  a  virada  interpretativa,  na  sua  vertente  discursiva  e  crítica,  trouxe  grande  potencial 

 analítico  para  o  estudo  das  políticas  públicas,  argumentamos  aqui  que  a  abordagem  da  ação 

 pública  avança  ainda  mais  na  expansão  dos  nossos  horizontes  de  pesquisa  e  ação.  Da  mesma 

 forma  que  o  interpretativismo,  podemos  dividir  essa  corrente  de  análise  de  acordo  com  seus 

 apontamentos negativos e positivos em relação à literatura do campo de Política Pública. 

 Em  primeiro  lugar,  esta  abordagem  posiciona  uma  questão  central  e  que  apenas 

 aparenta  obviedade:  o  que  é  o  que  chamamos  de  público?  A  resposta  parte  da  compreensão  do 

 caráter  performático  da  linguagem  (AUSTIN,  1962)  para  mostrar  que  existem  diversas 

 maneiras  de  performar  o  público.  Nesse  sentido,  tanto  o  público  quanto  a  política  pública  não 

 são  artefatos  (SPINK,  2013),  mas  resultados  de  uma  ação:  o  público  se  faz  no  agir. 

 Constrói-se,  dessa  forma,  uma  “tendência  de  não  aceitar  tão  facilmente  a  centralidade  da 

 noção  de  política  pública”  (ABREU,  2019),  já  que  se  o  público  é  construído  em  ação, 

 devemos  ser  capazes  de  enxergar  diversas  formas  desse  agir.  Sobre  as  diferenças  conceituais 

 entre “política pública” e ação pública, Peter Spink e Fernando Burgos afirmam: 
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 O  que  é  necessário  tomar  cuidado  não  é  com  a  contribuição  da  noção  da 

 política  pública  para  o  cenário  da  ação  pública,  mas  com  a  impressão  de  que 

 tudo  começa  e  termina  com  política  pública.  Há,  ao  contrário,  uma  variedade 

 de  linguagens  de  ação,  algumas  bem  anteriores  à  política  pública  e  outras 

 depois.  [...]  Às  vezes  essas  diferentes  linguagens,  maneiras  de  falar 

 performaticamente  a  ação,  cooperam;  às  vezes  entram  em  conflito  e  em 

 outras,  simplesmente  se  ignoram  como  se  fossem,  cada  uma,  o  ponto  central 

 de  um  universo  de  explicação  e  articulação  de  ação.  A  centralidade  aparente 

 da  política  pública,  portanto,  acontece  não  porque  ela  é  central,  mas  porque 

 quem usa, imagina que seja assim. (SPINK; BURGOS, 2019, p. 100) 

 Trata-se,  portanto,  de  uma  crítica  a  uma  visão  restrita  do  que  entendemos  sobre  o 

 público.  Do  ponto  de  vista  propositivo,  a  abordagem  da  ação  pública  nos  obriga  a  ver  o 

 diferente,  pois  “a  ‘política  pública’  não  é  a  única  linguagem  de  ação  presente  na  arena 

 pública”  (SPINK,  2015)  e  o  Estado  não  é  sinônimo  de  assuntos  públicos  (  Idem  ,  2016).  Há, 

 portanto,  uma  pluralidade  de  performances  sobre  o  público  e  que,  ao  agirem,  reivindicam  a 

 noção  mesma  do  que  é  público;  “nesse  sentido,  e  como  estratégia  metodológica  e  analítica, 

 optar  pela  cacofonia  performática  poderia  ser  mais  adequado  do  que  aceitar  a  hegemonia 

 automática  e  articuladora  da  política  pública”  (SPINK,  2013,  p.  179,  grifos  meus).  Essa  visão 

 que aposta na polissemia, admite que 

 Existem  as  linguagens  vistas  do  ponto  de  vista  da  ação  estatal;  aquelas 

 observadas  do  lado  do  público  pressionando  o  Estado;  e  ainda  o  próprio 

 público  agindo  para  o  público.  Exprimem,  assim,  três  modos  de  ação:  (i)  a 

 ação  estatal,  (ii)  o  público  pressionando  o  Estado  e  (iii)  o  público  agindo 

 diretamente  para  o  público.  Tais  modos  não  são  estanques  e  muitas  vezes  se 

 misturam. (ABREU, 2019, p. 31) 

 A  noção  de  ação  pública,  então,  cumpre  o  papel  de  oferecer  um  mecanismo  analítico 

 para  dar  conta  “dessa  noção  de  uma  multiplicidade  de  linguagens  sociais  para  assuntos 

 públicos,  cada  uma  das  quais  realiza  (encena)  sua  própria  organização  da  vida  pública  por 

 meio  das  relações  propostas  entre  diferentes  atores  e  por  meio  de  seus  termos  favorecidos;  em 

 outras  palavras,  diferentes  materialidades,  sociabilidades  e  institucionalidades”  (SPINK; 
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 SILVA,  2014,  p.  18).  A  questão  de  fundo  torna-se  como  “descrever  a  mutação  das 

 experiências  coletivas  e  dos  meios  institucionais,  fazendo-os  emergir  das  atividades  enquanto 

 estas  se  realizam”  (CEFAÏ,  2009,  p.  16).  Sem  dúvida,  é  uma  concepção  que  torna  a  análise 

 mais  complexa,  afinal,  o  agir  publicamente  para  e  pelo  público  pode  emergir  de  qualquer 

 lugar  e  em  diferentes  formatos  -  na  verdade,  acontece  em  todos  os  lugares  e  em  todos  os 

 formatos.  Por  isso,  afirmamos  que  a  abordagem  da  ação  pública  é  um  pedido  e  um  convite 

 para a sensibilização do olhar acadêmico. 

 Não  tomando  o  “problema  público”  como  ponto  de  partida  para  a  leitura  de 

 fenômenos,  a  concepção  de  arena  pública  é  central  para  essa  sensibilização  das  análises.  Indo 

 de  encontro  às  contribuições  de  Daniel  CefaÏ  (2017a,  2017b),  devemos  entender  que  grupos 

 inquietos  se  mobilizam  e  se  organizam  para  definir  um  problema  a  partir  de  suas  próprias 

 experiências  e  essa  ação  orientada  à  solução  de  situações  entendidas  como  problemáticas  se 

 dá  precisamente  na  arena  pública,  entendida  como:  “uma  arena  social  cujos  atores  visam  bens 

 públicos,  referem-se  ao  interesse  público,  definem  seus  problemas  como  públicos  e  sentem, 

 agem  e  falam  em  consequência  disso”  (CEFAÏ,  2017a,  p.  200).  O  ponto  de  partida,  então,  é  a 

 mobilização  que  constitui  uma  arena  pública  e  formula  um  problema  pelo  qual  se  deve  lutar. 

 Observando  essa  proposta  com  mais  detalhe,  percebemos  que  o  que  chamamos  de  problema 

 público  só  pode  existir  enquanto  um  “processo  de  experiência  coletiva”  (CEFAÏ,  2017a,  p. 

 194); trata-se de observar a criação de um ambiente e de uma preocupação comuns: 

 Ela  requer  uma  capacidade  de  sentir  em  comum  que  se  realiza  por 

 intermédio  de  uma  atividade  coletiva.  As  pessoas  se  juntam,  se  associam, 

 discutem,  inquietam-se,  indignam-se,  começam  a  indagar,  discutem  de  novo. 

 Encontram  aliados  em  quem  se  apoiar,  políticos  ou  especialistas  que 

 retransmitem  suas  vozes,  ou  outras  organizações  com  que  se  associar.  [...] 

 Ao  fazê-lo,  constituem-se  como  um  ‘público’  —  a  parte  coletiva  de  um 

 trabalho  de  si  sobre  si  mesmo,  submetida  à  prova  da  transformação  da 

 relação  com  os  problemas,  com  os  outros,  com  as  situações,  com  as 

 instituições… (CEFAÏ, 2017a, p. 196-197) 

 Sobre  essa  elaboração  simbólica  e  material  não  se  espera  nenhuma  homogeneidade  ou 

 algum  tipo  de  consenso  absoluto;  na  verdade,  o  conflito  é  parte  essencial  e  daí  entendemos 

 que  o  público  (ou  os  públicos)  é  uma  construção  difícil.  Por  trás  de  um  problema  público  está 
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 uma  concepção  bastante  específica  sobre  o  “público”  que  foi  elaborado  por  uma  rede  mais  ou 

 menos  difusa  de  atores  atuando  em  suas  arenas.  Nesse  quadro  aparentemente  instável  e  até 

 caótico,  somos  capazes  de  enxergar  uma  grande  capacidade  criativa  e,  nesse  sentido,  essa 

 mobilização é também um “laboratório de experimentação” (CEFAÏ, 2017b, p. 129). 

 Assim,  essa  abordagem  faz  ver  a  criação  de  um  espaço  novo,  a  arena,  em  torno  de  uma 

 situação  nova,  o  problema  público,  para  identificar  formas  também  inovadoras  de  mobilização 

 -  e  por  isso  a  dimensão  do  movimento  social,  enquanto  ação  e  enquanto  organização,  é  tão 

 cara.  Para  Daniel  Cefaï  (2017b),  “o  público  dá  origem  a  novos  mundos”  (p.  138).  Não  se  trata 

 de  excluir  a  ação  estatal  das  nossas  análises,  mas  de  perceber  que  existe  uma  multiplicidade 

 instigante  de  formas  de  agir  em  função  do  público,  dentro  e  fora  do  Estado.  Aqui,  os  estudos 

 sobre  sociedade  civil  e  movimentos  sociais  são  um  combustível  necessário  para  o 

 aprofundamento  das  análises  que  se  vinculam  à  abordagem  da  ação  pública.  Concordando  que 

 a  sociedade  civil  é  uma  categoria  típico-ideal,  definida  como  um  campo  de  poder  no  espaço 

 não-estatal,  caracterizada  pela  sua  dialogicidade,  pela  autolimitação  e  por  uma  proteção 

 jurídica  mínima  (ALVES,  2004),  devemos  admitir  que  “a  relação  entre  movimentos  sociais  e 

 instituições  políticas  é  contingente  e  mutuamente  constitutiva,  cujas  implicações  ou  efeitos 

 decorrentes  são  produzidos  sobre  ambos  os  atores  societários  e  institucionais”  (CARLOS, 

 2015,  p.  86).  Dessa  forma,  as  múltiplas  performatizações  do  público  pelo  Estado  e  por  atores 

 da  sociedade  civil  estão  intimamente  relacionadas,  não  de  forma  homogeneizante,  mas  a  partir 

 de  diversos  “repertórios  de  interação”  (ABERS;  SERAFIM;  TATAGIBA,  2014).  Com  isso  em 

 mente,  Rebecca  Abers  e  Marisa  Von  Bülow,  dentro  dos  estudos  sobre  ativismo  institucional, 

 que  não  são  o  nosso  foco  mas  podem  contribuir  para  a  compreensão  das  mudanças  nas 

 políticas patrimoniais, afirmaram que: 

 Os  movimentos  sociais  têm  lutado  tanto  para  transformar  comportamentos 

 sociais  como  para  influenciar  políticas  públicas.  Como  parte  desses  esforços, 

 muitas  vezes  se  mobilizam  em  prol  de  mudanças  nos  processos  de  tomada  de 

 decisão  estatal,  demandando  a  inclusão  da  sociedade  civil  em  novos  espaços 

 participativos.  Essa  demanda  implica  não  somente  na  criação  de  espaços  de 

 diálogo  entre  atores  da  sociedade  civil  e  do  governo,  mas  da  maior  presença 

 de  ativistas  de  movimentos  sociais  dentro  do  próprio  Estado.  (ABERS; 

 BÜLOW, 2011, p. 65) 
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 Dentro,  então,  de  uma  “ecologia  da  experiência  pública”  (CEFAÏ,  2017a,  p.  190), 

 deve-se  mirar  uma  topografia  errática  de  conflitos,  interações,  acordos,  subjetividades  e 

 mobilizações.  Trata-se  de  perceber,  portanto,  que  as  ações  do  Estado  e  da  sociedade  civil  se 

 dão  a  partir  de  fronteiras  mais  imprecisas  e  ambíguas  do  que  comumente  imaginamos.  Mais 

 precisamente,  importa  admitir  que  as  arenas  públicas  são  formadas  a  partir  de  uma 

 mobilização  coletiva  e  que,  nessa  movimentação  de  caráter  extremamente  contextual,  há 

 atores  a  quem  não  se  permite  fazer  parte.  A  ação  pública  não  é  um  evento  pontual,  harmônico, 

 uníssono,  extraordinário  e  bem  delimitado,  mas  um  fenômeno  difuso,  cotidiano, 

 compartilhado  e  conflituoso.  Se  a  política  pública  é  uma  das  muitas  formas  pelas  quais  a  ação 

 pública  é  performada,  as  análises  devem  se  voltar  para  compreender  como  se  dão  as  outras 

 performances e quais as relações que são construídas nessa “cacofonia”. 

 Para  compreender  essa  pluralidade,  o  componente  territorial  torna-se  central,  já  que 

 “as  ideias  e  as  ações  serão  sempre  aplicadas  por  alguém  em  algum  lugar”  (SPINK;  BURGOS, 

 2019,  p.  108).  A  ação  pública  é  contextual:  “o  lugar  onde  ocorrem  os  problemas  públicos 

 explicita  questões  que  se  originam  da  relação  concreta  dos  habitantes  com  seu  espaço  de  vida, 

 conflitos  e  diversidade  de  interesses  do  contexto  no  qual  estão  inseridos"  (BORGES,  2020,  p. 

 179).  A  análise  deve  levar  a  sério,  então,  a  dinâmica  das  experiências  pessoais  e  grupais,  pois 

 “a  ação  coletiva  se  organiza,  então,  organizando  seus  ambientes”  (CEFAÏ,  2009,  p.  28).  A 

 abordagem  aqui  em  discussão  pede  necessariamente  um  reenquadramento  em  direção  aos 

 atores  e  aos  diferentes  “contextos  de  sentido”  articulados,  ou  seja,  sugerem-se 

 questionamentos  acerca  do  quem,  do  onde,  do  porquê  e  do  como  se  dão  diferentes 

 mobilizações em torno do que se entende por público. 

 Se  a  ação  pública  ainda  não  foi  caracterizada  como  uma  virada  no  campo  científico, 

 fica  claro  que  promove  uma  mudança  de  foco:  “a  abordagem  das  linguagens  de  ação  pública 

 toma  como  ponto  de  partida  a  proposta  de  levar  a  sério  como  as  pessoas  dizem  o  que  estão 

 fazendo:  como  falam  do  trabalho  e  como  trabalham  a  fala”  (SPINK;  SILVA,  2014,  p.  20,  trad. 

 livre).  À  custa  de  certa  repetição,  trata-se  de  sensibilizar  o  olhar,  pois  a  noção  de  política 

 pública  não  dá  conta  de  tudo  que  queremos  e  precisamos  estudar  e,  nessa  falta,  acaba  por 

 invisibilizar  processos  e  pessoas  que  estão  agindo  (sempre  agiram  e  continuarão  a  agir)  em 

 prol  do  público.  É  nesse  sentido,  também,  que  -  à  semelhança  dos  elogios  à  virada 

 interpretativa  -  a  abordagem  da  ação  pública  é  frequentemente  apresentada  conjuntamente  a 
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 uma  visão  normativa  sobre  a  intensificação  do  processo  democrático.  Devemos  atentar,  como 

 aponta Zilma Borges: 

 [para]  o  processo  de  criação  de  outras  formas  de  ação  coletiva  que  emergem 

 da  sociedade,  defendendo  que  estas  podem  se  contrapor  ao  movimento  de 

 desconstrução da política e retração da participação institucionalizada. 

 [Em]  um  período  de  retrocesso  democrático  por  parte  do  Estado,  a  ação 

 coletiva  que  emerge  da  sociedade  ganha  centralidade  e  precisa  ser 

 compreendida  em  sua  potencialidade  de  gerar  oportunidades  de  resistência 

 e  reinvenção  democráticas.  A  análise  de  como  essa  ação  coletiva  tem  se 

 construído  pode  trazer  luz  para  a  compreensão  dos  espaços  ou  interstícios 

 possíveis  de  retomada  de  uma  ação  pública  que  avance  mesmo  com  ações 

 contrárias do Estado. (BORGES, 2020, p. 178, grifos meus) 

 Afirmamos,  então,  que  a  abordagem  da  ação  pública  fornece  perspectivas 

 interessantes  para  estudar  casos  nos  quais  a  política  pública  se  volta  contra  o  público  e  quando 

 existem  “formas  insurgentes  de  ação  pública”  (  Ibidem  ).  Assim,  como  argumenta  Marta  Farah 

 (2001),  não  são  apenas  os  movimentos  neoliberal  e  conservador  que  podem  pautar  a 

 reconstrução  do  Estado  e  das  políticas  públicas,  de  forma  que  “novos  padrões  de  relação  entre 

 Estado  e  sociedade”  (p.  128)  também  são  produtivos  no  sentido  da  democratização.  Olhar 

 para  outras  maneiras  de  agir  significa  também  construir  outras  formas  de  olhar.  Em 

 consonância  com  os  objetivos  de  uma  análise  discursiva  comprometida  com  a  mudança 

 social,  a  abordagem  da  ação  pública  busca  o  diferente  para  ouvir  outras  vozes  que  emergem 

 para  se  insurgir:  “caminhamos  talvez  para  arenas  mais  híbridas,  nas  quais  diferentes 

 linguagens  de  ação  e  diversas  economias  políticas  se  entrecruzam,  às  vezes,  dentro  de  uma 

 postura  de  coabitação  e,  outras  vezes,  de  conflito  direto”  (SPINK,  2013,  p.  179).  Esse 

 transbordamento  conceitual  promovido  no  interior  do  campo  de  Política  Pública  mostra-se 

 bastante  favorável  para  análises  que  procuram  investigar  as  outras  maneiras,  mais  ou  menos 

 explícitas, de construir o público. 

 O  Esquema  02  ilustra  quais  os  conceitos  e  abordagens  teóricas,  no  que  concerne  ao 

 campo  da  Política  Pública,  que  informam  a  pesquisa.  Se  o  interpretativismo  nos  permite 

 compreender  as  políticas  públicas  como  artefatos  discursivos,  a  abordagem  da  ação  pública 

 apresenta  outros  conceitos  que  possibilitam  a  operacionalização  dessas  concepções,  como 
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 mobilização  coletiva  e  arenas  públicas.  De  um  lado,  nessa  abordagem,  é  dado  destaque  à 

 diferentes  mobilizações  em  torno  do  que  pode  ser  nomeado  como  público,  o  que  expande 

 nossas  análises  para  além  da  ação  estatal.  De  forma  complementar,  o  olhar  para  os  atores 

 nessa  abordagem  enfoca  as  mobilizações,  sempre  coletivas  e  contextualizadas,  em  torno  da 

 conformação  de  uma  arena  e  de  um  problema  público.  Ambas  as  abordagens  orientam  a 

 análise para uma visão crítica sobre os atores em determinada arena pública. 

 Esquema 02: Quadro teórico a partir das abordagens interpretativistas e da ação pública 
 Elaboração própria. 

 Se  até  aqui  estabelecemos  os  princípios  normativos  e  as  bases  teóricas  e 

 metodológicas  que  guiam  esta  pesquisa,  os  próximos  dois  capítulos  cumprem  a  função  de 

 aprofundar  as  discussões  próprias  do  campo  do  Patrimônio  Cultural  e  Memória.  Esse  campo 

 do  conhecimento  e  de  atuação  do  Estado  será  entendido  como  uma  arena  pública,  na  qual 

 diferentes  atores  se  mobilizam  em  diferentes  contextos  não  apenas  para  estabelecer 

 significados  diferentes  entre  si  de  “público”,  mas  para  excluir  ou  silenciar  significados 

 distintos. 

 Admitimos,  então,  que  não  há  apenas  uma  forma  de  patrimonialização:  esse  é  um 

 fenômeno  plural,  polissêmico,  construído  por  muitos  atores  além  e  aquém  do  Estado. 

 Partimos  de  uma  estratégia  a  favor  da  procura  de  lugares  de  conflito,  nos  quais  essa 

 diversidade  de  narrativas  -  performances  cacofônicas  -  consegue  emergir  fazendo  com  que  a 

 coerência  da  narrativa  oficial  seja,  mesmo  que  pontualmente,  tumultuada.  É  nessa  desarmonia 
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 que  outras  identidades  podem  ser  ouvidas,  sendo  fundamental  a  prática  de  uma  outra  escuta 

 para  o  projeto  de  ampliação  da  cidadania.  A  esse  aparente  ruído  daremos  o  nome  de  narrativas 

 contra-hegemônicas,  semelhantes  aos  “contra-usos”  encontrados  e  descritos  por  Rogerio 

 Proença  Leite  (2007)  em  seu  estudo  sobre  a  apropriação  popular  do  centro  histórico  de  Recife, 

 materializadas  por  meio  de  iniciativas,  ações,  práticas  cotidianas,  coletivas  ou  pessoais,  mas 

 sempre  públicas.  São  discursos  “contra”  porque  se  apresentam  a  contrapelo  não  apenas  em 

 oposição  a  uma  noção  de  patrimônio,  mas  a  uma  prática  de  patrimonialização  cuja  orientação 

 é  o  apagamento  de  tudo  que  ameace  a  narrativa  oficial.  Fazem  parte  da  luta  pela  hegemonia 

 porque  operam  sobretudo  nas  ideias,  valores  e  crenças  enraizadas,  pois  “a  criação  de  uma 

 nova  hegemonia  implica  a  transformação  do  terreno  ideológico  anterior  e  a  criação  de  uma 

 nova  visão  de  mundo  que  servirá  de  princípio  unificador  para  uma  nova  vontade  coletiva” 

 (MOUFFE,  1979,  p.  191,  trad.  livre).  Trata-se,  enfim,  de  um  processo  transformador  e  radical, 

 porque  atinge  princípios  cristalizados.  Nesse  sentido,  devemos  ser  capazes  de  enxergar  na 

 menor  das  ações,  na  mais  modesta  iniciativa,  uma  grandiosidade  capaz  de  romper  uma  longa 

 tradição de esquecimento. 
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 3. O ESTADO E O ESQUECIMENTO 

 Todas as manhãs tenho os punhos 
 sangrando e dormentes 

 tal é minha lida 
 cavando, cavando torrões de terra, 
 até lá, onde os homens enterraram 

 a esperança roubada de outros homens. 

 (Conceição Evaristo,  Poemas da Recordação  , 2017) 

 Antes  de  apresentar  as  visões  críticas  sobre  a  patrimonialização,  cabe  melhor  caracterizar  o 

 discurso  hegemônico  sobre  o  patrimônio  cultural.  Para  tanto,  a  primeira  seção  deste  capítulo 5

 traz  estudos  que  entendem  essas  políticas  públicas  como  a  ação  Estatal  de  identificação, 

 proteção  e  restauro  daquilo  que  nos  conecta  com  nossa  origem,  a  própria  materialização  da 

 nacionalidade.  Como  se  verá,  essas  concepções  naturalizam  o  conceito  de  patrimônio  e, 

 consequentemente,  a  sua  prática  por  parte  do  Estado.  É  pelo  seu  caráter  homogeneizante  e 

 pela sua tendência à coerência que o chamaremos aqui de discurso hegemônico. 

 A  segunda  seção  aprofunda  a  análise  de  estudos  que  procuraram  problematizar  a 

 noção  hegemônica  de  patrimônio  cultural  ao  desvendar  seus  procedimentos  discursivos  e  as 

 estratégias  utilizadas  pelos  principais  agentes  dos  processos  de  patrimonialização.  Como 

 continuidade,  a  terceira  seção  procura  incorporar  as  contribuições  dos  estudos  decoloniais 

 para  a  construção  de  uma  crítica  contundente  às  políticas  vigentes  de  patrimonialização, 

 entendendo-as como ações deliberadas de memoricídio. 

 3.1 Visões hegemônicas sobre patrimônio e patrimonialização 

 Para  analisar  o  que  chamamos  aqui  de  concepção  hegemônica  sobre  o  patrimônio  cultural, 

 traçamos  um  itinerário  de  leitura  selecionado  abertamente  para  a  apresentação  de  discursos 

 que  serão  posteriormente  criticados.  Nesse  sentido,  os  textos  mobilizados  nesta  seção  devem 

 5  Versão  reduzida  e  adaptada  das  discussões  teóricas  presentes  neste  capítulo  foi  apresentada  no  XVII  Encontro 
 de  Estudos  Multidisciplinares  em  Cultura  (ENECULT)  em  coautoria  com  Marcela  Garcia  Corrêa  em  julho  de 
 2021. 
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 ser  entendidos  não  apenas  como  exemplares  de  uma  narrativa  que  naturaliza  as  ações  de 

 patrimonialização,  mas  como  agentes  criadores  e  mantenedores  desse  discurso.  Partimos  das 

 reflexões  presentes  em  dois  livros  seminais  para  o  campo  do  Patrimônio  Cultural,  A  alegoria 

 do  patrimônio  ,  de  Françoise  Choay  (2017),  e  Uma  história  do  patrimônio  no  Ocidente  ,  de 

 Dominique  Poulot  (2009)  -  historiadora  e  historiador  franceses.  Em  seguida,  mostramos  a 

 profunda  semelhança  entre  essas  reflexões  e  essas  ideias  encontradas  em  estudos  brasileiros 

 sobre  políticas  de  patrimônio  cultural,  bem  como  nas  falas  dos  agentes  canonizados  como  os 

 fundadores  da  prática  estatal  nesse  campo:  Mário  de  Andrade,  Rodrigo  Melo  Franco  de 

 Andrade e Aloísio Magalhães. 

 Os  dois  livros  franceses  têm  objetivos  bastante  próximos:  elaborar  um  desenho  sobre  a 

 história  do  patrimônio  cultural  enquanto  prática,  enquanto  objeto  e  enquanto  conceito.  Mais 

 arraigado  dentro  do  campo,  o  estudo  de  Choay  (2017)  traz  uma  abordagem  longitudinal  sobre 

 a  prática  da  patrimonialização,  desde  suas  origens  até  as  tendências  contemporâneas  à  sua 

 publicação.  Seu  ponto  de  partida  é  a  definição  do  conceito  de  monumento,  que  merece  ser 

 reproduzido na íntegra: 

 A  natureza  afetiva  de  seu  propósito  é  essencial:  não  se  trata  de  apresentar,  de 

 dar  uma  informação  neutra,  mas  de  tocar,  pela  emoção,  uma  memória  viva. 

 Nesse  sentido  primeiro,  chamar-se-á  monumento  tudo  o  que  for  edificado 

 por  uma  comunidade  de  indivíduos  para  rememorar  ou  fazer  que  outras 

 gerações  de  pessoas  rememorem  acontecimentos,  sacrifícios,  ritos  ou 

 crenças.  A  especificidade  do  monumento  deve-se  precisamente  ao  seu  modo 

 de  atuação  sobre  a  memória.  Não  apenas  ele  a  trabalha  e  a  mobiliza  pela 

 mediação  da  afetividade,  de  forma  que  lembre  o  passado  fazendo-o  vibrar 

 como  se  fosse  presente.  Mas  esse  passado  invocado,  convocado,  de  certa 

 forma  encantado,  não  é  um  passado  qualquer:  ele  é  localizado  e  selecionado 

 para  fins  vitais,  na  medida  em  que  pode,  de  forma  direta,  contribuir  para 

 manter  e  preservar  a  identidade  de  uma  comunidade  étnica  ou  religiosa, 

 nacional,  tribal  ou  familiar.  Para  aqueles  que  edificam,  assim  como  para  os 

 destinatários  das  lembranças  que  veiculam,  o  monumento  é  uma  defesa 

 contra  o  traumatismo  da  existência,  um  dispositivo  de  segurança.  O 

 monumento  assegura,  acalma,  tranquiliza,  conjurando  o  ser  do  tempo.  Ele 

 constitui  uma  garantia  das  origens  e  dissipa  a  inquietação  gerada  pela 

 incerteza  dos  começos.  Desafio  à  entropia,  à  ação  dissolvente  que  o  tempo 
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 exerce  sobre  todas  as  coisas  naturais  e  artificiais,  ele  tenta  combater  a 

 angústia da morte e do aniquilamento. (CHOAY, 2017, p. 18, grifos meus) 

 A  partir  disso,  retiramos  os  pontos  centrais  da  tese  da  autora:  a  ação  patrimonial  é  uma 

 prática  que  (1)  se  coloca  na  contramão  do  esquecimento,  em  parte,  inevitável,  e  (2)  é 

 universal,  porque  vital  para  qualquer  sociedade.  A  “identidade”  está  sempre  sob  um  estatuto 

 de  perigo  e  a  resposta  é  estabelecer  pontes  que  nos  liguem  ao  passado,  porque  nele  pode  ser 

 encontrada  a  origem  da  comunidade,  a  raiz  da  identidade  que  foi  gestada  pelas  gerações 

 antecessoras  e,  para  evitar  que  essa  ligação  esmaeça,  há  a  necessidade  de  construção  de 

 suportes.  A  “garantia  das  origens”  é  a  própria  garantia  da  identidade.  Se  a  autora  coloca  esse 

 processo  como  vital  é  porque  entende  que  nenhuma  sociedade  pode  permanecer  sem  lutar 

 contra  o  esquecimento.  Muito  além  de  todas  as  intempéries  capazes  de  interromper  o 

 desenvolvimento  de  uma  “comunidade  étnica  ou  religiosa,  nacional,  tribal  ou  familiar”  -  não 

 importando,  por  tanto,  a  escala  -  é  o  tempo  e  o  consequente  desenraizamento  que  deve 

 mobilizar os maiores esforços. 

 Nesse  concepção,  falar  de  patrimônio  cultural  é  tratar  de  um  processo  natural.  A 

 monumentalização  é  inescapável  e  daí  resulta  a  conclusão  de  ser  uma  prática  universal: 

 mesmos  problemas,  mesmas  respostas  para  todas  as  comunidades.  Para  qualificar  o 

 entendimento  sobre  esse  remédio  às  “inquietações”  geradas  pela  ação  do  tempo  cumpre 

 responder  às  questões  de  qual  passado  deve  ser  lembrado  e  como  esse  passado  deve  ser 

 mobilizado.  Em  relação  à  primeira,  a  autora  deixa  evidente  que  se  trata  de  um  processo  de 

 localização  e  seleção,  pois  “não  se  trata  de  um  passado  qualquer”:  o  que  deve  ser  rememorado 

 são  os  “acontecimentos,  sacrifícios,  ritos  ou  crenças”  (  Ibidem  ).  Nessa  mesma  citação,  Choay 

 dá  dicas  de  como  esse  passado  que  não  é  qualquer  passado  se  dá  a  ver:  é  a  divisão  feita  entre 

 quem  edifica  o  monumento  e  os  seus  destinatários.  De  um  lado,  os  que  localizam  e 

 selecionam,  do  outro  lado,  os  observadores,  que  recebem  a  mensagem  a  partir  do  passado 

 “localizado  e  selecionado”.  A  ordem  aqui  é  fundamental:  primeiro  o  passado  que  não  é 

 qualquer passado é localizado, depois ele é selecionado para posteriormente ser apreciado. 

 Nesse  segundo  polo  a  autora  dá  conta  de  responder  à  pergunta  de  como  um  passado  é 

 mobilizado:  é  a  centralidade  da  dimensão  afetiva  e  emocional.  Se  o  passado  específico  é 

 identificado  de  forma  tão  racional  para  responder  a  uma  demanda  natural,  a  sua  fruição  é 

 inteiramente  subjetiva:  o  monumento  nos  toca  profundamente  e  nos  “encanta”.  Nos 
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 documentos  escritos  podemos  ler  nossas  origens.  Nos  documentos  visuais  nos  é  permitido  ver 

 nossa  identidade.  Enfim,  no  documento  edificado  somos  capazes  de  entrar  no  nosso  passado. 

 Essa  visita  que  se  dá  pelos  sentidos  tem  efeito  catártico,  como  se  fosse  um  banho  que  nos 

 renova ao nos fazer viver o passado, a identidade e a origem. 

 Sendo  essas  as  teses  principais,  que  extrapolam  o  escopo  do  livro  e  configuram  uma 

 crença  nesse  campo  de  estudos,  Choay  usa  da  história  da  França,  berço  do  conceito  de 

 patrimônio,  como  suporte  para  o  aprofundamento  da  pesquisa  sobre  esse  processo 

 “universal”,  já  que,  “na  medida  em  que  se  tornou  uma  instituição  planetária,  ele  [o  patrimônio 

 histórico]  termina  por  fazer  todos  os  países  se  defrontarem  com  as  mesmas  interrogações  e 

 urgências” (CHOAY, 2017, p. 29). 

 Dentre  todas  as  dimensões  trazidas  pelo  estudo,  levantaremos  foco  aqui  para  aquele 

 processo  de  “localização  e  seleção”  de  um  passado  que  não  é  qualquer  passado,  pois  aí  que 

 encontramos  a  explicação  fornecida  para  quem  faz  o  patrimônio.  Com  diversas  mutações  ao 

 longo  do  tempo,  esse  processo  é  capitaneado  pela  figura  do  especialista:  o  monumento 

 histórico  “é  constituído  a  posteriori  pelos  olhares  convergentes  do  historiador  e  do  amante  da 

 arte,  que  o  seleciona  na  massa  dos  edifícios  existentes,  dentre  os  quais  os  monumentos 

 representam  apenas  uma  pequena  parte”  (CHOAY,  2017,  p.  25).  É  a  escolha  de  uma  parcela 

 frente  à  massa.  A  historiadora  encontra  na  ação  dos  antiquários  do  século  XV  uma 

 manifestação exemplar desse procedimento, pois 

 Para  eles,  o  passado  se  revela  de  modo  muito  mais  seguro  pelos  seus 

 testemunhos  involuntários,  por  suas  inscrições  públicas  e  sobretudo  pelo 

 conjunto  da  produção  da  civilização  material.  Não  apenas  esses  objetos  não 

 têm  como  mentir  sobre  sua  época,  como  também  dão  informações  originais 

 sobre  tudo  o  que  os  escritores  da  Antiguidade  deixaram  de  nos  relatar, 

 particularmente  sobre  os  usos  e  costumes.  Desde  que  seja  interpretado  de 

 modo  conveniente,  o  testemunho  das  antiguidades  é  superior  ao  do  discurso, 

 tanto  por  sua  confiabilidade  quanto  pela  natureza  de  sua  mensagem. 

 (CHOAY, 2017, p. 63) 

 O  argumento  se  constrói  em  dois  passos:  primeiro,  a  afirmação  de  que  o  passado  está 

 disponível  para  nos  contar  a  verdade  sobre  os  feitos  de  nossos  antecessores;  segundo,  a 

 despeito  dessa  disponibilidade,  as  informações  não  são  plenamente  acessíveis  e  precisam  de 
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 uma  interpretação  qualificada.  O  papel,  então,  dos  antiquários,  dos  colecionadores,  dos 

 intelectuais,  dos  historiadores,  dos  pesquisadores  -  dos  especialistas  -  é  decifrar  o  que  os 

 testemunhos  querem  nos  dizer.  A  interpretação  do  passado  não  é  espaço  livre;  é  um  trabalho 

 que  pede  mediação.  Com  essa  concepção,  é  o  objeto  que  carrega  os  sentidos,  o  significante 

 comporta  significados  unívocos  que  podem  ser  repassados  a  partir  do  momento  em  que 

 alguém  é  capacitado  para  essa  decodificação.  Indo  além  na  explicação  de  que  “os 

 monumentos  são  os  historiadores  das  respectivas  nações”,  Poulot  (2009)  mostra  o  papel  dos 

 intelectuais  literatos  afirmando  que  “na  França,  a  história  do  patrimônio  foi  profundamente 

 alimentada  pela  literatura”  (p.  161).  Publicado  em  1825,  o  artigo  “Guerra  aos  Demolidores” 

 de Victor Hugo ilustra essa contribuição: 

 O  momento  chegou,  e  não  é  mais  possível  ficar  em  silêncio.  Um  grito 

 universal  é  necessário  para  trazer  a  nova  França  em  socorro  à  antiga.  Todo  o 

 tipo  de  profanação,  de  degradação  e  de  ruína  ameaçam  o  pouco  que  resta 

 desses  admiráveis  monumentos  da  Idade  Média,  onde  se  imprimiu  a  antiga 

 glória  nacional,  a  qual  está  ligada  a  memória  dos  reis  e  a  tradição  do  povo. 

 Enquanto  se  constrói,  a  grandes  custos,  um  sem  número  de  edifícios 

 degenerados,  que  tem  a  ridícula  pretensão  de  serem  gregos  ou  romanos  na 

 França,  mesmo  não  sendo  nem  gregos  ou  romanos,  outros  edifícios 

 admiráveis  e  originais  tombam  sem  que  nem  saibamos  -  seu  único  erro  é 

 serem franceses em sua origem, sua história e seu propósito. (HUGO, 1825) 

 Trata-se  de  um  manifesto  à  preservação  contra  uma  tendência  de  substituição  de  um 

 estilo  arquitetônico  por  outro.  A  questão  central  aqui  é  perceber  o  papel  do  escritor  na 

 definição  do  que  seria  a  “glória  nacional”  em  oposição  aos  “edifícios  degenerados”.  O  autor 

 se  coloca  na  posição  de  intérprete  tanto  da  “nova  França”  como  da  “antiga”:  ele  compreende 

 os  motivos  da  destruição  dos  marcos  do  passado  e  sabe  qual  o  seu  valor  para  a  nação.  Ao 

 escrever,  conclama  um  “grito  universal”  para  todos  verem  o  que  só  ele  parece  perceber.  O 

 autor  aponta  com  isso  uma  cegueira,  pois  ele  sabe  ver  nos  edifícios  antigos  a  “memória  dos 

 reis  e  a  tradição  do  povo”  e,  ao  mesmo  tempo,  consegue  identificar  que  as  novas  construções 

 são  apenas  pretensões  a  uma  estética  estrangeira  e,  portanto,  não  francesa.  A  conclusão  do 

 excerto  deixa  clara  a  posição  de  que  demolir  os  edifícios  significa  colocar  a  própria  história 

 nacional  em  ruínas.  Para  Poulot  (2009),  “Victor  Hugo  inaugurou  a  figura  do  escritor  que 
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 inventa  o  patrimônio,  porta-voz  dos  monumentos,  em  relação  com  uma  religião  estética  que 

 se  erguia  vigorosamente  contra  o  prosaísmo  burguês  e  contra  todas  as  formas  de  destruição  da 

 beleza”  (p.  166).  Os  intelectuais,  nesse  caso,  o  romancista,  têm  papel  fundamental  na 

 articulação  entre  os  conceitos  de  passado  e  nacionalidade  e  as  ruínas  que  Hugo  denuncia  em 

 seus escritos são as evidências mais óbvias de uma relação nociva com o próprio passado. 

 Nessas  circunstâncias,  em  que  “não  é  mais  possível  ficar  em  silêncio”,  os  especialistas 

 emergem  como  solução  à  incapacidade  de  leitura  e  à  indiferença  da  população  em  relação  à 

 sua  própria  história.  Se  o  passado  se  presentifica  por  meio  dos  objetos  testemunhais  com  o 

 auxílio  da  leitura  dos  intelectuais,  é  com  esse  princípio  que  nascem  as  instituições  de 

 memória,  desde  monumentos  públicos  e  museus  a  órgãos  de  proteção.  Tanto  Choay  quanto 

 Poulot  colocam  o  atestado  de  nascimento  das  políticas  oficiais  de  patrimônio  cultural  como  o 

 “Relatório  apresentado  ao  rei  em  21  de  outubro  de  1830  para  que  se  criasse  o  cargo  de 

 inspetor  geral  dos  monumentos  históricos  da  França”  apresentado  pelo  então  Ministro  do 

 Interior,  François  Guizot,  “o  grande  historiador  da  burguesia"  segundo  Jacques  Le  Goff  (2013, 

 p.  74).  Apenas  cinco  anos  depois  da  publicação  do  manifesto  de  Victor  Hugo,  o  ofício  com 

 esse  título  começa  por  admitir  que  “os  monumentos  históricos  que  cobrem  o  solo  da  França 

 causam  admiração  e  inveja  à  Europa  erudita”  e  que  “a  França  não  pode  ficar  indiferente  a  essa 

 parte  notável  de  sua  glória”  (GUIZOT  apud  CHOAY,  2017,  p.  259-260).  Em  outros  termos, 

 em  1830  já  era  de  largo  conhecimento  a  grande  riqueza  histórica  da  França,  mas  esse 

 conhecimento  veiculado  pelos  literatos  e  estudiosos  não  era  suficiente  pois  todo  esse  “tesouro 

 da  antiga  França”  (  Ibidem  )  corria  o  risco  de  ser  corrompido  ou  se  perder.  Aí  reside  a  proposta 

 inovadora e fundante: 

 Criaram-se  centros  de  estudos;  monumentos  foram  preservados  da 

 destruição;  as  câmaras  municipais  e  comunais  destinaram  verbas  para  esse 

 fim  [...].  Esses  esforços,  porém,  produziram  apenas  resultados  incompletos: 

 f  altava  à  ciência  um  centro  que  dirigisse  e  orientasse  as  boas  intenções 

 manifestadas  em  quase  todos  os  cantos  da  França;  era  preciso  que  o 

 impulso  viesse  da  própria  autoridade  superior  e  que  o  Ministro  do  Interior, 

 não  se  limitando  apenas  a  propor  às  Câmaras  uma  alocação  de  recursos  para 

 a  conservação  dos  monumentos  franceses,  impusesse  uma  orientação 

 esclarecida  ao  zelo  das  autoridades  locais.  A  criação  do  cargo  de  inspetor 
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 geral  dos  monumentos  históricos  da  França  parece-me  responder  a  essa 

 necessidade. (GUIZOT apud CHOAY, 2017, p. 260-261, grifos meus) 

 Trata-se  de  uma  reivindicação  para  que  o  Estado  passasse  também  a  tomar  parte  no 

 processo  de  patrimonialização  e  a  razão  principal  é  a  falta  de  uma  autoridade  que  coordenasse 

 e  qualificasse  essa  prática  que  já  estava  em  curso,  mas  dispersa.  Naquele  momento,  apenas  a 

 pena  do  monarca  poderia  impor  uma  ordem  para  a  eficácia  desejada;  para  que  fosse  protegido 

 o  que  deveria  ser  protegido  e  que  essa  proteção  fosse  feita  da  forma  correta  e  “esclarecida”.  O 

 cargo  proposto  evitaria  “que  nenhum  monumento  de  valor  incontestável  pereça  em  razão  da 

 ignorância  ou  da  precipitação  e  sem  que  as  autoridades  competentes  tenham  feito  todo  o 

 possível  para  garantir  sua  preservação”  e  que  “a  boa  vontade  das  autoridades  e  dos 

 particulares  não  se  esgote  em  objetos  indignos  de  seus  cuidados”  (  Ibidem  ).  Nesses  outros 

 trechos  fica  claro  que  o  referido  inspetor  só  poderia  ter  um  olhar  diferenciado  para  aqueles 

 objetos  tidos  como  comuns  ou  descartáveis  para  a  maioria  da  população  e,  por  isso,  a  função 

 primordial  do  inspetor  geral  de  monumentos  franceses  seria  a  realização  de  um  “catálogo 

 preciso e completo” de todos os edifícios que merecessem atenção. 

 A  criação  dessa  inspetoria  marca,  desse  modo,  a  institucionalização  da  função  de 

 especialista.  Se  a  atividade  de  guardar  “resquícios  do  passado”  visando  a  sua  exposição  se  deu 

 desde  o  século  XV  nas  figuras  dos  colecionadores  e  antiquários,  foi  apenas  no  século  XIX  que 

 essa  prática  foi  alçada  à  uma  função  público-estatal:  “a  conservação  dos  monumentos  recebia, 

 assim,  sua  legitimidade  tanto  intelectual  como  política  e  social”  (POULOT,  2009,  p.  174). 

 Esse  momento  foi  chamado  de  Choay  (2017)  de  “fase  de  consagração  do  monumento 

 histórico”,  definição  que  completaríamos  como  “fase  de  consagração  das  políticas  de  proteção 

 ao patrimônio nacional”. 

 Resumidamente,  as  visões  apresentadas  partem  do  pressuposto  de  que  o  objeto  do 

 passado  carrega  em  si  os  sentidos  da  memória,  da  nação  e  da  identidade  de  forma  que  a  perda 

 desse  material  representa  a  perda  desses  mesmos  atributos.  Para  a  decifração  desses 

 testemunhos,  o  especialista  tem  papel  fundamental  pois  só  por  meio  de  uma  leitura 

 qualificada  esses  sentidos  podem  ser  expressos  e  divulgados.  O  objetivo  final  desse  processo 

 é  a  apreciação  desses  objetos  e  de  seus  sentidos  pelos  “destinatários  da  memória”,  de  que  fala 

 Choay,  e  a  sua  proteção  incondicional  para  que  as  futuras  gerações  também  possam  usufruir 

 dessa sensação de proximidade com o próprio passado. 
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 Antes  de  passar  para  visões  críticas  a  essas  premissas,  cumpre  analisar  como  narrativa 

 muito  semelhante  foi  delineada  no  Brasil  para  a  conformação  das  políticas  públicas  de 

 patrimônio  cultural.  Diferentemente  do  contexto  francês  apresentado  acima,  as  ações  de 

 patrimonialização  começaram  a  se  delinear  cerca  de  um  século  após  a  denúncia  de  Victor 

 Hugo  e  o  ofício  de  Guizot.  No  caso  brasileiro,  não  se  tratava  de  garantir  que  o  Estado 

 cumprisse  um  papel  de  identificação  e  proteção  dos  objetos  de  rememoração  da 

 nacionalidade,  mas,  antes,  de  consolidar  a  própria  ideia  de  Nação.  Segundo  Aline  Montenegro 

 Magalhães  (2017),  nas  décadas  de  1920  e  1930,  “vivia-se  um  período  de  busca  pela  essência 

 do  que  era  o  Brasil,  num  processo  de  construção  da  identidade  nacional  na  república  então 

 recentemente  instituída”  (p.  235).  Os  conflitos  não  se  resumiam,  então,  a  proteger  ou  não 

 proteger,  mas  precisamente  ao  que  proteger,  já  que  não  havia  consenso  sobre  o  que  poderia 

 adquirir o adjetivo de nacional. 

 Na  década  de  1920  até  o  início  do  Estado  Novo,  deve-se  ressaltar  a  participação  do 

 Museu  Histórico  Nacional  (MHN)  na  conformação  do  que  viria  a  se  tornar  o  campo  de 

 preservação  do  patrimônio  cultural  no  Brasil.  Tomando  parte  nos  debates  sobre  a  genuína 

 origem  da  brasilidade,  Gustavo  Barroso,  então  diretor  do  MHN,  foi  um  importante  ator 

 político  para  a  constituição  de  uma  rede  em  torno  da  preservação  do  que  seria  considerado 

 monumento  nacional.  Catalisando  sua  relevância  a  partir  da  consagração  de  Ouro  Preto  como 

 primeiro  monumento  nacional,  Barroso  e  seu  grupo  buscavam  a  identificação  da 

 nacionalidade  a  partir  de  uma  reconciliação  com  o  passado  colonial  e  a  exaltação  das 

 características  vistas  como  genuinamente  interioranas  (MAGALHÃES,  2017).  No  início  da 

 década  de  1930,  tal  capital  político  toma  tamanha  importância  que  a  Inspetoria  de 

 Monumentos  Nacionais,  departamento  do  MHN,  passa  a  ser  a  principal  responsável  pela 

 identificação  e  classificação  de  bens  tidos  como  patrimônio  nacional.  Para  Márcia  Chuva 

 (2017),  “as  condições  então  geradas  para  sua  atuação  [do  MHN  e  de  Gustavo  Barroso] 

 poderiam  ser  encaradas  como  um  primeiro  passo,  ainda  muito  tímido,  para  o  que  seria 

 desenvolvido posteriormente” (p. 125). 

 Todas  as  ações  de  patrimonialização  e  a  maior  parte  da  produção  intelectual  sobre  ela, 

 estão,  na  verdade,  centradas  no  papel  dos  intelectuais  modernistas  na  conformação  dessa 

 política.  A  conquista  do  espaço  político  por  parte  desse  outro  grupo  de  escritores  e 

 acadêmicos  é  matéria  que  não  cabe  no  escopo  deste  trabalho,  de  forma  que  nos  concentramos 

 na  forma  como  essa  ligação  entre  intelectuais  e  Estado  em  relação  à  patrimonialização  se  deu 
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 no  Brasil.  De  maneira  geral,  o  projeto  intelectual  modernista  “estava  associado  ao 

 reconhecimento  da  necessidade  de  produzir  uma  imagem  singularizada  do  Brasil  como 

 cultura  e  como  parte  da  moderna  civilização  ocidental”  (GONÇALVES,  2002;  p.  41);  de 

 forma  que  as  ações  e  os  escritos  desses  intelectuais  buscavam  ligar  uma  origem 

 autenticamente  brasileira  à  produção  cultural  daquela  década  e,  ambas,  às  vanguardas 

 europeias,  configurando  uma  “noção  de  origem  como  salto  em  direção  ao  novo”  (CHUVA, 

 2017;  p.  394).  A  questão  era  promover  uma  ideia  da  nação  brasileira  que  fosse,  ao  mesmo 

 tempo,  universal  e  particular  e  a  figura  política  e  literária  central  dessa  articulação  foi  Mário 

 de  Andrade,  responsável  pela  criação  de  um  anteprojeto  de  um  órgão  específico  para  a 

 proteção  do  patrimônio  cultural  brasileiro.  Sobre  esse  esboço  encomendado  pelo  então 

 ministro  da  Educação  e  Saúde,  Gustavo  Capanema,  Maria  Cecília  Londres  Fonseca  (2005), 

 historiadora  e  ex-funcionária  do  IPHAN,  postula  que  “no  seu  anteprojeto,  desenvolveu  uma 

 concepção  de  patrimônio  extremamente  avançada  para  seu  tempo.  [...]  Ao  reunir  num  mesmo 

 conceito  -  arte  -  manifestações  eruditas  e  populares,  afirma  o  caráter  ao  mesmo  tempo 

 particular/nacional e universal da arte autêntica, ou seja, a que merece proteção” (p. 99). 

 Mesmo  que  os  princípios  colocados  no  papel  por  Mário  de  Andrade  não  tenham  sido 6

 executados  na  criação  do  Serviço  do  Patrimônio  Histórico  e  Artístico  Nacional  (SPHAN),  em 

 1937,  os  seus  ideais  permaneceram  no  campo  e  foram  incorporados  na  política  federal  com 

 maior  ênfase  a  partir  da  gestão  de  Aloísio  Magalhães,  como  se  verá  adiante. 

 Independentemente  disso,  os  intelectuais  modernistas  encontraram  no  governo  de  Getulio 

 Vargas  uma  fonte  abundante  para  aplicar  suas  ideias  sobre  a  nacionalidade.  Segundo  a  mesma 

 historiadora,  no  livro  O  Patrimônio  em  Processo:  trajetória  da  política  federal  de 

 preservação  no  Brasil  ,  foi  “durante  o  Estado  Novo  [que]  o  SPHAN  funcionou  efetivamente 

 como  um  espaço  privilegiado  dentro  do  Estado  para  a  concretização  de  um  projeto 

 modernista”  (FONSECA,  2005,  p.  98).  Foi  Rodrigo  Melo  Franco  de  Andrade,  diretor  do 

 SPHAN  durante  mais  de  trinta  anos,  o  responsável  pela  permanência  desse  projeto,  que  se 

 confunde  com  o  próprio  órgão.  Comentando  os  esforços  dessa  gestão,  denominada  pela  autora 

 de  “fase  heróica”,  Fonseca  afirma  que  a  legitimação  da  própria  instituição  apenas  se  deu  com 

 o  tato  do  diretor  no  “desenvolvimento  de  um  trabalho  dentro  dos  mais  rigorosos  e  modernos 

 critérios  científicos;  o  cuidado  na  escolha  de  seus  colaboradores;  a  imagem  de  uma  instituição 

 6  Ainda  que  seu  anteprojeto  não  tenha  sido  plenamente  aceito,  Mário  de  Andrade  foi  assistente  técnico  do 
 SPHAN  em  São  Paulo,  sendo  responsável  por  importantes  estudos  para  tombamento  de  bens  edificados  desde  o 
 início da ação do órgão. 
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 coesa,  desvinculada  de  interesses  político-partidários  e  totalmente  voltada  para  o  ‘interesse 

 público’” (  Idem  , p. 105). 

 No  “Programa”  do  primeiro  número  da  Revista  do  SPHAN,  podemos  ler  alguns  dos 

 princípios  que  regiam  Rodrigo  Melo  Franco  de  Andrade  para  a  constituição  de  uma  nova 

 política  nacional.  Para  o  intelectual  mineiro,  havia  a  necessidade  “de  uma  ação  sistemática  e 

 continuada  com  o  objetivo  de  dilatar  e  tornar  mais  seguro  e  apurado  o  conhecimento  dos 

 valores  de  arte  e  de  história  de  nosso  país”,  afinal  dos  poucos  estudos  existentes  pouco 

 poderia  ser  aproveitado  (ANDRADE,  1937).  E,  depois  de  tecer  comentários  sobre  o 

 patrimônio  nacional,  afirma  tratar-se  “de  um  vasto  domínio,  cujo  estudo  reclamará  longos 

 anos  de  trabalho,  assim  como  a  preparação  cuidadosa  de  numerosos  especialistas  para 

 empreendê-lo”  (  Ibidem  ).  O  argumento  aqui  é  bastante  semelhante  ao  visto  nos  estudos 

 franceses:  ao  órgão  do  patrimônio  cabe,  em  primeiro  lugar,  afirmar  a  importância  do 

 patrimônio  nacional,  de  seu  estudo  e  divulgação;  e,  para  tanto,  deve  abrigar  especialistas 

 capazes  de  cumprir  essa  missão.  A  esses  estudiosos  caberia  quebrar  um  paradigma  vigente 

 incapaz  de  perceber  a  riqueza  histórica,  arquitetônica  e  estética  presente  no  Brasil  e,  para 

 fazê-lo, seria necessário identificar as produções merecedoras de proteção. 

 Segundo  Fonseca  (2005),  os  critérios  que  guiaram  as  decisões  do  órgão  federal  nas 

 suas  primeiras  décadas  foram:  1)  a  “autoridade  dos  técnicos”;  2)  os  “cânones  da  arquitetura 

 modernista”;  3)  a  “autenticidade  das  fontes”;  e  4)  a  “prioridade  em  assegurar  a  proteção  legal 

 dos  bens”  (p.  116).  Novamente,  fica  evidente  o  papel  central  dos  especialistas  na  constituição 

 da  política  nacional  e  dos  critérios  que  a  regiam.  São  os  leitores  autorizados  pela  autoridade 

 estatal  e  intelectual  a  identificar,  divulgar  e  proteger  o  patrimônio  nacional  e,  especificamente 

 no  caso  brasileiro,  responsáveis  por  articular  as  dimensões  universais  e  particulares 

 necessárias  para  a  consolidação  do  projeto  modernista.  Se  na  chamada  “fase  heróica”  da 

 política  nacional  a  noção  de  patrimônio  cultural  e  a  preocupação  em  relação  ao  tema  foi 

 bastante  consolidada  devido  ao  grande  número  de  tombamentos  e  às  articulações  de  Rodrigo 

 Melo  Franco  de  Andrade,  a  “fase  moderna”  -  ainda  na  tipologia  de  Fonseca  (2005)  -  que 

 caracteriza  a  gestão  de  Aloísio  Magalhães  no  IPHAN  foi  marcada  por  uma  expansão  desse 

 conceito com um retorno aos ideais de Mário de Andrade. 

 Mesmo  que  tenha  ocupado  o  cargo  de  presidente  do  Instituto  por  cerca  de  três  anos 

 (1979-1982),  pouco  se  comparado  aos  trinta  anos  de  Rodrigo  M.  F.  de  Andrade  e  aos  onze  do 

 arquiteto  de  carreira  Renato  Soeiro,  as  ações  e  falas  do  designer  Aloísio  Magalhães 
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 imprimiram  uma  marca  profunda  na  história  da  política  nacional  de  patrimônio  cultural. 

 Ainda  que  o  segundo  dirigente  do  IPHAN  tenha  avançado  na  aproximação  das  ações  de 

 patrimonialização  com  o  campo  do  Turismo  e  na  descentralização  das  atividades  do  órgão  por 

 meio  do  Compromisso  de  Brasília  (1970)  e  do  Compromisso  de  Salvador  (1971),  a  figura  de 

 Renato  Soeiro  foi  menos  cultivada  pela  historiografia.  Ao  contrário,  afirma-se  a  gestão  de 

 Magalhães  como  um  grande  marco:  “ora,  desde  1937  o  país  não  assistia,  no  governo  federal,  a 

 tamanha  inovação  conceitual,  reformulação  administrativa,  acréscimo  orçamentário  e 

 implementação  de  projetos”  (FALCÃO,  2017,  p.  23).  O  problema  central  presente  nas  suas 

 falas  é  a  articulação  entre  preservação  da  identidade  cultural  e  o  desenvolvimento,  mais 

 especificamente,  a  possibilidade  da  construção  de  um  vínculo  harmonioso  entre  esses  termos. 

 Em  palestra  dada  no  Seminário  de  Tropicologia,  em  1975,  coordenado  pelo  sociólogo 

 Gilberto  Freyre,  Aloísio  Magalhães  apresenta  a  razão  de  ser  do  recém-criado  projeto  do 

 Centro Nacional de Referências Culturais (CNRC): 

 Que  linha  de  atividade  poderia  ser  planejada  como  contribuição  para  o 

 processo  globalizante,  para  o  desenvolvimento  harmonioso  do  processo 

 cultural  brasileiro?  A  resposta  adequada  desta  questão  estará  sempre  ligada 

 à  possibilidade  de  um  conhecimento  mais  profundo  do  que  é  a  realidade 

 cultural  brasileira.  Resposta  que  hoje  não  se  pode  dar  a  não  ser  de  maneira 

 fragmentada,  setorial.  Nenhum  debruçamento  foi  feito  ainda,  nenhuma 

 tentativa  de  coligir,  compreender,  interpretar,  inter-relacionar  índices 

 referentes  a  hábitos,  costumes,  maneiras  de  ser  do  homem  brasileiro.  [...]  Se 

 não  houver  quem  cuide  e  quem  alerte  para  a  presença  desses  valores,  eles 

 serão  inapelavelmente  eliminados.  [...]  Mas  um  organismo  centralizado 

 poderia  atender  aos  pedidos  das  áreas  setoriais  do  processo  de 

 desenvolvimento.  Sua  missão  seria  juntar,  recuperar  e  classificar  a 

 informação,  para  depois  devolvê-la  à  realidade  nacional  .  Esse  é  o  grande 

 desafio do projeto do CNRC. (MAGALHÃES, 1975, p. 90-91, grifos meus) 

 As  semelhanças  de  forma  e  conteúdo  com  o  ofício  de  Guizot  são  interessantíssimas.  O 

 intelectual  brasileiro  faz  afirmações  categóricas:  (1)  há  um  desafio  na  conciliação  do 

 desenvolvimento  com  a  manutenção  das  singularidades  nacionais;  (2)  a  única  forma  de 

 projetar  essa  articulação  é  por  meio  do  conhecimento  profundo  do  maior  número  de  índices 
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 dessa  realidade  cultural  complexa;  e  (3)  apenas  um  órgão  estatal  centralizado  por  oferecer 

 esse  trabalho.  Trata-se  de  conhecer  e,  conhecendo,  divulgar  esse  conhecimento  sobre  a 

 identidade  nacional.  Nesse  sentido,  encontramos  aqui  um  apelo  muito  semelhante  ao  realizado 

 por  Rodrigo  M.  F.  de  Andrade  na  abertura  da  Revista  do  SPHAN;  para  Magalhães,  mesmo 

 com  quase  quarenta  anos  de  ação  governamental  no  campo  da  preservação,  o  Brasil  carecia  de 

 saber  sobre  si  mesmo.  Por  isso,  havia  a  necessidade  de  uma  ação  mais  direcionada  para 

 “cuidar  e  alertar”  sobre  essa  mesma  indiferença  sentida  pelos  modernistas  do  início  da 

 República.  O  desejo  motivador  para  a  criação  do  Centro  Nacional  de  Referências  Culturais 

 seria,  então,  a  promoção  de  um  locus  institucional  privilegiado  para  a  coleção  de  elementos 

 genuinamente  brasileiros.  Esse  seria  dotado  do  mais  alto  rigor  científico:  “o  Centro  não  faz 

 crítica.  Ele  estabelece  cientificamente,  à  luz  dos  elementos  pertinentes  a  cada  área,  o  que  deve 

 ser estudado. Mas ele não faz o menor comentário” (  Idem  , p. 97). 

 Esse  seria  o  procedimento  para  evitar  a  descontinuidade  então  iminente  da  nossa 

 identidade:  “essa  perda  é,  na  verdade,  a  face  negativa  do  acelerado  processo  de  integração 

 universal  determinado  pelo  avanço  tecnológico"  (MAGALHÃES,  1978,  p.  151)  escreveu  a 

 figura  agora  em  questão  em  texto  que  teria  sido  enviado  ao  alto  escalão  do  governo  , 7

 motivando  a  nomeação  de  Aloísio  Magalhães  para  presidente  do  IPHAN,  em  1979 

 (FALCÃO,  2017).  Nessa  oportunidade,  elogiou  a  singularidade  brasileira,  marcada  por  uma 

 “cultura  nova”  na  qual  “a  assimilação  das  culturas  de  nossa  formação  original  -  a  indígena,  a 

 portuguesa  e  a  africana  -,  se  bem  que  tenha  atingido  razoável  grau  de  elaboração,  é 

 continuamente  enriquecida  por  novos  ingredientes”  (MAGALHÃES,  1978,  p.  152).  Também 

 reconheceu  o  papel  do  IPHAN,  mas  afirmou  que  “a  possibilidade  de  ampliar  e  revitalizar  esse 

 órgão  é  viável  e  lógica.  Assim,  não  haveria  a  criação  de  uma  nova  instituição  e  sim  a 

 dinamização  de  uma  já  existente,  que  passaria  a  cobrir  maior  espectro  de  bens  culturais” 

 (  Idem  ,  p.  157),  avançando  no  que  seria  posteriormente  chamado  de  patrimônio  imaterial. 

 Segundo  Joaquim  Falcão,  que  trabalhou  junto  de  Magalhães  na  década  de  1980,  “tudo 

 apontava  para  uma  política  cultural  que  se  dispusesse  a  conhecer  o  Brasil,  a  identificar  seus 

 múltiplos  referenciais  culturais,  a  redescobrir  sua  heterogeneidade  cultural.  Recuperando-se  a 

 visão do  todo  cultural” (FALCÃO, 2017, p. 25). 

 7  Na  ocasião,  o  texto  foi  enviado  ao  General  Golbery  do  Couto  e  Silva,  então  Chefe  da  Casa  Civil  da  Presidência 
 da República do governo Geisel, e ao Ministro da Educação e Cultura do governo Figueiredo, Eduardo Portella. 
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 Mais  do  que  avaliar  os  efeitos  desses  avanços  conceituais  e  institucionais  ,  cabe  aqui 8

 perceber  a  coerência  presente  nas  narrativas  dos  principais  agentes  da  política  de  patrimônio 

 cultural,  que,  por  sua  vez,  é  reiterada  pelos  principais  estudos  do  campo.  Desde  as 

 manifestações  de  François  Guizot  e  Victor  Hugo  às  declarações  de  Rodrigo  Melo  Franco  de 

 Andrade  e  Aloísio  Magalhães,  percebemos  preocupações  muito  semelhantes  em  relação  ao 

 tema  do  patrimônio:  a  identidade  nacional  corre  perigo  porque  ou  os  seus  suportes  vêm  sendo 

 destruídos  ou  essas  referências  são  desconhecidas.  As  ações  de  identificação  e  proteção 

 tornam-se  urgentes  e  o  tombamento  de  um  bem,  material  ou  imaterial,  é  visto  como  um  ato  de 

 resistência  tanto  à  ação  inexorável  do  tempo  quanto  à  indiferença  dos  próprios 

 portadores-destinatários  dessa  memória.  A  constituição  de  órgãos  estatais  para  a  coordenação 

 desse  salvamento,  que  aqui  leremos  como  políticas  públicas,  representou  no  Brasil  e  na 

 França  uma  adesão  do  corpo  político  às  demandas  formuladas  por  intelectuais  de  vanguarda. 

 A  palavra  “proteção”  para  designar  a  ação  dessas  instituições  define  bem  a  relação  com  seu 

 objeto  de  estudo  e  intervenção:  são  os  edifícios  e  os  modos  de  fazer  autênticos  que  carecem 

 de  socorro;  é  a  identidade  que  precisa  de  custódia  -  não  à  toa  o  campo  do  Patrimônio  é 

 recheado por um vocabulário bélico. 

 Como  visto  nos  excertos  acima,  a  ação  sobre  o  patrimônio  envolve  imensa  devoção 

 somada  a  um  procedimento  científico,  afinal,  busca-se  a  verdade  sobre  a  nacionalidade  e  essa 

 investigação  não  permite  erros.  Não  é  qualquer  cidadão,  mesmo  que  beneficiário  da 

 preservação,  que  pode  enxergar  a  genuinidade  de  uma  manifestação  da  identidade  nacional.  A 

 figura  do  especialista  é  presença  constante,  mesmo  que  assuma  diferentes  formas,  nas  falas 

 sobre  o  patrimônio  cultural.  O  texto  que  levou  Aloísio  Magalhães  à  presidência  do  IPHAN 

 termina com uma afirmação reveladora: 

 Uma  coisa  parece  evidente:  a  certeza  de  que  a  realidade  brasileira  contém 

 riquezas  que  ainda  permanecem  desconhecidas  e  como  que  protegidas  por 

 um  imenso  tapete  que  as  encobre  e  abafa.  Para  descobri-las  e  conhecê-las, 

 dispomos  de  um  admirável  potencial  humano,  rico  de  invenção  e  tolerância. 

 Resta-nos  trabalhar,  mantendo-nos  conscientes  de  nossa  responsabilidade 

 social. (MAGALHÃES, 1978, p. 160) 

 8  Em  artigo,  Paulo  César  Garcez  Marins  (2016)  aponta  que  a  inclusão  dos  bens  imateriais  não  substituiu  o  olhar 
 tendencioso do órgão para o patrimônio edificado do período colonial. 
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 A  tarefa  cívica  do  especialista  é,  no  fim,  uma  descoberta,  pois  a  autenticidade 

 encontra-se  distante  da  vista  comum:  é  uma  instância  presente,  mas  sempre  fugidia, 

 disfarçada,  oculta.  Essa  condição  paradoxal  de  existência  da  identidade  é  precisamente  o  que 

 transforma  todo  agente  do  órgão  de  patrimonialização  em  um  pesquisador  e  em  uma 

 pesquisadora.  Os  suportes  da  identidade,  da  memória  social  devem  ser  encontrados  e,  quando 

 encontrados,  divulgados,  momento  no  qual  impera  o  potencial  pedagógico  da  ação 

 patrimonial.  Na  apreciação  do  próprio  patrimônio,  em  sua  dimensão  mais  emocional  e  afetiva, 

 como  nos  lembrava  Choay,  os  órgãos  estatais  e  seus  especialistas  oferecem  uma  leitura 

 acessível  sobre  o  real  da  Nação.  Nas  posições  analisadas  acima,  a  ação  de  patrimonialização 

 pode  ser  entendida  como  uma  prática  de  mediação:  é  uma  política  que  leva  uma  interpretação 

 da matéria bruta da identidade para um público maior. 

 Nas  seções  seguintes,  esse  pensamento  e  a  forma  como  é  constituído  será  base  para 

 uma  postura  crítica  sobre  o  tema  da  patrimonialização.  Os  textos  mobilizados  acima  estão 

 longe  de  representar  uma  revisão  extensiva  da  literatura  tradicional  do  Patrimônio  Cultural  e 

 Memória;  principalmente  no  tocante  à  história  da  política  brasileira,  apenas  uma  parcela 

 pequena  foi  analisada.  Acreditamos,  no  entanto,  que  essa  simplificação  cumpre  o  papel  de 

 apresentar  as  posições  teóricas  e  os  marcos  históricos  necessários  para  uma  satisfatória 

 apreciação  do  cânone  desse  campo  polêmico  de  ação  do  Estado  e  de  pesquisa.  Afinal,  as 

 referências  aqui  utilizadas  são  as  mais  valorizadas  pelo  mesmo  cânone.  Se  nesta  seção,  as 

 concepções  paradigmáticas  do  campo  foram  o  foco,  a  continuação  deste  trabalho  traz 

 reflexões  que  partem  do  questionamento  sobre  quem  é  o  sujeito  da  fala  supracitada  de  Aloísio 

 Magalhães:  quem  é  o  “nós”  que  precisa  conhecer  a  riqueza  cultural  do  Brasil?  A  quem  resta 

 trabalhar  nessa  missão  de  pesquisa?  Quais  são  os  critérios  que  guiam  esse  ofício  da 

 descoberta  da  autenticidade?  Na  verdade,  as  melhores  perguntas,  como  se  verá,  são  aquelas 

 que indagam sobre quais são os sujeitos assujeitados nesse processo. 

 3.2 Descortinando a hegemonia 

 Se,  como  visto  na  seção  anterior,  as  concepções  dominantes  no  campo  do  Patrimônio  Cultural 

 e  Memória  giram  em  torno  da  descoberta  da  identidade  e  da  ação  mediadora  entre  os  seus 

 suportes  e  a  população  em  geral,  a  crítica  já  feita  a  essa  tradição  se  dá  precisamente  na 
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 reflexão  sobre  o  papel  dos  intelectuais  e  sobre  o  conceito  de  patrimônio.  Com  ênfases 

 diferentes,  as  perspectivas  aqui  colocadas  partem  da  afirmação  de  que  “o  que  sobrevive  não  é 

 o  conjunto  daquilo  que  existiu  no  passado,  mas  uma  escolha  efetuada  quer  pelas  forças  que 

 operam  no  desenvolvimento  temporal  do  mundo  e  da  humanidade”,  e,  por  isso,  há  que  colocar 

 uma  crítica  radical  (LE  GOFF,  2013,  p.  485).  De  um  lado,  autores  e  autoras  rejeitam  a  posição 

 autoritária  dada  aos  especialistas  do  patrimônio,  questionando  o  suposto  estatuto  de 

 objetividade  científica  da  prática  de  seleção  e  preservação.  Do  outro  lado,  a  própria  noção  de 

 patrimônio  como  objeto  que  veicula  e  transmite  a  memória  é  substituída  pelo  entendimento 

 que  a  patrimonialização  é  uma  prática  social,  ou  seja,  são  os  sujeitos  históricos  que  atribuem 

 valor  à  coisa,  não  a  coisa  que  carrega  em  si  a  identidade  nacional.  Esses  dois  pilares  de  crítica, 

 na  verdade,  encontram-se  bastante  interligados.  Os  estudos  mobilizados  aqui,  sempre  focados 

 no  caso  brasileiro,  trazem  reflexões  mais  aprofundadas  para  a  compreensão  dessa  dupla 

 substituição conceitual. 

 Como  explicitado  no  Capítulo  2,  a  concepção  discursiva  sobre  a  prática  de 

 patrimonialização  oferece  um  ponto  de  partida  rico  para  uma  corrente  crítica  de  análise. 

 Trata-se  de  perceber  a  narrativa  construída  pelos  autores  e  autoras  expostos  na  seção  anterior 

 como  uma  perspectiva  hegemônica,  como  “uma  direção  geral  (política  e  cultural)”  (CHAUÍ, 

 1983,  p.  19)  de  como  a  sociedade  entende  e  age  sobre  o  fenômeno  do  patrimônio  cultural. 

 Admitindo  que  essa  coerção  não  é  totalizante  e  que  sempre  há  espaço  para  a  agência  dos 

 sujeitos,  afinal,  a  hegemonia  é  um  equilíbrio  instável,  poderemos  analisar  as  resistências 

 perpetradas  por  diferentes  atores  em  diferentes  contextos.  Se  escolhemos  como  ponto  de 

 partida  a  ênfase  nas  dimensões  discursivas,  continuaremos  a  compreender  a  luta  hegemônica 

 na  arena  do  patrimônio  cultural  a  partir  de  narrativas  que  confrontam  a  concepção  dominante 

 dessa área de atuação estatal. 

 Se  antes  entendíamos  o  patrimônio,  a  identidade  e  a  nacionalidade  como  constatações, 

 como  fatos  a  serem  descobertos,  agora,  podemos  ver  os  mesmos  elementos  como  práticas 

 discursivas.  Se  nas  visões  tradicionais,  o  objeto  histórico  falava  a  história  da  nação,  as  visões 

 críticas  admitem  que  são  sujeitos  históricos  que  atribuem  um  significado  a  determinado 

 objeto,  visando  à  constituição  da  nacionalidade.  De  uma  abordagem  crítica  e  discursiva,  não 

 há  possibilidade  de  neutralidade  e  objetividade  na  prática  da  patrimonialização;  essa  é 

 permeada  por  ideologia.  O  patrimônio  não  carrega  sentido,  o  fato  de  ser  considerado  como 

 patrimônio  já  indica  que  esse  objeto  passou  por  um  ciclo  conflituoso  de  valorização,  de 
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 atribuição  de  sentido.  Alçar  algum  bem  ao  status  de  patrimônio  nacional  significa  não  apenas 

 consagrá-lo  como  símbolo  da  nacionalidade,  mas,  sobretudo,  significa  criar  ,  manter  e 

 difundir  a  própria  “nacionalidade”.  Para  Marilena  Chauí,  inspirada  nas  concepções 

 gramscianas, 

 a  nação  não  é  uma  idealidade,  nem  uma  positividade  disponíveis,  não  é  uma 

 ideia  nem  uma  coisa,  não  é  uma  representação  coletiva,  não  é  um  dado 

 factual  ou  ideal.  Ela  é  uma  prática  sociopolítica,  um  conjunto  de  relações 

 postas  pelas  falas  e  pelas  práticas  sociais  e  políticas  para  as  quais  ela  serve 

 de  suporte  empírico  (o  território),  imaginário  (a  comunidade  e  a  unidade  por 

 meio  do  Estado)  e  simbólico  (o  campo  de  significações,  valores  e  normas 

 culturais  historicamente  produzidas  pelas  lutas  sociais  e  políticas).  (CHAUÍ, 

 2006, p. 55) 

 Ao  contrário  do  que  postulam  os  estudos  e  textos  expostos  na  seção  anterior,  não  há 

 nação  anterior  ao  adjetivo  nacional  e  não  há  qualquer  nacionalidade  inerte  dentro  dos  objetos 

 históricos.  Esses  conceitos  são  produtos,  em  constante  reelaboração,  de  uma  prática  social 

 historicamente  determinada.  São  concepções  que  não  são  colocadas  de  forma  ingênua,  mas 

 servem  a  um  propósito:  tomando  como  exemplo  o  conceito  de  autenticidade,  poderíamos 

 dizer  que,  não  havendo  qualquer  atributo  de  nacionalidade  previamente  estabelecido,  o 

 “autêntico”  é  colocado  como  legitimador  para  esse  discurso  que  almeja  a  verdade.  Não  se 

 trata  de  enunciados  e  práticas  sobre  a  nação,  mas  “  para  dizer  a  nação  ”  (  Ibidem  )  e  é  nesse 

 sentido  que  “a  assim  chamada  ‘preservação’  deve  ser  pensada  como  trabalho  transformador  e 

 seletivo  de  reconstrução  e  destruição  do  passado,  que  é  realizado  no  presente  e  nos  termos  do 

 presente  ” (ARANTES, 1984, p. 9, grifos meus). 

 Dizer  a  nação  é  uma  prática  inacabada,  não  porque  a  “nacionalidade”  se  encontra  em 

 situação  de  perigo  e  perda,  mas  porque  a  eficácia  desses  enunciados  depende  da  sua 

 reiteração,  da  constante  afirmação  do  seu  status  de  verdade  a  partir  de  uma  "constelação  de 

 práticas  e  de  discursos  que  se  rearticulam  ininterruptamente”  (CHAUÍ,  2006,  p.  63).  Uma 

 característica  marcante  desses  discursos  e,  consequentemente,  da  prática  de  patrimonialização 

 é  a  construção  de  uma  imagem  única.  Esse  sentido  de  totalidade,  no  entanto,  "somente  existe 

 como  uma  promessa  sempre  adiada  e  jamais  cumprida”,  pois  os  bens  patrimoniais,  sendo 

 apenas  metonímia  da  nação,  “sempre  convidam  a  um  incessante  processo  de  reconstrução, 
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 uma  interminável  atividade  de  colecionamento,  restauração  e  preservação,  constituindo-se  nos 

 objetos  de  um  desejo  jamais  satisfeito”  (GONÇALVES,  2002,  p.  106).  É  precisamente  essa 

 ambiguidade  entre  a  totalidade  da  nação  e  a  fragmentariedade  do  patrimônio  que  move 

 discursivamente  as  práticas  de  preservação  para  um  movimento  sem  fim.  O  campo  do 

 patrimônio  cultural,  enquanto  atividade  estatal,  apresenta-se  como  uma  ação  de  busca 

 permanente.  Resumindo  esse  processo,  José  Reginaldo  Santos  Gonçalves  (2002)  parte  dos 

 discursos de Rodrigo Melo Franco de Andrade e de Aloísio Magalhães para afirmar que 

 As  'redescobertas  do  Brasil’  são,  simultaneamente,  efeitos  e  precondições 

 para  as  narrativas  sobre  o  Brasil  como  busca  pela  identidade  cultural.  Essa 

 busca  e  suas  eventuais  redescobertas  são  autenticadas,  no  âmbito  das 

 narrativas  de  patrimônio  cultural,  por  meio  da  visualização,  apropriação  e 

 perda  desse  patrimônio.  Enquanto  metáfora  extensa  para  a  nação,  o 

 patrimônio  cultural  é  usado  para  produzir  o  chamado  ‘efeito  de  real’,  no 

 contexto  das  ‘redescobertas  do  Brasil’.  [...]  O  patrimônio  está  sempre  em 

 processo  de  desaparecimento,  seu  resgate  jamais  será  completo,  uma  vez  que 

 aquilo  que  ele  representa  somente  existe  na  medida  em  que  se  perde. 

 (GONÇALVES, 2002, p. 128) 

 A  política  pública  de  patrimônio  cultural  pode  ser  entendida,  então,  como  exemplo 

 paradigmático  para  as  concepções  da  corrente  interpretativista  no  campo  de  Política  Pública:  é 

 uma  ação  estatal  que  cria,  discursivamente,  seu  próprio  objeto  ao  agir  e,  nesse  agir,  afirma  a  si 

 mesma  como  política  não  apenas  legítima,  mas  necessária  e  urgente.  Urgente  e  necessária 

 porque  a  “identidade  nacional”  é  um  objeto  colocado  em  posição  de  constante  perda.  Se  é 

 evidente  que  o  objeto  de  discurso  “identidade”  abarca  múltiplas  concepções,  podendo  ser 

 mobilizado  de  diferentes  formas,  entendemos  que  seus  significados  são,  também, 

 constantemente  alterados  e  adaptados:  se  na  gestão  de  Rodrigo  M.  F.  de  Andrade,  o  passado 

 em  perda  era  a  tradição,  nos  anos  de  Aloísio  Magalhães,  era  a  diversidade;  se  nos  primeiros 

 anos  do  IPHAN,  a  questão  presente  era  dar  a  ver  uma  nacionalidade  ignorada;  na  década  de 

 1970,  era  de  reafirmar  as  posições  de  Mário  de  Andrade  esquecidas  na  década  de  1930;  por 

 fim,  se  na  “fase  heróica”  o  objetivo  era  construir  uma  civilização  a  par  das  sociedades 

 europeias,  na  “fase  moderna”,  era  compatibilizar  as  singularidades  culturais  com  o 

 desenvolvimento  globalizado.  Essas  mutações  na  superfície  dos  sentidos  permitem  que  o 
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 núcleo  do  discurso  da  patrimonialização  sofra  poucas  alterações,  garantindo  os  mesmos 

 padrões de patrimonialização focados nos resquícios do Período Colonial. 

 A  partir  dessas  considerações  ficam  evidentes  os  limites  dos  conceitos  contidos  nas 

 concepções  sobre  patrimônio  cultural  expostos  na  seção  anterior.  O  estudo  da 

 patrimonialização  é  mais  instigante  se  não  nos  questionarmos  sobre  a  coisa,  mas  sobre  o  falar 

 sobre  a  coisa  .  Neste  momento,  resta  explicitar  qual  o  papel  dos  especialistas  nessa  construção, 

 entendendo  que  “as  estórias  narradas  por  intelectuais  nacionalistas  sobre  o  patrimônio  cultural 

 brasileiro  são,  basicamente,  estórias  de  apropriação,  narradas  para  responder  a  uma  situação 

 de  perda  e  com  o  propósito  de  construir  a  nação”  (GONÇALVES,  2002,  p.  31).  Na  leitura  de 

 Laurajane  Smith  (2006),  o  “discurso  autorizado  do  patrimônio”  é  criado  por  e  mantém  a 

 figura  do  “zelador  do  passado”,  definindo  “quem  são  os  seus  porta-vozes  legítimos”  (p.  29, 

 trad. livre). Não há espaço para ingenuidade, portanto. 

 Em  primeiro  lugar,  se  nos  atentarmos  para  os  momentos  históricos  nos  quais  as 

 principais  ações  de  patrimonialização  -  as  mais  consagradas  pela  historiografia  -  foram 

 realizadas,  lembraremos  que  as  gestões  de  Rodrigo  Melo  Franco  de  Andrade  e  Aloísio 

 Magalhães  se  deram  em  contextos  ditatoriais,  um  no  Estado  Novo  e  outro  na  Ditadura 

 Civil-Militar.  Tomando  a  gênese  das  política  nacional  como  momento  privilegiado  para  a 

 discussão  aqui  proposta  e  partindo  do  estudo  seminal  de  Márcia  Regina  Romeiro  Chuva  sobre 

 os  anos  iniciais  do  SPHAN,  perceberemos  que  o  golpe  que  deu  origem  à  ditadura  de  Getulio 

 Vargas  marcou  o  início  do  “nacionalismo  como  política  de  Estado”  (CHUVA,  2017;  p.  87),  de 

 forma  que  as  complexas  relações  entre  atores  políticos  e  intelectuais  que  corporificaram  os 

 momentos  iniciais  da  política  nacional  sobre  patrimônio  cultural  devem  ser  compreendidas  a 

 partir  desse  estatuto  notadamente  autoritário  de  definição  da  Nação  e  do  nacional.  É  nesse 

 sentido que Sergio Miceli chama a atenção para o fato de que: 

 [...]  no  que  diz  respeito  às  relações  entre  os  intelectuais  e  o  Estado,  o  regime 

 Vargas  se  diferencia  sobretudo  porque  define  e  constitui  o  domínio  da 

 cultura  como  um  ‘negócio  oficial’  ,  implicando  um  orçamento  próprio,  a 

 criação  de  uma  intelligentsia  e  a  intervenção  em  todos  os  setores  de 

 produção,  difusão  e  conservação  do  trabalho  intelectual  e  artístico.  (MICELI, 

 2001; p. 197-198; grifos meus) 

 69 



 O  primeiro  passo  para  compreender  criticamente  a  figura  do  especialista  na  política  de 

 patrimônio  cultural  no  Brasil  passa,  então,  por  não  esquecer  qual  foi  o  espaço  político  e  social 

 que  permitiu  seu  florescimento.  Fazendo  uma  leitura  mais  atenta  das  posições  continuamente 

 reafirmadas  sobre  patrimônio  cultural  e  seus  “agentes  de  proteção”,  Márcia  Chuva  lança  luzes 

 afirmando que 

 nessa  concepção,  caberia  a  esses  agentes  apenas  dar  voz  [à  nação],  deixá-la 

 expressar  sua  fala.  Ocultava-se,  assim,  o  papel  de  construtores  (nos  seus 

 vários  sentidos),  enunciantes  de  ideias,  em  favor  do  papel  de  reveladores. 

 Assumiam,  com  isso,  um  papel  magnânimo,  cujo  suporte  era  justamente  a 

 crença  na  ‘causa’  da  preservação  da  memória  nacional.  A  nação  tem 

 sentimentos,  tem  cultura,  mas  precisa  de  porta-vozes.  (CHUVA,  2017,  p. 

 215, grifos meus) 

 Esses  primeiros  “intérpretes  da  nacionalidade”,  no  caso  brasileiro,  foram  os 

 modernistas  do  SPHAN,  que,  como  afirmou  Maria  Cecília  Londres  Fonseca  (2005)  em 

 citação  colocada  na  seção  anterior,  só  conseguiram  aplicar  seus  ideais  com  o  espaço 

 encontrado  no  Estado  Novo.  Nas  palavras  de  Sergio  Miceli  (2001),  a  cooptação  dos 

 intelectuais,  criando  as  figuras  de  escritores-funcionários  e  funcionários-escritores,  respondeu 

 a  uma  demanda  “determinada  pela  crescente  intervenção  do  Estado  nos  mais  diferentes 

 domínios  de  atividade”  (p.  197).  Na  verdade,  esses  intelectuais  encontraram  um  ambiente 

 propício  para  implementar  um  discurso  marcado  pela  suposição  de  ser  apolítico,  ou  seja,  o 

 conhecimento  desses  acadêmicos  (conhecimento  “sobre  a  Nação”)  estava  acima  dos 

 interesses  conjunturais,  configurando  sua  ação  no  domínio  do  governo  mais  como  “missão” 

 do  que  como  “função”.  Sendo  porta-vozes  da  nacionalidade,  colocam-se  acima  do  próprio 

 cidadão,  que  é  nacional,  mas  não  sabe  ler  a  Nação.  Se,  do  lado  do  poder  instituído,  esses 

 intelectuais  forneciam  grande  eficácia  às  políticas  criadas  e  aumentavam  a  rede  de  apoio  ao 

 regime,  do  lado  dos  próprios  acadêmicos  ganhava-se  espaço  quase  que  irrestrito  para  a 

 aplicação de seus ideais. Nesse espaço de privilégio, 

 Os  profissionais  do  SPHAN  se  colocaram  questões  essenciais  de  seu  próprio 

 tempo,  e,  nesse  sentido,  eram  ‘modernos’.  Eram  também  ‘conservadores’, 

 porque  reificaram  o  patrimônio  ao  mesmo  tempo  que  tornaram  seu 

 70 



 conhecimento  algo  publicizado.  Dessa  forma,  o  ‘público’  foi  apropriado  por 

 grupos  determinados,  que  implementavam  e  defendiam  interesses 

 hegemônicos,  tornados,  assim,  interesse  nacional.  Partilhavam,  então, 

 privilégios  que  tal  posição  possibilitava  na  administração  pública  brasileira, 

 de  metamorfosear  prebendas  em  ‘interesse  público’  -  dizendo  ser  ‘público’  o 

 que, na verdade, era privado. (CHUVA, 2017, p. 110, grifos meus) 

 A  partir  das  determinações  do  Decreto-Lei  25,  publicado  pouco  tempo  depois  da 

 instauração  do  Estado  Novo  -  enquanto  o  Congresso  Federal  estava  fechado,  portanto  -,  o 9

 instituto  do  tombamento  forneceu  um  instrumental  de  ação  altamente  eficaz  para  a  imposição 

 dessa  narrativa  sobre  a  nacionalidade.  Segundo  Silvana  Rubino  (1991),  em  sua  dissertação  de 

 mestrado,  essa  ferramenta  é  “o  momento  por  excelência  do  processo  de  preservação.  É  um 

 discurso,  pois  diz  algo  sobre  o  bem,  é  instituinte,  pois  lhe  confere  história.  [...]  Como  no 

 contínuo  contar  e  recontar  dos  mitos,  aproxima  diacronia  e  sincronia”  (p.  10),  razão  da  sua 

 eficácia  em  aproximar  passado  e  presente.  Com  essa  possibilidade  em  mãos,  o  Estado  Novo  e 

 o  grupo  modernista  conseguiram  impingir  uma  narrativa  coesa,  compacta  e  estável:  as 

 produções  edificadas  do  Período  Colonial  foram  alçadas  à  categoria  de  genuinamente 

 brasileiras  e  matriz  de  inspiração  para  as  futuras  gerações.  O  levantamento  feito  por  Rubino 

 (1991)  mostra  que  mais  de  um  terço  de  todos  os  bens  que  seriam  inscritos  nos  Livros  do 

 Tombo  até  1967  (fim  da  gestão  de  Rodrigo  M.  F.  de  Andrade)  foram  tombados  em  1938  e, 

 neste  ano,  cerca  de  metade  se  referia  ao  século  XVIII.  Tomando  toda  a  “fase  heróica”,  esse 

 período  histórico  representa  mais  do  que  54%  de  todos  os  bens  tombados,  levando  a  autora  a 

 afirmar  que  “o  século  XVIII  é  o  século  excelente”  (RUBINO,  1991,  p.  137).  Dentro  desse 

 recorte,  os  estados  de  Minas  Gerais,  Bahia  e  Pernambuco  foram  privilegiados  como  os  locais 

 onde  poderiam  ser  encontrados  esses  resquícios  de  uma  nacionalidade  originária.  Mais 

 especificamente,  até  2015,  cerca  de  70%  dos  bens  tombados  em  nível  nacional  obtiveram  esse 

 estatuto  durante  a  gestão  de  Rodrigo  Melo  Franco  de  Andrade,  garantindo  um  quadro  de 

 patrimonialização  com  “um  mapa  do  Brasil  ainda  distorcido,  com  uma  evidente  hipertrofia  do 

 Sudeste e Nordeste e de certas heranças culturais ali praticadas” (MARINS, 2016, p. 20). 

 9  É  relevante  lembrar  que  outros  projetos  para  uma  política  nacional  de  preservação  foram  criados  antes  da 
 criação  do  SPHAN  e  do  tombamento,  como  pode-se  verificar  em  Rubino  (1991)  e  Pinheiro  (2011,  cap.  5  e  7). 
 No entanto, nenhuma proposta foi levada adiante por meios democráticos. 
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 A  escolha  desses  objetos,  não  de  outros,  foi  revestida  por  uma  ideia  de  rigor, 

 desprendimento  e  cientificidade,  mas  a  patrimonialização  “se  deu  na  medida  em  que  seus 

 agentes  se  auto  representavam  como  guias,  ou  seja,  intelectuais  sábios  capazes  de  determinar 

 o  melhor  rumo  para  construção  da  nação”  (CHUVA,  2017,  p.  110).  Segundo  a  mesma  autora, 

 trata-se  “de  uma  história  objetivada  pelo  exercício,  a  todo  momento,  de  diversos  poderes  - 

 dentre os quais ganha papel de destaque o poder/saber técnico” (  Idem  , p. 73). 

 O  campo  do  patrimônio  cultural  no  Brasil,  enquanto  área  de  atuação  e  de  pesquisa,  é 

 marcado  pela  ideologia  da  tecnocracia.  Desde  o  início,  um  dos  elementos  centrais  dessa 

 prática  foi  a  afirmação  de  que  eram  os  intelectuais  e  estudiosos  que  deviam  dar  a  ver  a 

 autenticidade  da  Nação,  como  se  fossem  os  óculos  pelos  quais  toda  a  população  poderia 

 valorizar  a  sua  própria  herança.  Nas  falas  dos  principais  agentes  encontramos  grande 

 humildade,  pois  seriam  muito  pequenos  para  a  grande  missão  na  qual  estavam  envolvidos  . 10

 Como  visto,  essa  abnegação  não  se  sustenta:  colocados  como  os  únicos  capazes  de  ler  a 

 nacionalidade,  o  discurso  desses  intelectuais,  ao  falar  da  Nação,  falava  sobre  eles  mesmos. 

 Para  Rubino  (1991),  a  constituição  do  patrimônio  enquanto  tema  levou  à  criação  de  um 

 campo  do  conhecimento  que,  ao  mesmo  tempo,  “requisita  e  produz  especialistas”  (p.  159).  A 

 consagração  de  um  bem  como  patrimônio  nacional  não  está,  na  verdade,  descolada  do  parecer 

 técnico  dado  pelo  funcionário,  de  forma  que  não  podemos  deixar  de  lado  as  condições 

 históricas  de  sua  produção.  Sem  isso,  a  patrimonialização  se  torna  a  auto  consagração  do 

 especialista  e  do  órgão  de  preservação.  Indo  além,  a  eficácia  dessa  retórica  encontra-se  no  seu 

 ocultamento enquanto discurso: 

 Assim,  talvez  o  mais  interessante  do  nacional  seja  sua  indeterminação,  sua 

 existência  como  prática  contraditória  em  busca  da  unidade  que  anule  a 

 divisão  social  e  que  não  pode  cumprir-se  senão  esquecendo-se  como  prática, 

 a  qual,  passando  ao  nacionalismo,  se  converte  numa  substância  imortal:  a 

 nação. (CHAUÍ, 2006, p. 55) 

 10  Como  exemplo,  mesmo  sendo  mais  do  que  mero  exemplo,  poderíamos  evocar  as  palavras  de  Mário  de 
 Andrade  endereçadas  ao  então  prefeito  Paulo  Duarte,  em  abril  de  1938:  “Sacrifiquei  por  completo  três  anos  de 
 minha  vida  começada  tarde,  dirigindo  o  Departamento  de  Cultura.  Digo  por  completo  porque  não  consegui  fazer 
 a  única  coisa  que,  em  minha  consciência  justificaria  o  sacrifício:  não  consegui  impor  e  normalizar  o 
 Departamento  na  vida  paulistana”  (ANDRADE,  2015,  p.  318).  À  despeito  de  suas  afirmações,  até  hoje  aquela 
 “aventura  do  Departamento  de  Cultura”  é  colocado  como  a  origem  da  moderna  política  cultural  no  Brasil,  sendo 
 a expressão mais completa dos ideais de Mário de Andrade. 
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 A  construção  discursiva  da  nação  se  dá  pela  naturalização  desse  discurso,  até  que  nem 

 discurso  se  pareça.  O  especialista  é  um  mediador  que  desaparece  na  própria  prática,  restando 

 apenas  o  resultado  da  edificação  do  imaginário  social.  No  entanto,  nada  há  de  natural  na 

 prática  da  patrimonialização,  nada  de  óbvio  na  identificação  que  podemos  sentir  ao  entrar 

 numa  igreja  colonial.  É  nesse  sentido  que  Márcia  Chuva  (2017)  fala  de  “auto  representação”  e 

 que  Sergio  Miceli  (2001)  alerta  para  a  necessidade  de  nos  atentarmos  ao  fato  de  que  “os 

 intelectuais  de  hoje  devemos  muitas  de  nossas  características  às  transformações  institucionais 

 em que estiveram envolvidos esses precursores” (p 246). 

 Essa  característica  tecnocrática  acaba  por  despolitizar  o  campo  do  Patrimônio 

 Cultural.  Se  importa  pouco  para  a  historiografia  tradicional  da  política  que  as  principais 

 inovações  institucionais  foram  feitas  em  contextos  autoritários,  é  porque  aqueles  intelectuais, 

 em  suas  falas  e  ações  “pelo”  patrimônio,  colocaram-se  acima  das  disputas  políticas.  Dentro 

 dos  estudos  sobre  políticas  culturais  no  Brasil,  o  autoritarismo  é  uma  "triste  tradição” 

 (RUBIM,  2007)  inescapável  nas  análises,  o  que  levou  Lia  Calabre  (2014)  a  afirmar  que  “a 

 história  das  políticas  culturais  no  Brasil,  até  a  chegada  do  século  XXI,  teve  seus  pontos  altos, 

 contraditoriamente,  nos  períodos  de  governos  autoritários”  (p.  140).  Não  à  toa  Rodrigo  Melo 

 Franco  de  Andrade  foi  presidente  do  órgão  federal  durante  o  governo  de  onze  presidentes  da 

 República,  do  início  ao  fim  da  Ditadura  do  Estado  Novo,  passando  por  toda  a  Quarta 

 República  e  pelos  primeiros  anos  da  Ditadura  Civil-Militar.  Num  momento  de  intenso  conflito 

 pelo  projeto  político  que  governaria  o  país,  a  política  nacional  de  patrimônio  cultural 

 manteve-se  quase  que  inalterada.  Desde  o  Estado  Novo,  os  intelectuais  do  patrimônio 

 conseguiram  isolar  um  espaço  institucional  privilegiado,  de  maneira  que,  para  quem  está  de 

 fora,  o  objeto  de  ação  do  IPHAN  e  dos  seus  correlatos  subnacionais  é  inequívoco,  não  está 

 envolto  em  ambiguidade.  Sendo  o  contrário  de  incerto,  o  discurso  tecnocrático  faz  do 

 patrimônio  nacional  algo  definido,  preciso,  rigoroso,  exato,  patente,  explícito,  seguro  e 

 resolvido.  Nesse  sentido  que  Maria  Clementina  Pereira  Cunha  denunciava,  no  início  da 

 década de 1990, que 

 Os  vestígios  de  um  passado  construído  para  ser  cultuado  serviram  para 

 reforçar  uma  concepção  de  patrimônio  que  o  destituía  de  toda  historicidade: 

 reiteravam  e  sacralizavam  a  história  do  Estado  como  se  fosse  a  história  de 

 todos  os  homens;  erigiam  no  plano  simbólico  a  unidade  da  nação  capaz  de 
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 ocultar  as  diferenças  e  os  conflitos;  e  acima  de  tudo,  constituíam  o  mais 

 imponente  testemunho  do  próprio  progresso  que  se  buscava  afirmar  como 

 uma  linha  de  inteligibilidade  do  passado  e  de  ocultamento  de  conflitos. 

 Quase  sessenta  anos  depois,  ainda  nos  perguntamos  sobre  como  escapar  de 

 tal  herança,  até  hoje  presente  em  muitas  concepções  e  práticas  profissionais 

 nesta área de trabalho. (CUNHA, 1992, p. 9-10, grifos meus) 

 O  que  as  concepções  apresentadas  nesta  seção  buscam  mostrar  é  que  a  prática  do 

 patrimônio  cultural  e  o  discurso  sobre  a  memória  são,  na  verdade,  imersos  em  conflito.  O  que 

 essa  outra  historiografia  da  política  do  patrimônio  busca  fazer  é  reacender  o  conflito  abafado 

 pela  ideologia  tecnocrática.  Mostram  que  “a  memória  é  essencialmente  uma  construção  social 

 e,  como  tal,  está  sujeita  às  vicissitudes  da  própria  vida  social,  em  especial  aquelas  ligadas  ao 

 poder  ”  (MONTES,  2007,  p.  130).  Admitem  que  “nem  todos  os  grupos  em  uma  mesma 

 sociedade  têm  o  mesmo  poder  de  representação  e  produção  de  identidades  e  memórias” 

 (CHAGAS,  BEZERRA,  BENCHETRIT;  2008,  p.  9).  Afirmam  que  a  “hierarquização  social 

 dos  objetos”  distingue,  “segundo  o  poder  e  o  prestígio,  os  indivíduos  ou  grupos  que  não 

 possuem  e  os  que  possuem”  esses  bens  (CHAUÍ,  2006,  p.  118).  Asseveram  que  “a  memória 

 social  constitui  um  dos  mais  sólidos  alicerces  da  dominação  e  do  poder”,  pois  “a  possibilidade 

 de  construção  fechada  de  uma  versão  unívoca  do  passado  repousa  no  poder  de  decidir  sobre  o 

 que  será  ou  não  preservado  enquanto  registro  à  disposição  da  posteridade”  (DA  SILVA,  1992, 

 p.  18-19).  Enfim,  buscam  evidenciar  as  contradições  sociais  operadas  no  e  pelo  discurso  do 

 patrimônio  cultural  e  de  seus  agentes,  postulando  a  necessidade  imperiosa  de  “politizar  o 

 tema,  reconhecendo  as  condições  históricas  em  que  se  forjaram  muitas  de  suas  premissas” 

 (FENELON,  1992,  p.  31).  Colocando  esses  termos  em  evidência,  alteram  também  os  sujeitos 

 e  objetivos  das  pesquisas,  privilegiando  “a  análise  dos  excluídos,  dos  marginalizados  e  das 

 minorias”,  no  que  Michael  Pollak  (1989)  chamou  de  “memórias  subterrêneas”.  Do  ponto  de 

 vista  de  quem  investiga,  “ao  assentar  a  lupa  sobre  o  tecido  resultante  da  costura  entre 

 memória  e  poder,  o  pesquisador  coloca-se  em  condições  de  compreender  a  teia  de  forças  que 

 lhe confere sentido. Memória e poder exigem-se” (CHAGAS, 2009, p. 136). 

 Trata-se  de  um  redirecionamento  da  questão  e  foi  nesse  sentido  e  com  esse  objetivo 

 que  Antonio  Augusto  Arantes,  então  diretor  do  Conselho  de  Defesa  do  Patrimônio  Histórico, 

 Arqueológico,  Artístico  e  Turístico  do  Estado  de  São  Paulo  (CONDEPHAAT),  lançou  esta 
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 questão  instigante  em  seminário  intitulado  Produzindo  o  Passado:  estratégias  de  construção 

 do patrimônio cultural  (1984): 

 Na  verdade,  preservar  não  é  só  refletir,  resolver  o  como  ;  há  várias  questões 

 que  se  colocam:  como  ,  para  quê,  para  quem  …  Seria  conveniente  que 

 estivéssemos  alertas,  pois  somos  nós  que  fazemos  essa  seleção,  nós  que  nos 

 colocamos  nesses  lugares  na  condição  de  técnicos,  de  pessoas  que  sabem  a 

 respeito  desses  assuntos  mais  do  que  as  pessoas  comuns.  Nesse  sentido,  nós 

 introduzimos,  no  processo  de  produção  da  cultura,  um  dado  novo,  um 

 elemento  novo,  que  é  a  cultura  produzida  por  nós,  intelectuais,  técnicos, 

 pesquisadores,  políticos.  Minha  pergunta  é  muito  nesse  sentido:  como 

 retorna,  como  é  reabsorvida  ou  não,  como  é  digerida  ou  não  essa  cultura  que 

 nós produzimos? (ARANTES, 1984, p. 80-81, grifos meus) 

 Essa  reflexividade  colocada  no  livro  organizado  por  Arantes  e  presente  nas  falas  que 

 compõem  O  direito  à  Memória:  patrimônio  histórico  e  cidadania  ,  organizado  pelo 

 Departamento  do  Patrimônio  Histórico  da  Secretaria  Municipal  de  Cultura  de  São  Paulo, 

 enquanto  chefiada  por  Marilena  Chauí,  indica  que  o  pensamento  crítico  sobre  a  prática  da 

 patrimonialização  não  é  recente  e  foi  gestado  por  intelectuais  engajados  e  engajadas  que 

 ocupavam  cargos  públicos  nos  órgãos  municipais,  estaduais  e  federal  -  experiências  próximas 

 da  “mudança  por  dentro”,  foco  dos  estudos  sobre  ativismo  institucional.  Se  as  instâncias 

 competentes  sempre  foram  preenchidas  por  intelectuais-funcionários/as,  percebemos  que  a 

 partir  da  redemocratização  essas  mesmas  personagens  começam  a  questionar  a  sua  atuação  na 

 direção colocada por Sergio Miceli em artigo publicado em 1987: 

 Os  dilemas  com  que  se  defronta  qualquer  política  de  patrimônio  atualmente 

 se  referem  quase  todos  à  questão  da  democratização  .  Bem  entendido, 

 trata-se  de  democratizar  o  acervo,  os  métodos  de  exposição,  os  espaços  de 

 debate  sobre  o  acervo;  trata-se  igualmente  de  assegurar  a  representatividade 

 dos  setores  da  comunidade  e  dos  movimentos  sociais  atingidos  por  decisões 

 preservacionistas. (MICELI, 1987, p. 47, grifos meus) 
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 No  mesmo  número  da  Revista  do  Patrimônio  Histórico  e  Artístico  Nacional,  Antonio 

 Augusto  Arantes  escreveu  que  “o  fundamental  continua  sendo  tornar  os  órgãos  de  Estado 

 mais  permeáveis  à  sociedade”  (ARANTES,  1987,  p.  55)  e  Leandro  Konder  afirmou  que  “a 

 política  cultural  capaz  de  corresponder  a  uma  opção  democrática  consequente,  hoje,  não  pode 

 deixar  de  ser  uma  escola  de  modéstia;  [...]  na  realidade,  nós  somos  meros  aprendizes  de 

 democracia”  (KONDER,  1987.  p.  12).  Pouco  tempo  depois,  a  promulgação  da  nova 

 Constituição  Federal  passou  a  determinar,  em  seu  Artigo  216,  que  o  patrimônio  cultural  do 

 país  é  constituído  pelos  “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  ”  (BRASIL,  1988,  grifos  meus).  Para  Youssef  Daibert  de 

 Campos  (2016),  o  texto  do  artigo  expressa  a  “necessidade  de  se  demonstrar  a  busca  pela 

 afirmação  de  identidades  culturais  e  sociais  das  minorias,  colocadas  à  margem  dos  processos 

 políticos” (p. 179). 

 Podemos  localizar,  então,  a  década  de  1980  como  um  momento  de  alta  reflexividade 

 no  interior  dos  estudos  e  das  práticas  do  Patrimônio  Cultural,  que  culminará  em  algumas 

 tentativas  de  abertura  da  política  nas  décadas  seguintes.  Partindo  da  experiência  do 

 CONDEPHAAT,  Deborah  Neves  (2018)  afirma  que  naquela  década  “a  visão  do  patrimônio  se 

 ampliou  e  passou  a  considerar  as  mais  diversas  dinâmicas  sociais,  a  memória  de  grupos  e  o 

 entendimento  social  sobre  o  patrimônio  e  sua  importância  na  constituição  da  cidadania”  (p. 

 102-103).  Para  a  autora,  o  processo  de  reabertura  política  e  a  realização  de  concursos  públicos 

 para  a  profissionalização  do  órgão  estadual  permitiu  que,  durante  certo  tempo,  uma 

 consciência  crítica  fosse  gestada  no  interior  do  corpo  técnico  e  do  Conselho,  circunstância  que 

 permitiu  o  primeiro  tombamento  de  um  imóvel  ligado  à  memória  da  ditadura  militar:  o  Arco 

 do Presídio Tiradentes, em 1985 (NEVES, 2018). 

 No  âmbito  federal,  podemos  tomar  a  educação  patrimonial  e  os  inventários 

 participativos  como  exemplares  desse  movimento  de  disputa  interna.  O  primeiro  termo 

 apareceu  no  Brasil  em  1983,  mas  consolidou-se  como  uma  temática  central  na  área  da 

 preservação  do  patrimônio  nacional  a  partir  da  publicação  do  Guia  Básico  de  Educação 

 Patrimonial  ,  em  1997  (IPHAN,  2014).  Nesse  texto,  coloca-se  a  dita  educação  patrimonial 

 como  uma  metodologia  a  ser  aplicada  de  forma  intersetorial,  mas  com  foco  no  Patrimônio 11

 11  Outros  textos  recentes  acerca  da  temática  afirmam  que  a  educação  patrimonial  não  deve  ser  entendida  como 
 uma  metodologia,  mas  como  uma  prática  que  sempre  permeou  as  atividades  de  exposição  em  museus  a  partir  de 
 diferentes perspectivas, umas mais democratizantes do que outras (ver CHAGAS, 2006; SCIFONI, 2015). 

 76 



 Cultural,  a  fim  de  usá-lo  como  “fonte  primária  de  conhecimento  e  enriquecimento  individual 

 e coletivo” (HORTA; GRUNBERG; MONTEIRO, 1997, p. 4). 

 Ainda  que  imbuída  de  concepções  conservadoras,  cuja  crítica  não  cabe  nesta  seção,  a 

 educação  patrimonial,  divulgada  pelo  IPHAN  com  grande  ênfase  a  partir  da  publicação  do 

 Guia  ,  deve  ser  vista  como  uma  tentativa  de  aproximação  entre  as  práticas  tradicionais  de 

 preservação  e  as  comunidades  afetadas  pelas  políticas  de  patrimonialização.  Para  Sônia 

 Florêncio  (2015),  as  atividades  que  envolvem  a  educação  patrimonial  contribuem  “para  a 

 criação  de  canais  de  interlocução  com  a  sociedade  e  com  os  setores  públicos  responsáveis 

 pela  política  de  patrimônio  cultural,  por  meio  de  mecanismos  de  escuta  e  observação  que 

 permitam  acolher  e  integrar  as  singularidades,  identidades  e  diversidades  locais”  (p.  25).  A 

 partir  da  experiência  paradigmática  do  município  de  Iguape  -  SP,  José  Antonio  Zagato  (2017) 

 afirma  a  possibilidade  de  unir  diferentes  atores  na  mesma  mesa  de  deliberação:  “uma 

 estratégia  de  caráter  dialógico,  o  que  pressupôs  o  incentivo  à  inclusão  e  participação  de  atores 

 estatais,  paraestatais,  híbridos  e  não-estatais  –  neste  caso  provenientes  de  distintos  segmentos 

 da  comunidade”  (p.  182).  De  maneira  mais  incisiva,  Simone  Scifoni  (2015)  afirma  a 

 necessidade  de  desvencilhar  a  educação  patrimonial  de  concepções  autoritárias  de  educação  e 

 “torná-la  um  componente  essencial  de  todo  o  processo  de  identificação  do  patrimônio”  (p. 

 197).  Nessa  esteira,  Alberto  Santos  e  Mariana  Nito  (2021)  asseveram  que  a  educação 

 patrimonial  “não  pode  mais  se  tratar  de  transferência  de  conteúdos”  (p.  199),  mas  deve 

 “considerar  os  sujeitos  sociais  como  protagonistas”  (p.  222).  Nessa  vertente  reflexiva,  a 

 criação,  em  2011,  da  Rede  Paulista  de  Educação  Patrimonial  (Repep)  é  um  marco 

 significativo (ANTONINI; NITO; NEVES, 2019). 

 Em  direção  a  esse  objetivo,  acreditamos  que  os  inventários  participativos  são  as 

 iniciativas  mais  avançadas  dentro  das  inovações  gestadas  pelos  órgãos  do  patrimônio.  No 

 Manual  de  Aplicação  ,  afirma-se  que  seu  objetivo  “é  fazer  com  que  diferentes  grupos  e 

 diferentes  gerações  se  conheçam  e  compreendam  melhor  uns  aos  outros,  promovendo  o 

 respeito  pela  diferença  e  o  reconhecimento  da  importância  da  pluralidade.  A  integração  de 

 diversos  agentes  da  comunidade  é  que  vai  determinar  a  qualidade  do  inventário”  (IPHAN, 

 2016,  p.  9).  Para  Mariana  Nito  e  Simone  Scifoni  (2018),  escrevendo  sobre  a  experiência  do 

 inventário  participativo  de  referências  culturais  “Minhocão  contra  Gentrificação”  realizada 

 em  2016,  a  proposta  foi  criada  para  que  “o  processo  de  identificação  se  dê  a  partir  da 

 compreensão  e  do  ponto  de  vista  daqueles  que  são  os  intérpretes  do  patrimônio”  (p.  85). 
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 Tratou-se  de  colocar  em  diálogo  os  órgãos  oficiais  do  patrimônio  cultural,  entidades  da 

 sociedade  civil  engajadas  na  temática,  pesquisadores  e  pesquisadoras  e  moradores  e 

 moradoras da área a fim de “enunciar e anunciar outros patrimônios possíveis” (  Idem  , p. 93). 

 Na  mesma  direção,  é  preciso  ressaltar  ainda  os  avanços  construídos  no  interior  da 

 prática  museológica,  que  levou  à  elaboração  do  que  poderíamos  chamar  de  um  subcampo  do 

 conhecimento:  a  Museologia  Social.  Para  Mario  Chagas  e  Inês  Gouveia  (2014),  “o  que  dá 

 sentido  à  museologia  social  não  é  o  fato  de  ela  existir  em  sociedade,  mas  sim,  os 

 compromissos  sociais  que  assume  e  com  os  quais  se  vincula”  (p.  17).  Há  uma  comunidade 

 própria  de  pesquisadores  e  pesquisadoras  que  se  dedicam  a  reinventar  o  espaço  museológico, 

 que  se  mostra  mais  aberto  e  dinâmico  do  que  as  demais  instâncias  governamentais  da  política 

 de  patrimônio  cultural,  partindo  da  premissa  de  que  “a  participação  social  é  um  elemento 

 estruturante  desse  processo”  de  abertura  dos  museus  diante  das  múltiplas  demandas  sociais  e 

 do aprofundamento democrático (GOUVEIA; PEREIRA, 2017, p. 743). 

 Essas  são  experiências  notáveis  de  crítica  e  reformulação  de  uma  ação  estatal  por 

 agentes  governamentais.  Em  direção  semelhante  à  inflexão  discutida  por  Marta  Farah  (2016) 

 em  relação  aos  campos  da  Saúde  e  da  Habitação,  vemos  a  “imersão  dos  analistas 

 [especialistas]  em  um  ambiente  de  questionamento  e  reflexão  crítica,  e  sua  permeabilidade  a 

 interesses  e  valores  de  outros  grupos  sociais”  para  efetivar  uma  “busca  por  projetos 

 alternativos”  (p.  969).  São  novos  discursos  que  emergem  para  orientar  a  ação  do  Estado  sobre 

 os  patrimônios  e  seus  agentes.  A  democratização  intensificou  contatos  produtivos  entre 

 Estado  e  Sociedade  Civil  e  logrou  novas  definições  sobre  problemas  públicos  a  partir  da 

 ampliação  dos  atores  participantes  das  arenas  públicas  (CEFAÏ,  2017a;  2017b).  Na  esteira  das 

 críticas  teóricas,  focalizadas  nesta  seção,  tanto  a  educação  patrimonial  quanto  o  inventário 

 participativo  e  a  Museologia  Social  demonstram  que  o  Estado  e  as  políticas  públicas  não  são 

 monolíticas  e,  principalmente,  focalizam  a  necessidade  de  quebrar  o  monopólio  do  saber  que 

 dita  o  que  é  patrimônio.  É  fundamental,  portanto,  questionar  qual  o  papel  dos  intelectuais  na 

 construção  dos  sentidos  do  patrimônio  e,  também,  quais  os  efeitos  gerados  pela  manutenção 

 desses  sentidos.  Não  se  trata  de  um  lugar  ou  de  um  questionamento  cômodo,  não  objetiva 

 sê-lo.  Nesse  ponto,  torna-se  imperativo  estudar  a  patrimonialização  mais  do  que  o  patrimônio. 

 As  práticas  de  patrimonialização  comportam  muitos  sentidos,  no  plural;  se  há  possibilidade  de 

 múltiplas  memórias,  múltiplos  intérpretes,  mas  só  observamos  homogeneidade  e  continuidade 

 no  campo  do  Patrimônio  Cultural,  devemos  ser  capazes  de  olhar  com  cautela  para  essa 
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 eternização.  Em  outros  termos,  trata-se  de  observar  quais  os  atores  e  os  discursos  que,  a 

 despeito  de  todos  os  avanços  democratizantes,  ainda  não  participam  da  arena  pública  do 

 Patrimônio  Cultural  no  Brasil  e  da  definição  dos  problemas  públicos  sobre  os  quais 

 organizações  estatais  devem  se  debruçar  nessa  temática.  É  precisamente  esse  olhar  crítico  que 

 abre  espaço  para  o  entendimento  das  políticas  de  patrimônio  cultural  como  políticas  de 

 apagamento e memoricídio. 

 3.3 Políticas de apagamento e memoricídio 

 Esta  seção  busca  analisar  as  contribuições  mais  radicais  para  o  entendimento  da 

 patrimonialização  a  partir  das  críticas  expostas  anteriormente.  Resumidamente,  as  concepções 

 que  serão  abordadas  partem  do  entendimento  de  que  “reconhecer  que  existem  relações  entre  o 

 poder  e  a  memória  implica  em  politizar  as  lembranças  e  os  esquecimentos”  (CHAGAS,  2002, 

 p.  36).  Veremos,  então,  que  as  autoras  e  os  autores  mobilizados  nesta  parte  do  texto 

 promovem  uma  inflexão  analítica:  no  lugar  de  tradição  e  autenticidade,  observamos  relações 

 de  poder  e,  ao  invés  de  preservação,  apagamento.  A  essência  das  críticas  retoma  em  grande 

 parte  o  conteúdo  apresentado  na  Introdução  e,  nesse  sentido,  propomos  um  aprofundamento 

 neste que é um dos pilares desta pesquisa. 

 Em  primeiro  lugar,  é  preciso  delimitar  a  relação  entre  os  conceitos  de  memória  e 

 esquecimento.  De  saída,  afirmamos  que  não  há  oposição;  lembrar  e  esquecer  podem  ser 

 antônimos,  mas  seus  sentidos  não  são  antagônicos.  Na  verdade,  desde  o  nível  individual  até 

 uma  escala  sócio-histórica,  o  esquecimento  opera  em  conjunto  com  o  trabalho  da  memória; 

 são  movimentos  que  ocorrem  em  paralelo.  É  na  tipologia  apresentada  por  Paul  Ricœur  (2007) 

 que  melhor  compreendemos  essa  relação  .  Para  o  filósofo,  “de  um  lado,  as  anotações  sobre  o 12

 esquecimento  constituem,  em  grande  parte,  um  simples  anverso  daquelas  que  dizem  respeito  à 

 memória;  lembrar-se  é,  em  grande  parte,  não  esquecer.  De  outro  lado,  as  manifestações 

 individuais  do  esquecimento  estão  inextricavelmente  misturadas  em  suas  formas  coletivas” 

 (RICŒUR,  2007,  p.  451).  O  autor  localiza  três  diferentes  formas  de  memória  e  de 

 esquecimento  em  relação  ao  nível  de  profundidade  ou  manifestação  e  ao  nível  de  passividade 

 12  Outra  tipologia  também  pode  ser  encontrada  no  artigo  de  Johann  Michel  (2010),  mas,  por  trazer  menos 
 detalhes e grande relação com o trabalho de Ricœur, optamos por priorizar os conceitos desse último. 
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 ou  atividade.  Nesses  termos,  tanto  lembrar  quanto  esquecer  são  trabalhos  que  ora  podem  ser 

 analisados  do  ponto  de  vista  psicológico  (mais  profundo  e  mais  passivo),  ora  a  partir  de  uma 

 abordagem sociológica e política (mais manifesto e mais ativo). 

 O  interesse  deste  trabalho  está  localizado  a  partir  de  um  nível  mais  manifesto,  no  qual 

 Ricœur  localiza  o  esquecimento  e  a  memória  manipulada.  Nesse  âmbito,  conseguimos 

 empreender  uma  análise  sobre  as  maneiras  de  instrumentalização,  de  forma  relativamente 

 manifesta  e  ativa,  “que  resultam  de  uma  manipulação  concertada  da  memória  e  do 

 esquecimento  por  detentores  de  poder”  (RICŒUR,  2007,  p.  93).  A  delimitação  desse  nível 

 mostra-se  imprescindível,  pois  é  na  organização  da  memória  e  do  esquecimento  que 

 encontramos  o  “cruzamento  entre  a  problemática  da  memória  e  a  da  identidade,  tanto  coletiva 

 quanto  pessoal”  (  Idem  ,  p.  94).  Como  explicitado  na  seção  anterior,  essa  organização  é,  acima 

 de  tudo,  de  caráter  narrativo,  de  forma  que  podemos  identificar  que  “as  estratégias  do 

 esquecimento  enxertam-se  diretamente  nesse  trabalho  de  configuração:  pode-se  sempre  narrar 

 de  outro  modo,  suprimindo  e  deslocando  as  ênfases,  refigurando  diferentemente  os 

 protagonistas  da  ação  assim  como  os  contornos  dela”  (  Idem  ,  p.  455).  Ora,  a  literatura  crítica 

 sobre  as  ações  de  patrimonialização  não  fizeram  mais  do  que  mostrar  como  e  quais  ênfases 

 foram  dadas  na  organização  da  narrativa  nacional.  Nessa  escrita  feita  pelos  intelectuais  e 

 órgãos  do  patrimônio,  é  difícil  separar  a  memória  do  esquecimento:  na  identificação  com  o 

 Período  Colonial  mobilizada  pela  patrimonialização  de  “suas”  igrejas,  necessariamente 

 esquecemos  de  elementos  fundamentais,  como  a  escravatura.  Esse  deslocamento  narrativo 

 bastante delicado não é injustificado. 

 Novamente,  afirmamos  que  não  há  espaço  para  ingenuidade  no  estudo  das  narrativas 

 nacionais.  São  histórias  ensinadas  postas  a  serviço  da  dominação  e,  assim,  são  coerentes  e 

 coercitivas.  Não  se  trata  de  um  processo  ou  de  uma  ação  pessoal;  mesmo  que  tenha  efeitos 

 individuais  e  seja  reiterada  nos  níveis  mais  profundos,  trata-se  de  uma  operação 

 sócio-histórica,  com  efeitos  na  identidade.  Como  colocado  pelo  autor,  essa  manipulação  se  dá 

 tanto  de  maneiras  explícitas,  como  comemorações  e  exaltações  públicas,  quanto  de  formas 

 menos  manifestas  e  mais  singelas;  por  isso,  são  articulações  de  difícil  apreensão.  Não  é  óbvio 

 que  ao  re-memorar  e  co-memorar  no  espaço  público,  estamos  reiterando  uma  seleção  e 

 operando  um  esquecimento.  O  que  as  autoras  e  autores  identificados  com  essa  preocupação 

 querem  é  fazer  lembrar  que  nenhum  esquecimento  é  inocente,  ou  seja,  é  um  processo  sempre 

 direcionado para a marginalização de certos grupos. 
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 Aqui  reside  o  nível  mais  manifesto  e  mais  ativo  na  tipologia  de  Ricœur,  trata-se  do 

 dever  de  memória  e  do  dever  de  esquecimento.  São  formas  imperativas  do  lembrar  e  do 

 esquecer  e,  dessa  forma,  necessariamente  objetivam  ou  trazer  à  luz,  se  de  memória,  ou  impor 

 às  trevas,  se  de  esquecimento.  Sendo  movimentos  explícitos  e  ativos,  ocorrem  sempre  em 

 resposta,  são  reações.  De  um  lado,  afirma-se  “você  se  lembrará”,  que  também  significa  “você 

 não  esquecerá”;  do  outro  lado,  impõe-se  “você  esquecerá”,  que  implica,  por  sua  vez,  em 

 “você  não  se  lembrará”.  O  autor  agora  em  questão  identifica  esses  dois  movimentos  em 

 direções  opostas  como  soluções  a  um  trauma  coletivo.  Mais  do  que  entender  os  efeitos  dessas 

 respostas,  a  tarefa  de  memória  e  de  anistia,  respectivamente,  o  mais  interessante  agora  é 

 investigar as causas desse trauma. 

 O  próprio  Ricœur  nos  oferece  uma  ponte  para  o  aprofundamento  nessa  questão.  O 

 autor  afirma  que  “aquilo  que  celebramos  como  acontecimentos  fundadores  são 

 essencialmente  atos  violentos  legitimados  posteriormente  por  um  estado  de  direito  precário.  A 

 glória  de  uns  foi  a  humilhação  para  outros.  À  celebração,  de  um  lado,  corresponde  à 

 execração,  do  outro”  (RICŒUR,  2007,  p.  92).  Assim,  a  chave  para  entendermos  a 

 manipulação  das  narrativas  nacionais,  a  organização  da  memória  e  do  esquecimento  de 

 maneiras  mais  ou  menos  manifestas  e  ativas,  se  dá  na  evocação  da  “relação  fundamental  da 

 história  com  a  violência”  (  Ibidem  ).  Se  o  filósofo  francês  não  avança  no  desmembramento 

 desse  mecanismo,  é  nos  escritos  decoloniais  que  melhor  encontramos  essa  investigação  capaz 

 de entendermos as políticas de memória como políticas do esquecimento. 

 Para  Mignolo  (2017),  a  colonialidade  é  dimensão  fundante  da  própria  noção  de 

 modernidade,  entendo  essa  última  como  “uma  narrativa  complexa,  cujo  ponto  de  origem  foi  a 

 Europa,  uma  narrativa  que  constrói  a  civilização  ocidental  ao  celebrar  as  suas  conquistas 

 enquanto  esconde,  ao  mesmo  tempo,  o  seu  lado  mais  escuro,  a  ‘colonialidade’”  (p.  2).  É 

 próprio  da  extensa  corrente  do  pensamento  descolonial  (aquele  que  pensa  a  colonialidade  e  as 

 opções  descoloniais  ,  nos  termos  de  Mignolo),  então,  compreender  a  dupla  face  da 13

 civilização  ocidental  para  lançar  uma  crítica  contundente  aos  múltiplos  esquecimentos 

 operados  pela  lógica  colonial,  que  envolve  as  dimensões  política,  econômica,  social,  cultural, 

 13  A  literatura  costuma  diferenciar  os  termos  “pós-colonial”,  “descolonial”  e  “decolonial”;  o  primeiro,  mais 
 ligado  a  uma  vertente  ampla  de  estudos  acadêmicos,  o  segundo,  referente  ao  processo  histórico  de 
 descolonização,  e  o  terceiro,  como  postura  acadêmica  e  política  inaugurada  por  intelectuais  da  América  Latina. 
 Essa  certamente  é  uma  redução  da  importante  história  que  o  uso  desses  diferentes  termos  guarda,  mas,  seguindo 
 a  proposta  de  Rufino  (2019),  uso-os  de  forma  indistinta  valorizando  seu  ponto  de  ligação:  o  interesse  na 
 resistência ao regime do colonialismo. 
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 histórica,  estética,  linguística  e  epistêmica.  Nessa  direção,  Aníbal  Quijano  (2007),  afirma  que, 

 a  despeito  do  fim  do  regime  político  do  colonialismo,  “a  colonialidade  é  ainda  a  forma  mais 

 geral de dominação” (p. 170, trad. livre). 

 Partindo  do  termo  foucaultiano  de  biopoder,  Achille  Mbembe  (2018)  assim  inicia  o 

 ensaio  Necropolítica:  biopoder,  soberania,  estado  de  exceção,  política  de  morte  ,  publicado 

 pela  primeira  vez  em  2003:  “a  expressão  máxima  da  soberania  reside,  em  grande  medida,  no 

 poder  e  na  capacidade  de  ditar  quem  pode  viver  e  quem  deve  morrer”  (p.  5),  de  forma  que  é  a 

 partir  dessa  polaridade  que  opera  a  violência  colonial.  A  radicalidade  da  colonização  reside  na 

 utilização  do  racismo  como  “uma  tecnologia  destinada  a  permitir  o  uso  do  biopoder”  (  Idem  ,  p. 

 18)  regulando  a  distribuição  de  quem  pode,  deve  e  vai  morrer.  A  racialização  é  uma  técnica  de 

 governo,  parte  de  um  projeto  biopolítico  de  destruição  desses  povos  portadores  da  “raça” 

 (MBEMBE,  2018),  definição  que  vai  de  encontro  com  a  noção  de  “colonialidade  do  poder”, 

 que,  segundo  Quijano  (2007),  é  “a  classificação  social  baseada  na  ‘raça’  de  toda  a  população 

 mundial  sob  o  poder  eurocentrado”  (p.  171).  Segundo  Luiz  Rufino  (2019),  é  “o  substantivo 

 racial  que  fundamenta  o  projeto  desse  mundo  cindido  que  tem  a  Europa  e  a  supremacia 

 branca/cristã  como  ordem  vigente”  (p.  97).  A  concepção  da  necropolítica  como  originada  no 

 sistema colonial faz o autor camaronês afirmar que: 

 Qualquer  relato  do  surgimento  do  terror  moderno  precisa  tratar  da 

 escravidão,  que  pode  ser  considerada  uma  das  primeiras  manifestações  da 

 biopolítica.  Em  muitos  aspectos,  a  própria  estrutura  do  sistema  de  plantation 

 e  suas  consequências  manifesta  a  figura  emblemática  e  paradoxal  do  estado 

 de  exceção.  Aqui,  essa  figura  é  paradoxal  por  duas  razões.  Em  primeiro 

 lugar,  no  contexto  da  plantation  ,  a  humanidade  do  escravo  aparece  como 

 uma  sombra  personificada.  De  fato,  a  condição  de  escravo  resulta  de  uma 

 tripla  perda:  perda  de  um  ‘lar’,  perda  de  direitos  sobre  o  seu  corpo  e  perda  de 

 estatuto  político.  Essa  tripla  perda  equivale  a  uma  dominação  absoluta,  uma 

 alienação  de  nascença  e  uma  morte  social  (que  é  expulsão  fora  da 

 humanidade)  .  Enquanto  estrutura  político-jurídica,  a  plantation  é  sem  dúvida 

 um  espaço  em  que  o  escravo  pertence  ao  senhor.  Não  é  uma  comunidade 

 porque,  por  definição,  a  comunidade  implica  o  exercício  do  poder  de  fala  e 

 de pensamento.  (MBEMBE, 2018, p. 27, grifos meus) 
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 O  autor  procura  chamar  a  atenção  para  tomarmos  o  racismo  e  a  escravização  como  o 

 primórdio  das  políticas  de  desumanização  e  morte.  É  a  visão  da  História  como  o  acúmulo  de 

 violências.  A  empresa  colonial  consiste  em  uma  estrutura  baseada  na  criação  de  uma 

 “comunidade  de  perda”,  construção  de  indivíduos  que  estão  aquém  da  condição  de 

 humanidade;  como  pertencem  a  outros,  não  podem  falar  ou  pensar.  Trazendo  essas 

 concepções  para  o  foco  deste  trabalho,  é  em  outra  obra  que  Mbembe  apresenta  a  operação 

 dessa  violência  na  escrita  da  história,  que,  do  ponto  de  vista  decolonial,  aparece  como  uma 

 impossibilidade:  “tudo  o  que  os  Negros  viveram  como  história  não  tem  forçosamente  de  ter 

 deixado  vestígios;  e,  nos  lugares  onde  foram  produzidos,  esses  vestígios  não  foram 

 preservados”,  de  onde  o  autor  questiona:  “na  ausência  de  vestígios  e  de  fontes  como  factos 

 historiográficos,  como  se  escreve  a  história?”  (MBEMBE,  2014a,  p.  59).  A  violência  colonial, 

 que  define  que  o  corpo  negro  deve  morrer,  acaba  por  interditar  uma  escrita  da  história  que 

 destaque  esse  mesmo  corpo,  que  o  coloque  como  sujeito  pleno  de  direitos.  Em  nenhum 

 momento  essa  dimensão  da  necropolítica  deve  ser  entendida  como  secundária,  pois  ela  opera 

 na conjunção do apagamento físico e simbólico. 

 Sobre  o  caso  brasileiro,  Abdias  Nascimento  demonstra  a  profundidade  desse  projeto. 

 Em  texto  de  1978,  o  autor  afirma  que  a  narrativa  nacional  “é  uma  versão  concebida  pelos 

 brancos  e  para  os  brancos,  exatamente  como  toda  sua  estrutura  econômica,  sociocultural, 

 política  e  militar  tem  sido  usurpada  da  maioria  da  população  para  o  benefício  exclusivo  de 

 uma  elite  minoritária  brancoide,  presumidamente  de  origem  europeia”  (NASCIMENTO, 

 2019,  p.  35-36).  Para  ele,  a  ideologia  produtora  dessa  usurpação  é  a  democracia  racial  , 14

 “visão  suave,  açucarada,  das  relações  entre  negros  e  brancos  no  país”  (  Ibidem  ).  Em  outra 

 obra, afirma categoricamente que 

 Devemos  compreender  ‘democracia  racial’  como  significando  a  metáfora 

 perfeita  para  designar  o  racismo  estilo  brasileiro:  não  tão  óbvio  como  o 

 racismo  dos  Estados  Unidos  e  nem  legalizado  qual  o  apertheid  da  África  do 

 14  Em  sua  dissertação  de  mestrado,  Márcio  Macedo  (2005)  mostra  que  a  questão  da  “democracia  racial”  era  o 
 principal  tema  em  voga  nos  círculos  de  discussão  sobre  a  questão  racial  no  Brasil  nas  décadas  de  1940  e  1950. 
 No  periódico  editado  por  Abdias  Nascimento,  Quilombo  ,  uma  das  colunas  permanentes  era  “Democracia 
 Racial”,  na  qual  diferentes  matizes  teóricas  sobre  essa  questão  eram  discutidas  e  cujo  texto  de  estréia  foi  de 
 Gilberto  Freyre.  No  presente  trabalho,  no  entanto,  traremos  foco  para  uma  visão  particular  de  Abdias 
 Nascimento  em  anos  posteriores,  que  consideramos  mais  madura  sobre  a  ideologia  da  democracia  racial, 
 desenvolvida  a  partir  da  década  de  1960  -  notadamente  após  o  estudo  A  Integração  do  Negro  na  Sociedade  de 
 Classes  , de Florestan Fernandes. 
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 Sul,  mas  institucionalizado  de  forma  eficaz  nos  níveis  oficiais  de  governo, 

 assim  como  difuso  e  profundamente  penetrante  no  tecido  social,  psicológico, 

 econômico,  político  e  cultural  da  sociedade  do  país.  Da  classificação 

 grosseira  dos  negros  como  selvagens  e  inferiores,  ao  enaltecimento  das 

 virtudes  da  mistura  de  sangue  como  tentativa  de  erradicação  da  ‘mancha 

 negra’  [...]  a  história  não  oficial  do  Brasil  registra  o  longo  e  antigo  genocídio 

 que  se  vem  perpetrando  contra  o  afro-brasileiro.  Monstruosa  máquina 

 designada  ‘democracia  racial’  que  só  concede  aos  negros  um  único 

 ‘privilégio’:  aquele  de  se  tornarem  brancos,  por  dentro  e  por  fora. 

 (NASCIMENTO, 2016, p. 111, grifos meus) 

 Nesses  termos,  o  discurso  da  miscigenação  não  é  apenas  acessório  do  racismo 

 brasileiro,  mas  é  a  forma  pela  qual  essa  violência  é  naturalizada,  aprovada  e  perpetuada.  Sua 

 potência  decorre  do  fato  de  estar  incrustada  tanto  nas  falas  manifestas  do  governo  quanto  no 

 profundo  de  cada  indivíduo.  É  uma  narrativa  que  estabelece  uma  memória  apaziguada  do 

 passado  nacional  e  que,  por  continuidade,  torna  pacífica  a  convivência  do  presente.  Nesse 

 ponto,  é  útil  lembrar  da  fala  de  Aloísio  Magalhães,  paladino  da  “fase  moderna”  do  IPHAN,  no 

 Seminário  de  Tropicologia,  presidido  por  Gilberto  Freyre:  “muitos  acusam  os  portugueses  de 

 certa  negligência,  de  preguiça  intelectual.  Mas  da  mesma  maneira  se  poderia  afirmar  o  oposto. 

 Esses  traços  de  comportamento  são  justamente  favoráveis  à  miscigenação,  à  situação  do 

 colonizador  que  se  apresenta  como  igual  ”  (MAGALHÃES,  1975,  p.  87,  grifos  meus).  É 

 precisamente  esse  discurso  que  Abdias  Nascimento  (2019)  identifica  como  “um  racismo  de 

 tipo  muito  especial”,  porque  “difuso,  evasivo,  camuflado,  assimétrico,  mascarado,  porém  tão 

 implacável  e  persistente”  (p.  34).  Tomando  a  afirmação  de  Magalhães  como  exemplar 

 podemos  ressaltar  que  ela  se  baseia  no  elogio  de  “traços  de  comportamento”  do  branco,  ou 

 seja,  o  sujeito  negro  não  aparece  na  formulação;  está  lá,  mas  não  pode  ser  citado.  Além  disso, 

 o  uso  do  tempo  presente  indica  que  o  colonizador  ainda  se  apresenta,  de  forma  que  as 

 relações  coloniais  que  fundaram  o  país  não  façam  parte  do  passado.  De  novo,  trata-se  de  uma 

 narrativa  coerente  e  coercitiva.  Por  isso,  Abdias  Nascimento  (2016)  afirmou  que  a  ideologia 

 da  democracia  racial  impõe  um  “cerco  fechado”,  repleto  de  eufemismos  e  deslocamentos 

 narrativos,  no  qual  “o  termo  ‘raça’  não  aparece,  mas  é  o  arame  farpado  onde  o  negro  sangra 

 sua humanidade” (p. 92). 
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 Segundo  Márcio  Macedo  (2005),  Nascimento  faz  parte  de  uma  corrente  de 

 pensamento  que  procurou,  a  partir  das  décadas  de  1940  e  1950,  distanciar-se  do  ideal  de 

 branqueamento,  inaugurando  “uma  fase  de  atuação  em  que  os  intelectuais  negros  não 

 acreditavam  mais  numa  assimilação  completa  da  sociedade  através  da  introdução  de  todos  os 

 elementos  do  grupo  racial  dominante”  (p.  27),  promovendo  um  caminho  no  sentido  do 

 “enegrecimento  ou  racialização,  estratégia  de  ascensão  grupal  e  um  certo  questionamento  do 

 status  quo  racial”  (p.  28).  Nesse  sentido,  trata-se  de  uma  inflexão  no  pensamento  sobre  as 

 relações  raciais  no  país.  Trazendo  o  foco  para  a  questão  cultural,  o  autor,  em  texto  de  1979, 

 ainda denuncia um dos “tentáculos” da escravização: 

 No  sentido  de  apagar  da  lembrança  do  afro-brasileiro  a  horripilante  etapa  da 

 história  brasileira  do  escravagismo,  a  camada  dominante  no  Brasil  não  tem 

 poupado  esforços.  Com  essa  providência  se  conseguiriam  vários  benefícios: 

 primeiro,  aliviaria  a  consciência  de  culpa  dos  descendentes  escravocratas,  os 

 mesmo  que  ainda  hoje  continuam  dirigindo  os  destinos  do  país;  segundo, 

 simultaneamente  ao  desaparecimento  do  seu  passado,  o  negro  brasileiro 

 assistiria  também  à  obnubilação  de  sua  identidade  original  ,  de  sua  religião 

 de  berço  e  de  sua  cultura,  o  que  resultaria  na  erradicação  da  personalidade 

 africana  e  do  orgulho  que  lhe  é  inerente.  (NASCIMENTO,  2019,  p.  110, 

 grifos meus) 

 A  democracia  racial,  o  racismo  brasileiro,  então,  apresenta-se  como  uma  interdição 

 não  apenas  física,  mas  sobretudo  simbólica  -  retornando  à  preocupação,  aqui  colocada  pelas 

 palavras  de  Mbembe,  sobre  a  escrita  de  uma  história  da  escravização  e  dos  escravizados.  É 

 nesse  sentido  também  que  Lélia  Gonzalez  (2020a)  afirma  que  o  “mito  da  democracia  racial”  é 

 um  “modo  de  representação/discurso  que  encobre  a  trágica  realidade  vivida  pelo  negro  no 

 Brasil”  (p.  38).  Conjuntamente  a  esse  instrumento  discursivo,  o  início  da  República  brasileira 

 foi  marcado  por  políticas  de  branqueamento  e  não  inclusão  da  população  negra  no  mercado  de 

 trabalho,  fato  também  denunciado  por  Lélia  Gonzalez  (2020b)  e  Abdias  Nascimento  (2016). 

 No  ensaio  “Por  um  feminismo  afro-latino-americano”,  publicado  pela  primeira  vez  em  1988, 

 a  autora  afirma  que  “o  racismo  latino-americano  é  sofisticado  o  suficiente  para  manter  negros 

 e  índios  [sic.]  na  condição  de  segmentos  subordinados  dentro  das  classes  mais  exploradas 

 graças  à  sua  forma  ideológica  mais  eficaz:  a  ideologia  do  branqueamento  ”,  responsável  por 
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 reproduzir  e  perpetuar  a  “crença  de  que  as  classificações  e  valores  da  cultura  ocidental  branca 

 são  os  únicos  verdadeiros  e  universais”  (GONZALEZ,  2020c,  p.  143).  O  Brasil  republicano 

 nasce,  então,  com  a  exclusão  simbólica  e  material  da  negritude,  dos  negros  e  das  negras. 

 Nomear  esses  processos  como  miscigenação,  biológica  e  cultural,  implica  impossibilitar 

 designá-los  como  estupro  e  apagamento:  esquece-se  da  violência  para  lembrar-se  de  uma 

 trajetória  nacional  harmoniosa.  Para  Lélia  Gonzalez  (2020c),  esse  é  um  “silêncio  ruidoso  no 

 que  diz  respeito  às  contradições  sociais”  (p.  144).  Para  esse  processo  de  esquecimento,  Sueli 

 Carneiro, em sua tese de doutorado, dá o nome de epistemicídio. 

 O  epistemicídio  é,  para  além  da  anulação  e  desqualificação  do  conhecimento 

 dos  povos  subjugados,  um  processo  persistente  de  produção  da  indigência 

 cultural  :  pela  negação  ao  acesso  à  educação,  sobretudo  de  qualidade;  pela 

 produção  da  inferiorização  intelectual;  pelos  diferentes  mecanismos  de 

 deslegitimação  do  negro  como  portador  e  produtor  de  conhecimento  e  de 

 rebaixamento  da  capacidade  cognitiva  pela  carência  material  e/ou  pelo 

 comprometimento  da  auto-estima  pelos  processos  de  discriminação  correntes 

 no  processo  educativo.  Isto  porque  não  é  possível  desqualificar  as  formas  de 

 conhecimento  dos  povos  dominados  sem  desqualificá-los  também, 

 individual  e  coletivamente,  como  sujeitos  cognoscentes.  E,  ao  fazê-lo, 

 destitui-lhe  a  razão,  a  condição  para  alcançar  o  conhecimento  ‘legítimo’  ou 

 legitimado.  Por  isso  o  epistemicídio  fere  de  morte  a  racionalidade  do 

 subjugado ou a sequestra, mutila a capacidade de aprender. 

 É  uma  forma  de  sequestro  da  razão  em  duplo  sentido:  pela  negação  da 

 racionalidade  do  Outro  ou  pela  assimilação  cultural  que  em  outros  casos  lhe 

 é imposta. (CARNEIRO, 2005, p. 97) 

 Trata-se  da  reiteração  da  ilegitimidade  do  ser  do  Outro  -  e  aqui  podemos  lembrar  que  o 

 que  é  miscigenado  também  é,  consequentemente,  não  legítimo  ,  de  forma  que  o  conceito  é  um 

 exemplo  dessa  operação  que  esmaece  a  identidade  negra  dentro  da  narrativa  nacional.  A 

 etimologia  da  palavra  indigente  mostra  que  a  semântica  direciona  a  uma  ausência,  indica  um 

 sujeito  que  necessita  de  algo.  Na  definição  apresentada  pela  filósofa,  apreendemos  que  o 

 epistemicídio  promovido  pelo  racismo  retira  do  sujeito  negro  a  própria  condição  de 

 racionalidade,  de  saber  quem  se  é.  Ainda  nas  palavras  da  autora,  o  “não-ser”  do  negro  “afirma 
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 o  Ser.  Ou  seja,  o  Ser  constrói  o  Não-ser,  subtraindo-lhe  aquele  conjunto  de  características 

 definidoras  do  Ser  pleno:  autocontrole,  cultura,  desenvolvimento,  progresso  e  civilização.  No 

 contexto  da  relação  de  dominação  e  reificação  do  outro,  instalada  pelo  processo  colonial,  o 

 estatuto  do  Outro  é  o  de  ‘coisa  que  falta  ’”  (  Idem  ,  p.  99,  grifos  meus).  Um  dos  elementos 

 faltantes  é  precisamente  a  possibilidade  de  escrever  sua  história,  de  ter  uma  memória 

 compartilhada  e  tornada  pública.  Os  efeitos  disso  são  devastadores:  “a  negação  da  identidade, 

 da  racialidade  negra,  no  qual  a  miscigenação  é  um  operador,  implica  no  plano  político  em 

 destituir  o  negro  da  condição  de  um  grupo  de  interesse,  a  ser  reconhecido,  é  uma  estratégia  de 

 controle  e  anulação  do  sujeito  político”  (  Idem  ,  p.  282).  Nessa  direção,  mas  apresentando  uma 

 leitura  da  decolonização  e  da  colonialidade  a  partir  dos  ensinamentos  das  religiões 

 afro-brasileiras, Luiz Rufino (2019) afirma que: 

 A  política  colonial  sempre  foi  e  sempre  será  uma  biopolítica.  Por  aqui,  há 

 mais  de  cinco  séculos  se  empilham  corpos,  se  cavam  covas  rasas,  assim 

 como  se  investe  em  tecnologias  de  contenção,  tortura  e  docilização  dos 

 mesmos.  Para  além  da  manutenção  do  genocídio  de  indígenas  e  negros,  há 

 também  o  investimento  na  perpetuação  do  esquecimento.  Essa  dimensão  é 

 aquela  que  os  iorubás  conhecem  como  a  morte  espiritual,  a  morte  não  física. 

 A  empresa  colonial  mata  de  inúmeras  formas,  seja  com  balas,  com  a 

 precarização  da  vida,  com  o  desarranjo  das  memórias,  com  o  desmantelo 

 cognitivo,  com  a  coisificação  do  ser  ou  com  a  produção  e  a  manutenção  do 

 trauma. (RUFINO, 2019, p. 130, grifos meus) 

 O  regime  da  colonialidade,  que  muito  supera  a  era  do  colonialismo  europeu,  produz 

 cotidianamente  desvios  e  condição  de  não  ser  (CARNEIRO,  2005;  RUFINO,  2019).  É  nesse 

 sentido  que  podemos  entender  a  afirmação  de  Mignolo  (2008):  “a  opção  descolonial  é 

 epistêmica”  (p.  290).  Vê-se,  então,  que  o  imperativo  de  luta  contra  a  colonialidade,  definida 

 por  Luiz  Rufino  (2019)  como  “um  paradigma  hegemônico  monocultural  e  monorracionalista” 

 (p.  36),  tem  como  principal  frente  a  dimensão  epistemológica,  ou  seja,  de  quais 

 conhecimentos são reconhecidos, valorizados e praticados. 

 Em  fala  realizada  em  2009,  Carneiro  relacionou  a  problemática  da  destituição  do 

 caráter  de  sujeito  com  a  política  pública  cultural,  entendida  como  fator  responsável  pela 

 “folclorização,  a  fossilização  e  a  fixação  das  culturas  negras  em  imagens  de  controle  que 
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 legitimam  [sua]  expropriação  e  deslocam  as  culturas  negras  do  âmbito  da  contemporaneidade 

 por  meio  do  branqueamento  dessas  expressões”  (CARNEIRO,  2020,  p.  271).  A  política 

 pública  de  patrimônio  opera,  nesse  sentido,  a  “  expropriação  cultural  que  se  processa  quando 

 as  marcas  culturais  negras  sofrem  transfiguração  de  produtos  culturais  ‘nacionais’ 

 desencarnados  de  sua  negritude”  (  Ibidem  ,  grifos  meus).  Pelo  impacto  que  essa  prática 

 representa,  Rufino  (2019)  afirma  que  “o  não  esquecimento  é  substancial  para  a  invenção  de 

 novos  seres,  livres  e  combatentes  de  qualquer  espreitamento  do  poder  colonial”  (p.  16).  Nessa 

 leitura,  a  narrativa  da  nacionalidade  retira  a  possibilidade  das  tradições  e  histórias  negras  se 

 afirmarem  como  tal.  A  homogeneidade  da  identidade  brasileira,  levada  a  cabo  pelas  ações  de 

 patrimonialização,  é  construída  em  detrimento  e  pela  interdição  das  identidades  não-brancas. 

 É  uma  construção  narrativa  ao  mesmo  tempo  delicada  e  avassaladora,  porque  retira  das 

 populações  dominadas  a  chance  de  se  reconhecerem  enquanto  estereotipa  e  folcloriza  as 

 características  desses  mesmos  grupos  para  compor  a  “identidade  nacional”.  Assim,  olhar  para 

 as  políticas  públicas,  no  geral,  e  para  as  ações  de  patrimonialização,  especificamente,  a  partir 

 da  descolonialidade  significa  “pensar  a  partir  da  exterioridade  e  em  uma  posição  epistêmica 

 subalterna  vis-à-vis  à  hegemonia  epistêmica  que  cria,  constrói,  erige  um  exterior  a  fim  de 

 assegurar sua interioridade” (MIGNOLO, 2008, p. 304). 

 Um  olhar  atento  aos  monumentos  no  espaço  público  de  São  Paulo  pode  oferecer  um 

 indício  interessante  desse  processo.  Hoje,  a  cidade  conta  com  367  monumentos,  mas  esses 

 não  são  espalhados  de  forma  igualitária  pelo  espaço:  171  monumentos  (46,6%)  encontram-se 

 em  cinco  distritos  (Moema,  Sé,  República,  Jardim  Paulista  e  Consolação)  enquanto  sessenta 

 distritos  possuem  um  ou  nenhum  monumento  (INSTITUTO  PÓLIS,  2020a).  Essa  abordagem 

 da  organização  do  espaço  urbano  também  mostra,  empiricamente,  muito  sobre  nossa 

 desigualdade  material  e  simbólica.  Se  a  disposição  dos  monumentos  públicos  já  indica  um 

 apagamento  da  representação  negra,  o  conteúdo  dessas  homenagens  torna  esse  processo  ainda 

 mais  patente.  Dentre  os  367  monumentos,  apenas  cinco  (pouco  mais  do  que  1%)  representam 

 pessoas  negras  :  “Luiz  Gama”  (1931),  “Engraxate  e  o  Jornaleiro”  (1950),  “Mãe  Preta” 15

 (1955),  “Mariguella”  (2004)  e  “Zumbi  dos  Palmares”  (2016)  -  todos  na  região  central  da 

 cidade  (INSTITUTO  PÓLIS,  2020a).  A  questão  da  monumentalização  é  apenas  uma  das 

 facetas  da  política  pública  de  patrimônio  cultural,  mas  já  é  capaz  de  indicar  a  marginalidade 

 15  Em  agosto  de  2021,  foram  anunciadas  cinco  novas  estátuas  de  personalidades  históricas  negras:  a  escritora 
 Carolina  Maria  de  Jesus,  o  sambista  Geraldo  Filme,  o  atleta  Adhemar  Ferreira  da  Silva,  a  sambista  Deolinda 
 Madre e o compositor Itamar Assumpção (DAMASCENO; CAMAZANO, 2021). 

 88 



 simbólica  da  história  negra  e  negra  feminina  dentro  do  país  da  “democracia  racial”.  Ao 

 mesmo  tempo  que  a  negritude  é  colocada  como  parte  fundante  da  “identidade  nacional”,  ela  é 

 incorporada de forma inferiorizante - fato manifesto no próprio espaço público. 

 As  identidades  subalternizadas  encontram-se,  assim,  num  meio  termo  entre  a  presença 

 e  a  ausência;  posição  que  apenas  implica  prejuízos  psicológicos,  econômicos,  sociais  e 

 políticos  para  aqueles  que  se  identificam  com  essas  populações.  Nesse  meio  termo,  imposto 

 pela  narrativa  nacional,  produzimos  sujeitos  que  não  contam  com  uma  cidadania  plena.  É 

 assim  que  foram  e  são  organizadas  a  memória  e  o  esquecimento  no  Brasil.  Se  conseguimos 

 identificar  essa  falta  operada  na  narrativa  construída  pela  política  pública,  devemos  às 

 contribuições  de  uma  historiografia  crítica  do  patrimônio  e  das  relações  raciais  no  país. 

 Nesses  termos,  este  capítulo  apresentou  algumas  facetas  da  disputa  por  significados  das  ações 

 de  patrimonialização  no  Brasil,  quadro  resumido  no  Esquema  03,  que  completa  a  ilustração 

 que  fechou  o  capítulo  anterior.  Ao  longo  do  percurso  de  leituras  percorrido,  fomos  capazes  de 

 apreender  quais  foram  as  condições  sociais  que  deram  origem  à  política  pública  de  patrimônio 

 cultural,  bem  como  quais  foram  seus  agentes  mobilizadores,  suas  ideologias  e  os  aparatos 

 institucionais  que  permitiram  a  concretização  de  seu  projeto.  Além  disso,  a  presença  de  uma 

 comunidade  de  intelectuais  do  patrimônio  responsáveis  por  formular  uma  crítica  contundente 

 no  interior  dos  órgãos  do  patrimônio  representa  uma  inflexão  que  ainda  pode  ser  sentida  nos 

 estudos  contemporâneos  sobre  a  patrimonialização.  Por  fim,  a  leitura  de  autores  e  autoras 

 decoloniais  permitiu  afirmar  que  uma  crítica  contra-hegemônica  sobre  a  prática  estatal  no 

 campo  da  Memória  apenas  se  faz  radical  na  medida  em  que  incorpora  a  dimensão  da 

 colonialidade. 
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 Esquema 03: Aplicação do quadro teórico à arena das ações de patrimonialização 
 Elaboração própria. 

 Enquanto  reflexões  que  orientam  nossas  pesquisas  em  direção  contrária  ao 

 colonialismo,  podemos  enquadrar  as  falas  de  Nascimento,  Gonzalez,  Carneiro  e  Rufino  como 

 a  prática  de  uma  “gnose  liminar”,  que  indica,  nos  termos  de  Walter  Mignolo  (2003),  “o 

 conhecimento  concebido  das  margens  externas  do  sistema  mundial  colonial/moderno”  (p.  33). 

 Temos,  então,  críticas  fundadas  no  lugar  de  subalternização  do  conhecimento  e  que  têm  a 

 colonialidade  como  ponto  de  partida  para  questionar  essa  mesma  subalternidade.  Para  o 

 acadêmico  argentino,  “esse  longo  processo  de  subalternização  do  conhecimento  está  sendo 

 radicalmente  transformado  por  novas  formas  dos  conhecimentos  para  as  quais  o  que  foi 

 subalternizado  e  considerado  interessante  apenas  como  objeto  de  estudo  passa  a  ser  articulado 

 como  novos  loci  de  enunciação”  (MIGNOLO,  2003,  p.  36).  No  projeto  enunciado  por  Luiz 

 Rufino  (2019),  a  “descolonização  deve  emergir  não  somente  como  um  mero  conceito,  mas 

 também  como  uma  prática  permanente  de  transformação  social  na  vida  comum,  é  uma  ação 
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 rebelde,  inconformada,  em  suma,  um  ato  revolucionário”  (p.  11).  O  Capítulo  5  se  dedica, 

 sobretudo,  a  explorar  as  possibilidades  desse  conhecimento  e  dessa  prática  relatados  a  partir 

 de agentes da decolonialidade. 

 Relacionadas  às  preocupações  colocadas  neste  trabalho,  a  questão  que  subjaz  é:  há 

 uma  outra  possibilidade  para  essa  prática,  tida  como  ao  mesmo  tempo  indispensável  e 

 violenta,  da  patrimonialização?  Existem  outras  formas  de  narrar  o  país?  O  que  é  apresentado 

 no  próximo  capítulo  são  respostas  parciais  a  essas  perguntas,  encontradas  na  literatura  sobre 

 testemunho  e  narrativa.  Na  verdade,  são  novos  questionamentos  que  são  colocados  e  é  com 

 base neles que a parte empírica desta dissertação, no Capítulo 5, foi elaborada. 
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 4. DO APAGAMENTO AO ESPAÇO PÚBLICO 

 Todas as manhãs junto ao nascente dia 
 ouço minha voz-banzo, 

 âncora dos navios de nossa memória. 
 E acredito, acredito sim 

 que os nossos sonhos protegidos 
 pelos lençóis da noite 

 ao se abrirem um a um 
 no varal de um novo tempo 

 escorrem nossas lágrimas 
 fertilizando toda a terra 

 onde negras sementes resistem 
 reamanhecendo esperanças em nós. 

 (Conceição Evaristo,  Poemas da Recordação  , 2017) 

 No  Capítulo  3,  fomos  capazes  de  traçar  um  panorama  da  literatura  sobre  Patrimônio  Cultural 

 bastante  direcionado  à  apresentação  das  contradições  presentes  no  discurso  hegemônico  sobre 

 a  prática  e,  principalmente,  da  violência  que  marca  as  ações  de  patrimonialização.  A  crítica  é 

 marcada  por  uma  contundente  denúncia  das  políticas  que  interditam  e  regulam  memórias.  O 

 grito  de  alerta  que  foi  colocado  por  meio  da  escrita  de  Walter  Mignolo,  Achille  Mbembe, 

 Abdias  Nascimento,  Lélia  Gonzalez,  Sueli  Carneiro  e  Luiz  Rufino  não  se  esgota  em  si 

 mesmo, mas deve ser lido como uma manifestação por uma nova construção, um anúncio. 

 Antes  de  seguir,  certa  ênfase  deve  ser  dada  ao  sentido  de  uma  das  possibilidades. 

 Acreditamos  que  podem  existir  muitas,  mas  aqui  fazemos  uma  aposta  inteiramente  teórica: 

 apostamos  no  potencial  anunciativo  do  testemunho  daqueles  cuja  memória  coletiva  é 

 silenciada.  É  a  partir  desses  testemunhos  escritos  ou  falados  que  o  caráter  violento  das  ações 

 de  patrimonialização  é  denunciado  e,  no  mesmo  ato,  uma  nova  narrativa  é  anunciada.  Nesse 

 processo  de  emergência,  mobilizado  pela  noção  de  dever/obrigação  de  memória,  na 

 tipificação  de  Ricœur,  somos  capazes  de  escutar  vozes  antes  legadas  apenas  às  profundezas  da 

 memória  social.  A  seção  seguinte,  então,  traz  o  foco  para  a  discussão  do  caráter  disruptivo  do 

 testemunho.  A  seção  4.2  “Fazer  falar:  o  lugar  da  narrativa”,  por  sua  vez,  busca  trazer  as 

 reflexões  suscitadas  pela  literatura  sobre  testemunhos  para  um  quadro  mais  operacional  e 

 relacionado com as discussões levantadas no Capítulo 2 sobre interpretativismo e discurso. 
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 Mais  curta  que  as  demais  seções,  com  ela  pretendemos  esboçar  uma  ponte  entre  as 

 discussões  teóricas  aprofundadas  anteriormente  e  o  estudo  das  narrativas  da  Quilombaque.  Se, 

 na  Introdução,  colocamos  a  perspectiva  benjaminiana  de  “fazer  explodir  o  continuum  da 

 história”  a  partir  da  perspectiva  das  classes  dominadas  como  a  base  das  preocupações 

 políticas  dessa  pesquisa;  e  se,  no  Capítulo  2,  enfatizamos  a  perspectiva  discursiva  e  de 

 pluralidades  de  linguagens  de  ação  para  o  estudo  das  políticas  públicas;  e,  por  fim,  se  no 

 capítulo  anterior  mostramos  a  forma  pela  qual  a  política  de  patrimônio  cultural  é  dirigida  no 

 sentido  de  criar  uma  narrativa  nacional  unívoca  e  imanente;  é  neste  capítulo  que  as 

 concepções  de  testemunho  e  de  narrativa  mobilizam  os  conceitos  centrais  das  correntes 

 analíticas antes expostas para uma sistematização crítica e propositiva. 

 4.1 Fazer lembrar: o lugar do testemunho 

 O  conceito  de  “memórias  subterrâneas”  de  Pollak  (1989),  como  apresentado  no  final  da  seção 

 3.2,  será  o  ponto  de  partida  para  a  compreensão  da  radicalidade  do  testemunho.  Como  visto, 

 sua  concepção  é  indissociável  de  uma  perspectiva  conflitiva  da  construção  da  memória  social; 

 não  há  harmonia,  mas  um  apaziguamento  projetado  pela  memória  oficial.  Para  o  autor,  trazer 

 o  foco  para  as  “memórias  subterrâneas”  significa  perceber  um  “trabalho  de  subversão  no 

 silêncio”  que  aflora  “em  momentos  de  crise  em  sobressaltos  bruscos  e  exacerbados” 

 (POLLAK, 1989, p. 4). Esse processo não é trivial, como aponta Francesca Repetto (2019): 

 Lidar,  problematizar  e  romper  com  a  arquitetura  da  memória  oficial  é  um 

 movimento  conflitivo  e  complexo,  justamente  porque  se  trata  de  memórias 

 altamente  organizadas,  que  gozam  de  alta  credibilidade  e  aceitação  social,  os 

 discursos  são  organizados  ultrapassando  o  mero  acontecimento,  personagem 

 ou  dado  histórico,  sendo,  além  do  mais,  solidificados  e  guardados  em  objetos 

 como em monumentos ou em museus. (REPETTO, 2019, p. 34-35) 

 O  questionamento  desses  objetos  só  ocorre  com  a  emergência  das  memórias 

 subterrâneas.  A  partir  de  seu  estudo  com  sobreviventes  de  campos  de  concentração  nazistas,  a 

 visão  que  Pollak  apresenta  sobre  esse  processo  não  está  descolada  da  irrupção  de  um  cenário 
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 de  grande  dor  e  sofrimento,  que,  por  terem  sido  mantidos  durante  longo  tempo  no  silêncio, 

 tornam-se  ainda  mais  amargurados  e  difíceis,  beirando  o  indizível.  Por  isso,  o 

 desimpedimento  da  memória  subterrânea  “consiste  muito  mais  na  irrupção  de  ressentimentos 

 acumulados  no  tempo  e  de  uma  memória  da  dominação  e  de  sofrimentos  que  jamais  puderam 

 se  exprimir  publicamente”  (POLLAK,  1989,  p.  5).  O  principal  aqui  é  perceber  a  ênfase  dada  a 

 essa  capacidade  de  visualização:  são  memórias  que  invadem  o  espaço  público;  invadem 

 porque  antes  eram  proibidas,  porque  o  espaço  público  não  reconhecia  sua  realidade.  É  assim 

 que  o  uso  dos  termos  irrupção,  emergência,  afloramento  devem  ser  entendidos.  A  memória 

 subterrânea,  quando  deixa  de  sê-la  e  torna-se  visível  à  luz  do  dia,  só  pode  causar  comoção. 

 Essa  tomada  de  voz  depois  de  tanto  silêncio  leva  a  um  estranhamento  entre  o  dizível  da 

 memória  oficial,  normalizada,  e  o  indizível  da  memória  subterrânea,  ressentida.  Essa  é  uma 

 situação  de  fronteira  entre  o  confessável  e  o  inconfessável.  Concordamos  quando  o  autor 

 afirma  que  “o  problema  que  se  coloca  a  longo  prazo  para  as  memórias  clandestinas  e 

 inaudíveis  é  o  de  sua  transmissão  intacta  até  o  dia  em  que  elas  possam  aproveitar  uma  ocasião 

 para  invadir  o  espaço  público  e  passar  do  ‘não-dito’  à  contestação  e  à  reivindicação” 

 (POLLAK,  1989,  p.  9).  Esse  assalto  à  hegemonia  da  memória  oficial  é  o  momento 

 fundamental,  então,  que  permite  um  primeiro  passo  em  direção  à  “explosão  do  continuum  da 

 história”.  Com  o  prejuízo  da  repetição,  devemos  enfatizar  que  a  invasão  no  espaço  público 

 significa  tornar  visível  o  que  era  velado  e  audível  o  que  era  escuso.  A  irrupção  da  memória 

 clandestina  opera  precisamente  nesse  trabalho  de  oposição.  Não  à  toa,  um  dos  antônimos 

 possíveis  de  “subterrâneo”  é  a  palavra  público  .  Para  nós,  essa  é  a  tarefa  e  o  potencial  do 

 testemunho. 

 De  acordo  com  Márcio  Seligmann-Silva  (2003b),  “o  testemunho  deve  ser 

 compreendido  tanto  no  sentido  jurídico  e  de  testemunho  histórico  como  também  no  sentido  de 

 ‘sobreviver’,  de  ter-se  passado  por  um  evento-limite  radical,  passagem  essa  que  foi  também 

 um  ‘atravessar’  a  ‘morte’,  que  problematiza  a  relação  entre  a  linguagem  e  o  ‘real’”  (p.  8).  O 

 campo  de  estudos  dos  Estudos  Literários,  muito  influenciado  pela  Escola  de  Frankfurt  após  o 

 surgimento  de  relatos  das  catástrofes  do  século  XX  europeu,  é  o  que  mais  aprofundou  esse 

 caráter  do  testemunho  que  une  o  dito  e  o  incompreensível.  Nesses  termos,  o  foco  recai  no 

 relato  pessoal  e  ao  mesmo  tempo  coletivo  de  uma  vivência  traumática.  Refletindo  sobre  um 
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 dos  primeiros  relatos  de  um  sobrevivente  dos  campos  de  concentração  nazista  ,  o  mesmo 16

 autor  evidencia  a  localização  fronteiriça  na  qual  o  testemunho  é  colocado:  “o  testemunho 

 coloca-se  desde  o  início  sob  o  signo  da  sua  simultânea  necessidade  e  impossibilidade”. 

 (SELIGMANN-SILVA,  2003a,  p.  46).  O  choque  decorre  de  fato  de  que,  como  sobrevivente, 

 há  um  imperativo  da  narração,  mas  essa  envolve  narrar  os  motivos  pelos  quais,  na  verdade, 

 não  deveria  ter  sobrevivido.  Mesmo  vivo,  trata-se  de  dar  voz  a  uma  experiência  de  morte. 

 Para  Roney  Cytrynowicz  (2003),  “os  sobreviventes  testemunharam  fatos  que  não  têm  paralelo 

 na  história,  fatos  para  os  quais  nenhuma  experiência  pessoal  pode  contribuir  para  um 

 entendimento coletivo'' (p. 136). 

 Essa  incomunicabilidade  inerente  a  esse  tipo  de  relato  que  comporta  uma  catástrofe, 

 levou  Adorno,  principal  representante  da  Escola  de  Frankfurt,  a  afirmar  que  depois  de 

 Auschwitz  a  humanidade  seria  incapaz  de  produzir  poesia.  A  afirmação  enfática  dessa  ruptura 

 significa,  na  verdade,  a  imposição  de  dois  imperativos  paradoxais:  “lutar  contra  o 

 esquecimento  e  o  recalque,  isto  é,  igualmente  lutar  contra  a  repetição  e  pela  rememoração, 

 mas  não  transformar  a  lembrança  do  horror  em  mais  um  produto  cultural  a  ser  consumido” 

 (GAGNEBIN,  2003,  p.  106,  grifos  meus).  A  tarefa  do  testemunho  está  precisamente  nesse 

 equilíbrio  difícil:  fazer  lembrar,  sem  banalizar  o  relato  da  catástrofe.  A  frase  que  abre  o  livro 

 Arquipélago  Gulag  ,  de  Alexandre  Soljenítsin  (1975),  sobrevivente  dos  expurgos  stalinistas,  é: 

 “escrever  um  livro  como  este  é  superior  às  forças  de  um  só  homem”  (p.  11).  O  testemunho 

 dos  sobreviventes,  tanto  seu  conteúdo  quanto  sua  veiculação,  não  pode  ser  naturalizado,  mas 

 também  só  será  aproveitado  quando  o  maior  número  de  pessoas  puder  acessá-lo.  Nas 

 primeiras  páginas  do  livro  É  isto  um  homem?  ,  Primo  Levi,  sobrevivente  dos  campos  de 

 concentração  da  2ª  Guerra,  admite  certa  humildade  de  seu  relato,  que  “não  foi  escrito  para 

 fazer  novas  denúncias;  poderá  antes,  fornecer  documentos  para  um  sereno  estudo  de  certos 

 aspectos  da  alma  humana”  (LEVI,  1988,  p.  7).  Já  na  página  seguinte,  o  químico  judeu  que 

 ficou  cerca  de  um  ano  em  Auschwitz,  afirma  a  “ordem  de  urgência”  na  qual  se  inclui  seu 

 testemunho  escrito:  “a  necessidade  de  contar  ‘aos  outros’,  de  tornar  ‘os  outros’  participantes, 

 16  Transcrevo  parte  do  relato,  epígrafe  do  texto  de  Seligmann-Silva:  “Há  dois  anos,  durante  os  primeiros  dias  que 
 sucederam  ao  nosso  retorno,  estávamos  todos,  eu  creio,  tomados  por  um  delírio.  Nós  queríamos  falar,  finalmente 
 ser  ouvidos.  Diziam-nos  que  nossa  aparência  física  era  suficientemente  eloquente  por  ela  mesma.  Mas  nós 
 justamente  voltávamos,  nós  trazíamos  conosco  nossa  memória,  nossa  experiência  totalmente  viva  e  nós 
 sentíamos  um  desejo  frenético  de  a  contar  tal  qual.  [...]  E,  no  entanto,  era  impossível.  Mal  começávamos  a  contar 
 a  sufocamos.  A  mesmos,  aquilo  que  tínhamos  a  dizer  começava  então  a  parecer  inimaginável”  (ANTELME  apud 
 SELIGMANN-SILVA, 2003a, p. 45). 
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 alcançou  entre  nós,  antes  e  depois  da  libertação,  caráter  de  impulso  imediato  e  violento,  até  o 

 ponto de competir com outras necessidades elementares” (  Idem  , p. 8). 

 O  testemunho  se  coloca  como  necessário  precisamente  pela  potencialidade  de  mostrar 

 algo  novo,  antes  subterrâneo:  “na  leitura  do  testemunho  subalterno,  assim  como  em  qualquer 

 narrativa,  sobretudo  as  em  primeira  pessoa,  desdobra-se  um  drama  imperialista  ou  colonial 

 em  miniatura”  (PENNA,  2003,  p.  317).  Fica  evidente  a  oposição  entre  a  tese  que  enfoca  o 

 testemunho  e  a  afirmação  da  impossibilidade  da  fala  subalternizada  de  Spivak,  presente  na 

 Introdução  deste  trabalho.  Acreditamos  que  o  testemunho  tem  um  potencial  de  coletivizar 

 demandas  “clandestinas”.  No  relato  de  vida  da  ativista  guatemalteca  Rigoberta  Menchú,  sua 

 entrevistadora  afirma  que  “pela  boca  de  Rigoberta  Menchú  se  expressam  atualmente  os 

 vencidos  da  conquista  espanhola.  [...]  A  palavra  é  sua  única  arma”  (BURGOS,  2007,  p.  9, 

 trad.  livre).  Agora,  nas  palavras  da  própria  ativista:  “minha  situação  pessoal  engloba  toda  a 

 realidade de um povo” (BURGOS, 2007, p. 21, trad. livre). 

 O  relato  é  a  única  arma,  mas  não  se  trata  de  uma  defesa  pessoal.  Subjacente  a  todo  o 

 testemunho  não  encontramos  uma  fórmula  para  o  escape  individual  de  um  trauma,  mas  uma 

 provocação  para  a  escuta  de  uma  memória  daqueles  que  foram  e  são  soterrados  pelos 

 escombros  do  progresso.  O  testemunho  vem  em  resposta  ao  silenciamento  e  ao  esquecimento 

 e,  nas  palavras  de  Achille  Mbembe  (2014a),  “a  séculos  de  negligência”.  Esse  tipo  de  relato 

 tem  o  potencial  de  fazer  viver  vozes  ao  mesmo  tempo  de  dor  e  de  esperança  como  “um  modo 

 de  transformar  a  destruição  física  daqueles  que  se  perderam  e  se  transformaram  em  pó  numa 

 presença  interior”.  O  testemunho  nos  permite  “meditar  sobre  essa  ausência  e  sobre  os  meios 

 de  recuperar  simbolicamente  o  que  foi  destruído”  (p.  48).  Essa  capacidade  de  presentificar 

 uma  falta  no  testemunho  vivo  sobre  os  mortos  significa,  ainda  nas  palavras  do  autor 

 camaronês, “conferir à sepultura toda sua força subversiva” (  Ibidem  ). 

 Se  a  escrita  do  testemunho  não  é  uma  prática  pessoal,  sua  escuta  também  faz  parte  de 

 um  projeto  coletivo  no  “esforço  por  instaurar  um  arquivo”,  entendo-o  como  “indispensável 

 para  restituir  os  Negros  à  sua  história”  (MBEMBE,  2014a,  p.  59).  Postula-se  a  criação  de  um 

 “estoque  material”  capaz  de  dar  suporte  a  essas  memórias  subterrâneas  que  se  insurgem  e 

 colocam  em  cheque  a  memória  oficial.  Nesse  sentido,  os  testemunhos,  quando  escritos  e 

 lidos, são também lugares de memória. Seguindo a concepção de Pierre Nora: 

 96 



 Os  lugares  de  memória  nascem  e  vivem  do  sentimento  que  não  há  memória 

 espontânea,  que  é  preciso  criar  arquivos,  que  é  preciso  manter  aniversários, 

 organizar  celebrações,  pronunciar  elogios  fúnebres,  notariar  atas,  porque 

 essas  operações  não  são  naturais.  É  por  isso  que  a  defesa,  pelas  minorias,  de 

 uma  memória  refugiada  sobre  focos  privilegiados  e  enciumadamente 

 guardados  nada  mais  faz  do  que  levar  à  incandescência  a  verdade  de  todos  os 

 lugares  de  memória.  Sem  vigilância  comemorativa,  a  história  depressa  os 

 varreria. São bastiões sobre os quais se escora. (NORA, 1993, p. 13) 

 Se  a  construção  da  memória  oficial  nada  tem  de  natural,  a  invasão  no  espaço  público 

 pelas  memórias  subterrâneas  também  não  o  é.  Essa  emergência,  entendida  como  resistência, 

 ocorre  desde  o  início  da  opressão;  não  foi  criada  pela  intelectualidade,  mas  os  estudos  críticos 

 e  decoloniais  souberam  teorizar  sobre  esse  movimento  esboçando  uma  outra  filosofia  da 

 história  e  da  memória.  Seguindo  os  pressupostos  benjaminianos,  expostos  na  Introdução,  “é 

 preciso  que  cada  documento  da  barbárie  seja  recuperado,  estudado,  criticado,  entendido, 

 conservado,  arquivado,  publicado  e  exposto”  (CYTRYNOWICZ,  2003,  p.  137).  A  seção  que 

 fecha  este  capítulo  e  toda  a  parte  propriamente  teórica  desta  dissertação  cumpre  a  função  de 

 aproximar  essas  provocações  trazidas  pela  literatura  sobre  testemunhos  difíceis  da  análise  das 

 ações da Comunidade Cultural Quilombaque na construção de outros lugares de memória. 

 4.2 Fazer falar: o lugar da narrativa 

 Se  a  literatura  sobre  o  papel  do  testemunho  traz  importantes  reflexões  sobre  a  emergência  de 

 “memórias  subterrâneas”,  uma  corrente  de  análise  mais  próxima  dos  Estudos  do  Discurso  é 

 capaz  de  transpor  certos  aspectos  dessa  discussão  visando  a  uma  abordagem  mais 

 operacional: trata-se da pesquisa narratológica. 

 Desde  Walter  Benjamin  nos  Estudos  Literários,  a  narrativa  é  concebida  como  a 

 “faculdade  de  intercambiar  experiências”  (BENJAMIN,  2012,  p.  213).  É  em  direção  a  essa 

 concepção  que  Czarniawska  (2014)  postula  que  “a  encenação  de  narrativas  é  a  forma  mais 

 típica  de  vida  social”  (p.  3,  trad.  livre)  e  “representa  o  principal  instrumento  de  atribuição  de 

 sentidos  à  ação  social”  (p.  11,  trad.  livre).  Nesses  termos,  diversos  estudos  admitem  a 

 centralidade  da  narrativa  como  um  aspecto  negociado,  envolvendo  conflito  e  poder,  da 
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 elaboração  de  sentidos  ao  mesmo  tempo  em  que  apresentam  a  interpretação  do  narrador  sobre 

 o que narra. Para Benjamin, tendo escrito em 1936, a narrativa: 

 é  uma  forma  artesanal  de  comunicação.  Ela  não  está  interessada  em 

 transmitir  o  ‘puro  em  si’  da  coisa  narrada,  como  uma  informação  ou  um 

 relatório.  Ela  mergulha  a  coisa  na  vida  do  narrador  para  em  seguida  retirá-la 

 dele.  Assim,  imprime-se  na  narrativa  a  marca  do  narrador,  como  a  mão  do 

 oleiro  na  argila  do  vaso.  É  uma  inclinação  dos  narradores  começar  sua 

 história  com  uma  descrição  das  circunstâncias  em  que  foram  informados  os 

 fatos  que  vão  contar  a  seguir,  isso  quando  não  atribuem  essa  história 

 simplesmente a uma vivência própria. (BENJAMIN, 2012, p. 221) 

 Sendo  essa  a  característica  fundamental  do  ato  de  contar  histórias,  as  Ciências  Sociais 

 questionam  “como  narrativas  individuais  podem  estar  relacionadas  às  narrativas  sociais” 

 (CZARNIAWSKA,  2014,  p.  5,  trad.  livre),  deslocando  os  estudos  de  “narrativas  como  textos 

 separados,  completos  e  auto  suficientes  para  um  estudo  de  narrativas  em  contexto  e  em 

 interação:  o  estudo  de  práticas  narrativas”  (HYVÄRINEN,  2008,  p.  452,  trad.  livre).  De 

 acordo  com  Lueg,  Bager  e  Lundholt  (2021),  a  chamada  narrative  inquiry  permite  investigar 

 como  se  dão  os  movimentos  de  negociação  de  sentidos  das  práticas  sociais.  Refletindo  sobre 

 essa  perspectiva  no  campo  de  Política  Pública,  Sonia  Ospina  e  Jennifer  Dodge  (2005) 

 afirmam  que  “a  investigação  narrativa  [traz]  o  foco  nas  narrativas  e  histórias  tal  como  são 

 contadas,  implícita  ou  explicitamente,  por  indivíduos  ou  grupos,  não  em  textos  independentes 

 dos  contadores  ou  instituições  onde  são  roteirizados”  (p.  145,  trad.  livre).  Trata-se  de  entender 

 a  narrativa  como  um  produto  social,  incorporando  nas  análises  os  constrangimentos  a  que 

 diferentes agentes são expostos e as possibilidades de que dispõem ao narrar. 

 Nessa  direção,  as  narrativas  são  formas  de  manifestação  de  um  discurso  e,  por  isso, 

 têm  caráter  dialógico  (BAKHTIN,  2012).  Para  Fiorin  (1994),  a  concepção  dialógica  nos  faz 

 perceber  que  “o  discurso  não  se  constrói  sobre  o  mesmo,  mas  se  elabora  em  vista  do  outro. 

 Em  outras  palavras,  o  outro  perpassa,  atravessa,  condiciona  o  discurso  do  eu”  (p.  29).  Assim, 

 é  impossível  pensar  o  discurso  e  suas  manifestações,  como  a  narrativa,  sem  a  dimensão  da 

 interação  social.  As  narrativas  estão,  portanto,  intrincadas  em  redes  de  outras  narrativas 

 relacionadas direta ou indiretamente. Para Hanna Meretoja (2021), 
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 A  dimensão  dialógica  das  narrativas  está  ligada  a  seus  aspectos 

 performativos  e  existenciais.  As  narrativas  são  performativas  em  sua 

 capacidade  de  não  apenas  representar,  mas  também  criar  e  moldar  a 

 realidade  intersubjetiva.  Elas  perpetuam  e  transformam  as  estruturas  sociais, 

 e  nossa  atividade  como  agentes  narrativos  participa  do  reforço  ou 

 questionamento  dessas  estruturas.  [...]  As  narrativas  são  dialógicas, 

 envolvendo-se  não  apenas  em  um  diálogo  com  outras  narrativas,  mas 

 também  em  um  diálogo  sobre  o  mundo,  interpretando  as  possibilidades 

 humanas de estar no mundo. (MERETOJA, 2021, p. 32, trad. livre) 

 A  interação  dialógica,  por  sua  vez,  não  se  dá  de  forma  harmoniosa,  mas  envolve 

 disputa  e  conflito  e  é  precisamente  sobre  o  aspecto  da  contestação  e  do  choque  que  esta 

 pesquisa  se  debruça.  Nessa  direção,  parte  da  literatura  trabalha  com  o  conceito  de 

 contra-narrativas  como  uma  categoria  analítica.  Partindo  da  concepção  de  que  não  haveria 

 uma  narrativa  dominante  sem  narrativas  dominadas,  a  contra-narrativa,  para  Barbara 

 Czarniawska  (2017),  sugere  que  certas  narrativas  foram  elevadas  ao  status  de  oficiais 

 enquanto  outras  cumprem  o  papel  de  questionar  tal  seleção.  Para  Yannis  Gabriel  (2017),  as 

 contra-narrativas  atuam  ao  refutar  e  desafiar  uma  narrativa  identificada  como  dominante. 

 Enquanto  as  master  narratives  trabalham  na  base  da  naturalização,  as  contra-narrativas 

 emergem  ao  produzir  um  desequilíbrio  (HYVÄRINEN,  2021).  Articulando  a  dimensão 

 dialógica  e  subversiva,  a  imagem  que  Molly  Andrews  (2002)  usa  para  caracterizar  as 

 contra-narrativas  é  a  de  “histórias  que  atuam  ‘por  debaixo  do  tapete’  das  narrativas 

 dominantes”  (p.  2,  trad.  livre).  Lueg,  Bager  e  Lundholt  (2021)  chamam  a  atenção  para  o 

 aspecto criativo das contra-narrativas, que podem ser um vetor para a mudança social. 

 Esses  delineamentos  são  básicos,  mas  suficientes  para  enfatizar  as  duas  características 

 centrais  na  relação  contra-narrativas  e  narrativas  dominantes,  questão  fundamental  para  a 

 nossa  reflexão.  Em  primeiro  lugar,  a  contra-narrativa  se  define  pela  oposição  ;  sua  emergência 

 está  intimamente  ligada  à  negação  do  que  se  entende  por  narrativa  dominante.  Em  segundo 

 lugar,  a  contra-narrativa  apenas  se  consuma  pela  proposição  ;  sua  urgência  está  interessada  na 

 necessidade  imperiosa  de  substituição  de  um  enredo  socialmente  estabelecido.  Nesses  termos, 

 a  contra-narrativa  é  uma  estratégia  de  rejeição  criativa.  Não  é  estática,  mas  sob  constante 

 movimentação  para  produzir  novos  desequilíbrios  e  gestar  novas  disposições.  A  leitura  que 

 faremos  das  contra-narrativas  parte  do  diapasão  abrangente  da  oposição-proposição.  Trata-se 
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 de  estar  aberto  tanto  às  denúncias  quanto  aos  anúncios  -  remetendo  à  epígrafe  freireana 

 (FREIRE, 1976) da Introdução deste trabalho. 

 Enquanto  esquema  abrangente  de  enquadramento  das  contra-narrativas,  propomos  a 

 ilustração  abaixo  (Esquema  4).  Trata-se  de  um  modelo  em  forma  de  pêndulo;  nada  indica  que 

 as  contra-narrativas  se  organizem  de  maneira  teleológica,  mas  é  possível  crer  que  os  enredos 

 dessas  narrativas  façam  movimentos  de  ida  e  de  volta  entre  os  polos  da  oposição  e  da 

 proposição.  Em  segundo  lugar,  o  arco  interno  desta  esquematização  representa  formas  pelas 

 quais  cada  um  dos  polos  pode  se  materializar  em  discurso:  de  um  lado,  faz-se  a  denúncia 

 contra  uma  narrativa  dominante  e,  complementarmente,  coloca-se  o  anúncio  de  uma  nova 

 narrativa.  A  partir  dos  movimentos  pendulares  entre  se  opor  e  denunciar  e  propor  e  anunciar, 

 seremos capazes de melhor caracterizar as contra-narrativas visadas na pesquisa empírica. 

 Esquema 04: Pêndulo da contra-narrativa entre oposição e proposição 
 Elaboração própria. 

 Nesses  termos,  o  estudo  das  relações  dialógicas  e  polifônicas  entre  narrativas  é 

 produtivo  para  entender  como  grupos  sociais  se  posicionam  frente  a  um  mesmo  objeto, 

 processo ou fenômeno. No campo do Turismo, Chaim Noy (2012) afirma a necessidade de: 
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 Enfatizar  como  as  histórias,  além  de  suas  funções  de  descrever  e  organizar  o 

 mundo,  também  são  estruturas  de  poder;  veículos  para  a  performance  de 

 hierarquias  sociais,  exclusões  e  Outridade  .  Uma  perspectiva  crítica  traz  à 17

 tona  o  imenso  poder  performativo  (ou  enunciativo)  das  narrativas  na 

 indústria  do  turismo  e  levanta  um  conjunto  de  questões  sobre  a  constituição 

 da  agência  social.  A  mudança  das  abordagens  estruturais  e  funcionais  para 

 abordagens  mais  críticas  envolve  não  apenas  uma  mudança  na  interpretação 

 e  análise  de  conteúdos  e  temas  narrativos,  mas  também  uma  mudança  de 

 foco  para  as  questões  de  quem  tem  os  direitos  e  os  recursos  para  recontar 

 narrativas  publicamente,  e  quem  ou  o  que  está  implicado  nelas;  quem  tem 

 uma  narrativa  bem  ordenada  e  quem  tem  uma  (não-)narrativa  traumática, 

 pontuada por silêncios e gagueiras. (NOY, 2012, p. 135-136, trad. livre) 

 Estudos  narrativos  críticos  têm  como  objetivo  a  “identificação  e  amplificação  de 

 histórias  subversivas”  (  Ibidem  ),  indo  de  encontro  aos  imperativos  benjaminianos  expostos  na 

 Introdução.  Se  admitirmos  a  dimensão  da  resistência  (MERETOJA,  2021)  presente  em  toda 

 contra-narrativa  poderemos  resgatar  a  discussão  teórica  colocada  no  Capítulo  2  sobre 

 hegemonia  e  contra-hegemonia.  Entendendo  a  hegemonia  como  a  direção  política  e  cultural 

 geral,  ou  que  toma  contornos  gerais,  a  resistência  se  dá  sempre  que  há  um  confronto  contra  a 

 “interiorização  da  cultura  dominante”  (CHAUÍ,  1983,  p.  19).  Nesse  sentido,  a  narrativa  que 

 dá  corpo  e  voz  à  luta  pela  hegemonia  se  faz  ao  questionar  as  mesmas  características  que 

 colocam  uma  narrativa  como  dominante:  o  seu  status  oficial,  bem  como  a  naturalização  e  a 

 harmonização  empreendidas  em  seus  enredos.  Trata-se  do  que  Marilena  Chauí  (1986)  chamou 

 de  “proeminência  de  alternativas  políticas  e  culturais”  (p.  22)  e,  por  isso,  em  sua  dimensão 

 dialógica,  a  contra-narrativa  se  caracteriza  tanto  pela  negação  de  uma  narrativa  (identificada 

 como)  dominante  quanto  pela  proposição  de  algo  novo.  Assim,  “memórias  subterrâneas”, 

 “testemunhos  difíceis”,  “vozes  silenciadas”  e  “contra-narrativas”  fazem  parte  do  mesmo 

 campo  semântico  e  são  interessantes  para  compreender  as  diversas  maneiras  pelas  quais  se  dá, 

 hoje, a luta pela hegemonia na prática do patrimônio cultural. 

 17  O  termo,  “  Otherness  ”,  grafado  com  a  letra  maiúscula,  é  muito  utilizado  nos  estudos  pós-coloniais  para  referir  o 
 estado  de  Outro,  que  mais  do  que  uma  condição  de  diferente,  que  poderia  levar  à  utilização  do  termo 
 “alteridade”,  traz  a  noção  de  uma  construção  simbólica  que  subjuga  a  existência  de  um  grupo  e  os  que  o 
 constituem. O Outro sempre pede um Eu (CARNEIRO, 2005). 
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 No  contexto  em  que  este  trabalho  se  insere,  e  dialogando  com  as  problemáticas 

 colocadas  ao  final  do  Capítulo  3,  importa  perceber  que  as  contra-narrativas  com  as  quais 

 lidamos  são  capazes  de  expor  o  “lado  sombrio,  o  lado  colonial  da  modernidade”  (MIGNOLO, 

 2003,  p.  45).  Da  mesma  forma  que  as  contribuições  acadêmicas  de  Abdias  Nascimento,  Lélia 

 Gonzalez  e  Sueli  Carneiro,  entre  tantas  outras,  desvendam  os  mecanismos  pelos  quais  a 

 memória  negra  é  assujeitada  na  narrativa  nacional,  as  falas  de  coletivos  como  a  Comunidade 

 Cultural  Quilombaque  nos  mostram  como  se  delineia  hoje  a  disputa  pela  emergência  de  outras 

 narrativas.  O  projeto  é  bem  descrito  por  Mignolo  (2003):  “nossos  objetivos  não  são  a 

 salvação,  mas  a  descolonização  e  a  transformação  da  rigidez  de  fronteiras  epistêmicas  e 

 territoriais  estabelecidas  e  controladas  pela  colonialidade  do  poder,  durante  o  processo  de 

 construção do sistema mundial colonial/moderno” (p. 35). 

 É  precisamente  sobre  esse  tensionamento  operado  por  certos  sujeitos  em  certos 

 contextos  sociais  e  históricos  que  as  discussões  que  compõem  o  próximo  capítulo  se  detêm.  A 

 escolha  em  estudar  as  ações  de  patrimonialização  por  meio  da  investigação  de  narrativas  que 

 se  opõem  àquela  que  produz  subalternização  permite,  assim,  chegar  ao  âmago  da  dinâmica 

 violência-resistência presente em todo relato sobre Patrimônio Cultural, inclusive neste. 

 A  escuta  desses  cacos,  ou  “restos”  nas  palavras  de  Pierre  Nora,  significa  a  visualização 

 das  memórias  clandestinas  que  estão  em  disputa  contra  a  narrativa  hegemônica,  empenhada 

 em  mantê-las  obscurecidas.  No  seu  sentido  mais  expresso  e  concreto,  esse  reconhecimento 

 leva  às  políticas  de  reparação  histórica,  em  toda  sua  abrangência.  No  tocante  às  perspectivas 

 epistemológicas,  ontológicas  e  metodológicas  que  guiam  este  trabalho  encontramos  aqui  uma 

 convergência:  trazendo  o  foco  para  a  dimensão  discursiva  das  políticas  públicas  e 

 reconhecendo  as  múltiplas  possibilidades  de  agir  no  público,  poderemos  ser  capazes  de 

 analisar  formas  atuais  de  contestação  da  narrativa  oficial.  São  verdadeiras  invasões  memoriais 

 postas  em  prática  no  sentido  da  criação  de  um  arquivo  outro,  dos  e  para  sujeitos  outrificados. 

 Se  é  o  testemunho  que  primeiro  rompe  o  sufocamento,  será  pelo  testemunho  que  melhor 

 compreenderemos  as  táticas  pelas  quais  esses  sujeitos  fazem  emergir  suas  (contra)narrativas, 

 que, ao contestar e se opor, propõem. 
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 5. TAMBORES DA MEMÓRIA: BAQUES DE RESISTÊNCIA EM PERUS 

 Ao Povo em Forma de Arte 
 *Interpretação de Candeia 

 Quilombo 
 Pesquisou suas raízes 

 E os momentos mais felizes 
 de uma raça singular 

 E veio 
 Pra mostrar esta pesquisa 

 Na ocasião precisa 
 Em forma de Arte popular. 

 Há mais 
 De quarenta mil anos atrás 

 A arte negra já resplandecia 
 Mais tarde a Etiópia milenar 

 Sua cultura até o Egito estendia 
 Daí o legendário mundo grego 

 A todo negro de etíope chamou 
 Depois vieram reinos suntuosos 

 De nível cultural superior. 

 Que hoje são lembranças de um passado 
 Que a força da ambição exterminou. 

 Em toda cultura nacional 
 Na arte e até mesmo na ciência 

 O modo africano de viver 
 Exerceu grande influência. 

 E o negro brasileiro 
 Apesar de tempos infelizes 

 Lutou, viveu, morreu e se integrou 
 Sem abandonar suas raízes. 

 Por isto o Quilombo desfila 
 Devolvendo em seu estandarte 

 As histórias de suas origens 
 Ao povo em forma de arte. 

 (Ney Lopes e Wilson Moreira, 
 A Arte Negra de Wilson Moreira e Nei Lopes  , 1980) 
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 Este  capítulo  não  conta  a  história  da  Comunidade  Cultural  Quilombaque,  mas  apresenta  a 

 interpretação  de  muitas  histórias  da  Quilombaque  que  me  foram  contadas.  É,  então,  uma 

 narrativa  sobre  esse  movimento  político-cultural  de  Perus  dentre  muitas  que  são  e  ainda  serão 

 relatadas.  A  riqueza  que  envolve  essa  experiência  não  pode  ser  contida  em  apenas  um  capítulo 

 ou  numa  dissertação  -  nem  este  capítulo  nem  esta  dissertação  objetivam  fazê-lo  -,  de  forma 

 que  aqui  nos  restringimos  a  discutir  algumas  dimensões  de  suas  atividades  que,  de  um  lado, 

 questionam  as  ações  oficiais  de  patrimonialização  e,  por  outro  lado,  inspiram  outras  formas  de 

 trabalho  com  a  memória  social.  De  diversas  maneiras,  portanto,  a  interpretação  que  se 

 apresenta  é  guiada  (e  limitada)  pelas  questões  colocadas  pela  série  de  estudos  explorados  nos 

 capítulos anteriores. 

 A  seção  seguinte  traz  um  relato  detalhado  sobre  o  percurso  desta  pesquisa  empírica, 

 explorando  com  maior  profundidade  as  escolhas  metodológicas  introduzidas  na  seção  1.2  e 

 explicitando  quais  foram  e  como  foram  obtidos  os  materiais  utilizados  para  a  construção  da 

 minha  narrativa  sobre  as  ações  de  patrimonialização  da  Quilombaque.  As  demais  seções  são 

 os  resultados  da  análise  qualitativa  das  informações  coletadas  e  sua  subdivisão  está 

 intimamente relacionada à forma pela qual tais narrativas foram codificadas. 

 O  percurso  narrativo  se  inicia  com  a  seção  “Território:  o  chão  mais  a  identidade”,  que 

 discorre  sobre  a  centralidade  do  bairro  de  Perus,  suas  histórias  e  suas  gentes,  nas  falas 

 encontradas  da  e  sobre  a  Quilombaque.  É  a  partir  da  caracterização  dos  significados  que  têm 

 esse  território  como  suporte  e  como  manifestação  que  entenderemos  como  o  movimento 

 político-cultural  em  foco  é  definido,  objeto  da  seção  “A  Comunidade  Cultural  Quilombaque: 

 da  denúncia  ao  anúncio”.  Nesse  momento,  a  matéria  central  é  baseada  nas  formas  pelas  quais 

 a  Quilombaque  é  narrada  pelas  pessoas  que  dela  participam.  A  quarta  subseção  deste  capítulo, 

 “Trilhando  a  Resistência”,  apresenta  com  maior  profundidade  a  ação  que  mais  se  relaciona 

 com  as  problemáticas  da  patrimonialização:  as  trilhas  de  turismo  comunitário  realizadas  pelo 

 Museu  Territorial  Tekoa  Jopo’i  e  pela  Agência  Queixadas.  Ali  tratamos  com  detalhes  quais 

 memórias,  tanto  em  seus  suportes  materiais  quanto  em  suas  manifestações  imateriais,  são 

 mobilizadas,  como  são  articuladas  e  de  que  forma  são  apresentadas.  A  seção  “O  Público  e  o 

 Estado”,  por  fim,  enfoca  algo  que  está  presente,  mas  de  forma  mais  distante,  em  todas  as 

 outras  etapas  desta  narrativa:  os  diversos  contornos  que  as  relações  com  o  Estado,  no  geral,  e 

 com as ações oficiais de patrimonialização, em específico, tomam nas falas analisadas. 
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 Como  já  explicitado  em  diversos  momentos  deste  texto,  a  interpretação  aqui  presente 

 não  se  propõe  única  ou  total,  mas  é  feita  com  a  convicção  de  que  o  estudo  de  contra-narrativas 

 no  campo  do  Patrimônio  Cultural  é  de  suma  importância  para  a  necessária  reinvenção  das 

 políticas  públicas.  Neste  capítulo,  a  preocupação  primordial  é  estabelecer  de  forma  coerente 

 uma  narrativa  sobre  as  ações  da  Quilombaque  na  arena  do  patrimônio.  As  associações  entre 

 essa  narrativa  e  as  questões  levantadas  nos  capítulos  anteriores  são  trabalhadas  no  Capítulo  6. 

 Nas  próximas  páginas,  encontraremos  um  reposicionamento  daquelas  problemáticas  teóricas; 

 não são achados de campo, porque em Perus não há nada que esteja perdido. 

 5.1 Percurso da Pesquisa 

 De  início,  vale  lembrar  como  se  deu  meu  primeiro  encontro  com  a  Comunidade  Cultural 

 Quilombaque.  Como  colocado  na  Introdução,  foi  o  Departamento  do  Patrimônio  Histórico  da 

 Secretaria  Municipal  de  Cultura  de  São  Paulo  que  me  apresentou  esse  coletivo  durante  as 

 mesas  de  debate  da  15ª  Semana  de  Valorização  do  Patrimônio,  em  agosto  de  2020.  Naquele 

 momento,  no  qual  esta  dissertação  existia  apenas  como  esboço,  chamou-me  a  atenção  a 

 presença  de  diversas  temáticas  de  reivindicação  pela  valorização  de  memórias  em  torno  de  um 

 mesmo  coletivo.  Se  este  texto  começou  a  ser  escrito  no  natal  de  2020,  voltei  a  me  envolver 

 diretamente  com  uma  fala  sobre  a  Quilombaque  apenas  em  julho  de  2021,  após  a  escrita  dos 

 capítulos  teóricos  e  da  passagem  pelo  exame  de  qualificação  ,  a  partir  da  participação  no 18

 curso  “A  Arte  de  Construir  Territórios  Educativos:  o  TICP  Jaraguá,  Perus  e  Anhanguera”, 

 oferecido  pela  Comunidade  Cultural  Quilombaque  em  parceria  com  o  Museu  Tekoa  Jopo’i,  a 

 Agência Queixadas e o Instituto da Paisagem. 

 O  curso  foi  voltado  à  discussão  sobre  a  construção  conjunta  dos  Territórios  de 

 Interesse  da  Cultura  e  da  Paisagem  (TICP),  instrumento  criado  no  âmbito  do  Plano  Diretor 

 Estratégico  do  Município  de  São  Paulo  (Lei  nº  16.050,  de  31  de  julho  de  2014)  e  que  define 

 “áreas  com  espaços,  atividades  ou  instituições  culturais,  elementos  urbanos  materiais, 

 imateriais  e  de  paisagem  significativos  para  memória  e  identidade  da  cidade”  (Prefeitura..., 

 18  A  banca  de  qualificação  foi  realizada  em  16  de  junho  de  2021,  de  forma  remota,  e  contou  com  a  presença  do 
 professor  Mário  Aquino  Alves  e  da  professora  Marlei  Pozzebon  como  arguidores,  a  quem,  mais  uma  vez, 
 agradeço  imensamente.  Foi  após  os  comentários  da  banca  que  a  noção  de  “contra-narrativas”  foi  assumida  como 
 central para a continuidade do trabalho. 
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 2015,  p.  32).  Esse  dispositivo  foi  concebido  a  partir  do  envolvimento  comunitário  em  torno  da 

 Quilombaque  e  de  um  grupo  de  docentes  e  estudantes  da  Faculdade  de  Arquitetura  e 

 Urbanismo  da  Universidade  de  São  Paulo  (FAU-USP)  a  fim  de  construir  um  mecanismo  legal 

 dentro  do  principal  marco  de  ordenamento  territorial  que  reconhecesse,  valorizasse  e 

 fomentasse polos de produção cultural  . 19

 Embora  essa  seja  uma  experiência  riquíssima,  suas  especificidades  serão  trabalhadas 

 de  forma  transversal  no  decorrer  deste  capítulo  e  aqui  me  detenho  a  colocar  que  a  participação 

 naquele  curso  foi  a  principal  porta  de  entrada  para  o  contato  com  as  atividades  da 

 Quilombaque,  cuja  sede  encontra-se  fechada  devido  à  pandemia  do  coronavírus.  No  fim  da 

 última  aula,  pedi  alguns  minutos  para  conversar  com  uma  das  organizadoras;  brevemente  me 

 apresentei,  bem  como  os  objetivos  da  pesquisa  e  o  interesse  em  realizar  entrevistas  sobre  as 

 ações  da  Quilombaque  no  campo  do  Patrimônio  Cultural  e  Memória.  Questionando  se  havia 

 algum  interesse  em  participar  de  uma  pesquisa  de  mestrado,  obtive  a  resposta  de  que  “é  super 

 importante  a  entrada  na  academia,  porque  estamos  criando  conceitos  novos”  (Cad.  campo, 

 19/07/2021).  Estabelecido  um  interesse  mútuo,  fui  convidado  para  participar  das  filmagens  de 

 um  documentário  sobre  as  trilhas  de  turismo  comunitário.  No  contexto  de  isolamento,  o 

 documentário  foi  pensado  para  oferecer  uma  experiência  semelhante  ao  percurso  realizado 

 pelo  Museu  Territorial  Tekoa  Jopo’i  e  pela  Agência  Queixadas.  No  entanto,  não  houve  tempo 

 hábil  para  adequar  o  cronograma  desta  pesquisa  com  o  do  planejamento  das  filmagens,  de 

 forma  que  a  observação  participante  da  realização  do  documentário  não  pôde  ser  incluída 

 como  material  de  análise.  Ainda  assim,  esse  combinado  feito  em  meados  de  2021  permitiu 

 uma  boa  aproximação  para  a  realização  de  entrevistas  fundamentais  para  a  completude  da 

 interpretação que apresentamos. 

 O  período  de  espera  após  esses  acordos  permitiu  o  levantamento  e  a  análise  de 

 materiais  secundários,  que  ofereceram  uma  aproximação  já  voltada  para  codificação  e  análise 

 das  narrativas  da  Comunidade  Cultural  Quilombaque.  Entendemos  que  em  uma  pesquisa  de 

 cunho  qualitativo  e  crítico-interpretativista,  a  análise  das  informações  e  sua  interpretação  se 

 dão  concomitantemente  à  investigação  e  à  coleta.  Na  busca  de  explicações  dos  fenômenos,  a 

 literatura  aponta  para  a  construção  de  uma  sequência  “que  envolva  o  ordenamento,  o 

 19  No  IV  Encontro  Nacional  de  Ensino  e  Pesquisa  do  Campo  de  Públicas  (ENEPCP),  realizado  na  primeira 
 semana  de  setembro  de  2021,  tive  a  oportunidade  de  apresentar  o  trabalho  "Planejamento  Urbano,  Cultura  e 
 Meio  Ambiente:  a  construção  conjunta  dos  Territórios  de  Interesse  da  Cultura  e  da  Paisagem”,  no  qual  discuto 
 com mais ênfase o processo de elaboração dos TICP. 
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 refinamento  e  a  reorientação  das  informações  até  que  se  crie  um  sentido”  (SIMONS,  2014,  p. 

 464,  trad.  livre).  Assim,  a  análise  envolve  uma  redução  e  uma  posterior  abertura  do  que  foi 

 discutido  com  os  interlocutores  da  pesquisa,  num  curso  de  codificação,  agrupamento  e 

 organização  de  categorias  (GIL,  2008).  Além  disso,  importante  ressaltar  que  “a  pesquisa 

 empírica  começa  a  partir  do  nível  de  construção  de  dados  ,  onde  os  pesquisadores  fazem 

 observações,  conversam  com  as  pessoas  e  criam  suas  próprias  imagens  dos  fenômenos 

 investigados”  (POZZEBON;  PETRINI,  2013,  p.  54,  grifos  meus).  A  inclusão  de  análise  de 

 materiais  secundários  foi  fundamental  para  iniciar  a  construção  das  categorias  de  análise,  que 

 serão  detalhadas  ainda  nesta  seção  e  foram  construídas  com  auxílio  do  software  MAXQDA,  e 

 para  a  construção  de  um  inventário  de  materiais  de  pesquisa  enriquecedor  (Quadro  03).  Ainda 

 assim,  é  importante  ressaltar  que  não  atribuímos  uma  hierarquia  entre  materiais  primários  e 

 secundários,  imaginando  que  aqueles  produzidos  diretamente  por  mim  (na  observação 

 participante  e  nas  entrevistas)  seriam  mais  genuínos.  Na  verdade,  todos  os  materiais  têm  igual 

 capacidade  de  nos  informar  algo  sobre  a  Comunidade  Cultural  Quilombaque  e  sobre  suas 

 atividades  e,  se  os  utilizamos  de  forma  conjunta,  foi  para  construir  uma  narrativa  rica.  Ainda 

 assim,  diferenças  importantes  delimitam  as  circunstâncias  na  qual  cada  material,  seja  um 

 documento,  uma  anotação  ou  uma  entrevista,  foi  produzido,  de  forma  que  os  próximos 

 parágrafos cumprem a função de explicitar tais diferenças. 
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 Tipo  Origem  Nome/Descrição  Data  Formato  Nas citações* 

 Secundário 

 Museu da 
 Pessoa 

 Almir de Souza Moreira Júnior  20/06/2017  Transcrição  1  (AM_MdP_2017) 

 Clébio Ferreira de Souza (Dedê)  26/07/2017  Transcrição  2  (DD_MdP_2017) 

 Janice Fernandes Albuquerque  26/07/2017  Transcrição  3  (JA_MdP_2017) 

 José de Souza Queiroz (Soró)  26/07/2017  Transcrição  4  (JS_MdP_2017) 

 Comunidade 
 Cultural 

 Quilombaque 

 Quilombaque 13 anos  10/06/2018  Vídeo  5  (CCQ_2018) 

 Fala de Abertura do Festival 
 #FICAQUILOMBAQUE  04/10/2020  Vídeo  6  (CCQ_2020) 

 Bate Papo com Mestre Soró  31/10/2020  Vídeo  7  (JS_CCQ_2020) 

 DPH 
 Fala de Cleiton Ferreira de Souza 

 (Fofão) na 15ª Semana de 
 Valorização do Patrimônio" 

 12/08/2020  Vídeo  8  (CF_DPH_2020) 

 IMS  Fala de Camila Cardoso no 
 Programa Convida  18/11/2020  Vídeo  9  (CC_IMS_2020) 

 Primário 

 Curso "A Arte de Construir 
 Territórios Educativos: o TICP 
 Jaraguá, Perus e Anhanguera" 

 05/07/2021 
 a 

 19/07/2021 

 Virtual e 
 síncrono 

 (Cad. campo, 
 data  ) 

 Entrevista com 
 Camila Cardoso  17/09/2021  Virtual e 

 síncrono 

 (Camila Cardoso, 
 comunicação oral, 

 17/09/21) 

 Entrevista com Cleiton Ferreira de 
 Souza (Fofão)  01/10/2021  Virtual e 

 síncrono 

 (Cleiton Fofão, 
 comunicação oral, 

 01/10/21) 

 Quadro 03: Materiais de Pesquisa 
 Elaboração própria. 
 *  Essa  nomenclatura  indica  a  forma  pela  qual  os  textos  de  cada  material  serão  referenciados  ao  longo 
 deste trabalho e segue o formato: (iniciais do nome_origem da produção_ano de produção). 
 1  Disponível  em:  https://acervo.museudapessoa.org/pt/conteudo/historia/cria-da-quilombaque-124336  . 
 Acesso em: 31 de ago. 2021. 
 2  Disponível  em:  https://acervo.museudapessoa.org/pt/conteudo/historia/o-refugio-na-batida-125159  . 
 Acesso em: 31 de ago. 2021. 
 3  Disponível em: 
 https://acervo.museudapessoa.org/pt/conteudo/historia/tipo-sanguineo-quilombaque-125154  .  Acesso 
 em: 31 de ago. 2021. 
 4  Disponível em:  https://acervo.museudapessoa.org/pt/conteudo/historia/pobre-e-honrado-125164  . 
 Acesso em: 31 de ago. 2021. 
 5  Disponível em:  https://youtu.be/-ZQPPi_OTyE  . Acesso  em: 01 de set. 2021. 
 6  Disponível em:  https://youtu.be/_O9Vwmu3y3A  . Acesso  em: 01 de set. 2021. 
 7  Disponível em:  https://youtu.be/2Pijo9VOotw  . Acesso  em 01 de set. 2021. 
 8  Disponível em:  https://youtu.be/ugM1zD2P_aE  . Acesso  em 31 de ago. 2021. 
 9  Disponível em:  https://youtu.be/5w-Icpjdgh8  . Acesso  em 31 de ago. 2021. 

 A  escolha  dos  materiais  secundários  teve  como  critérios:  a  presença  de  uma  fala  cuja 

 enunciação  tenha  a  Quilombaque  como  ponto  de  partida  e  que  essa  fala  apresente  definições  e 
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 características  das  atividades  desse  coletivo  e  de  quem  dele  participa.  Ou  seja,  os  documentos 

 selecionados  trazem  falas  de  membros  da  Comunidade  sobre  a  Comunidade.  É  importante 

 delimitar  essa  escolha,  pois  uma  outra  estratégia  poderia  ser  coletar  materiais  de  pessoas  e 

 instituições  não  vinculadas  à  Quilombaque  falando  desse  movimento.  No  entanto,  com  o 

 objetivo  de  caracterizar  a  narrativa  em  relação  às  políticas  oficiais  de  patrimonialização, 

 priorizamos  a  análise  de  textos  produzidos  pelos  participantes  do  coletivo.  Além  disso, 

 concordamos  com  Bowen  (2009)  no  sentido  de  que  o  ponto  central  na  análise  documental  não 

 é  a  quantidade  de  peças  selecionadas,  mas  a  sua  qualidade  em  conexão  com  os  propósitos  do 

 estudo.  Com  isso  posto,  as  diferentes  origens  de  cada  fonte  implicam  práticas  discursivas 

 (FAIRCLOUGH,  2016)  diversas  que  permitiram  a  produção  desses  documentos  e,  portanto, 

 cada vídeo ou texto foi concebido dentro de limites e possibilidades de enunciação próprias. 

 Em  primeiro  lugar,  o  Museu  da  Pessoa,  instituição  criada  na  década  de  1990  em  São 

 Paulo  voltada  para  a  coleta  e  divulgação  de  histórias  de  vida,  fez  em  2017  uma  série  de 

 entrevistas  com  pessoas  vinculadas  à  Quilombaque.  Seguindo  as  propostas  da  história  oral, 

 tais  documentos  fornecem  ricas  descrições  sobre  a  vida  de  José  Soró,  Almir  de  Souza 

 Moreira,  Clébio  Ferreira  de  Souza  e  Janice  Albuquerque,  personalidades  centrais  para  os  anos 

 iniciais  do  coletivo.  A  longa  entrevista  com  José  Soró  é  de  especial  interesse,  pois  “Mestre 

 Soró”  é  apontado  como  um  grande  líder  comunitário  do  bairro  de  Perus  (MOREIRA; 

 VELOSO,  2019)  e,  tendo  falecido  em  2019,  as  mais  de  cinquenta  páginas  com  suas  palavras 

 configuram  um  material  ímpar.  Essas  entrevistas  foram  trabalhadas  a  partir  das  transcrições 

 disponibilizadas pelo próprio Museu da Pessoa. 

 Em  segundo  lugar,  a  seleção  de  três  vídeos  no  canal  do  YouTube  da  Comunidade 

 Cultural  Quilombaque  tem  relevância  por  cumprir  da  forma  mais  direta  os  critérios  acima 

 elencados:  sendo  vídeos  de  divulgação  feitos  pela  Comunidade  de  suas  próprias  atividades, 

 podemos  crer  que  foram  pensados  com  grande  liberdade  criativa  para  alcançar  um  público 

 amplo  com  objetivo  de  valorizar  as  ações  do  coletivo.  Em  2018,  a  Quilombaque  comemorou 

 seus  treze  anos  de  atividade  e  o  vídeo  produzido  nesse  evento  traz,  de  forma  concisa  e  em  tom 

 elogioso,  definições  interessantes  sobre  os  significados  que  esse  coletivo  irradia.  No  ano  de 

 2020,  dois  vídeos  foram  produzidos  com  objetivos  diversos.  O  documento  intitulado  “Fala  de 

 Abertura  do  Festival  #FICAQUILOMBAQUE”  é  a  transcrição  dos  minutos  iniciais  de  uma 

 transmissão  ao  vivo,  que  durou  cerca  de  três  horas,  feita  num  momento  no  qual  a  sede  da 

 Comunidade  Cultural  Quilombaque  sofria  ameaça  de  despejo.  A  campanha  “Fica 
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 Quilombaque”  durou  cerca  de  três  meses  com  o  objetivo  de  arrecadar  verba  para  a  compra  do 

 terreno  e  obteve  sucesso;  assim,  a  apresentação  da  transmissão  ao  vivo  deve  ser  entendida 

 como  um  chamamento  amplo  de  solidariedade  para  com  o  coletivo.  O  documento  intitulado 

 “Bate  Papo  com  Mestre  Soró”  contém  meia  hora  de  conversa  com  José  Soró  sobre  as 

 dificuldades  passadas  no  processo  de  organização  da  Quilombaque  e  foi  divulgado  cerca  de 

 um ano após o falecimento do líder e durante a campanha de arrecadação. 

 O  texto  intitulado  “Fala  de  Cleiton  Ferreira  ‘Fofão’  na  15ª  Semana  de  Valorização  do 

 Patrimônio"  é  a  transcrição  de  toda  a  apresentação  da  Quilombaque  no  evento  que  me  levou  a 

 escolher  as  ações  desse  movimento  como  estudo  de  caso.  Além  de  ser  a  origem  desta 

 pesquisa,  trata-se  de  uma  mesa  de  debates  organizada  pelo  órgão  municipal  de  preservação  do 

 patrimônio  cultural,  de  forma  que  a  própria  existência  desse  documento  indica  alguma  forma 

 de  colaboração  e  diálogo  entre  o  movimento  e  o  poder  público,  o  que  será  discutido  com 

 especial ênfase na última seção deste capítulo. 

 Por  fim,  a  “Fala  de  Camila  Cardoso  no  Programa  Convida”  se  refere  a  uma  vídeo 

 reportagem  disponibilizada  no  portal  do  Instituto  Moreira  Salles  (IMS)  voltada  à  apresentação 

 das  atividades  da  Quilombaque,  com  foco  nas  diferenças  temáticas  trabalhadas  por  meio  das 

 trilhas  de  turismo,  prática  que  mais  me  interessou  no  primeiro  contato  que  tive  com  a  ação  do 

 coletivo. 

 Com  exceção  dos  materiais  produzidos  e  disponibilizados  pelo  Museu  da  Pessoa,  as 

 falas  dos  outros  vídeos  foram  transcritas  por  mim.  No  total,  os  nove  materiais  de  tipo 

 secundário  somam  duzentas  páginas  de  transcrição  (aproximadamente  443  mil  caracteres).  A 

 análise  desse  material  se  deu  entre  a  participação  no  curso  e  a  realização  das  entrevistas  com  o 

 objetivo  de  me  aproximar  do  conteúdo  e  dar  início  ao  processo  de  categorização.  Em 

 consonância  com  as  premissas  teóricas  discutidas  no  Capítulo  2,  importou  perceber  nesses 

 textos  quais  os  significados  que  a  Quilombaque  e  suas  atividades  tomam  para  as  pessoas  que 

 criaram e mantêm esse coletivo. 

 Dentre  os  materiais  primários  de  pesquisa,  há,  em  primeiro  lugar,  as  notas  pessoais  das 

 aulas  do  já  referido  curso  "A  Arte  de  Construir  Territórios  Educativos:  o  TICP  Jaraguá,  Perus 

 e  Anhanguera".  Durante  as  cinco  aulas,  posicionei-me  entre  as  figuras  de  aluno  e  de 

 pesquisador  e,  dessa  forma,  entenderemos  que  a  interação  durante  o  curso  foi  uma  observação 

 participante.  Por  “observação  participante”  seguiremos  a  proposta  de  Tim  Ingold  (2014; 

 2017),  entendendo-a  como  um  dos  métodos  envolvidos  pela  etnografia  e  que,  como  forma  de 
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 trabalho,  “difere  apenas  em  grau  em  relação  ao  que  as  pessoas  fazem  a  todo  momento” 

 (INGOLD,  2014,  p.  387,  trad.  livre).  Para  o  antropólogo,  “praticar  a  observação  participante  é 

 juntar-se  em  correspondência  com  aqueles  com  quem  aprendemos  ou  entre  os  quais 

 estudamos,  em  um  movimento  que  vai  para  frente  e  não  para  trás  no  tempo”  (  Idem  ,  p.  390, 

 trad.  livre).  Esse  modo  de  trabalho  é  também  um  modo  de  aprender,  pois  “observar  não  é 

 necessariamente  objetificar,  é  perceber  o  que  as  pessoas  estão  dizendo  e  fazendo,  é  olhar  e 

 ouvir,  e  é  responder  conforme  a  sua  própria  prática.  Isto  é,  a  observação  é  uma  maneira  de 

 participar  atentamente”  (INGOLD,  2017,  p.  225).  Nesse  sentido,  trata-se  de  uma  forma  de 

 construir  conhecimento  conjuntamente  e  o  ambiente  de  uma  sala  de  aula  (mesmo  que  virtual) 

 foi  propício  para  essa  correspondência,  “que  não  é  dada  ou  alcançada,  mas  está  sempre  em 

 processo  de  elaboração”  (  Idem  ,  p.  389,  trad.  livre)  e  minhas  anotações  em  caderno  de  campo 

 formaram um documento das minhas impressões mais diretas daquela interação. 

 Na  mesma  direção,  a  realização  de  entrevistas  segue  a  premissa  de  que  a  prática  da 

 conversação  é  um  “recurso  de  conhecimento  indispensável”  (BRINKMAN,  2014,  p.  278, 

 trad.  livre)  e,  principalmente,  que  o  exercício  da  escuta  é  central  para  a  compreensão  das 

 narrativas.  Aproximando-me  de  um  paradigma  intersubjetivo,  as  entrevistas  devem  ser  vistas 

 como  “conversas  nas  quais  os  participantes  refletem  conjuntamente  sobre  questões  e  discutem 

 ideias”  (CUNLIFFE,  2011,  p.  13,  trad.  livre).  O  fluxo  das  interações  não  foi  integralmente 

 planejado,  de  forma  que  o  decorrer  do  diálogo,  bem  como  as  circunstâncias  nas  quais  eles  se 

 deram,  moldam  as  entrevistas  -  razão  pela  qual  Janesick  (2014)  define  esse  método  como  um 

 “ato  criativo”  (p.  303).  Seguindo  os  postulados  do  paradigma  interpretativista,  importa  estar 

 atento  à  construção  dos  significados  em  torno  do  objeto  de  pesquisa,  nesse  caso,  as  ações  de 

 patrimonialização  hegemônicas  e  contra-hegemônicas,  de  forma  que  nos  preocupamos  com  a 

 integridade das falas e da interação, mais do que com a integridade dos fatos. 

 O  roteiro  semi  estruturado  para  as  entrevistas  foi  pensado  em  torno  de  perguntas 20

 disparadoras  (JANESICK,  2014)  de  forma  a  convidar  a  outra  pessoa  participante  da  pesquisa 

 a  compartilhar  sua  narrativa  sobre  a  Quilombaque  e  os  significados  de  suas  atividades.  Como 

 a  análise  do  material  secundário  se  mostrou  bastante  profícua  para  a  caracterização  da  atuação 

 20  O  protocolo  da  pesquisa  empírica  foi  aprovado  pelo  Comitê  De  Conformidade  Ética  Em  Pesquisas 
 Envolvendo  Seres  Humanos  da  Fundação  Getulio  Vargas  no  Parecer  n.  124/2021  emitido  em  28  de  junho  de 
 2021.  Tal  protocolo  foi  seguido  durante  toda  a  fase  de  realização  das  entrevistas  e  observações  participantes  e,  no 
 caso  das  primeiras,  foi  apresentado,  lido  e  assinado  pelos  participantes  da  pesquisa  o  Termo  De  Consentimento 
 Livre E Esclarecido aprovado pelo mesmo Comitê. 
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 da  Quilombaque,  a  entrevista  se  voltou  para  questões  concernentes  à  Agência  Queixadas  e  ao 

 Museu  Territorial  Tekoa  Jopo’i  de  forma  a  preencher  lacunas  identificadas  no  primeiro  ciclo 

 de  codificação  e  análise.  Além  disso,  muitas  das  minhas  perguntas  e  inquietações  obtidas  após 

 a  análise  do  material  secundário  foram  compartilhadas  nas  entrevistas,  de  forma  que 

 conseguimos compartilhar problemas e pensar em novas ideias. 

 De  forma  análoga  às  escolhas  realizadas  na  seleção  das  fontes  secundárias,  optamos 

 por  entrevistar  apenas  pessoas  diretamente  ligadas  à  Comunidade  Cultural  Quilombaque,  pois 

 trata-se  de  ouvir  e  interpretar  as  falas  de  integrantes  sobre  a  atuação  do  coletivo 

 político-cultural.  Certamente,  a  escuta  de  “outros  lados”  traria  mais  informações  ricas  sobre 

 os  fatos  marcantes  da  ação  desse  movimento  no  campo  da  Memória,  mas  a  prioridade  na 

 realização  dessa  técnica  de  pesquisa  não  foi  a  triangulação  ou  a  construção  de  uma  narrativa 

 exaustiva  sobre  a  história  da  Quilombaque,  mas  a  escuta  de  narrativas  sobre  esse  coletivo  a 

 partir das vozes que o criam e recriam, cotidianamente. 

 A  primeira  entrevista  realizada  foi  com  Camila  Cardoso,  integrante  da  Quilombaque  e 

 coordenadora  da  Agência  Queixadas  desde  2018.  Cerca  de  quinze  dias  depois,  realizei  outra 

 entrevista  com  Cleiton  Ferreira  de  Souza,  conhecido  como  “Fofão”  e  um  dos  fundadores  e 

 atual  coordenador  da  Quilombaque.  As  interações  foram  realizadas  de  forma  virtual  a  partir 

 do  recurso  Google  Meets  ,  sendo  gravadas  em  imagem  e  áudio  com  autorização  prévia  e 

 expressa  das  pessoas  entrevistadas,  e  tiveram  duração  de  aproximadamente  uma  hora  e  meia. 

 As  entrevistas  foram  transcritas  por  mim  e  essas  transcrições  também  foram  enviadas  às 

 participantes,  oferecendo  a  oportunidade  de  sugerir  correções,  supressões  e  adições  ao  texto. 

 Tendo  como  norte  a  elucidação  de  alguns  pontos  lacunares  na  narrativa  sobre  o  Museu  e  sobre 

 a  Agência,  a  realização  das  duas  entrevistas  se  mostrou  profícua  e  suficiente  -  dentro  das 

 limitações  de  tempo  disponível.  Além  disso,  Camila  Cardoso  e  Cleiton  “Fofão”  me 

 indicaram,  ao  fim  de  cada  entrevista,  referências  bibliográficas  para  o  aprofundamento  deste 

 estudo,  que  foram,  como  se  verá,  centrais  para  a  consolidação  de  minha  interpretação.  Cabe 

 ainda  colocar  que  a  interlocução  com  essas  personagens-chave  na  história  da  Quilombaque  se 

 deu  também  na  reflexão  sobre  este  texto,  cuja  versão  preliminar  foi  enviada  para  a 

 coordenadora  da  Agência  e  para  o  coordenador  da  Quilombaque  ao  mesmo  tempo  em  que  o 

 enviei  à  orientadora.  Esse  acordo  surgiu  espontaneamente  no  decorrer  das  entrevistas  e,  ainda 

 que  eu  não  tenha  recebido  críticas  ou  comentários  sobre  o  texto,  permitiu  que  novas 
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 interlocuções  fossem  construídas  depois  da  finalização  do  processo  de  escrita,  como 

 discutiremos depois das Considerações Finais. 

 Feitas  as  devidas  considerações  sobre  os  métodos  e  técnicas,  cumpre  caracterizar  a 

 forma  como  foi  construída  a  análise  das  narrativas,  porque  isso  também  foi  parte  do  percurso 

 desta  dissertação.  Em  primeiro  lugar,  cabe  reconhecer  que,  em  pesquisas  qualitativas,  é  quem 

 pesquisa  que  ocupa  o  espaço  de  principal  instrumento  de  coleta  e  análise  de  informações 

 (BOWEN,  2009).  Nesse  sentido,  ainda  que  tenhamos  admitido  que  a  construção  de  categorias 

 analíticas  e  a  leitura  do  material  empírico  tenha  se  dado  de  forma  concomitante,  é  importante 

 ressaltar  que  a  análise  empreendida  foi  intimamente  influenciada  pelas  problemáticas  teóricas 

 trabalhadas  nos  capítulos  anteriores.  Afinal,  “são  as  visões  teóricas  que  frequentemente 

 norteiam  a  produção  de  diferentes  significados  para  o  material  empírico”  (POZZEBON; 

 PETRINI,  2013,  p.  54).  Nesse  sentido,  o  processo  de  categorização  foi  carregado  por  um 

 constante  trânsito  entre  questões  estabelecidas  pela  literatura  dos  estudos  de  Política  Pública, 

 de  Patrimônio  Cultural,  de  Discurso,  de  Memória  e  de  Narrativa  e  problemáticas  com 

 contornos mais ou menos novos emergentes do material empírico. 

 A  esse  procedimento  no  qual  a  codificação  se  dá  a  partir  da  combinação  de  teses 

 informadas  pela  teoria  e  pela  emergência  de  novas  ideias  a  partir  do  material  empírico,  dá-se 

 o  nome  de  análise  abdutiva.  De  acordo  com  Thomas  Sebeok  e  Jean  Umiker-Sebeok  (2004), 

 que  por  sua  vez  partem  dos  escritos  do  filósofo  e  lógico  Charles  Sanders  Peirce,  a  abdução, 

 enquanto  forma  de  raciocínio  científico,  “é  um  instinto  que  confia  na  percepção  inconsciente 

 das  conexões  entre  os  aspectos  do  mundo,  ou  usando  um  outro  conjunto  de  termos,  é  a 

 comunicação  subliminar  de  mensagens”  (p.  23).  Para  Umberto  Eco  (2004),  a  partir  dos 

 mesmos  referenciais  peircianos,  mas  depois  de  uma  divisão  entre  tipos  de  raciocínio  abdutivo, 

 a  abdução  hipocodificada,  que  mais  se  encaixa  aos  propósitos  deste  trabalho,  significa 

 identificar  uma  temática  textual  (  topic  ou  aboutness  ),  de  forma  a  criar  “um  quadro  geral 

 coerente”  (p.  235).  Nesses  termos,  a  análise  abdutiva  confia  na  sensibilidade  da  interpretação 

 (SEBEOK;  UMIKER-SEBEOK,  2004)  dos  fatos  a  partir  do  conhecimento  de  mundo  ou  de 

 teorias razoáveis admitindo um certo grau de falibilismo desse processo (ECO, 2004). 

 A  categorização  foi  fundamental  para  a  construção  de  um  todo  coerente  a  partir  de 

 textos,  em  princípio,  desconexos.  Assim,  a  abdução  vai  de  encontro  com  os  pressupostos 

 teóricos  dos  estudos  interpretativistas,  preocupados  com  a  interpretação  dos  significados  que 

 emergem  dos  materiais  empíricos.  Para  tanto,  as  categorias  criadas  no  movimento  pendular 
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 entre  teorias  e  caso  foram  direcionadas  ao  levantamento  dos  temas  trabalhados  pelos  atores 

 em  cada  segmento  textual  e,  a  partir  disso,  dos  significados  que  conectam  os  diversos 

 segmentos  codificados.  Esse  processo  resultou  na  escrita  das  seções  seguintes,  cujo  objetivo  é 

 a  apresentação  da  minha  interpretação  sobre  a  contra-narrativa  ensejada  pela  Quilombaque  no 

 tocante  às  atividades  relacionadas  à  memória.  São  quatro  grandes  temas  que  sustentam  essa 

 narrativa:  os  significados  do  território  (seção  5.2),  os  significados  da  Quilombaque  (seção  5.3) 

 e  de  suas  atividades  (seção  5.4)  e,  por  fim,  os  significados  das  interações  com  o  poder  público 

 (seção  5.5).  Ainda  que  a  contra-narrativa  mobilizada  pela  Quilombaque  seja  definida  na 

 terceira  seção  deste  capítulo,  veremos  que  os  seus  significados  perpassam  também  as  noções 

 de  território  e  pelas  interações  com  o  Estado.  Antes  de  seguir  para  a  análise,  descrevemos 

 abaixo,  de  forma  breve,  o  processo  de  construção  das  macrocategorias  e  subcategorias  que 

 guiaram a interpretação. 

 No  primeiro  caso,  a  categoria  de  “Território”  se  mostrava  pertinente  de  acordo  com  a 

 abordagem  da  ação  pública,  pois  é  nas  circunstâncias  territoriais  que  as  mobilizações  em 

 torno  de  uma  arena  pública  e  de  um  problema  público  se  constroem.  Já  nos  contatos  iniciais 

 com  as  atividades  da  Comunidade  Cultural  Quilombaque,  o  mesmo  componente  territorial 

 saltava  aos  olhos:  na  fala  de  Cleiton  Ferreira“Fofão”  durante  o  evento  do  DPH,  que  durou 

 cerca  de  vinte  minutos,  a  palavra  “território”  foi  usada  cerca  de  setenta  vezes.  Ainda  com 

 olhos  sobre  as  questões  teóricas,  essa  categoria  poderia  estar  relacionada  às  questões 

 históricas  do  bairro  de  Perus  ou  à  identidade  de  seus  moradores,  elementos  que  motivariam 

 mobilizações  coletivas.  Na  interação  com  o  material  empírico,  como  pode  ser  visto  no 

 Esquema 05, essas categorias bastante abrangentes tomaram contornos mais específicos. 
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 Esquema 05: Árvore de categorias - Território 
 Elaboração própria. 

 A  categoria  “Quilombaque  e  suas  ações”  decorre  da  matriz  analítica  das 

 contra-narrativas  e,  congregando  as  dimensões  centrais  para  esta  pesquisa,  envolve  o  maior 

 número  de  subcategorias.  Como  explicitado  na  seção  4.2,  partimos  da  noção  de  que  a 

 contra-narrativa  é  capaz  de  articular  uma  oposição  a  uma  narrativa  dominante  ao  mesmo 

 tempo  em  que  é  capaz  de  propor  uma  nova  narrativa.  Destrinchando  esses  dois  pilares  e 

 inspirados  na  tarefa  da  denúncia  e  do  anúncio  de  Paulo  Freire  (1976),  subdividimos  o  arco 

 oposição-proposição  em  quatro  diferentes  processos  que  se  iniciam  na  denúncia  para  chegar 

 ao  anúncio,  passando  pela  organização  e  pela  ação.  Dessa  forma,  a  dimensão  da  organização 

 coletiva  e  da  orientação  para  a  ação,  presentes  na  literatura  sobre  ação  pública,  principalmente 

 Cefaï  (2017a;  2017b),  também  são  incluídas  na  caracterização  da  contra-narrativa.  As 

 subcategorias  advindas  do  material  empírico  (Esquema  06)  dão  corpo  a  esse  duplo  arco  da 

 contra-narrativa.  Essa  ampla  árvore  de  códigos  possibilitou  a  caracterização  e  a  interpretação 

 dos  significados  das  ações  da  Quilombaque  a  partir  dos  elementos  mais  marcantes  presentes 

 nas  falas  que  narram  a  constituição  desse  coletivo.  Em  primeiro  lugar,  como  já  explicitado, 

 traremos  definições  gerais  sobre  os  significados  da  Comunidade  Cultural  Quilombaque  de 

 forma  a  definir  esquematicamente  qual  é  a  contra-narrativa  mobilizada  pelo  movimento.  No 

 segundo  momento,  tal  definição  serve  de  base  para  delimitarmos  como  se  dá  a  ação  no  campo 
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 da  memória.  Ainda  assim,  devemos  ressaltar  que  essa  contra-narrativa  também  envolve 

 elementos  presentes  nas  outras  duas  árvores  de  códigos  (território  e  relações  com  o  Estado), 

 de  forma  que  as  divisões  estabelecidas  nas  próximas  seções  estão  mais  ligadas  aos  diálogos 

 com problemáticas teóricas do que com as narrativas irradiadas pelo coletivo. 

 Esquema 06: Árvore de Categorias - Quilombaque e suas ações 21

 Elaboração própria. 

 Por  fim,  a  categoria  “Relações  com  o  Estado”  foi  elaborada  tendo  como  base  as 

 noções  de  diferentes  “repertórios  de  interação”  (ABERS;  SERAFIM;  TATAGIBA,  2014)  e  de 

 21  Para  efeitos  de  melhor  visualização,  nem  todos  os  códigos  usados  para  delinear  os  significados  da 
 “Quilombaque e suas ações” foram incluídos no esquema. 
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 “cacofonia  performática”  (SPINK,  2013),  trabalhadas  no  âmbito  do  Capítulo  2.  Ao  longo  da 

 narrativa  sobre  a  Quilombaque,  veremos  que  uma  multiplicidade  de  atores  oriundos  de 

 diferentes  campos  (movimentos  sociais,  a  vizinhança,  poder  público  e  setores  acadêmicos) 

 fazem  parte  de  uma  rede  ampla  de  interações  e  de  saberes  que  influencia  a  ação  do  coletivo 

 aqui  em  foco.  A  categoria  “Relações  com  o  Estado”  procura  trazer  foco,  dentre  muitos  outros 

 que  poderiam  ser  escolhidos,  para  os  vetores  nos  quais  a  Quilombaque  entra  em  contato  com 

 o  governo  a  fim  de  dialogar  com  as  problemáticas  discutidas  no  Capítulo  3  sobre  as  políticas 

 públicas  de  patrimônio  cultural.  No  nível  das  codificações,  optou-se  por  trabalhar  com  uma 

 simplificação  abrangente  ao  dividir  essas  relações  entre  conflituosas  e  colaborativas.  Como 

 esperado,  a  emergência  de  novas  categorias  a  partir  do  material  empírico  (Esquema  07)  foi 

 capaz  de  matizar  essa  dicotomia  inicial,  cujos  contornos  serão  melhor  detalhados  na  última 

 seção deste capítulo. 

 Esquema 07: Árvore de Categorias - Relações com o Estado 
 Elaboração própria. 

 Com  esse  quadro  geral  do  processo  de  codificação  e  análise  é  possível  compreender 

 apenas  uma  face  do  percurso  da  pesquisa.  As  árvores  de  categorias  inseridas  acima 

 representam  uma  fotografia  do  cenário  final  das  codificações  estabelecidas  pela  análise.  Na 

 verdade,  durante  todo  o  processo  outras  categorias  foram  descartadas  enquanto  certos  códigos 
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 foram  priorizados.  Além  disso,  os  esquemas  não  mostram  a  miríade  de  interconexões  e 

 sobreposições  que  surgiram  na  medida  que  os  segmentos  textuais  eram  codificados  e  que 

 influenciaram  fortemente  o  processo  de  recriar  categorias  e  interpretações.  Em  grande 

 medida,  a  categorização  cumpriu  com  dois  objetivos:  1)  mapear  a  teia  de  significados  que  as 

 ações  de  patrimonialização  realizadas  pela  Comunidade  Cultural  Quilombaque  têm  para  as 

 pessoas  que  organizam  tais  atividades;  e  2)  orientar  a  estrutura  deste  capítulo,  ou  seja, 

 ajudar-me  na  criação  de  uma  narrativa  sobre  as  narrativas  lidas.  Dessa  forma,  a  sequência 

 deste  texto  não  se  divide  entre  um  momento  de  descrição  e  outro  de  interpretação,  pois  é 

 impossível descolar a minha leitura dos fenômenos, eventos, conflitos e histórias que relato. 

 Há,  então,  uma  intenção  expressamente  persuasiva:  na  relação  retórica  entre  eu,  quem 

 escreve,  e  você,  quem  lê,  devemos  nos  pautar  pela  consistência  do  que  é  apresentado  frente  às 

 expectativas  que  envolvem  a  leitura  de  uma  dissertação  de  mestrado  nas  áreas  do 

 conhecimento  pertinentes.  Nesse  sentido,  concordamos  com  os  critérios  de  avaliação  de 

 pesquisas  de  cunho  crítico-interpretativista  estabelecidos  por  Pozzebon  e  Petrini  (2013).  Para 

 as  autoras,  existem  quatro  princípios  que  guiam  a  avaliação  da  qualidade  e  profundidade  de 

 pesquisas  como  esta:  1)  autenticidade,  relacionado  com  a  apresentação  genuína  da  experiência 

 tida  em  campo;  2)  plausibilidade,  relacionado  à  capacidade  da  escrita  de  se  conectar  com  as 

 preocupações  do  público-alvo;  3)  criticidade,  entendido  como  a  possibilidade  de  o  texto  levar 

 a  reconsiderações  conceituais;  e  4)  reflexividade,  relacionado  à  presença  de  uma  reflexão 

 sobre a produção e os resultados do próprio texto (POZZEBON; PETRINI, 2013, p. 60-65). 

 Dessa  forma,  entendemos  a  noção  de  narrativa  não  apenas  como  material  empírico, 

 mas  como  estratégia  de  produção  desta  pesquisa  (LANGLEY,  1999)  e,  por  isso,  o 

 relato-análise  presente  nas  próximas  páginas  procura,  além  da  coesão,  trazer  uma 

 interpretação  sobre  a  (contra)narrativa  da  Quilombaque  que  instigue  reflexões  produtivas 

 acerca  das  limitações  da  atual  política  pública  de  patrimônio  cultural  e  das  possibilidades  de 

 sua  reinvenção.  Sobre  esse  ponto,  devo  mais  uma  vez  explicitar  a  posição  da  qual  escrevo:  as 

 narrativas  foram  coletadas,  analisadas,  organizadas  e  reescritas  por  mim  enquanto 

 instrumentos  para  a  produção  desta  dissertação.  As  falas  presentes  nos  materiais  primários  ou 

 secundários  são  a  matéria-prima  sob  a  qual  imprimi  as  marcas  do  meu  trabalho  de  análise. 

 Dessa  forma,  ainda  que  construídas  dialogicamente,  todos  os  possíveis  erros  ou  equívocos 

 presentes  nas  próximas  páginas  recaem  sobre  mim  apenas.  A  trama  narrativa  não  visa  a 

 produzir  uma  sequência  exaustiva  dos  significados  que  a  Quilombaque  irradia,  pois  a  escrita 
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 foi  direcionada  à  exploração  das  problemáticas  escolhidas  como  centrais  para  este  trabalho. 

 Em  face  do  grande  número  de  eventos  em  um  largo  espaço  temporal  que  fazem  parte  da 

 narrativa,  organizamos  um  infográfico  com  os  principais  marcos  de  forma  a  ter  uma  base  de 

 organização  temporal,  que  se  encontra  no  Apêndice  A.  Enfim,  ofereço,  humildemente  e  sem 

 certezas sobre o processo e o produto do trabalho, esta interpretação. Vamos a ela. 

 5.2 Território: o chão mais a identidade 

 A  nossa  história  começa  quando  nossos  narradores  chegam  a  Perus,  nas  últimas  décadas  do 

 século  passado.  O  bairro  vivia  na  condição  intermediária  de  urbanidade  e  ruralidade:  Soró 

 recorda  que  “a  gente  brincava  de  polícia  e  bandido  no  meio  do  mato,  brincava  muito  de  andar 

 pelo  meio  do  mato,  de  caçar,  pescar”  (JS_MdP_2017)  e,  mesmo  sendo  de  gerações  diferentes 

 de  moradores,  Almir  traz  lembrança  semelhante,  “aí  tive  a  experiência  de  brincar  no  mato,  no 

 barro”  (AM_MdP_2017).  Se  a  percepção  de  José  Soró  e  de  Almir  Moreira,  quando  crianças, 

 estava  ligada  à  dimensão  lúdica  de  uma  vida  longe  da  agitação  de  um  centro  urbano,  a  mãe  de 

 Clébio  “Dedê”  relacionava  a  outra  leitura:  "quando  o  meu  pai  comprou  o  terreno  em  Perus, 

 minha  mãe  queria  morrer  porque,  mano,  era  o  fim  do  mundo  e  o  bairro  era  muito  pequeno,  as 

 ruas  de  terra,  não  era  desenvolvido”  (DD_MdP_2017).  A  distância  fazia  com  que  os  próprios 

 moradores  não  identificassem  o  lugar  como  parte  de  São  Paulo,  sendo  frequentes  as  menções 

 típicas do contexto rural: “vou pra cidade”. 

 Nessa  dinâmica  cotidiana  entre  as  ruas  de  barro  e  os  trilhos  do  trem,  o  deslocamento 

 dos  moradores  de  Perus  se  dava  também  pelas  suas  origens.  O  povoamento  do  bairro 

 começou  como  “um  reduto  de  nordestino”  (DD_MdP_2017),  provavelmente,  migrantes  à 

 procura  de  melhores  condições  de  vida  na  “cidade”.  Soró  lembra  de  outra  população  de 

 “refugiados urbanos” que encontraram o bairro como abrigo: 

 E  aqui  em  Perus,  inclusive,  tinha  alguns  lugares  que  eram  meio  quilombos. 

 Na  rua  onde  eu  moro  tinha  um  lugar  que  ainda  era  meio  resto  de  um 

 quilombo,  não  oficialmente,  mas  do  estilo  quilombo.  Era  um  quintal  grande 

 com  várias  casas  espalhadas  e  moravam  ali  os  parentes,  família,  era  meio 
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 que  uma  aldeia.  Então  tinha  vários  desses  lugares  e  sempre  acontecia  tudo 

 quanto é tipo de festa da negrada. (JS_MdP_2017) 

 São  múltiplas  as  camadas  que  separam  Perus  e  seus  moradores  de  São  Paulo:  ora  mato 

 ao  invés  de  desenvolvimento,  ora  migrantes  e  negros,  não  paulistanos.  Além  da  cultura  ligada 

 à  ancestralidade  negra  e  do  tempo  levado  entre  a  casa  e  o  trabalho,  a  percepção  das  diferentes 

 condições  de  vida  marca  outro  nível  dessas  divisões:  “em  Perus  não  tinha  médico…  você  só 

 ia  achar  médico  depois  da  Lapa”  (JS_MdP_2017).  Semelhante  ao  quarto  de  despejo  narrado 

 por  Carolina  Maria  de  Jesus,  é  a  memória  olfativa  de  Clébio  “Dedê”  que  nos  conta  sobre  a 

 vivência entre os restos descartados pela cidade: 

 A  gente  recebeu  30  anos  de  lixo  de  São  Paulo  no  Bairro  de  Perus.  Era  muito 

 louco,  quando  eu  era  criança,  a  gente  sabia  que  ia  chover  quando  vinha  o 

 cheiro  do  lixo,  como  a  gente  morava  do  outro  lado,  o  lixão  era  em  cima  do 

 Recanto  e,  meu,  quando  vinha  o  cheiro  do  lixo,  nós  falávamos:  ‘Vixi,  vai 

 chover’,  porque  sabia  que  o  vento  trazia  o  cheiro  do  lixo.  Eu  tenho  essa 

 memória, assim, do lixão. (DD_MdP_2017) 

 As  lembranças  dos  nossos  narradores  mudam  de  tom  quando  se  referem  ao  período 

 em  que  deixaram  de  ser  crianças  para  alcançar  as  memórias  de  uma  juventude  agitada  na 

 década  de  1990.  Nesse  momento,  a  vivência  se  dá  sob  o  signo  da  violência  generalizada.  Soró 

 lembra  de  um  “amigaço,  irmão  mesmo,  que  se  encantou  com  o  mundo  do  crime.  Era  irmão 

 mesmo,  chapa  assim,  mas  virou  bandidaço,  morreu  todo  furado  de  bala”  (JS_MdP_2017). 

 Almir “Almirante” lembra do impacto da nova leva de aumento populacional: 

 Foi  o  momento  da  invasão  mesmo,  sumiu  o  que  restava  de  mato,  já  foi  algo 

 mais  desordenado.  Foi  um  momento  de  muita  violência  também,  muitas 

 mortes,  eu  comecei  a  me  habituar  com  o  cotidiano  de  encontrar  corpos 

 mortos,  corpo  baleado,  corpo  jogado  na  linha  do  trem.  De  primeiro,  chocou, 

 aí com o tempo vai encontrando outros significados. (AM_MdP_2017) 

 Entre  o  desemprego,  “eu  não  conseguia  trabalho”  (JS_MdP_2017),  e  a  precariedade 

 do  ensino,  “ou  você  estudava  à  noite  ou  não  estudava”  (DD_MdP_2017),  há  um  lugar  na  fala 
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 dos  nossos  narradores  que  se  apresenta  como  mais  difícil:  o  Recanto  dos  Humildes.  No  início 

 dos  trabalhos  da  Quilombaque,  esse  canto  era  o  mais  afastado  do  bairro  e,  na  fala  de  Janice 

 Albuquerque,  “foi  uma  vila  aqui  no  bairro  de  Perus  que  tem  um  contexto  histórico  muito 

 pesado,  que  foi  a  primeira  grande  ocupação  de  Perus,  ocupação  enorme,  demorou  anos  pra  ser 

 legalizada”  (JA_MdP_2017).  É  no  lugar  dos  vulneráveis  entre  os  vulneráveis,  no  entanto,  que 

 a  Quilombaque  escolhe  atuar  e  a  partir  de  onde  nossos  narradores  começam  a  relacionar  a 

 história  do  bairro  com  os  significados  de  organização  coletiva  e  reivindicação.  Afinal,  foram 

 os  ocupantes  do  Recanto  que  fizeram  a  primeira  movimentação  em  prol  de  melhores 

 condições  de  moradia  e  da  realização  de  mutirões  nos  quais  “todo  mundo  se  ajudava  a 22

 levantar  um  a  casa  do  outro”,  o  que  levou  “ao  primeiro  projeto  [de  moradia  popular]  que  saiu 

 pro  Recanto  dos  Humildes”  (AM_MdP_2017)  enquanto  Luiza  Erundina  (PT  à  época)  foi 

 prefeita entre 1989 e 1992 (ver Apêndice A). 

 A  percepção  dessa  “vida  baseada  na  solidariedade,  de  trocas  de  mantimentos,  o  que 

 faltava  em  um  trocava  com  a  casa  do  outro”  (AM_MdP_2017)  remonta  igualmente  às 

 primeiras  memórias  dos  nossos  narradores  sobre  o  bairro.  Para  Janice  Albuquerque,  “sempre 

 tinha  esse  movimento  aqui  em  Perus,  eram  as  comunidades  de  base  da  igreja,  os  grandes 

 encontros,  que  eram  lugares  que  serviam  até  para  esses  comitês,  que  se  reuniam  lá  e 

 planejavam  tudo”  (JA_MdP_2017).  Nas  lembranças  de  Soró,  o  envolvimento  por  meio  da 

 religião marcou o início da sua participação engajada e era algo presente em todo o bairro: 

 Andei  por  tudo  quanto  é  coisa  da  igreja,  da  Teologia  da  Libertação.  Era  uma 

 Comunidade  Eclesial  de  Base  aqui  em  cima,  e  eles  tinham  vários  tipos  de 

 grupos,  lutas,  enfim.  Fui  ficando  por  lá  e  aprendi  basicamente  quase  tudo  da 

 vida  com  essas  pessoas.  Era  esse  período  da  Teologia  da  Libertação,  esse 

 negócio  de  Comunidades  Eclesiais  de  Base,  dos  leigos  se  juntarem  tanto  pra 

 poder  rezar,  fazer  celebrações  diferentes  que  o  rito  exigia,  mas  também  era  a 

 ideia  do  cristão  engajado,  encarnado,  que  eles  chamavam,  que  era  a  ideia  do 

 cristão que era coerente com o que pregavam, por isso as lutas. 

 Então  eram  vários  tipos  de  ações.  Tinha  o  que  tenho  o  maior  respeito  e  acho 

 que  é  um  grupo  feminista  por  excelência,  que  eram  os  clubes  de  mães.  As 

 22  Estamos  falando  do  mesmo  período  e  do  mesmo  fenômeno  -  estudados  por  Lúcio  Kowarick  (1979),  Teresa 
 Caldeira  (1984)  e  Eder  Sader  (1988),  para  citar  apenas  poucos  exemplos  -  da  efervescência  política  nas  periferias 
 paulistanas  na  qual  diferentes  movimentos  (religiosos,  de  bairro,  partidários)  se  articulavam  em  torno  da 
 reivindicação por melhores condições de vida. 
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 mulheres  se  reuniam  nas  quintas-feiras,  faziam  várias  coisas,  enfim,  mas  elas 

 discutiam  a  questão  da  mulher,  e  eram  incríveis,  mulherada  porreta.  E  elas 

 coordenavam  um  serviço  que  era  pra  trabalhar  com  amparo  às  crianças. 

 Estava  se  estruturando  a  Pastoral  da  Juventude,  Pastoral  Carcerária,  pastoral 

 não sei o quê, tinha pastoral pra tudo quanto é coisa. (JS_MdP_2017) 

 Mutirões  de  habitação,  comunidades  eclesiais  de  base,  clubes  de  mães,  pastorais.  O 

 comprometimento  coletivo  pela  proteção  da  comunidade  de  Perus  e  pela  reivindicação  por 

 melhores  condições  de  vida,  faz  parte  das  cenas  mais  relevantes  nas  lembranças  de  nossos 

 narradores  da  Comunidade  Cultural  Quilombaque.  No  entanto,  é  numa  história  que  antecede  a 

 presença  dessas  pessoas  em  Perus  que  o  signo  da  organização  comunitária  e  da  luta  por 

 direitos  toma  sua  dimensão  mais  marcante.  Esse  capítulo  da  história  de  Perus  não  nos  é 

 contada  pelas  figuras  que  dela  participaram,  pois  a  maioria  dos  nossos  narradores  não  era  vivo 

 quando  os  fatos  aconteceram.  Ainda  assim,  seguimos  a  orientação  dada  por  Cleiton  Ferreira 

 de  Souza  (2020),  em  seu  trabalho  de  conclusão  do  Curso  de  Gestão  Cultural  do  Centro  de 

 Pesquisa  e  Formação  do  Serviço  Social  do  Comércio  (SESC):  “para  falar  de  capacidade  e 

 potencialidade  na  periferia  é  necessário  voltar  ao  passado  e  entender  os  processos  de 

 transformações e desenvolvimento que ocorreram nesses lugares” (p. 09). 

 A  história  da  Fábrica  de  Cimentos  Portland  Perus  e  de  seus  trabalhadores  figura 23

 como  central  e  estará  presente  ao  longo  de  todo  este  capítulo.  Essa  fábrica  foi  instalada  na 

 primeira  metade  do  século  XX  (ver  Apêndice  A)  a  partir  de  capital  estrangeiro  com  o  objetivo 

 de  ser  a  primeira  planta  de  grande  porte  de  produção  de  cimento  no  país  para  responder  à 

 demanda  trazida  pela  urbanização.  Na  fala  de  Soró,  todo  o  bairro  estava  orientado  para  os 

 acontecimentos  que  tinham  a  fábrica  como  palco:  “a  fábrica  chegou  a  ter  em  torno  de  mil  e 

 cem  trabalhadores.  E  o  bairro  de  Perus  sempre  foi  pequeno.  Então  basicamente  todo  mundo 

 vivia  em  função  da  fábrica  ou  a  fábrica  em  função  do  bairro,  todo  mundo  tinha  um  parente 

 trabalhando  na  fábrica”  (JS_MdP_2017).  De  acordo  com  Cleiton  Ferreira  de  Souza,  é  “a  partir 

 da  fábrica  [que]  começa  o  desenvolvimento  do  bairro  de  Perus  com  as  vilas  operárias” 

 23  Relatos  mais  detalhados  sobre  os  desdobramentos  da  chamada  “greve  da  Perus”  podem  ser  encontrados  em 
 Breno  (1977),  Jesus  (1977),  Moreira  e  Gold  (2017),  Bortoto  e  Bezerra  (2019)  e  no  podcast  do  Centro  de 
 Memória  Queixadas  (QUEIXADASCAST,  2020).  Neste  capítulo,  não  nos  preocupamos  em  adicionar 
 informações  de  livros  e  artigos  acadêmicos,  mas  na  interpretação  das  narrativas  encontradas  no  material 
 empírico - com exceção de trabalhos publicados que me foram sugeridos nas entrevistas. 
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 (CF_DPH_2020).  Para  Mestre  Soró,  essa  “é  uma  história  bem  longa”,  mas,  mesmo  assim, 

 devemos nos atentar para suas palavras: 

 Nos  anos  50,  com  a  chegada  do  Abdalla,  os  enfrentamentos  se  acirraram  e 

 foi  o  resto  da  vida  os  trabalhadores  enfrentando  as  mazelas  do  ‘mau  patrão’. 

 Final  da  década  de  50  já  eram  enfrentamentos  brabos,  porque  o  cara  era  cão 

 chupando  manga.  Então  o  povo  que  trabalhava  na  fábrica  frequentava,  por 

 exemplo,  um  bar  que  tem  aqui  perto  da  esquina,  se  juntavam  muito  ali,  ou  na 

 praça,  as  assembleias  eram  na  praça,  e,  não  sei  por  que  cargas  d’água, 

 resolveram  fazer  um  motim,  alguma  coisa  meio  sem  ter  o  sindicato. 

 Resolveram  fazer  o  motim,  o  negócio  pegou,  aderiu,  e  eles  já  faziam  um 

 movimento  meio  com  barulho.  E  começaram  a  enfrentar  brigas  e  a 

 ganharem,  porque  eles  tinham  uma  tenacidade,  uma  vontade  de  ir  para  o  pau 

 que  era  impressionante.  Um  deles  falou  assim:  ‘Ah,  vocês  se  parecem 

 queixadas’.  Que  é  um  porco  do  mato,  que  eu  conheço  muito  bem  desde  a 

 minha  infância.  No  Mato  Grosso,  no  mato,  você  cresce,  tem  vários  medos 

 que  são  colocados  e  tem  medos  muito  concretos,  um  deles  se  chama 

 queixada.  O  bicho  que  mais  mete  medo  é  o  queixada.  E  eles  atacam  em 

 bando.  Então  como  eles  se  tornaram  queixadas?  Foi  por  conta  dessa  história, 

 dessa  associação  com  os  porcos  que  se  juntam  em  bando,  eles  atacam  e  não 

 param  enquanto  não...  Tem  essa  resistência,  essa  firmeza.  Passaram  a  se 

 chamar  Queixadas.  Depois  chegou  o  Mário  Carvalho  de  Jesus,  que  veio  ser 

 advogado  do  sindicato,  e  o  Mário  vinha  das  pastorais  e  de  um  movimento 

 humanista,  foi  pra  França,  passou  um  ano  em  fábricas  ocupadas,  que  era  um 

 movimento  do  pessoal  ligado  ao  Gandhi,  à  não  violência,  ao  Martin  Luther 

 King,  esse  período  aí  do  final  dos  anos  50.  E  o  Mário  trazia  pra  cá  uma 

 proposta  de  estratégia  de  resistência,  que  era  a  tal  da  não  violência  ou  da 

 firmeza  permanente.  Eles  acharam  a  não  violência  fresco  demais,  pra  quem 

 carregava  cimento  e  comia  pó  de  cimento  e  carregava  pedra,  aí  resolveram 

 de  chamar  de  firmeza  permanente.  Porque  o  não  violento  não  é  você  não  ser 

 violento,  é  você  não  cair  na  armadilha  da  arma  do  outro.  É  isso  que  ganha 

 qualquer  parada,  você  ser  firme  o  tempo  todo  e  não  desistir,  é  isso  que  faz  o 

 outro...  Então  eles  iniciaram  a  greve  em  62,  que  durou  três,  ou  quatro  meses. 

 Depois  eles  foram  todos  demitidos,  aí  entraram  na  justiça,  e  enquanto  o 

 processo  durou  até  69,  eles  permaneceram  em  greve,  eles  não  voltaram.  E  aí 
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 permaneceram  em  movimento,  fizeram  greve  de  fome,  passaram  todos  esses 

 anos  lutando  até  69,  quando  eles  ganharam  na  justiça  o  direito  à 

 reintegração.  E  todos  os  dias  parados.  Sete  anos  de  dias  parados,  por  isso  a 

 gente  considera  uma  greve  de  sete  anos.  Esses  são  os  Queixadas. 

 (JS_MdP_2017) 

 Vejamos  as  etapas  dessa  narrativa.  Tudo  se  inicia  com  o  chamado  “mau  patrão”, 

 desmandos,  violências  e  falta  de  direitos  para  os  trabalhadores  da  fábrica  que  levou  cimento 

 para  a  construção  de  Brasília  e  para  a  verticalização  de  São  Paulo.  A  organização  dos 

 operários  se  dá  de  forma  orgânica,  na  praça  e  no  bar.  Amotinam-se  e  são  apelidados.  Mais, 

 sua  atitude  é  zoomorfizada  para  remeter  a  um  animal  que  causava  medo  em  Soró  quando 

 criança  na  sua  terra  natal.  O  queixada  bicho  e  o  queixada  operário  ataca  em  bando  e  não 

 desiste.  A  luta  ganha  força  e  novos  nomes  com  a  chegada  de  um  advogado  formado  nas 

 trincheiras  da  organização  trabalhista  e  cristã  francesa.  A  firmeza  permanente  inverte  o  jogo 

 da  violência  do  patrão  e  do  aparato  repressivo  estatal  e,  com  isso,  os  queixadas  permaneceram 

 sete anos em greve durante a ditadura militar. 

 Um  verso  de  uma  das  ladainhas  de  jongo,  ritmo  de  música  afro-brasileira  muito 

 presente  na  região  Sudeste  e  nas  festas  da  Quilombaque,  diz:  “O  coro  come,  na  mata  fechada  / 

 mas  queixada  me  ensinou  a  lutar  sem  a  espada”  (CC_IMS_2020).  A  greve  acabou  em  1969  e, 

 na  década  de  1970,  a  fábrica  faliu  e  foi  abandonada.  O  espaço  da  fábrica  é,  no  entanto,  ainda 

 motivo  de  conflitos:  “queriam  transformar  a  fábrica  num  centro  cultural  da  memória  dos 

 Queixadas,  só  que  a  família  Abdalla,  que  é  dona  do  terreno,  é  contra,  os  caras  querem 

 construir  um  condomínio  fechado  e  tem  esse  embate  até  hoje”  (DD_MdP_2017).  Nesse 

 sentido,  os  nossos  narradores  afirmam  que  “a  luta  dos  queixadas  nunca  parou,  a  forma  de 

 organização  e  as  diversas  frentes  se  ramificaram.  Quando  tem  alguma  luta  social  que  é  de 

 importância  pro  bairro,  o  bairro  se  organiza  conforme  a  herança  que  os  queixadas  deixaram” 

 (CF_DPH_2020).  Mesmo  sem  terem  participado  da  greve,  a  experiência  dos  operários  da 

 Fábrica  de  Cimento  é  uma  inspiração  para  a  geração  que  criou  a  Quilombaque,  afinal,  aqueles 

 operários  “entenderam  o  potencial  que  eles  tinham  na  época:  se  o  Brasil  estava  em 

 desenvolvimento  e  precisava  do  cimento,  eles  perceberam  que  se  travassem  tudo,  ficariam 

 com os caras na mão” (Cleiton Fofão, comunicação oral, 01/10/2021). 
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 A  frase  “somos  herdeiros  dos  trabalhadores  queixadas”  (CCQ_2020)  mostra  essa 

 percepção  de  continuidade  e  de  compromisso  com  a  memória  das  lutas  que  tiveram  Perus 

 como  palco.  Por  isso,  o  batismo  dos  jovens  fundadores  da  Comunidade  Cultural  Quilombaque 

 pelos  velhos  trabalhadores  da  Fábrica  foi  tão  significativo:  “foi  uma  cerimônia  que  a  gente  fez 

 que  os  queixadas  mais  velhos  vieram  e  batizaram  a  gente  como  os  novos  queixadas, 

 colocaram  que  vamos  continuar  a  luta  deles.  Acho  que  esse  foi  o  momento  mais  marcante 

 aqui  na  Quilombaque,  pegar  essa  responsabilidade  que  a  gente  leva  até  hoje”  (CCQ_2018).  A 

 herança  dos  queixadas  é,  além  de  inspiração,  objeto  de  lutas  da  comunidade  de  Perus.  Para 

 Cleiton  “Fofão”,  aquela  greve  nos  mostra  faces  da  história  nacional  frequentemente 

 negligenciadas, mas com reverberações importantes: 

 Nós  conhecemos  as  lutas  de  fora:  a  gente  conhece  a  luta  de  Gandhi,  de 

 Martin  Luther  King,  mas  não  conhece  a  luta  dos  queixada,  que  é  uma  luta 

 brasileira  e  a  gente  tinha  que  ressaltar  essa  luta  operária  que  se  desdobrou  em 

 organização,  em  sindicato,  formou  a  frente  nacional  do  trabalho  dentro  do 

 bairro  de  Perus  e  se  desdobra  para  outras  organizações  sindicais  até  chegar  a 

 um operário presidente. (CF_DPH_2020) 

 Dar  continuidade  a  essa  luta  não  é  apenas  estabelecer  conexões  em  relação  às 

 inspirações  éticas  e  políticas  da  organização  queixada,  mas,  sobretudo,  lutar  para  que  esse 

 fenômeno  dos  Queixadas  não  seja  esquecido.  A  perda  dos  remanescentes  físicos  e  simbólicos 

 da  “greve  da  Perus”  é  sintoma  de  um  desencantamento  ,  segundo  Mestre  Soró,  e,  por  isso,  a 24

 firmeza daqueles trabalhadores deve ser lembrada: 

 O  João  Breno  já  tinha  morrido,  mas  encontrar  o  Tião,  o  seu  Oliveira,  todos 

 os  velhos,  Dona  Maria  Velci.  Todas  essas  grandes  lideranças  que  estavam  há 

 50  anos  em  luta  aqui  e  com  quem  eu  aprendi  muito,  encontrar  muitos  deles 

 doentes  com  depressão.  Tinha  a  ver  com  a  depressão  e  tinham  a  ver  com  esse 

 desencanto  todo.  A  gente  lutou  pra  construir  um  país,  um  mundo.  Imagina 

 agora  como  eles  estão,  que  só  piorou.  Mas  já  tinha  um  desencanto  dessa 

 24  A  tese  de  Tiarajú  Pablo  D’Andrea  (2013)  discute  em  profundidade  as  razões  da  queda  da  atividade 
 político-partidária  na  periferia  paulistana  que,  por  sua  vez,  é  uma  das  motivações  para  a  efervescência  cultural 
 que  toma  a  cena  periférica  a  partir  da  segunda  metade  da  década  de  1990.  A  Comunidade  Cultural  Quilombaque 
 é parte desse processo. 
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 coisa:  o  que  a  gente  conseguiu,  o  que  a  gente  não  conseguiu.  Eu  falei: 

 ‘Resgatar  essa  memória,  valorizar  essas  pessoas,  é  também  um  modo  de 

 tirá-las  dessa  depressão’.  Então  esse  compromisso,  essa  relação  com  esses 

 velhos  mestres  que  eu  conheço  vai  durar  até  o  fim.  E  juntar  essa  coisa  desse 

 fogo  deles  e  vamos  botar  fogo,  incendiar  e  tal.  E  essa  é  uma  das  maiores 

 vitórias que eu tenho muita honra de ter conseguido. (JS_MdP_2017) 

 Veremos  nas  próximas  seções  como  a  Quilombaque  renova  as  chamas  ateadas  em 

 Perus  pelos  Queixadas.  Por  ora,  devemos  ressaltar  o  significado  que  esse  bairro  ganha  para  os 

 nossos  narradores  após  relatarem  as  mobilizações,  desde  a  greve  até  os  mutirões  de  moradia. 

 A  fala  que  aglutina  o  sentido  desses  eventos  é:  “Perus  é  um  bairro  conhecido  por  suas  lutas  e 

 reivindicações”  (CC_IMS_2020).  A  partir  do  olhar  de  quem  organiza  a  Comunidade  Cultural 

 Quilombaque,  são  as  lutas  e  as  reivindicações  que  definem  o  bairro  de  Perus.  O  foco  para  essa 

 formulação  de  significados  é  central,  pois  é  uma  interpretação  dos  agentes  da  Quilombaque 

 sobre  o  seu  próprio  território.  Diversas  outras  dimensões  poderiam  definir  Perus;  esta 

 narrativa  e  as  lembranças  primordiais  dos  nossos  narradores,  por  exemplo,  começam 

 caracterizando  o  bairro  a  partir  de  situações  negativas:  a  carência  e  a  violência.  Dessa  forma, 

 os  narradores  da  Quilombaque  operam  uma  escolha  sobre  o  que  e  como  valorizar  a  história  do 

 bairro  e  de  seus  moradores.  Não  são  as  lembranças  ruins,  mas  a  riqueza  da  organização  em 

 defesa de direitos que irá marcar a postura frente à realidade. 

 Esse  escolha  é  inspirada  na  obra  de  Milton  Santos:  “  a  gente  tem  orgulho  de  morar  no 

 bairro  e  aí  a  gente  traz  essa  potencialidade,  essa  capacidade,  trazendo  a  perspectiva  de  um 

 teórico  que  é  referência  para  nós,  o  Milton  Santos,  para  trazer  à  tona  essa  capacidade” 

 (CF_DPH_2020).  Segundo  Almir  “Almirante”,  foi  “o  Seu  José  Soró  que  jogou  a  sementinha 

 falando  muito  desse  nome”  (AM_MdP_2017).  Para  os  organizadores  da  Quilombaque,  a 

 visão  do  geógrafo  baiano  ajuda  a  compreender  o  território  a  partir  das  perspectivas  de 

 mudança  (Cad.  campo,  05/07/2021).  Não  se  trata  de  esquecer  as  condições  difíceis  de  vida,  as 

 mazelas  sociais  e  as  violências  historicamente  sofridas  pelos  moradores  de  Perus,  mas  de 

 partir  desse  reconhecimento  para  buscar  e  criar  dimensões  positivas,  como  as  lutas  dos 

 Queixadas.  Afinal,  para  Milton  Santos  (2007),  o  território  não  é  apenas  chão,  mas  “o  chão 

 mais  a  identidade”  (p.  14),  pois  a  noção  de  território  não  pode  estar  descolada  de  seu  uso 

 pelos  atores  sociais.  A  inspiração  sobre  a  potencialidade  do  território  em  uso  também  é 
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 retirada  da  obra  O  Terreiro  e  a  Cidade:  a  forma  social  negro-brasileira  ,  de  Muniz  Sodré 

 (2019),  na  qual  o  autor  coloca  que  se  “as  cidades  são  capitalisticamente  planejadas  [...]  com 

 vistas  ao  esmagamento  das  diferenças”,  as  populações  negras  sempre  encontraram  maneiras 

 de  se  opor  por  meio  de  “outros  processos  simbólicos”  de  uso  do  território  (p.  19).  O  terreiro 

 das  religiões  afro-brasileiras  seria  o  exemplo  máximo  dessa  reelaboração  e  não  à  toa  membros 

 da  Quilombaque  frequentemente  se  referem  ao  seu  espaço  como  “nosso  terreiro”.  Dessa 

 forma,  a  aposta  teórica  e  política  sobre  o  território,  que  procuramos  seguir  nesta  pesquisa,  se 

 dá  pela  centralidade  que  essa  dimensão  ocupa  na  construção  social  orientada  ao  apagamento 

 da diferença ou à memória da resistência. 

 Se  aglutinando  as  falas  dos  nossos  narradores  em  torno  dos  significados  de  Perus 

 identificamos  alguns  dos  elementos  constitutivos  da  contra-narrativa  aqui  visada.  As  duas 

 seções  seguintes  são  dedicadas  a  interpretar  quais  são  os  diversos  usos  que  a  Quilombaque  faz 

 do  território,  especificamente  sua  atuação  sobre  a  memória  social  e  o  patrimônio  cultural,  para 

 articular  a  precariedade  com  a  potencialidade.  Em  primeiro  lugar,  utilizamos  as  narrações 

 encontradas  nos  materiais  empíricos  para  caracterizar  as  origens,  os  princípios  de  ação  e  as 

 atividades  da  Comunidade  Cultural  Quilombaque,  de  forma  que,  ao  final,  apresentaremos 

 uma  definição  da  contra-narrativa  que  esse  coletivo  mobiliza.  Em  seguida,  entraremos  com 

 detalhes no percurso de sentidos das trilhas que articulam as múltiplas memórias do território. 

 5.3 A Comunidade Cultural Quilombaque: da denúncia ao anúncio 

 A  forma  pela  qual  José  Soró  escolhe  narrar  o  seu  primeiro  encontro  com  a  Quilombaque  é 

 extremamente  informativa:  “foi  num  dia  desses  passando  a  muvuca  aqui,  descendo  a  estação, 

 quando  eu  passo  da  praça  e,  no  outro  lado,  que  era  meio  escuro,  abandonado,  escanteado,  tem 

 uns  malucos  com  tambor,  outro  de  palhaço,  outro  subindo  na  árvore  pra  subir  na  perna  de  pau. 

 ‘Que  coisa  é  essa?’”  (JS_MdP_2017).  A  primeira  interação  de  Almir  “Almirante”  foi 

 semelhante:  “eu  estava  lá  um  dia,  na  festa  junina,  aí  de  repente  eu  ouço  uns  batuques 

 chegando,  uma  coisa  pesada,  visceral,  doida.  E  outro  dia  eu  estava  voltando  pra  casa,  na 

 entrada  do  Recanto,  aí  eu  olhei  pro  poste:  ‘Oficina  de  percussão,  Quilombaque’,  aí  eu  falei: 

 ‘Caracoles,  já  estou  lá’”  (AM_MdP_2017).  A  cena,  a  movimentação,  o  som  parecem  atuar 

 como  imãs.  É  Clébio  “Dedê”  quem  nos  explica  que  tudo  começou  “como  um  grupo  de 
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 percussão,  querendo  tocar,  e  não  sabíamos  a  repercussão  a  que  esses  tambores  iam  chegar, 

 que  hoje  é  a  Quilombaque”  (DD_MdP_2017).  A  história  do  início  das  repercussões  dessa 

 percussão é contada por um de seus fundadores: 

 A  gente  já  tinha  esse  encontro  de  amigos  dentro  da  garagem  da  casa  da 

 minha  mãe  e,  um  certo  dia,  a  gente  foi  pra  um  show  lá  no  Ibirapuera,  a  gente 

 gostava  de  ir,  como  aqui  não  tinha  muita  coisa,  a  gente  ia  dar  rolê  pra  fora, 

 né?  A  gente  foi  pra  um  show  do  Gilberto  Gil  lá  no  Ibirapuera,  só  que,  meu, 

 pra  gente  chegar  de  Perus  até  o  Ibirapuera  demorava,  quando  nós  chegamos 

 o  show  já  tinha  acabado.  Só  que  a  gente  estava  passando  e  viu  um  grupo  de 

 percussão,  e  aí  a  gente:  ‘Nossa  Senhora,  que  da  hora!’,  aí  a  gente  viu  uma 

 galera  tocando  e  a  gente  era  muito  curioso,  a  gente  chegou  lá  perto.  A  partir 

 desse  dia  a  gente  começou  a  ir  todo  domingo  e  fazer  parte  do  grupo,  que 

 chamava  Caranguejeira.  Foi  a  partir  de  lá  que  a  gente  começou  a  vivenciar  a 

 música  de  fato,  na  percussão.  E  aí  depois  fomos  levando  uma  galera  do 

 bairro pra ir tocar. (DD_MdP_2017) 

 Da  falta  de  possibilidades  de  formação  musical  em  Perus,  aqueles  jovens  chegam  na 

 Zona  Sul  para,  depois,  voltar  com  uma  proposta  de  oficina  de  percussão  dentro  da  mesma 

 garagem.  Na  fala  de  Clébio,  não  havia  qualquer  certeza  sobre  a  natureza  e  a  dimensão  que 

 aquilo  poderia  tomar:  “a  gente  nem  sabia  que  a  gente  estava  montando  um  espaço,  na 

 verdade,  a  gente  montou  o  espaço  pra  gente  fazer  uma  festa  e  a  gente  decorou  o  espaço,  todo 

 mundo  pirou  e  aí  começaram  essas  demandas,  a  galera  se  propôs  a  fazer  coisas” 

 (DD_MdP_2017).  Aquela  garagem  deu  vazão  para  a  vontade  represada  de  criação.  O  pequeno 

 espaço  rapidamente  se  tornou  berço  de  diversas  atividades  culturais  e  políticas:  ora  um 

 cinema  seguido  de  uma  aula  de  LIBRAS,  ora  uma  oficina  de  marchetaria  após  a  prática  dos 

 tambores.  Na  fala  dos  nossos  narradores,  é  muito  evidente  a  denúncia  da  falta  de  incentivos  à 

 produção cultural na periferia. Vejamos com atenção: 

 A  gente  está  dentro  de  um  território  periférico,  o  bairro  de  Perus,  que  tem 

 poucos  incentivos  culturais:  infelizmente  nós  não  temos  casa  de  cultura, 

 infelizmente nós só temos uma biblioteca nesse território. (CF_DPH_2020) 
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 Tinha  um  cinema  aqui,  talvez  era  a  única  coisa  cultural  e  de  domingo,  eu 

 lembro  que  cheguei  a  frequentar  várias  vezes,  e  fecharam  o  cinema.  Eu 

 lembro  que  nessa  época,  não  lembro  exatamente  o  ano,  mas  a  gente  ficou 

 revoltado e começamos essa discussão de não ter cultura. (JS_MdP_2017) 

 Era  um  lugar  de  Perus  que  não  tinha  acesso  a  essas  linguagens,  à  cultura,  que 

 Perus  ainda  carece  muito  de  espaços  culturais,  mas  o  Recanto  por  ser  mais 

 afastado é o que mais sofria com isso. (JA_MdP_2017) 

 Fizeram  um  levantamento  e  o  lugar  mais  precário  de  cultura  era  o  Bairro  de 

 Perus. (DD_MdP_2017) 

 Já  esperamos  muito  do  Estado  e  ficamos  muito  desassistidos.  (Cad.  campo, 

 05/07/2021) 

 Os  momentos  iniciais  da  Quilombaque  foram,  então,  direcionados  pela  possibilidade 

 de  abraçar  as  capacidades  que  cada  parceiro  tinha  e  desenvolvê-la  de  forma  coletiva,  criando 

 projetos  para  um  público  amplo  do  bairro  de  forma  gratuita.  Esse  “empreendedorismo  da 

 quebrada”  também  se  desenvolveu  organicamente:  Janice  Albuquerque  acredita  “que  o 

 empreendedorismo  a  gente  aprendeu  na  própria  prática,  já  vinha  com  a  gente” 

 (JA_MdP_2017).  Clébio  “Dedê”  explica  que  aquela  garagem  ia  na  contramão  do  que  era  visto 

 e esperado para jovens da periferia de Perus: 

 Muita  gente  daqui  do  bairro  foi  pra  fora…  Quando  eu  falo  ‘pra  fora’,  a  gente 

 tem  um  lema  que  atravessou  a  ponte,  que  é  atravessar  as  marginais,  sair  da 

 periferia.  Conheceu  coisas  lá,  fez  a  mala  e  foi  morar  no  centro,  isso  era  o 

 mais  comum,  ainda  é,  tem  muita  gente  que  faz  isso,  fala:  ‘Meu,  descobri 

 coisa  no  Centro,  vou  morar  lá  e  tchau,  quebrada,  mano,  se  vira’.  E  a  gente 

 tinha  essa  questão,  a  Quilombaque  surgiu  pra  isso  também,  a  gente  falou: 

 ‘Não,  mano,  vamos  construir  a  história  aqui,  quem  quiser  vem  aqui’.  Foi  aí 

 que  começou,  porque  ninguém  sabia  onde  era  Perus,  Perus  era  fora  do  mapa, 

 a gente fala, porque ninguém sabia onde que era. (DD_MdP_2017) 
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 Para  José  Soró,  “os  meninos  e  meninas  tinham  energia  sobrando”  (JS_CCQ_2020)  e 

 isso  lhe  dava  esperanças  de  que  alguma  transformação  concreta  poderia  ser  realizada  no 

 território,  tendo  em  vista  todas  as  suas  carências.  Em  se  tratando  do  início  desse  coletivo,  é  a 

 efervescência  das  atividades  culturais  que  marca  as  falas  dos  nossos  narradores.  Construindo 

 uma  divisão  puramente  didática,  poderíamos  dizer  que  os  princípios  de  ação  que  moveram  (e 

 movem)  as  atividades  da  Quilombaque  são  quatro:  a  herança  dos  Queixadas,  a  parceria  entre 

 outros  coletivos  e  movimentos  político-culturais  periféricos,  a  produção  cultural  e  a 

 “sevirologia”. Vejamos cada um a partir das falas. 

 Já  tivemos  a  chance  de  ver,  na  seção  anterior,  que  a  memória  da  greve  queixada,  da 

 luta  por  direitos  trabalhistas  e  por  dignidade  levada  a  cabo  pelos  trabalhadores  da  Fábrica  de 

 Cimentos  Portland  Perus,  é  inspiradora  para  as  ações  da  Quilombaque.  Foi  o  Mestre  Soró 

 quem apresentou a firmeza permanente, nos primeiros encontros entre a liderança e os jovens: 

 Eu  fui  conversar  com  eles  lá  na  sede  num  dia  de  semana,  eles  começaram  a 

 contar  as  desventuras  deles.  E  eu  na  minha  cabeça  fui  olhando,  falei: 

 ‘Caraca,  Queixadas’.  Perguntei  pra  eles:  ‘Vocês  conhecem  a  fábrica,  os 

 Queixadas,  essa  coisa  toda?  Vocês  são  Queixadas,  cara.  O  jeito  como  vocês 

 funcionam,  essa  coisa  anárquica  e  muito  treteira.  Gente  a  fim  de  briga’. 

 (JS_MdP_2017) 

 Os  trabalhadores  da  Perus  foram  associados,  na  década  de  1960,  com  esse  porco  do 

 mato;  em  2005,  os  jovens  que  faziam  oficinas  de  percussão  em  uma  garagem  foram 

 associados  aos  Queixadas.  Nesse  sentido,  as  lutas  do  século  passado  figuram  como  uma 

 insígnia:  “a  gente  traz  o  lema  e  a  herança  da  firmeza  permanente  dada  pela  luta  dos 

 queixadas;  sempre  ser  firme  e  permanente  atrás  dos  seus  direitos  e  das  suas  lutas” 

 (CF_DPH_2020).  Na  grande  transmissão  ao  vivo  que  o  coletivo  organizou  para  arrecadar 

 dinheiro  e  garantir  sua  permanência  no  território,  a  última  fala  antes  das  apresentações 

 musicais  foi:  “precisamos  de  todos  para  gritar  com  firmeza  permanente,  Fica  Quilombaque!” 

 (CCQ_2020).  Não  é  apenas  lembrar  e  louvar,  mas  mostrar  que  o  espírito  dessas  disputas 

 continua vivo. A Quilombaque atua ao atualizar a “firmeza permanente”. 

 Assim  como  os  queixadas,  é  o  trabalho  coletivo  (a  noção  de  “parceria”)  que  dá 

 sustentação  para  a  ação.  Na  comemoração  de  seus  13  anos,  afirmam:  “a  gente  se  encontra,  faz 
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 uma  construção  para  o  bairro.  Eu  acho  que  a  importância  do  espaço  é  a  comunhão  da 

 comunidade  de  Perus  dentro  de  um  local  e  se  fortalecendo  contra  todas  as  mazelas  que  são 

 oferecidas  para  nós”  (CCQ_2018).  Na  fala  de  Clébio  “Dedê”,  as  atividades  se  davam  num 

 fluxo  contínuo  de  diálogo:  “a  gente  aprendia  num  dia,  no  outro  estava  ensinando,  era  muito 

 rápido  esse  processo,  sabe,  de  ir  buscar  conhecimento  fora  do  bairro  e  já  trazer,  eu  aprendia 

 hoje,  amanhã  já  estava  ensinando  a  galera”  (DD_MdP_2017).  Para  Camila  Cardoso,  essa  é 

 uma  característica  de  todo  o  bairro:  “Perus  tem  uma  coisa  muito  peculiar:  são  muitos 

 movimentos  culturais  desde  sempre,  acho  que  justamente  pela  ausência  do  Estado  em  política 

 pública,  a  galera  daqui  sempre  se  mobilizou”  (Camila  Cardoso,  comunicação  oral, 

 16/09/2021).  Para  Janice  Albuquerque,  “a  Quilombaque  vem  dessa  proposta  dessa  junção  de 

 amigos” (JA_MdP_2017). Para Almir “Almirante”, o compartilhamento é a maior riqueza: 

 Nessa  expressão  da  solidariedade,  em  fazer  juntos,  aí  se  desdobra  em  muitas 

 coisas,  a  percussão  mesmo,  as  oficinas,  que  era  um  convívio  muito  intenso. 

 Era  troca  tanto  do  saber  ali  do  tambor,  mas  aí  eram  pessoas  que  traziam  as 

 suas  experiências  pessoais  e  rolava  a  troca,  novas  conexões,  novas  pontes, 

 então  essa  questão  da  troca,  ela  é  um  baita  motor.  Essa  é  a  questão  central 

 pedagógica  da  Quilombaque,  o  olhar  em  torno  da  troca.  De  tudo  o  que  a 

 troca nos proporciona, troca entre pessoas. (AM_MdP_2017) 

 A  imagem  das  rodas  de  jongo  é  frequentemente  evocada  para  representar  esse 

 momento  de  comunhão  entre  os  “ComParsas”.  O  que  congrega  a  firmeza  permanente  e  a 

 noção  de  parceria  é  a  orientação  em  torno  da  produção  cultural  desses  diferentes,  mas 

 interligados,  coletivos.  São  diferentes  atores  não  necessariamente  atuantes  apenas  no  território 

 de  Perus  que  fazem  parte  dessa  comunidade  na  qual  saberes,  competências,  recursos,  ideias  e 

 lutas  são  compartilhadas.  Na  fala  de  Soró,  ter  a  cultura  como  ponto  de  partida  faz  parte  de  um 

 projeto mais amplo de transformação: 

 A  formação  cultural,  ao  longo  dos  anos,  vai  gerando  transformações  porque 

 amplia  o  repertório  de  linguagem  e  esse  é  o  mecanismo  fundamental  pra 

 combater  a  violência.  Não  só  a  violência  criminal,  mas  a  violência  do 

 cidadão,  que  se  revela  na  violência  contra  a  mulher,  a  violência  contra  a 

 criança…  Esse  tipo  de  violência  só  se  combate  com  a  ampliação  do 
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 repertório  de  linguagens.  A  gente  entende  que  a  arte  e  a  cultura  é  formadora 

 de  repertório  e  com  repertório  você  tem  a  possibilidade  de  viver  as  relações 

 de outras maneiras. (JS_CCQ_2020) 

 Todo  o  coletivo,  que  hoje  congrega  diversas  atividades,  formou-se  a  partir  de  uma 

 oficina  de  percussão:  “desde  o  princípio,  a  arte,  a  cultura  e  o  conhecimento  são  instrumentos  e 

 ferramentas  com  as  quais  proporcionamos  produzir  mudanças  efetivas  nessa  realidade,  pois 

 entendemos  que  estes  proporcionam  a  garantia  de  acesso  e  ao  direito  humano  essencial” 

 (CC_IMS_2020).  A  arte  é  o  instrumento  de  trabalho  fundante  dessa  organização:  “passamos 

 15  anos  fazendo  isso  e  é  uma  metodologia”  (JS_MdP_2017),  fazendo  da  “cultura  uma 

 ferramenta  de  transformação”  (JA_MdP_2017).  A  oportunidade  de  encontro  que  a  arte 

 oferece alcança o nível do indescritível para Almir Moreira: 

 Era  fantástico  quando  a  gente  saía  nas  ruas  [nos  cortejos  de  percussão]  e 

 crianças  vinham  atrás  da  gente,  atrás  do  batuque,  as  pessoas  se  deleitavam, 

 tem  muito  nordestino  aqui  no  bairro,  então  é  pulsante  pros  nordestinos  um 

 tambor  batendo,  a  musicalidade.  Isso  era  uma  das  coisas  que  mais  me 

 deliciavam,  ver  pessoas  mais  velhas,  uma  senhora,  dona  de  casa,  aquela 

 senhora  negra,  aquele  senhor  acompanhando  o  cortejo,  às  vezes  ele  com  a 

 bengalinha  ali  indo  atrás  do  cortejo.  Eu  fico  até  com  dificuldade  de  encontrar 

 palavras pra o que é esse encontro dessas pessoas. (AM_MdP_2017) 

 O  tambor  não  representa  apenas  um  instrumento  ou  a  porta  de  entrada  que  aqueles 

 jovens  encontraram  para  o  caminho  da  produção  cultural,  mas  é  um  princípio  organizativo 

 (Cad.  campo,  05/07/2021).  Mais  do  que  isso,  é  a  partir  da  ancestralidade  que  o  tambor  evoca 

 que  o  coletivo  é  nomeado:  “‘quilo’  de  quilombo  e  ‘baque’  de  batida,  é  o  refúgio  da  batida” 

 (DD_MdP_2017).  A  partir  da  obra  de  Maria  Beatriz  Nascimento,  que  entende  o  quilombo 

 como  “uma  das  formas  de  resistência  que  o  negro  manteve  ou  incorporou  na  luta  árdua  pela 

 manutenção  da  sua  identidade  pessoal  e  histórica”  (2006,  p.  117),  Stéfane  Souto  (2020;  2021) 

 defende  que  a  prática  do  aquilombamento  é  uma  estratégica  física  e  simbólica  que  transpassa 

 a  experiência  das  populações  negras  no  Brasil.  Para  a  autora,  “o  ato  de  se  aquilombar 

 compreende  a  necessidade  de  traçar  caminhos  desviantes  e  desafia  a  organização  social 

 neoliberal  que  ordena  a  separação  dos  corpos  e  a  individualização  das  coletividades, 
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 formando  e  renovando  continuamente  uma  inteligência  coletiva”  (SOUTO,  2021,  p.  157). 

 Nesses  termos,  a  ação  cultural  negra,  da  qual  a  Quilombaque  é  grande  exemplar,  atua  ao 

 evocar  a  memória  da  resistência  e  da  luta  coletiva  ao  mesmo  tempo  em  que  faz-se  original  ao 

 criar  novos  espaços  de  criação.  O  signo  do  tambor  é  um  guia  porque  congrega  a  luta,  o  pulso 

 e  o  ritmo  (Cad.  campo,  07/07/2021).  A  catalisação  dessas  referências  culturais,  que  eu  como 

 pesquisador  branco  e  criado  sob  a  matriz  cristã  jamais  irei  compreender  plenamente,  é  tanto  o 

 alicerce  quanto  o  ponto  de  chegada  para  aqueles  que  “reverenciam  a  linha  dos  tambores” 

 (CF_DPH_2020)  e  “cantam,  dançam  e  vibram  para  fazer  a  humanidade  vir  à  tona” 

 (CC_IMS_2020). 

 Os  princípios  da  herança  queixada  e  da  ancestralidade  negra,  presente  no  tambor  e  na 

 musicalidade,  são  os  motores  para  os  trabalhos  da  Quilombaque  no  campo  cultural  e  político. 

 Com  esses  suportes,  a  práxis  desse  coletivo  leva  a  criação  de  um  conceito  novo,  próprio  para 

 especificar  as  formas  pelas  quais  é  operacionalizada  a  articulação  entre  as  propostas  de  ação  e 

 as limitações dadas pela difícil realidade vivida: a “sevirologia”. Cleiton “Fofão” nos explica: 

 A  gente  constrói  uma  metodologia,  nessa  perspectiva  de  desenvolvimento 

 territorial,  que  é  a  sevirologia.  A  sevirologia  é  uma  visão  sistêmica,  uma 

 metodologia  multidimensional  pensando  em  introduzir  conhecimento  e 

 aprender  de  modo  processual  e  permanente.  Então,  isso  quer  dizer  o  quê?  Se 

 a  gente  tem,  a  gente  faz,  se  a  gente  não  tem,  a  gente  faz  do  mesmo  jeito;  a 

 gente se vira, mas não deixa de fazer. (CF_DPH_2020) 

 Esse  conceito  nomeia  a  prática  da  Quilombaque  que  começou  a  ser  construída  desde 

 2005:  “a  gente  chamou  isso  de  sevirologia:  a  capacidade  de,  tendo  condições,  fazer,  não 

 tendo,  fazer  do  mesmo  jeito,  mas  se  utilizando  dessa  capacidade  criativa”  (JS_CCQ_2020).  O 

 “se  virar”  é  a  capacidade  de  lidar  com  a  precariedade  de  forma  dinâmica  e,  por  isso,  não  é 

 apenas  um  valor,  mas  é  a  própria  realidade  da  ação  cultural  naquele  território  (Cad.  campo, 

 05/07/2021).  É  um  processo  coletivo  direcionado  a  “encarar  desafios  fazendo,  aprendendo, 

 refazendo,  achando  brechas”  (JS_CCQ_2020).  Dito  de  outra  forma,  “é  a  força  do  nós  por  nós” 

 (CCQ_2020).  Articulando  os  quatro  princípios  de  ação,  diríamos  que  a  Quilombaque  tira  sua 

 força  da  ancestralidade  negra  e  das  lutas  históricas  de  Perus  para  produzir  transformações 

 concretas por meio da arte a partir de uma práxis da coletividade e da criatividade. 
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 Se  esses  são  os  suportes  simbólicos  que  movem  as  ações  do  coletivo,  outra  parte 

 relevante  da  fala  dos  nossos  narradores  se  constrói  em  torno  de  como  são  garantidos  os 

 recursos  materiais  para  a  manutenção  de  suas  atividades.  José  Soró,  que  já  atuava  como 

 captador  de  recursos  para  projetos  de  cunho  cultural,  assim  define  o  problema  que  a 

 Quilombaque enfrentava no início da sua existência: 

 Daí  me  integrei  à  Comunidade  e  passamos  a  pensar  duas  coisas 

 interessantes:  uma  é  de  como  é  que  você  [pode]  produzir  transformações 

 reais  além  do  protesto  e  a  outra  era  de  como  criar  uma  organização  cultural, 

 que  tivesse  força  e  potência,  correr  atrás  de  recursos  ao  mesmo  tempo  que 

 não  se  tornasse  burocrática  a  ponto  de  matar  esse  ambiente  rico.  Eu  me 

 juntei  nessa  experiência  um  pouco  com  essa  função  de  tentar  tecer  o 

 equilíbrio  entre  a  necessidade  de  organização  e,  ao  mesmo  tempo,  um  lugar 

 em que coubesse a liberdade criativa. (JS_CCQ_2020) 

 Na  busca  por  esse  equilíbrio  em  seus  mais  de  quinze  anos  de  atividade,  a  Comunidade 

 encontrou  diferentes  formas  de  se  manter:  desde  a  venda  de  produtos  ao  auxílio 

 governamental  e  às  campanhas  de  arrecadação  coletiva.  No  início,  momento  no  qual  nossos 

 narradores  nomeiam  as  atividades  da  Quilombaque  como  “oficinas”,  o  dinheiro  corria  pela 

 venda  das  peças  de  marchetaria  que  eram  produzidas  pelos  próprios  membros:  “a  gente  fazia 

 eventos,  nos  eventos  a  gente  vendia  as  coisas,  o  que  ajudava  muito”  (JA_MdP_2017).  Essa 

 “foi  uma  fase  bem  de  sevirologia  mesmo”  (DD_MdP_2017).  Concomitantemente,  outras 

 oficinas  eram  desenvolvidas,  como  a  de  percussão  e  de  aulas  de  LIBRAS,  reafirmando  a 

 postura  aberta  da  Quilombaque  com  uma  ética  de  compartilhamento  de  recursos  na  qual 

 diferentes  coletivos,  cada  um  com  sua  história,  faziam  uso  do  mesmo  espaço.  Nesse 

 momento,  todas  as  atividades  eram  realizadas  entre  a  garagem  e  um  terreno  alugado  e  esse 

 processo  de  consolidação  de  formas  de  encontro  (oficinas,  cursos,  festas,  rodas  de  conversa, 

 cinema)  levou  ao  que  hoje  é  identificado  como  a  sede  da  Quilombaque.  Janice  Albuquerque 

 define  esse  período  como  “bem  bacana,  mas  passamos  por  muitas  dificuldades,  até  pelo 

 próprio  espaço,  esse  lance  do  espaço  ser  alugado,  a  gente  ter  que  correr  atrás  pra  poder 

 sustentar.  Acho  que  toda  essa  parte  foi  um  pouco  difícil”  (JA_MdP_2017).  A  situação  começa 

 a  se  alterar  quando  a  Quilombaque  recebe  uma  verba  a  partir  de  um  projeto  da  Igreja 

 relacionado à educação para fazer oficinas de percussão entre 2005 e 2006: 
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 Conseguiram  três  mil  reais  pra  gente  começar  o  pontapé  inicial  da 

 Quilombaque.  A  Quilombaque  já  andava  sozinha,  mas  quando  vieram  esses 

 três  mil,  nós:  ‘Nossa,  estamos  ricos’,  a  gente  começou  a  ampliar  as  oficinas  e 

 foi  aí  que  começou  a  colar  muita  gente.  [...]  A  gente  fazia  sem  nenhum  real, 

 imagina  com  três  mil,  a  gente  fez  a  revolução.  [...]  Esses  três  mil  ajudaram  a 

 estruturar,  a  comprar  materiais  pras  oficinas,  porque  antes  a  gente  bancava;  a 

 comprar  alguns  instrumentos  básicos;  a  dar  uma  ajuda  pra  galera  que  dava 

 oficina;  a  divulgar,que  a  gente  imprimia  muitos  xerox  e  colava  em  Perus 

 inteiro a nossa programação. (DD_MdP_2017) 

 Ali  se  inicia  um  processo  longo  de  institucionalização  do  coletivo  que  partiu  de  uma 

 reunião  de  amigos  em  uma  garagem.  Com  o  passar  dos  anos,  vemos  uma  espécie  de  avanço 

 da  Quilombaque  em  direção  às  brechas  onde  poderiam  encontrar  recursos  que  possibilitassem 

 o  desenvolvimento  da  sua  proposta  artística,  cultural  e  política.  Na  narração  desse  momento, 

 tornam-se  frequentes  as  referências  à  tentativa  de  alcançar  recursos  de  leis  de  fomento  à 

 produção  cultural.  Os  editais  parecem  se  tornar  a  melhor  escolha  para  o  equilíbrio  difícil 

 citado  por  José  Soró  entre  a  burocratização  e  a  garantia  da  liberdade  criativa.  Esse  processo, 

 no  entanto,  não  se  deu  sem  ambiguidades  marcantes  na  relação  com  o  Estado,  que  serão 

 exploradas  detidamente  na  seção  que  finaliza  este  capítulo.  Por  enquanto,  estamos 

 preocupados  com  a  constituição  de  uma  narrativa  da  Quilombaque  e  de  como  suas  atividades 

 materializam  os  princípios  de  ação  da  firmeza  permanente,  da  sevirologia,  das  parcerias  e  da 

 produção  cultural.  Nas  próximas  páginas,  veremos  como  essa  delicada  costura  entre  os 

 princípios  que  movem  a  Quilombaque,  a  inserção  no  território  como  um  coletivo  cultural 

 relevante e a busca por recursos toma novas direções. 

 Os  três  mil  reais  recebidos  por  meio  da  relação  com  a  Igreja  e  as  escolas  motivaram  a 

 busca  de  novas  fontes  de  recursos,  momento  no  qual  nossos  narradores  deixam  de  usar  o 

 termo  “oficinas”  para  se  referir  aos  “projetos”.  Quando  José  Soró  entra  em  contato  com  “os 

 meninos”,  em  torno  do  ano  de  2007  (ver  Apêndice  A),  a  Quilombaque  já  havia  sido 

 contemplada  em  uma  das  primeiras  edições  do  Programa  para  a  Valorização  de  Iniciativas 

 Culturais  (VAI)  da  Secretaria  Municipal  de  Cultura  ,  que  destinava  quinze  mil  reais  a 25

 25  O  VAI  foi  criado  em  2003,  enquanto  Marta  Suplicy  (PT)  era  prefeita  e  Celso  Frateschi  era  Secretário  de 
 Cultura.  O  Programa  foi  regulamentado  por  decreto  em  2014,  enquanto  Fernando  Haddad  (PT)  era  prefeito  e 
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 iniciativas  de  produção  cultural  principalmente  para  jovens  de  baixa  renda.  Segundo  Soró, 

 “eles  tinham  feito  um  projeto  sofrível.  Muito  sofrível.  Um  ano  eles  não  conseguiram,  no  outro 

 eles  tinham  conseguido…”  (JS_MdP_2017),  mas  esse  “encontro  com  o  VAI  foi  que  acendeu 

 esse  fogo  neles  de  que  era  possível  fazer  muito  mais  coisa  além  de  se  juntar  e  produzir 

 algumas  coisas”  (JS_CCQ_2020).  Sobre  o  projeto  de  captação  “Refúgio  da  Batida”,  Clébio 

 “Dedê”  lembra  do  percurso  até  conseguirem  ser  contemplados  com  recursos  em  2007:  “a 

 gente  já  tinha  mandado  acho  que  duas  vezes  pro  VAI,  só  que  a  gente  não  sabia  escrever 

 projeto,  não  sabia  nem  o  que  era  projeto,  só  que  a  gente  mandou,  imaginou  um  projeto  lá  e 

 mandou.  E  aí  depois,  com  o  tempo,  a  gente  foi  aprendendo  na  prática”  (DD_MdP_2017).  Para 

 Janice  Albuquerque,  “a  construção  desse  projeto  foi  bem  bacana  porque  já  tinha  esse 

 propósito  de  formar  esse  grupo  de  percussão  em  Perus,  pra  fazer  com  que  a  gente  conseguisse 

 trabalhar  a  arte  e  a  cultura  como  ferramentas  de  transformação”  (JA_MdP_2017).  Nesse 

 esforço  de  serem  contemplados  no  edital  público,  Mestre  Soró  aparece  como  “nosso  herói” 

 (DD_MdP_2017)  e,  graças  a  sua  experiência  prática  na  captação  de  recursos  adquirida  em  sua 

 relação  com  outros  coletivos,  passa  a  ajudá-los  a  “discutir  essa  coisa,  como  é  que  se  organiza 

 pra captar recurso” (JS_MdP_2017). 

 Ainda  que  o  VAI  tenha  sido  um  combustível  importante,  foram  inserções  pontuais  e 

 esporádicas:  “eram  financiamentos  que  eram  muito  dirigidos  a  atividades”  (JA_MdP_2017), 

 de  forma  que  a  sustentação  da  Quilombaque  ainda  não  seria  alcançada.  Segundo  Clébio 

 “Dedê”,  o  problema  da  manutenção  ainda  estava  presente  “porque  a  gente  pegou  VAI  em 

 2007  e  2008,  em  2009  nós  não  pegamos  nada.  E  como  manter  essa  estrutura  que  a  gente  já 

 tinha?  Não  tinha  nenhum  real  no  bolso,  tinha  um  grupo  de  percussão  com  30  pessoas,  tinha 

 um monte de oficinas acontecendo e como manter o espaço?” (DD_MdP_2017). 

 Nessa  contínua  sevirologia,  foi  a  inclusão  em  um  programa  federal  de  fomento  que 

 permitiu  novos  impulsos:  os  Pontos  de  Cultura  (ver  Apêndice  A).  A  inflexão  é  bem 26

 demonstrada  pela  fala  de  Clébio  “Dedê”:  “a  gente  chegou  a  um  patamar:  ou  fecha  a  porta  ou... 

 E  foi  quando  abriu  o  edital  do  Ponto  de  Cultura,  a  gente  começou  a  escrever” 

 26  Os  pontos  de  cultura  são  a  chave  do  Programa  Cultura  Viva,  criado  em  2004,  enquanto  Luiz  Inácio  Lula  da 
 Silva  era  presidente  e  Gilberto  Gil,  Ministro  da  Cultura.  Para  mais  informações  sobre  essa  experiência  marcante, 
 sugere-se  a  leitura  de  Célio  Turino  (2010;  2020),  bem  como  as  dissertações  de  Eduardo  Gomor  dos  Santos 
 (2008)  e  de  Anny  Karine  de  Medeiros  (2013).  Como  explicitado  em  outra  nota  de  rodapé,  restringiremo-nos  às 
 informações narradas pelos participantes da Quilombaque nos materiais utilizados. 

 Juca  Ferreira  era  Secretário  de  Cultura.  Em  2007,  quando  a  Quilombaque  é  contemplada  com  o  recurso  do  edital, 
 o  prefeito  era  Gilberto  Kassab  (então  do  Partido  da  Frente  Liberal  -  PFL)  que  assumiu  o  cargo  com  a  saída  de 
 José Serra (Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB), eleito governador do estado em 2006. 
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 (DD_MdP_2017).  As  noites  viradas  na  escrita  do  projeto,  sob  a  batuta  de  Soró,  resultaram 

 “no  primeiro  Ponto  de  Cultura  nessa  região”  (DD_MdP_2017).  A  natureza  do  projeto  vai  de 

 encontro com um dos princípios de ação da Quilombaque: 

 A  gente  desenhou  um  projeto  pra  trabalhar  em  rede  também,  o  projeto  que  a 

 gente  desenhou  era  desenvolver  a  Quilombaque  e  trabalhar  em  cinco  bairros 

 vizinhos,  então  a  gente  ia  trabalhar  em  Jaraguá,  Taipas,  Brasilândia  e 

 Anhanguera.  E  aí  a  gente  chamou  grupos  parceiros  com  os  quais  a  gente 

 desenvolvia  a  sustentabilidade  [financeira]  dos  coletivos  aqui  do  bairro.  Uma 

 vez  por  mês  tinha  uma  apresentação  na  Brasilândia,  uma  em  Taipas,  uma  no 

 Jaraguá,  outra  na  Anhanguera.  A  gente  fazia  esses  grupos  circularem  e  foi 

 crescendo  essa  rede.  No  primeiro  ano,  deu  um  boom  na  região  e  começou  a 

 bater vários outros grupos. Essa rede ficou grande. (DD_MdP_2017) 

 Colocando  em  prática  os  objetivos  do  próprio  programa  federal  e  em  consonância  com 

 a  noção  de  “ComParsas”,  o  recurso  foi  utilizado  para  estruturar  uma  teia  de  coletivos  culturais 

 com  propostas  e  formas  de  organização  semelhantes.  Para  receber  os  valores,  no  entanto,  a 

 Quilombaque  usou  a  pessoa  jurídica  de  um  conhecido  de  José  Soró  que,  no  segundo  ano  do 

 programa,  “dá  o  golpe,  some  com  o  nosso  dinheiro”  (DD_MdP_2017).  A  institucionalização 

 incompleta  da  Comunidade  Cultural  Quilombaque  se  mostrou  um  fator  de  insegurança  para  a 

 manutenção  das  atividades:  “e  aí  como  manter  o  projeto  sem  recurso?  O  cara  sumiu,  deu  o 

 golpe  na  instituição  inteira  e  levou  nosso  dinheiro  de  bandeja  ainda,  quebrou  nossas  pernas” 

 (DD_MdP_2017).  Sob  essas  condições,  foi  a  força  da  rede  entre  coletivos  e  movimentos  com 

 objetivos  e  realidades  semelhantes  construída  durante  a  vigência  da  Quilombaque  como  Ponto 

 de  Cultura,  mas  que  vinha  sendo  elaborada  desde  a  sua  criação  na  garagem,  que  garantiu  a 

 continuidade dos projetos: 

 Foi  aí  que  a  gente  começou  a  aprender  a  viver  em  rede,  porque  um  ano  a 

 gente  estava  cheio  do  dinheiro  e,  no  outro,  não  tinha  mais  nada.  A  gente 

 conseguiu  alguns  VAIs  [para  os  outros  grupos].  A  gente  conseguiu  VAI  pra  a 

 Trupe,  a  Trupe  Liuds,  uma  trupe  de  palhaços,  e  foi  a  Trupe  que  teve  que 

 bancar a Quilombaque um ano. (DD_MdP_2017) 
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 Consolidam  uma  forma  de  trabalho  colaborativo  de  compartilhamento  dos  recursos 

 recebidos  pelas  diferentes  formas  de  contato  com  as  políticas  públicas  de  fomento;  nas 

 palavras  de  Soró,  vemos  uma  verdadeira  ética  de  compartilhamento:  “todos  os  coletivos  têm 

 esse  compromisso.  Pegou  alguma  oportunidade,  leva  a  banca.  Essa  ação  acaba  fortalecendo  a 

 ideia  de  rede  e  também  amplia  a  chegada  de  recursos  no  bairro”  (JS_CCQ_2020).  A  partir 

 disso,  o  que  sustenta  a  Quilombaque,  não  apenas  na  dimensão  simbólica,  é  a  rede  como  a 

 capacidade  de  trabalhar  coletivamente.  Na  interação  com  as  linguagens  específicas  dos  editais 

 públicos, a Quilombaque se consolidou como um polo de formação: 

 A  gente  juntava  os  grupos,  dava  oficinas  de  como  elaborar  os  projetos, 

 acompanhava  o  pessoal  e  cada  grupo  pensava  na  sua  ação  ou  na  sua 

 manifestação  cultural.  Na  hora  de  discutir  a  parte  de  orçamento,  a  gente  se 

 juntava  e  pensava  quais  eram  as  necessidades  comuns  que  esses  grupos 

 tinham.  Geralmente  era  som,  equipamentos  digitais,  de  registro,  essas  coisas 

 todas.  Então  a  gente  distribuía  nos  vários  projetos  essas  coisas,  de  modo  que, 

 se pegasse um ou dois projetos já tinha parte das coisas. (JS_CCQ_2020) 

 A  Quilombaque  foi  tomando  uma  proporção  grande.  Hoje,  a  Quilombaque  é 

 um  espaço  que  agrega  vários  coletivos  e  desenvolve  vários  coletivos.  Hoje 

 tem  grupo  de  capoeira,  tem  de  percussão,  de  palhaço,  de  dança,  de  jongo, 

 tem  um  monte  de  coisa,  e  são  grupos  autônomos  e  a  Quilombaque  faz  essa 

 gestão  de  como  a  gente  conseguir  essa  sustentabilidade  pra  esses  coletivos  se 

 desenvolverem  artisticamente  e  como  se  desenvolver  o  território,  nessa 

 questão  da  cultura  de  paz,  de  desenvolvimento  do  território  na  questão  de 

 geração de renda através da cultura e do turismo. (DD_MdP_2017) 

 Segundo  José  Soró,  a  Quilombaque  “nada  de  braçada”  (JS_CCQ_2020)  pelos  editais 

 de  fomento,  expertise  que  é  voltada  para  o  desenvolvimento  do  território.  Nessa  direção,  a 

 criação  de  uma  pessoa  jurídica  própria,  a  Associação  Quilombaque,  em  2011  (ver  Apêndice 

 A),  permitiu  a  participação  em  editais  mais  volumosos  dentro  um  guarda-chuva  jurídico  para 

 a  continuidade  desses  trabalhos  coletivos  que  se  desdobraram  e  ainda  se  desenrolam  em 

 diversas  frentes  .  Entretanto,  não  há  apenas  beleza  nesse  formato  de  mobilização:  em  grande 27

 27  Uma  dessas  frentes  é  a  criação  da  Universidade  Livre  e  Colaborativa  em  parceria  com  o  Núcleo  de  Estudos  da 
 Paisagem  da  FAU-USP,  também  em  2011,  e  sua  repercussão  na  estruturação  do  Plano  Diretor  Estratégico  do 
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 medida,  a  distribuição  dos  recursos  financeiros  e  do  conhecimento  prático  sobre  as  brechas 

 onde  encontrar  verba  decorrem  da  escassez  desses  mesmos  recursos  no  território  usado  pela 

 Comunidade  Cultural  Quilombaque.  Nas  palavras  de  Camila  Cardoso,  “a  gente  de  forma 

 alguma  tem  aversão  a  edital,  o  que  a  gente  quer  é  uma  ampliação  de  dinheiro,  porque  não 

 manda  nada  pra  Perus,  mas  manda  sei  lá  quantos  milhões  pra  curadoria  da  Bienal,  quantos 

 milhões  pro  MAM  [Museu  de  Arte  Moderna]…  É  sobre  essa  discrepância”  (Camila  Cardoso, 

 comunicação  oral,  16/07/2021).  José  Soró,  citando  dados  que  também  foram  mobilizados  nas 

 entrevistas,  afirmou  que  “o  problema  tava  na  concentração,  onde  70%  desse  recurso  ficava 

 nos  equipamentos  culturais  na  área  central”  (JS_CCQ_2020).  A  despeito  da  experiência  da 

 liderança  comunitária  e  da  prática  adquirida  entre  jovens  da  Quilombaque,  a  percepção  é  de 

 distância  entre  os  recursos  necessários  e  verba  disponível:  “já  tinha  essa  rede  com  as 

 periferias,  a  gente:  ‘Mano,  mas  o  VAI  é  muito  pouco’,  perto  dos  fomentos,  Fomento  à  Dança 

 é  700  mil,  Fomento  ao  Teatro  também,  e  aí  pra  periferia  chega  VAI  de  50  mil?  Mano,  não  está 

 batendo  essa  conta”  (DD_MdP_2017).  Para  uma  organização  como  a  Quilombaque,  que  atua 

 em  múltiplas  linguagens  artísticas,  os  editais  específicos  para  cada  setor  não  contemplariam  o 

 todo  do  coletivo,  além  da  dificuldade  de  competir  com  instituições  já  consolidadas  em  cada 

 uma  das  áreas.  Mais  do  que  isso,  a  lógica  dos  editais  voltados  para  a  produção  cultural  na 

 periferia faz com que coletivos “irmãos” lutem pelo mesmo quinhão do orçamento: 

 Quando  eu  mando  um  edital  do  Fomento  à  Periferia,  do  VAI,  de  Música,  de 

 Teatro  ou  qualquer  coisa  eu  também  tô  disputando  com  a  casa  do  Hip  Hop  , 28

 eu  também  do  disputando  com  a  Canhoba,  também  tô  disputando  com  a 

 Leste  da  Ermelino  Matarazzo.  E  a  gente  tá  disputando  por  pouco,  muito 

 pouco,  porque  a  Biblioteca  Mário  de  Andrade  recebe  muito  dinheiro,  o 

 28  Os  trabalhos  de  D’Andrea  (2013)  e  Raimundo  (2017)  discutem  a  importância  do  Hip  Hop  e  do  Rap  para  a 
 reinvenção  dos  sujeitos  políticos  periféricos  e  sua  ação  político-cultural.  Segundo  a  segunda  autora,  o  Hip  Hop 
 define-se  como  “um  discurso  sobre  humilhações  e  injustiças  praticadas  durante  anos  [que]  permeava  essa 
 poesia”  e,  quando  se  difundiu  em  São  Paulo,  “passou  a  ser  um  meio  de  divulgação  de  um  discurso  político  sobre 
 a cidade e suas diversas particularidades” (RAIMUNDO, 2017, p. 166). 

 Município,  em  2014  -  que  tivemos  a  oportunidade  de  discutir  em  outra  situação  acadêmica,  como  já  explicitado, 
 e  já  tiveram  atenção  de  outros  estudos  (SANDEVILLE,  2010;  SANDEVILLE;  MANFRÉ,  2014; 
 SANDEVILLE;  FERNANDES;  BORTOTO,  2016;  SOUZA,  2020).  Outra  das  atividades  interessantes  é  a 
 atuação  do  Grupo  Pandora  de  Teatro.  Como  visto,  a  Quilombaque  irradia  uma  série  de  outros  coletivos  culturais 
 cujas  propostas  e  objetivos  também  se  articulam  com  o  propósito  deste  trabalho.  No  entanto,  nossa  escolha  foi 
 por  garantir  uma  narrativa  coesa  e  direcionada  para  a  ação  da  Quilombaque  mais  próxima  das  questões  do 
 Patrimônio  Cultural  e  Memória:  as  trilhas  de  turismo  comunitário  organizadas  pelo  Museu  Tekoa  Jopo’i  e  pela 
 Agência  Queixadas.  Assim,  certos  capítulos  da  narrativa  da  Quilombaque  ficam  de  fora  deste  trabalho  em 
 decorrência dessa priorização. 
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 Theatro  Municipal,  milhões,  para  fazer  ópera  para  sempre  as  mesmas 

 pessoas.  O  que  eles  gastam  com  uma  ópera  no  Theatro  Municipal,  em  uma 

 ópera,  a  gente  consegue  desenvolver  o  trabalho  de  um  ano  na  Quilombaque. 

 (Camila Cardoso, comunicação oral, 16/09/2021) 

 Com  isso,  vemos  diversas  camadas  de  complexidade.  Em  primeiro  lugar,  o  recurso 

 destinado  às  políticas  de  fomento  é  pouco.  Em  segundo  lugar,  a  maior  parte  dessa  verba  não 

 chega  à  periferia.  Em  terceiro  lugar,  as  centenas  de  organizações  culturais  nas  regiões 

 periféricas,  ainda  que  compartilhem  estratégias  e  conhecimentos  sobre  a  lógica  e  a  linguagem 

 dos  editais,  acabam  competindo  pelo  mesmo  reduzido  recurso.  Ainda  nas  palavras  da 

 coordenadora  da  Agência  Queixadas,  “até  quando  a  gente  vai  ficar  com  a  migalha  do  centro?” 

 (Camila  Cardoso,  comunicação  oral,  16/09/2021).  A  solução  encontrada  foi  lutar  por  uma 

 nova política de fomento à produção cultural  : 29

 A  gente  tem  o  Movimento  Cultural  das  Periferias,  que  é  essa  rede  que  se 

 articulou.  Porque  a  gente  começou  com  uma  rede  aqui,  mais  na  região 

 noroeste,  chegava  à  Osasco,  Franco,  só  que  lá  na  Zona  Sul  já  tinha  uma  outra 

 rede,  na  Zona  Leste  tinha  uma  outra.  Toda  a  articulação  cultural  na  periferia 

 passa  por  todas  as  periferias  e  não  passa  pelo  Centro,  por  isso  essa  união,  a 

 gente  sabe  o  que  está  acontecendo  lá  no  Itaim  Paulista,  sabe  o  que  está 

 acontecendo  lá  no  Jardim  São  Luís,  no  Grajaú,  porque  tem  essa  rede.  E  foi  a 

 partir  dessa  rede  que  a  gente  se  juntou  e  escreveu  o  Fomento  à  Periferia,  que 

 foi  o  edital  que  a  gente  conseguiu  transformar  em  lei  no  ano  passado  [2016]. 

 [...]  A  Lei  de  Fomento  foi  escrita  pelos  coletivos  da  periferia,  a  gente 

 escreveu  a  lei  e  fomos  na  secretaria,  na  Câmara,  fizemos  pressão  dois  anos 

 atrás do Haddad e aí ele chegou e aprovou. (DD_MdP_2017) 

 Novamente,  é  no  movimento  pendular  entre  a  denúncia  e  a  proposição  que  a 

 Quilombaque  e  seus  parceiros  atuam  para  criar  novos  cenários  para  a  produção  cultural. 

 Nesse  caso,  a  articulação  inter-territorial  do  Movimento  Cultural  das  Periferias,  esse  “coletivo 

 29  A  tese  de  doutorado  de  Silvia  Lopes  Raimundo  (2017)  explora  em  profundidade  o  processo  de  criação  e 
 organização  do  Movimento  Cultural  das  Periferias,  bem  como  a  construção  popular  da  Lei  de  Fomento  às 
 Periferias,  uma  “reparação,  ainda  que  insuficiente,  das  perdas  históricas  pelas  quais  passaram  os  moradores  das 
 periferias  de  São  Paulo”  (RAIMUNDO,  2017,  p.  35).  Sugere-se  a  leitura  do  trabalho  de  Cleiton  Ferreira  de 
 Souza (2020), pois mostra a consolidação dos mesmos processos a partir da história da Quilombaque. 
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 de  coletivos”  (RAIMUNDO,  2017),  permitiu  que  uma  percepção  de  falta  de  recursos, 

 compartilhada  entre  organizações  semelhantes  que  já  atuavam  em  rede,  gerasse  uma 

 reivindicação  coletiva  de  grande  impacto.  Nesse  sentido,  Soró  afirma  que  a  “Quilombaque 

 tem  sido  chamada  e  sido  reconhecida  como  um  grupo  que  tem  grande  competência  na  área” 

 da  captação  de  recursos  (JS_CCQ_2020).  Camila  Cardoso  traz  também  a  informação  de  que  a 

 organização  em  movimento  é  uma  atitude  estratégica  para  os  produtores  e  produtoras 

 culturais  da  periferia  paulistana:  “uma  coisa  sou  eu,  outra  coisa  sou  eu  mais  um  monte  de 

 gente  falando  sobre  a  mesma  coisa,  isso  ganha  um  outro  caldo,  outra  visibilidade,  inclusive 

 organizacional para dentro da prefeitura” (Camila Cardoso, comunicação oral, 16/09/2021). 

 Nesse  trânsito  entre  coletivos  e  busca  por  recursos  públicos,  Janice  Albuquerque 

 afirma  que  o  papel  da  Quilombaque  em  Perus  é  “lutar  contra  esse  poder  público,  que  a  gente 

 sabe  que  não  faz  o  papel,  que  a  gente  trabalha  com  a  questão  da  política  pública  e  acho  que  a 

 gente  faz  muito  mais  além  do  que  a  própria  política  pública  proporciona”  (JA_MdP_2017).  A 

 ausência,  tanto  na  fala  de  Camila  Cardoso  quanto  na  de  Janice  Albuquerque,  é  motivação 

 central  para  a  organização  coletiva  a  fim  de  pautar  mudanças  nas  políticas  públicas.  Os 

 resultados são palpáveis, mas difíceis de descrever: 

 Eu  fico  tateando,  procurando,  porque  falar  desse  processo  é  falar  de  muita 

 sensibilidade.  A  Quilombaque  até  hoje  traz  essa  coisa  de  mexer  com  o 

 imaginário,  traz  muitos  elementos,  eu,  pessoalmente,  fiquei  muito  sensível  a 

 tudo,  com  os  poros  abertos  a  tudo,  captando  tudo.  [...]  Eu  tenho  uma  fala, 

 que  eu  falo  que  eu  sou  cria  da  Quilombaque,  e  a  Quilombaque  me  ofereceu 

 muito,  então  hoje  em  dia  eu  procuro,  dentro  das  minhas  possibilidades, 

 oferecer  o  máximo  possível  de  experiências  que  eu  tive  contato,  de  saberes 

 acumulados, de continuar essa multiplicação do saber. (AM_MdP_2017) 

 A  Quilombaque  pra  mim  é  a  vida  que  eu  construí.  Acho  que  é  a 

 concretização  de  tudo  o  que  eu  acreditei  um  dia,  que  eu  podia  fazer  pra  fazer 

 essa  diferença  de  todas  as  minhas  indignações.  Acho  que  a  Quilombaque  é  a 

 concretização  de  tudo  isso.  Eu  até  brinco  que  depois  de  tantos  anos  a 

 Quilombaque  vira  um  tipo  sanguíneo.  Que  é  o  sangue  da  resistência  e  da  luta 

 porque  me  formou  e  me  amadureceu  muito  a  vida,  a  Quilombaque.  A 
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 Quilombaque  pra  mim  é  isso.  Minha  segunda  casa  também.  É  o  meu  lugar, 

 eu encontrei meu lugar no mundo, é a Quilombaque. (JA_MdP_2017) 

 Várias  pessoas  que  saíram  daqui  hoje  vivem  de  arte,  vivem  bem  de  arte  e 

 saíram  desse  mundinho.  Nos  coloca  tão  pequeno  que  fala:  ‘Putz,  você  é  da 

 periferia,  você  é  um  pobre  coitado’,  pobre  coitado  coisa  nenhuma,  a  gente 

 pode  ir  pra  onde  a  gente  quiser,  é  só  a  gente  acreditar.  Eu  acho  que  a 

 Quilombaque  é  um  espaço,  é  um  portal  que  a  gente  fala  que  tudo  que  é  torto 

 para  aqui  e  a  gente  tenta  transformar  essas  pessoas  em  buscar  os  seus 

 objetivos,  seus  ideais.  Tem  frustrações  no  meio  do  caminho,  tem  porrada, 

 mas  tudo  é  processo  e  a  gente  também  está  construindo,  não  sabe  o  que  é 

 certo, o que é errado, a gente está construindo no dia a dia. (DD_MdP_2017) 

 Nesses  três  fortes  testemunhos,  captados  e  disponibilizados  a  nós  pelo  trabalho  do 

 Museu  da  Pessoa,  vemos  a  Quilombaque  ser  relacionada  a  uma  criadora,  a  um  tipo  sanguíneo 

 e  a  um  portal  -  ao  “meu  lugar  no  mundo”.  As  suas  atividades  mexem  tanto  com  o  nível  mais 

 pessoal  e  subjetivo  quanto  com  indignações  coletivas.  É  um  lugar  de  formação  e  de  trocas  de 

 conhecimento  capaz  de  ressignificar  o  senso  comum  do  espaço  a  ser  ocupado  por  jovens 

 periféricos,  mas,  acima  de  tudo,  periferizados.  São  projetos  pessoais  e  coletivos  que  se 

 encontram  e  são  catalisados  precisamente  por  esse  encontro.  Para  eles  e  elas,  a  “solidariedade 

 é  algo  extremamente  sólido,  é  um  movimento  junto  com  e  em  direção  ao  outro”  (Cad.  campo, 

 14/07/2021).  Nas  frases  finais  do  vídeo  de  comemoração  dos  treze  anos  de  atuação,  nossos 

 narradores  dizem:  “isso  aqui  é  a  forma  de  organização  que  a  gente  coloca:  um  projeto  de 

 desenvolvimento,  desenvolvimento  local,  pensando  nas  memórias,  nas  suas  potências, 

 construindo  o  bairro  de  uma  forma  que  seja  mais  acessível  para  todos”  (CCQ_2018). 

 Potências  do  local,  potências  das  memórias;  os  depoimentos  incorporados  à  minha  narrativa 

 convergem  na  direção  de  ressaltar  as  potências  ora  de  Perus,  ora  de  seus  moradores,  ora  de 

 suas  histórias,  ora  de  seus  grupos.  Vemos  a  consolidação  de  uma  noção  de  um  “nós”,  de  uma 

 liderança  que,  mais  do  que  individual,  é  construída  coletivamente,  na  criação  de  pontes  entre 

 diferentes pessoas em torno de um mesmo projeto  . 30

 30  Essa  identificação  está  ligada  às  discussões  trazidas  por  Sonia  Ospina  e  Erica  Foldy  (2010)  em  relação  à 
 perspectiva  construcionista  de  compreender  a  criação  de  lideranças  em  grupos  da  sociedade  civil  e  é  muito 
 próxima  das  questões  trazidas  por  Daniel  Cefaï  (2017a;  2017b)  sobre  a  construção  de  arenas  públicas.  Trata-se, 
 enfim,  do  complexo  processo  de  construção  de  comunidades  engajadas  em  torno  da  identificação  de  um 
 problema público. 
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 No  entanto,  não  é  o  ponto  de  chegada  que  importa,  mas  o  percurso  de  sentidos  que  a 

 narrativa  irradia.  Ao  longo  da  nossa  tessitura,  já  identificamos  alguns  dos  elementos  que 

 caracterizam  o  que  chamaremos  aqui  da  contra-narrativa  mobilizada  pela  Quilombaque.  Antes 

 de  seguir  para  o  estudo  das  ações  do  movimento  que  mais  se  ligam  às  temáticas  levantadas 

 nas  seções  teóricas  desta  dissertação,  cabe  caracterizar  detidamente  essa  narrativa  com  a  qual 

 já  estamos  em  contato  desde  o  início  deste  capítulo.  Na  seção  4.2,  caracterizamos  as 

 contra-narrativas  como  organizadas  no  diapasão  entre  a  oposição  a  uma  narrativa  identificada 

 como  dominante  e  a  proposição  de  um  novo  cenário  narrativo.  A  contra-narrativa  estudada  a 

 partir  da  Comunidade  Cultural  Quilombaque  permitirá  compreender  como  esse  quadro  geral 

 se particulariza, ganhando contornos específicos pelas falas dos atores. 

 Em  um  primeiro  plano,  nossos  narradores  da  Quilombaque  fazem  uma  denúncia  da 

 precariedade.  Há  uma  apresentação  das  condições  de  vida  naquele  território,  que 

 desenvolvemos  no  início  da  seção  anterior,  e  das  situações  sociais  de  ausência  de  incentivos, 

 presente,  por  sua  vez,  no  começo  desta  seção.  Seja  sobre  a  violência,  a  falta  de  oportunidades 

 profissionais,  a  inexistência  de  equipamentos  de  lazer  e  cultura,  o  imperativo  de  fazer  sua  vida 

 no  centro,  a  discriminação  e  tantas  outras  questões  que  permeiam  os  relatos,  o  tom  da 

 narrativa  se  constrói  na  direção  da  denúncia,  ou  seja,  da  não  aceitação  de  realidades  como  a 

 descrita por Camila Cardoso: 

 Casa  grande  e  Senzala  não  foram  desmanteladas.  É  a  partir  da  afirmação  de 

 uma  falsa  democracia  racial  e  a  abolição  como  uma  obra  inconclusa  que 

 pautamos  o  racismo,  que  no  Brasil  é  estrutural  e  produz  a  pobreza,  a 

 desigualdade  social,  o  trabalho  infantil,  o  desemprego,  a  falta  de  moradia 

 digna e tantas outras mazelas. (CC_IMS_2020) 

 Nesse  sentido,  a  frase  “se  fortalecendo  contra  todas  as  mazelas  que  são  oferecidas  para 

 nós”  (CCQ_2018)  é  exemplar:  as  mazelas  sociais  são  oferecidas  e  cabe  a  esses  jovens  não  as 

 aceitar.  Além  disso,  tem-se  de  forma  muito  objetiva  quais  são  as  origens  dessas  condições: 

 Janice  Albuquerque  coloca  que  “essa  violência  é  imposta  pro  jovem  na  periferia” 

 (JA_MdP_2017);  a  precariedade,  portanto,  é  uma  dimensão  externa  ao  próprio  território  e  aos 

 seus  moradores,  faz  parte  de  um  sistema  maior  que  estabelece  o  que  é  o  centro  e  o  que  é  a 

 periferia.  Na  “luta  de  enfrentamento  direto  contra  esse  Estado  genocida”  (CCQ_2018), 

 143 



 aqueles  e  aquelas  jovens  se  colocam,  desde  2005,  na  contramão  não  apenas  da  prática  estatal 

 que  violenta  e  exclui,  mas  do  discurso  acadêmico  que  não  percebe  a  agência  de  movimentos 

 político-culturais  como  a  Quilombaque.  Na  fala  de  Camila  Cardoso,  a  ação  se  dá  “invertendo 

 a  lógica  das  políticas  públicas”  e  “confrontando  as  literaturas  oficiais  e  hegemônicas  acerca 

 dos dilemas sociais do nosso território” (CC_IMS_2020). 

 Mas  não  é  a  denúncia,  por  si,  que  permite  essa  inversão.  Na  verdade,  poderíamos  dizer 

 que  uma  narrativa  que  se  resuma  a  denunciar  não  consolida  uma  contra-narrativa,  pois,  ainda 

 que  se  oponha,  não  elabora  um  novo  solo  no  qual  novas  relações,  novos  imaginários  e  novas 

 ações  possam  se  sustentar.  A  denúncia  sozinha  é  uma  crítica  vazia,  porque  não  ocupa  um 

 espaço  no  interior  da  narrativa  dominante  que  possa  gerar  novas  narrativas.  A  oposição  às 

 “literaturas  oficiais  e  hegemônicas”  aponta  essa  limitação  das  denúncias  presentes  no  mundo 

 acadêmico  que  têm  a  crítica  como  ponto  de  partida  e  de  chegada.  É  indo  além  que  a 

 contra-narrativa da Quilombaque se faz verdadeiramente contra-hegemônica. 

 A  outra  face  dessa  contra-narrativa,  então,  se  dá  na  chave  da  afirmação  das 

 potencialidades  presentes  no  território  e  nos  seus  moradores.  A  sevirologia,  a  firmeza 

 permanente,  o  repertório  de  linguagens  artísticas  e  a  capacidade  de  se  organizar  em  rede  são, 

 ao  mesmo  tempo,  motores  e  manifestações  das  potencialidades  que  a  Quilombaque  trabalha 

 no  território.  Nas  falas  dos  nossos  narradores,  vemos  que,  desde  a  garagem  até  o  Ponto  de 

 Cultura,  as  atividades  apenas  fomentaram  algo  que  já  estava  presente,  ora  em  escala  pessoal 

 ora  em  escala  coletiva.  Enquanto  projeto  de  desenvolvimento  local,  os  níveis  individuais  e 

 grupais  estão  intimamente  ligados:  “eu  identifico,  em  todo  o  escopo  de  ações,  esse  objetivo 

 premente  de  conseguir  acessar  as  pessoas  a  um  nível  onde  elas  possam  perceber  o  quanto  elas 

 são  importantes  e  o  quanto  elas  podem  fazer  por  si  mesmas  e  pelo  seu  entorno” 

 (AM_MdP_2017).  Enquanto  uma  organização  que  trabalha  em  rede,  observamos  que  a 

 Quilombaque  abraça  o  papel  de  catalisadora,  pois  fortalece  processos  que  já  estavam  em 

 curso.  A  proposição  presente  nessa  contra-narrativa  se  coloca  como  criação  de  uma  nova 

 visão, ou seja, de uma outra forma de observar os problemas. Para Mestre Soró: 

 A  gente  tá  criando  um  movimento  na  cidade  dentro  dessa  ideia  de  inverter  a 

 lógica  como  se  olha  pra  periferia  como  incapaz,  como  problema.  A  gente 

 inverte  essa  expectativa  e  essa  lógica  afirmando  a  capacidade.  Então  todas  as 

 nossas  experiências  nesses  anos  todos  têm  sido  isso.  Não  tem  desafio  que 
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 não  nos  agrade.  E  se  for  pra  fazer  uma  luta  política,  aí  que  a  gente  faz  com 

 mais gosto ainda. (JS_MdP_2017) 

 Não  se  trata  de  um  procedimento  alquímico,  no  qual  a  precariedade  transfigura-se  em 

 potencialidade.  Também  não  se  trata  de  ignorar  a  primeira  para  comemorar  a  segunda.  A 

 chave  dessa  narrativa  que  enfocamos  é  a  ligação  feita  entre  esses  dois  polos:  ao  falar  da 

 precariedade,  fala-se  da  potencialidade  e  vice-versa.  A  contra-narrativa  da  Quilombaque  se 

 constrói  ao  reconhecer  e  afirmar  a  precariedade  que  é  imposta  e  cerca  o  território  para 

 reconhecer  e  afirmar  a  potencialidade  da  ação  coletiva.  A  “inversão  da  lógica”  não  se  funda 

 no  esquecimento  dos  problemas,  mas  na  “produção  de  um  conhecimento  novo  sobre  o 

 território  e  para  o  território”  (Cad.  campo,  05/07/2021).  As  falas  finais  do  vídeo 

 disponibilizado pelo portal do Instituto Moreira Salles são representativas: 

 É  aqui  na  periferia,  em  Perus,  território  determinado  pela  negação  de 

 direitos,  incapacidade  e  impossibilidades,  que  revelamos  as  potencialidades, 

 como  a  própria  identidade  periférica  forjada  na  criativa  capacidade  de 

 resistir.  A  juventude,  com  a  sua  energia  e  disposição  contestadora  e 

 transformadora,  a  ancestralidade,  a  arte,  a  cultura,  o  conhecimento  como 

 formas  de  emancipação.  Ferve  território!  Comunidade  Cultural 

 Quilombaque,  15  anos  de  luta  e  resistência.  Nunca  foi  sorte,  a  nossa  vitória 

 não será por acidente. (CC_IMS_2020) 

 Ao  conseguirem  observar  as  possibilidades  criativas,  nomeadas  como  sevirologia,  a 

 partir  da  valorização  da  ancestralidade  (presente  principalmente  nas  manifestações  musicais) 

 e  das  lutas  históricas  que  foram  travadas  em  Perus,  jovens  da  Quilombaque  articulam  a 

 denúncia  da  precariedade  com  o  anúncio  de  um  outro  modelo  de  desenvolvimento.  Trata-se, 

 enfim,  de  um  movimento  pendular  entre  lutar  contra  o  estado  atual  partindo  das  riquezas  e  dos 

 valores  que  as  gentes  do  território  carregam  consigo.  O  primeiro  período  da  fala  de  Camila 

 Cardoso  mostra  essa  articulação  entre  os  polos  da  precariedade  (“território  determinado  pela 

 negação  de  direitos”)  e  da  potencialidade  (“identidade  periférica  forjada  na  criativa 

 capacidade  de  resistir”).  No  plano  narrativo,  a  denúncia  e  a  precariedade,  de  um  lado,  e  a 

 potencialidade  e  o  anúncio,  de  outro  lado,  estão  intimamente  ligadas:  a  Quilombaque  não 

 potencializa  sem  denunciar,  bem  como  não  anuncia  sem  reconhecer  a  precariedade.  Esse 
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 movimento  é  semelhante  ao  padrão  identificado  por  Dennis  de  Oliveira  (2021)  em  estudo 

 sobre  a  ação  cultural  periférica  nas  zonas  Leste  e  Sul  de  São  Paulo:  “da  percepção  do  contexto 

 de  carências  e  violências  contrastando  com  os  desejos  de  ser  sujeito  nos  seus  espaços  de 

 vivência,  o  campo  da  ação  cultural  se  apresenta  como  uma  possibilidade”  (p.  14).  Trata-se, 

 portanto,  de  um  fenômeno  e  de  uma  estratégia  não  apenas  da  Quilombaque,  mas  de  um 

 movimento mais amplo de ação política nas periferias de São Paulo. 

 A  imagem  do  território  que  ferve  é  interessante  porque  congrega  as  noções  de 

 sevirologia,  como  a  capacidade  de  se  virar  a  despeito  das  condições,  de  ancestralidade,  com  a 

 reverência  aos  tambores,  e  de  lutas  históricas,  com  os  piquetes  e  os  gritos  queixadas.  Nesses 

 termos,  a  narrativa  da  Quilombaque  é  capaz  de  articular  sincronia  e  diacronia,  pois  a  sua 

 práxis  presentifica  o  aquilombar-se  dos  escravizados  e  a  firmeza  permanente  do  movimento 

 operário.  São  camadas  de  potência  sem  ignorar  as  condições  históricas  degradantes  -  e  ainda 

 vigentes  -  que  motivaram  a  resistência.  A  narrativa,  portanto,  comunica  a  articulação  desses 

 polos  atuais  de  precariedade  e  potencialidade  com  dinâmicas  semelhantes  que  antecederam  a 

 atuação desses jovens. O Esquema 08 sintetiza essas conexões. 

 Esquema 08: Contra-narrativa mobilizada pela Comunidade Cultural Quilombaque 
 Elaboração própria. 

 O  centro  é  a  ação  coletiva,  que  congrega  tanto  a  organização  entre  artistas,  lideranças, 

 moradores  e  moradoras  de  Perus  quanto  as  atividades  que  esses  atores  fazem  coletivamente. 

 Essa  ação  é  inspirada  pelos  mesmos  princípios  que  descrevemos  no  início  desta  seção:  a 
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 ancestralidade,  presente  no  trabalho  com  linguagens  artísticas  de  matriz  afro-brasileira;  a 

 sevirologia,  práxis  da  criatividade  coletiva;  e  a  referência  às  lutas  históricas  do  bairro,  na 

 herança  da  firmeza  permanente  dos  trabalhadores  queixadas.  Como  visto,  essas  práticas  não 

 são  feitas  apenas  pela  Quilombaque,  mas  por  uma  miríade  de  grupos,  coletivos  e  movimentos, 

 cada  qual  com  sua  história  e  sua  especificidade,  mas  ligados  por  objetivos  comuns  e  por  uma 

 ética  de  compartilhamento.  De  outro  lado,  essa  organização  e  as  atividades  dela  decorrentes 

 têm  sua  raiz  no  território,  não  enquanto  chão,  mas  no  sentido  de  Milton  Santos  (2007)  como 

 chão  mais  a  identidade,  como  território  usado.  Essa  utilização  do  território  pela  Quilombaque 

 confere  significados  específicos  a  Perus,  que  ultrapassam  a  mera  delimitação  geográfica  ou 

 administrativa  para  incluir  a  memória  das  diversas  populações  que  deixaram  sua  marca 

 material  e  imaterial.  A  ação  coletiva  da  Quilombaque  atribui  significados  ao  território  e,  ao 

 mesmo  tempo,  usa  esses  significados  para  significar  sua  atuação.  Essa  significação  se  dá  sob 

 os  signos  de  precariedade  e  potencialidade,  pois  é  no  território  que  aqueles  e  aquelas  jovens 

 encontram,  a  partir  de  uma  organização  em  rede,  material  para  denunciar  a  falta  e  a  carência 

 e,  a  partir  da  ação,  anunciar  a  capacidade  e  a  criatividade.  É  porque  sua  base  de  significação  é 

 o território que podemos dizer que a ação da Quilombaque é territorializada. 

 Observando  a  esquematização,  perceberemos  outra  dimensão  interessante  dessa 

 contra-narrativa:  ela  pode  ser  contada  a  partir  de  qualquer  início.  Tendo  a  precariedade  como 

 ponto  de  partida,  nossos  narradores  nos  levam  a  compreender  a  denúncia  e,  a  partir  dela, 

 entenderemos  as  motivações  e  referências  da  ação  coletiva  que,  por  sua  vez,  enuncia  uma 

 série  de  potencialidades  presentes  no  território  para  anunciar  uma  perspectiva  própria  de 

 como  a  periferia,  enquanto  lugar,  e  a  periferização,  enquanto  fenômeno,  devem  ser  tratadas.  O 

 caminho  inverso  resulta  igualmente  produtivo,  pois  o  entendimento  da  proposta  de 

 desenvolvimento  local  em  Perus  passa  pela  compreensão  das  potencialidades  que  residem  no 

 território  e  são  canalizadas  pela  ação  de  coletivos  como  a  Quilombaque,  bem  como  pela 

 apreensão  da  crítica  à  visão  hegemônica  sobre  esse  mesmo  território  e  do  reconhecimento  das 

 mazelas  sociais  impostas  aos  seus  habitantes.  De  outra  forma,  ainda,  poderíamos  ouvir  a 

 narrativa  a  partir  da  atualização  da  luta  queixada  ou  da  resistência  negra  pela  música,  como 

 inspiração  para  as  atividades  que  se  dão  hoje  no  território.  A  sevirologia,  enfim,  esse  conceito 

 criado  pela  necessidade  de  nomear  algo  que  já  vinha  sendo  praticado,  abriga  tanto  a  dimensão 

 da precariedade, as condições adversas, quanto da potencialidade, a capacidade de se virar. 
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 Mesmo  que  coesa,  a  contra-narrativa  mobilizada  pela  Comunidade  Cultural 

 Quilombaque  permite  múltiplas  entradas.  Diferentemente  da  narrativa  dominante  sobre  a 

 realidade  periférica,  que  é  unívoca  e  unidirecional  (se  periférico,  então  incapaz),  a  contestação 

 lançada  ao  espaço  público  pela  Quilombaque  garante  uma  leitura  repleta  de  possibilidades  e 

 de  inovações.  São  irradiações  que  podem  ser  usadas  para  vocalizar  uma  denúncia  efetiva,  ou 

 seja,  que  encerram  uma  proposição.  Em  consonância  com  as  diversas  facetas  da 

 contra-narrativa,  a  proposta  derivada  de  um  “processo  poroso  de  experiência  de  um  novo 

 modelo  de  cidade”  (CC_IMS_2020)  vai  de  encontro  com  o  movimento  pendular  entre  ter 

 outra  leitura  sobre  a  precariedade  e  valorizar  a  potencialidade  daquilo  que  o  território,  seus 

 coletivos  e  seu  moradores  já  oferecem.  Relacionando  essa  contra-narrativa  à  escrita  de  Luiz 

 Rufino  (2019),  outro  dos  mestres  do  pensamento  que  rege  a  Quilombaque,  lembraremos  que 

 “para  aqueles  que  foram  relegados  ao  esquecimento,  ao  desvio  e  à  não  existência,  o  que  cabe 

 é a invenção” (p. 142). 

 Esse  outro  mundo  se  produz  na  pluriversidade  de  atividades  da  Quilombaque  e  dos 

 outros  coletivos  ligados,  de  uma  forma  ou  de  outra,  a  ela,  como  a  Trupe  Liuds  e  o  Grupo 

 Pandora  de  teatro.  Na  próxima  seção,  teremos  oportunidade  de  aglutinar  falas,  da  mesma 

 maneira  que  o  temos  feito  até  aqui,  sobre  uma  dessas  ações  no  território.  As  trilhas  de  turismo 

 comunitário  do  Museu  Tekoa  Jopo’i  e  da  Agência  Queixadas  foram  selecionadas  para  ocupar 

 um  espaço  privilegiado  neste  trabalho  pela  sua  expressa  relação  com  as  questões  do 

 patrimônio  cultural  e  da  memória;  afinal,  foram  criadas  com  o  objetivo  de  unir  sob  um  mesmo 

 percurso  os  diversos  suportes  que  ainda  podem  contar  algo  sobre  as  histórias  que  tiveram 

 Perus  como  palco.  Nesse  momento,  a  preocupação  central  é  acompanhar  o  percurso  de 

 significações  atribuídas  para  cada  ponto  no  percurso,  bem  como  as  suas  conexões.  A 

 caracterização  da  contra-narrativa  mobilizada  pela  Comunidade  Cultural  Quilombaque  figura 

 como  pano  de  fundo,  pois  a  promoção  das  trilhas  não  é  nem  mais  nem  menos  do  que  a 

 materialização  do  reconhecimento  das  mazelas  impostas  ao  território  a  partir  da  potência  das 

 lutas  sociais  que  buscaram  e  ainda  buscam  reverter  essa  situação.  Veremos,  então,  como  o 

 patrimônio  é  utilizado  por  esse  movimento  político-cultural  para  dar  vazão  à  proposta  de  um 

 desenvolvimento local e sustentável na contramão do modelo de vida imposto a Perus. 
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 5.4 Trilhando a Resistência 

 A  primeira  narrativa  que  me  foi  contada  sobre  o  Museu  Territorial  Tekoa  Jopo’i  e  suas  trilhas 

 se  iniciou  com  uma  citação  de  Milton  Santos,  do  livro  A  Natureza  do  Espaço  ,  que  aqui 

 reproduzo:  “a  memória  coletiva  é  apontada  como  um  cimento  indispensável  à  sobrevivência 

 das  sociedades,  o  elemento  de  coesão  garantidor  da  permanência  e  da  elaboração  do  futuro” 

 (SANTOS,  2020,  p.  329).  Já  sabemos  que  cimento  tem  uma  conotação  especial  para  Perus: 

 remete  aos  primórdios  de  sua  urbanização,  bem  como  ao  pó  que  saía  da  Fábrica  para 

 impregnar  a  roupa  e  os  pulmões  dos  trabalhadores  grevistas  e  suas  famílias.  No  argumento  do 

 geógrafo,  o  “tempo  da  memória”  é  um  elemento  agregador  contra  a  corrente  de  mudanças  que 

 desparticulariza  os  lugares.  O  objetivo  expresso  do  Museu  Territorial  Tekoa  Jopo’i  não  é 

 outro: “o intuito é a preservação territorial e de suas memórias” (Cad. campo, 12/07/2021). 

 Conseguimos  entender  os  motivos  desse  objetivo  se  voltarmos  nossa  narrativa  para 

 2011  (ver  Apêndice  A),  no  momento  em  que  se  impõe  a  primeira  tentativa  de  desapropriação 

 do  terreno  onde  está  a  sede  da  Quilombaque.  Foi  com  grande  surpresa  que  os  moradores  de 

 Perus  receberam  a  notícia  de  implantação  de  um  parque  linear,  projeto  da  Secretaria 

 Municipal  do  Verde  e  do  Meio  Ambiente,  que  cortaria  parte  do  território  e, 

 consequentemente,  levaria  à  desapropriação  de  diversas  moradias  e  da  Quilombaque. 

 Segundo  Clébio  “Dedê”:  “ia  ser  um  parque  maior  que  o  Ibirapuera,  tinha  dentro  do  projeto 

 casa  de  cultura,  uma  escola  ambiental,  tinha  tudo,  a  coisa  mais  linda,  maravilhosa.  Só  que  eles 

 não  pisaram  no  espaço  pra  desenvolver  o  projeto.  Só  que  aí  quem  estava?  A  gente” 

 (DD_MdP_2017).  Sob  essas  condições,  deu-se  o  encontro  da  Quilombaque  com  o  professor 

 Euler  Sandeville  Jr.  da  FAU-USP  e  coordenador  do  Núcleo  de  Estudos  da  Paisagem  e, 

 preocupados  com  o  risco  que  o  projeto  do  Parque  Linear  Ribeirão  Perus  representava, 

 iniciaram  uma  parceria  a  fim  de  oferecer  formações  técnicas  para  os  moradores  de  Perus  nas 31

 áreas  de  projeto  arquitetônico,  urbanismo  e  ecologia.  O  objetivo  era  compreender  a  natureza 

 da intervenção da prefeitura e, ao mesmo tempo, criar uma contraproposta. 

 31  Nas  entrevistas,  Camila  Cardoso  e  Cleiton  Ferreira  afirmaram  que  os  primeiros  encontros  foram  feitos  com  a 
 passagem  do  filme  Narradores  de  Javé  ,  dirigido  por  Eliane  Caffé  e  publicado  em  2003.  A  película  nos  conta  a 
 história  dos  moradores  de  um  pequeno  vilarejo  no  sertão  nordestino  ameaçados  de  despejo,  pois  a  construção  de 
 uma  barragem  iria  inundar  todas  as  casas.  Quando  perguntado  sobre  as  relações  entre  as  personagens  de  Javé  e  a 
 história  da  Quilombaque,  Cleiton  “Fofão”  afirmou:  “é  o  mesmo  processo  de  organização  da  comunidade,  de 
 entender o potencial que se tem quando a gente se junta” (Cleiton Fofão, comunicação oral, 01/10/2021). 
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 Muito  além  de  impedir  as  desapropriações  visadas  pela  prefeitura,  essa  parceria  levou 

 à  criação  da  Universidade  Livre  e  Colaborativa  para  dar  continuidade  à  troca  de 

 conhecimentos  voltados  a  soluções  de  problemas  vividos  no  território.  Segundo  Cleiton 

 Ferreira  de  Souza,  esse  estudo  compartilhado  se  iniciou  visando  um  maior  entendimento 

 sobre  “os  três  eixos  de  desenvolvimento  que  a  gente  pautava  no  bairro  de  Perus:  a  fábrica  de 

 cimento,  a  ferrovia  Perus-Pirapora  e  o  Parque  Anhanguera;  daí  a  gente  começou  a  ampliar  e 

 no  próximo  ano  a  gente  começou  a  fazer  o  estudo  em  campo,  em  todo  lugar  a  gente  começou 

 a  fazer  estudo”  (Cleiton  Fofão,  comunicação  oral,  01/10/2021).  As  aulas  realizadas,  ora  em 

 escolas  ora  no  jardim  das  casas  de  moradores,  versavam  sobre  princípios  de  cartografia  e 

 ecologia  e  subsidiaram  pesquisas  sobre  o  território,  suas  pessoas  e  suas  memórias.  Camila 

 Cardoso  lembra  que,  muito  além  da  diversidade  de  lugares  que  essa  Universidade  ocupou,  as 

 figuras  de  docente  e  estudante  também  foram  embaralhadas:  “essas  aulas  eram  com  a  dona 

 Maria,  com  o  Ciço  que  é  dono  do  bar,  com  várias  pessoas  aqui  do  território,  todas  as  pessoas 

 podiam participar” (Camila Cardoso, comunicação oral, 16/07/2021). 

 De  maneira  horizontal,  o  projeto  da  Universidade  Livre  e  Colaborativa  “buscou  a 

 equivalência  entre  o  notório  saber  acadêmico  e  o  saber  vivido  do  território”  (Cad.  campo, 

 14/07/2021)  ao  unir  alunos  da  tradicional  Universidade  de  São  Paulo  com  moradores  do 

 território  não  apenas  dentro  da  sala  de  aula,  mas  no  trabalho  colaborativo  de  planejar  os  temas 

 e  as  abordagens  das  disciplinas.  É  uma  universidade  “livre”  porque  para  todos,  é 

 “colaborativa”  porque  é  feita  com  todos.  Nesse  projeto  de  “uma  humanidade  ímpar”  (Cad. 

 campo,  14/07/2021),  a  conjugação  de  saberes  diversos  logrou  integrar  o  conhecimento 

 relativamente  consolidado  sobre  as  estruturas  ambiental,  urbana  e  social  e  as  dimensões  da 

 memória,  da  história  e  do  vivido.  Para  Cleiton  de  Souza  (2020),  “a  Universidade  Livre  e 

 Colaborativa  tinha  o  papel  de  valorizar  as  capacidades  de  interpretação  sobre  o  espaço  e  os 

 lugares  de  memória  material  e  imaterial”  (p.  45,  grifos  meus),  de  forma  a  difundir  a  ideia  de 

 que  “estamos  interferindo  em  tempo  real  na  cidade”  (Cad.  campo,  14/07/2021).  Sem 

 dispensar  conflitos  e  desgastes,  “começamos  a  compreender  que  tínhamos  muito  a  propor” 

 (Cad. campo, 14/07/2021). 

 A  construção  dessa  Universidade  amplia,  então,  a  noção  de  parceria  que  enfocamos  na 

 seção  anterior.  Se,  nos  anos  iniciais  da  Quilombaque,  há  maior  ênfase  na  intersecção  entre 

 coletivos  semelhantes,  a  relação  com  docentes  e  discentes  universitários  mostra  a 

 maleabilidade  do  princípio  organizativo  da  “parceria”,  capaz  de  abarcar  outros  polos  de 
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 produção  de  saberes,  neste  caso,  um  saber  acadêmico.  De  forma  semelhante  ao  conhecimento 

 prático  de  Soró  sobre  a  elaboração  de  projetos  para  editais  públicos,  a  aglutinação  do 

 conhecimento  teórico  sobre  planejamento  urbano  com  o  saber  prático  sobre  o  território  de 

 Perus  representa  outra  inflexão  na  narrativa  da  Quilombaque.  Trata-se  da  intersecção  entre 

 diferentes  atores  de  diferentes  origens  para  a  construção  de  respostas  potentes  às  demandas 

 coletivas  na  mesma  arena  pública.  São  diferentes  sujeitos  que  se  unem  para  estabelecer  uma 

 pauta  nova,  um  novo  problema  público;  novidade  que  não  se  refere  à  natureza  do  “problema”, 

 mas  à  forma  como  esse  problema  é  identificado  e  mobilizado  por  uma  rede  de  atores.  Além  da 

 produção  cultural  periférica,  o  coletivo  passa  a  visar  a  uma  contribuição  substancial  à 

 construção cidadã da cidade. 

 A  revisão  do  Plano  Diretor  Estratégico,  em  2014  (ver  Apêndice  A),  foi  a  ocasião 

 propícia  para  lançar  ao  debate  institucionalizado  os  resultados  de  um  trabalho  de  três  anos  de 

 mapeamento  afetivo  do  território.  Na  memória  de  Cleiton  Ferreira,  as  discussões  sobre  o 

 projeto,  cujo  nome  inicial  era  “Áreas  Especiais  de  Interesse  da  Cultura  e  da  Paisagem”,  foi 

 uma  chance  de  pautar  “um  modelo  de  política  pública  de  desenvolvimento”  e  propor  “um 

 avanço  para  minimizar  o  impacto”  do  mercado  imobiliário  predador  do  território  (Cleiton 

 Fofão,  comunicação  oral,  01/10/2021).  Como  já  explicitado,  não  nos  deteremos  na  exploração 

 do  processo  de  aprovação  dos  Territórios  de  Interesse  da  Cultura  e  da  Paisagem  (TICP)  pois 

 essa  é  uma  das  ramificações  que  perpassam  o  núcleo  narrativo  de  nosso  maior  interesse.  Para 

 o  coordenador  da  Quilombaque,  “o  TICP  é  uma  proposta  de  pensar  de  forma  intersecretarial  o 

 investimento  na  paisagem,  no  patrimônio  e  nessa  preservação  pautando  educação,  cultura  e 

 meio  ambiente”  (Cleiton  Fofão,  comunicação  oral,  01/10/2021)  e,  tendo  esse  sido  instrumento 

 aprovado  no  Plano  Diretor  de  2014,  mas  ainda  sem  a  devida  regulamentação,  o  trabalho  dos 

 coletivos  envolvidos  na  Universidade  Livre  e  Colaborativa,  cujas  atividades  “foram 

 minguando”  (Cad.  campo,  14/07/2021),  voltou-se  para  a  produção  de  desdobramentos  desse 

 instrumento  inovador  e  participativo,  mesmo  que  de  forma  mais  dispersa.  Foi  a  partir  do 

 intenso  trabalho  na  proposição  do  TICP  que  “elencamos  os  espaços  de  memória,  de  afeto  e  do 

 cuidado  que  a  gente  precisa  ter  para  a  sua  preservação”  (Camila  Cardoso,  comunicação  oral, 

 16/09/2021), que, por sua vez, levaria à criação do Museu Territorial Tekoa Jopo’i. 

 O  Museu,  então,  decorre  da  necessidade  e  da  oportunidade  de  gerar  maior 

 conhecimento  sobre  histórias  que  se  deram  no  bairro:  para  Cleiton  “Fofão”,  “querendo  ou 

 não,  esse  museu  é  uma  sala  de  aula  onde  a  história  é  contada  onde  ela  ocorreu,  isso  é  muito 
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 importante  na  questão  da  preservação  e  na  relação  com  a  comunidade”  (CF_DPH_2020).  Foi 

 a  partir  do  diálogo  com  outros  moradores  que  foi  construída  a  percepção  de  que  o  bairro  não 

 possuía  qualquer  instituição  museológica  e  que  nenhum  museu  do  centro  iria  contar  as 

 histórias  de  Perus  (Cad.  campo,  12/07/2021).  Nas  interações  proporcionadas  pela 

 Universidade  Livre  e  Colaborativa,  foi  possível  compartilhar  lembranças  pessoais,  mas  que 

 formaram  uma  nova  concepção  entre  os  moradores  sobre  a  importância  histórica  do  bairro: 

 “essas  histórias  foram  trazidas  justamente  através  dos  moradores.  A  gente  não  pensou  sozinho 

 ou  não  pensou  apenas  academicamente  nesse  território,  por  isso  que  a  gente  fala  que  são  os 

 lugares  de  memória  e  de  afeto  porque  foram  pensadas  com  as  pessoas  daqui  desse  território” 

 (Camila  Cardoso,  comunicação  oral,  16/09/2021).  A  criação  do  Museu  Territorial  Tekoa 

 Jopo’i  responde  ao  desejo  de  preservação  das  memórias  divulgando-as  a  partir  da  voz  dos 

 próprios  habitantes  de  Perus:  “ele  articula  uma  ideia  de  que  investindo  em  arte  e  cultura  você 

 protege  os  elementos  culturais,  o  meio-ambiente,  ao  mesmo  tempo  em  que  gera  trabalho  e 

 renda” (JS_CCQ_2020). 

 Se  os  estudos  voltados  para  a  edificação  do  TICP  fizeram  emergir  nessa  comunidade  a 

 percepção  de  que  Perus,  Jaraguá  e  Anhanguera  tinham  muita  história  para  contar,  a  noção  de 

 que estavam construindo um museu no e para o território surgiu como um  insight  : 

 O  Fofão  participou  com  o  Soró  em  um  dado  momento  de  encontro  de 

 museus  pra  falar  do  TICP  e  a  gente  não  tinha  essa  dimensão  de  que  era  um 

 museu  ainda.  Quando  ele  chegou  lá  tinham  museus  muito  grandes  e  a  pauta 

 dos  museus  era  como  pendurar  um  quadro  com  o  fio  mais  invisível  que 

 existe,  isso  era  a  tecnologia  de  museus…  Foi  nesse  dia  que  foi  um  insight  do 

 Fofão  que  ele  falou  pro  Soró:  ‘Ô  Soró,  a  gente  tem  um  museu  então,  porque 

 a  gente  conta  a  história  do  Brasil’,  o  Soró,  que  era  um  cara  sonhador, 

 visionário,  acreditava  nas  maiores  doideiras  que  a  galera  mais  jovem  falava 

 pra  ele,  logo  abraçou  essa  ideia  e  quando  a  gente  foi  ver,  todo  mundo  já  tava 

 falando:  ‘A  gente  mora  num  museu,  aqui  é  um  museu’.  (Camila  Cardoso, 

 comunicação oral, 19/07/2021) 

 Espelhemos a narração desse evento a partir da fala de Cleiton “Fofão”: 
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 Em  2017,  fui  convidado  a  participar  de  um  encontro  sobre  inovação  cultural 

 e  foram  vários  gestores  de  diversos  equipamentos  -  o  pessoal  do  MASP, 

 pessoal  do  Centro  Cultural  São  Paulo,  um  pessoal  que  tem  uma  grana  pra 

 investir  -  e  cada  um  falava  da  sua  inovação.  O  MASP  falou  sobre  a  inovação 

 deles,  que  era  colocar  aqueles  cavaletes  de  acrílico  pra  você  ‘ficar  no  nível 

 do  pintor’.  A  do  Centro  Cultural  São  Paulo  era  abrir  24h,  não  ter  catraca.  Aí 

 eu  pensando  toda  essa  articulação  e  foi  daí  que  saiu  o  nome  de  museu,  já 

 tinha  todo  o  mapeamento  do  território,  aí  eu  falei  ‘Uma  inovação?  Temos  um 

 museu  territorial’.  Aí  comecei  a  contar:  ‘A  gente  tem  um  museu  que  conta 

 pontos  históricos  do  desenvolvimento  do  Brasil  a  partir  do  nosso  território 

 pautando  a  discussão  da  museologia,  porque  os  museus  da  cidade  não  tão  na 

 periferia  e  resgatando  a  memória  de  movimentos  sociais  que  existem  até 

 hoje  no  território  discutindo  uma  outra  narrativa,  que  não  está  nos  livros 

 didáticos  e  são  originais  das  pessoas  que  mantém  esse  território  ativo,  essa 

 memória  local’.  Foi  a  partir  daí  que  a  gente  começou  a  praticar.  (Cleiton 

 Fofão, comunicação oral, 01/10/2021) 

 O  território  é  o  museu  e  o  museu  é  o  território  porque  “o  nosso  território  é  todo  um 

 patrimônio  cultural”  (Camila  Cardoso,  comunicação  oral,  16/07/2021).  É  fundamental 

 salientar  que  o  nome  de  museu  foi  dado  anos  depois  dos  mapeamentos  histórico-afetivos 

 realizados  no  contexto  das  formações  participativas  que  se  iniciaram  com  os  trabalhos  da 

 Universidade  Livre  e  Colaborativa.  Assim,  o  Museu  não  tem  uma  data  de  fundação  ou  limites 

 espaciais  bem  delimitados,  a  sua  gênese  é  simbólica.  Se  poderíamos  estabelecer  uma  data  para 

 o  momento  no  qual  deu-se  a  percepção  narrada  por  Camila  Cardoso  e  Cleiton  “Fofão”,  o 

 sentido  de  que  sempre  houve  ali  um  museu  ultrapassa  qualquer  marco  temporal.  É  uma 

 mudança  na  forma  de  olhar  para  o  território  e  para  o  trabalho  sobre  esse  território  que  cria  o 

 Museu  Tekoa  Jopo’i;  não  é  um  museu  convencional,  portanto:  “uma  coisa  é  você  ir  no  MASP 

 e  você  encontra  tudo  ali,  são  vários  andares  mas  é  o  mesmo  endereço.  O  nosso  museu  é  um 

 monte  de  coisa,  é  um  museu  territorial,  ele  é  gigante”  (Camila  Cardoso,  comunicação  oral, 

 16/09/2021).  Para  efetivar  o  aproveitamento  desse  museu  que  abarca  todo  o  território,  era 

 fundamental  criar  uma  estrutura  que  permitisse  uma  imersão  nas  memórias  que  permanecem 

 vivas ao serem recontadas: 
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 A  gente  criou  uma  agência  de  desenvolvimento  que  trabalha  com  a  questão 

 turística  e  junto  com  isso  criamos  doze  casas-hospedarias,  esse  povo  vem  pra 

 cá,  se  hospeda  nessas  casas  e  isso  gera  renda  pra  essas  famílias.  Pode  parecer 

 meio  insignificante  ainda…  A  gente  fez  uma  atividade  esses  dias,  durante 

 dois  dias  recebemos  um  pessoal  de  uma  universidade  da  Holanda  e  a  gente 

 cobrou  uma  grana  que  foi  redistribuída  em  mais  de  trinta  pessoas,  incluindo 

 quem  tava  na  hospedagem,  o  pessoal  da  cozinha,  pra  gente  é  um  exercício 

 que a gente vai continuar fazendo e sempre ampliando. (JS_CCQ_2020) 

 Foi  Soró  quem  convidou  Camila  Cardoso  para  coordenar  essa  agência  de  turismo  em 

 2018.  O  evento  que  proporcionou  uma  virada  nesse  projeto  foi  um  curso  oferecido  pelo 

 SENAC  em  ocasião  do  congresso  internacional  de  Lazer  e  Turismo  que  teve,  entre  suas 

 atividades,  uma  escola  de  campo,  na  qual  estudantes  de  diversas  partes  do  mundo  vivenciaram 

 práticas  de  turismo  locais.  É  a  partir  de  “causos”  compartilhados  nas  entrevistas  que  melhor 

 compreendemos a importância desse evento para a Agência Queixadas: 

 A  gente  teve  aula  de  hotelaria,  de  turismo,  de  gastronomia,  de 

 empreendedorismo,  várias  atividades  com  professores  incríveis,  que  hoje  são 

 nossos  parceiros.  A  gente  aprendeu  a  envelopar  uma  cama  de  forma  correta, 

 só  que  pra  isso  acontecer  a  gente  não  tinha,  como  é  no  SENAC,  um  quarto 

 de  hotel  montado  dentro  da  sala  de  aula,  as  estruturas  que  eles  têm,  mas  a 

 gente  tinha  nossas  casas.  A  gente  foi  na  casa  do  Fofão  e  usamos  duas  camas 

 pra  aprender  isso.  Como  se  limpa  uma  casa  com  custo  reduzido,  mas  de 

 forma  que  sua  casa  fique  limpa  e  desinfetada,  a  gente  foi  na  casa  do  Danilo  e 

 da  Bel.  A  gente  usou  todos  esses  espaços  do  território  pra  desenvolver  esse 

 curso,  justamente  pra  preparar  as  pessoas  que  iam  formar  nossa  rede  de 

 hospedagem.  A  gente  preparou  as  pessoas  nesse  curso  para  receber  16  países 

 diferentes  num  território  em  que  a  gente  tinha  três  pessoas  que  falavam 

 inglês. (Camila Cardoso, comunicação oral, 16/09/2021) 

 É  a  Agência  Queixadas  que  organiza  essa  logística  e  possibilita  uma  nova  forma  de 

 obtenção  de  renda  conjugada  à  necessidade  de  expandir  o  conhecimento  sobre  Perus  para  seus 

 moradores  e  para  qualquer  outra  pessoa  que  deseje  participar  desse  “turismo  de  quebrada” 

 (Cad.  campo,  12/07/2021).  Assim,  a  Agência  tem  como  foco  “dinamizar  o  Museu  Territorial” 
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 (Camila  Cardoso,  comunicação  oral,  16/09/2021),  criando  um  circuito  que  tenha  como  base 

 os  patrimônios  do  território  e  como  mediadores,  os  moradores.  Cleiton  Ferreira  de  Souza 

 conta  que  “a  gente  pensou  nessa  rede  de  acolhida  com  os  moradores  do  bairro  e  as  pessoas 

 quiseram  participar  pensando  nesse  desenvolvimento  e  gerando  esse  recurso  pra  dentro  do 

 bairro”  (Cleiton  Fofão,  comunicação  oral,  01/10/2021).  O  sentido  da  vivência  é  tão  central 

 nessa  proposta  que  uma  das  ministrantes  do  curso  “A  Arte  de  Construir  Territórios 

 Educativos”  afirmou  que  “a  melhor  parte  do  Museu  é  ficar  na  casa  das  pessoas”  (Cad.  campo, 

 12/07/2021). Segundo Cleiton “Fofão”: 

 O  nosso  foco  é  trazer  os  moradores  para  entender  o  seu  lugar  de  vivência, 

 entender  o  potencial  que  existe  e  não  sair  e  falar  ‘não  é  só  ir  para  o  centro  e 

 voltar  e  dormir  no  bairro’,  mas  perceber  que  a  gente  tem  muita  capacidade 

 de  gerar  uma  economia  menos  degradantes  dentro  do  nosso  território.  A 

 gente  mapeou  as  casas  e  as  pessoas  ficam  nessas  casas.  Gera  essa  renda  e 

 além  disso  toda  a  economia  que  é  gerada  dentro  desse  museu  fica  no 

 território:  a  rede  de  hospedagem,  onde  as  pessoas  ficam,  dormem  e 

 vivenciam;  os  guias  são  moradores  locais;  tradutores  são  moradores  locais; 

 tem  as  feiras  de  artesanato,  que  é  uma  rede  de  mulheres  artesãs;  serviço  de 

 alimentação é todo local; transporte também. (CF_DPH_2020) 

 Com  essa  proposta,  o  turismo  da  Agência  Queixadas  se  distancia  do  chamado 

 “turismo  de  favela”:  “que  nada  mais  é  do  que  você  olhar  pra  desgraça  humana  e  fazer  dessa 

 desgraça  turismo,  ganhar  em  cima  disso,  não  deixar  dinheiro  pra  comunidade  e  achar  que  tá 

 tudo  bem  em  você  rir  e  se  divertir  mesmo  com  a  dor  do  outro”  (Camila  Cardoso,  comunicação 

 oral,  16/09/2021).  Na  contramão  dessa  prática,  a  Agência  Queixadas  dá  corpo  a  um  turismo 

 que,  economicamente  e  simbolicamente,  se  volta  para  o  desenvolvimento  da  própria 

 comunidade,  afinal,  quem  conduz  a  Agência  e  o  Museu  habita  e  significa  o  território.  Nessa 

 construção,  “a  gente  viu  a  possibilidade  desse  desenvolvimento  sustentável  local,  gerando 

 uma  economia  e  fazendo  a  preservação  do  nosso  território”  (Cleiton  Fofão,  comunicação  oral, 

 01/10/2021). 

 A  sustentabilidade  do  empreendimento  se  dá  pela  articulação  dessa  rede,  que  se  volta 

 para  dentro  do  bairro  de  Perus  de  forma  que  a  produção  e  os  produtos  sejam  locais.  Daí 

 emerge  o  significado  do  nome  dado  ao  Museu:  “Tekoa  Jopo’i  significa  reciprocidade 
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 indígena  ,  que  é  o  contrário  do  que  a  gente  vive,  da  questão  do  capital.  Quanto  mais  você  doa, 

 mais  prestígio  você  tem;  esse  é  o  que  a  gente  coloca,  a  gente  tá  atendendo  todo  o  nosso 

 território  pras  pessoas  terem  um  espaço,  um  lugar  de  exercitar  o  conhecimento  e  as  histórias 

 locais”  (CF_DPH_2020).  O  significado  da  preservação  territorial  visada  pelo  Museu  Tekoa 

 Jopo’i  não  se  resume,  então,  à  garantia  de  permanência  dos  espaços  físicos  do  território,  mas, 

 sobretudo,  na  utilização  da  rede  comunitária  para  fortalecer  os  laços  já  existentes  e  produzir 

 novos  conhecimentos  sobre  o  território  para  as  pessoas  que  dele  usufruem.  Por  isso, 

 entendemos  a  forte  ligação  entre  o  Museu  e  a  Agência:  “o  Museu  Tekoa  Japo’i  resgata, 

 preserva  e  documenta  as  narrativas  históricas  e  a  Agência  Queixada  realiza,  estrutura  e 

 possibilita,  de  forma  independente,  essa  ponte  entre  os  moradores  do  bairro  e  região  de  Perus 

 e turistas do mundo todo” (SOUZA, 2020, p. 80). O trabalho procura: 

 Pensar  no  desenvolvimento  sustentável  local,  garantindo  possibilidades  pra 

 nossa  juventude  ter  outros  caminhos  econômicos,  não  aqueles  de  pegar  o 

 trem  lotado  de  manhã  pra  ir  pro  centro  atrás  de  subemprego  e  não  ter  essa 

 relação  de  construção  com  o  lugar  da  sua  moradia.  Isso  já  foi  vivenciado  no 

 bairro,  mas  essa  relação  se  perdeu  e  a  gente  tenta  resgatar  essa  memória 

 local,  por  isso  que  a  gente  faz  esse  trabalho  e  nada  melhor  do  que  uma 

 museologia  pra  entender  e  resgatar  essa  memória  de  muita  luta  e  resistência. 

 (Cleiton Fofão, comunicação oral, 01/10/2021) 

 A  criação  do  Museu  permitiu-lhes  afirmar  que  “a  gente  já  mora,  sempre  morou,  dentro 

 dessa  museologia”  (Cad.  campo,  12/07/2021).  Não  é,  portanto,  um  museu  convencional,  com 

 limites  estabelecidos  entre  o  início  e  o  fim  da  expografia,  mas  uma  proposta  de  exposição  e 

 experimentação  do  vivido,  das  memórias  postas  em  prática  no  território.  Essa  vivência  se 

 constrói  a  partir  das  trilhas  (Anexo  A)  que  ligam  os  “lugares  de  memória  e  afeto”  mapeados 

 na  construção  da  Universidade  Livre  e  Colaborativa”  (Camila  Cardoso,  comunicação  oral, 

 16/09/2021).  O  curso  do  SENAC  permitiu  que  tudo  fosse  roteirizado  e,  agora,  nos  deteremos 

 sobre cada uma delas -  ou melhor, sobre as histórias que nos narraram sobre cada uma delas. 

 Em  primeiro  lugar,  cumpre  ressaltar  que,  enquanto  uma  agência  de  turismo,  existem 

 diversos  planos  de  visitação  que  podem  ser  contratados.  Devido  à  extensão  singular  desse 

 museu,  a  realização  de  todas  as  trilhas  envolve,  ao  menos,  seis  dias  de  interação.  Assim,  há 

 diversos  roteiros  com  durações  e  enfoques  específicos  a  depender  do  público,  que  varia  desde 
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 estudantes  de  países  do  Norte  Global,  passando  por  jovens  de  escolas  da  elite  paulistana,  até 

 grupos  escolares  ou  beneficiários  de  outros  serviços  públicos,  como  Saúde  e  Assistência 

 Social,  do  próprio  território.  Nessa  dinâmica,  o  fator  econômico  é  um  ponto  de  atenção  para  a 

 Agência  Queixadas:  “eu  consigo  cobrar  de  uma  escola  do  centro,  eu  consigo  cobrar  em  dólar 

 de  uma  universidade,  mas  às  vezes  eu  não  consigo  cobrar  nem  cinco  reais  de  escola  daqui  do 

 território”  (Camila  Cardoso,  comunicação  oral,  19/07/2021).  Para  suprir  essa  lacuna,  mais 

 uma  vez  os  editais  de  fomento  aparecem  como  chave,  permitindo  que  o  Museu  atinja  um 

 público  mais  amplo.  A  estratégia,  nesse  caso,  é  direcionar  o  projeto  para  a  manutenção  da 

 Agência,  incluindo  sua  sede,  equipamentos  de  trabalho  e  pagamento  a  todas  as  pessoas 

 envolvidas  na  estadia  e  visitação,  e  garantir  a  realização  gratuita  das  trilhas  para  movimentos 

 sociais,  escolas  e  pessoas  do  território  como  contrapartida.  Para  Camila  Cardoso,  esse 

 caminho  é  muito  evidente:  “é  um  museu,  ele  vive  de  dinheiro  público…  Os  museus  passam 

 por  isso  também,  por  que  a  gente  não  vai  acessar  esse  dinheiro  público  que  é  um  dinheiro  que 

 é  nosso  também?”  (Camila  Cardoso,  comunicação  oral,  16/09/2021).  A  Agência  organiza 

 diferentes  percursos  com  diferentes  públicos  a  partir  de  diferentes  estratégias  e  recursos. 

 Ainda assim, todas as visitações têm o mesmo início. Camila Cardoso nos explica que 

 Tudo  começa  na  sede,  porque  a  gente  conta  como  foi  o  processo  de 

 desenvolvimento  desse  território,  a  gente  mostra  o  mapa,  a  gente  fala  um 

 pouco  sobre  todas  as  trilhas  antes  de  sair.  Isso  porque  a  gente  precisa,  e  é 

 uma  premissa  do  nosso  trabalho,  demarcar  quem  são  esses  agentes.  Essa 

 questão  é  muito  interessante  para  a  gente,  vamos  fazer  com  que  as  pessoas 

 entendam  que  as  pessoas  estão  entrando  num  território  educativo,  então  você 

 não vai sair igual. (Camila Cardoso, comunicação oral, 16/09/2021) 

 Nesse  momento  inicial,  além  de  um  café  da  manhã,  a  recepção  se  dá  com  dinâmicas, 

 alongamentos,  rodas  de  jongo  para  “esquecer  do  relógio”.  Tendo  “o  tambor  como  princípio 

 organizativo”  e  “esse  lado  artista  e  arteiro”,  tudo  é  feito  para  que  “chegou  aqui,  calma…  É 

 outro  mecanismo,  o  relógio  vai  girar  de  outro  jeito.  Não  é  pra  ser  rápido  mesmo,  se  for  rápido 

 a  gente  nem  se  conhece,  a  gente  adora  conhecer  gente”  (Camila  Cardoso,  comunicação  oral, 

 16/09/2021).  Assim,  a  porta  de  entrada  da  Comunidade  Cultural  Quilombaque  deve  significar 
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 a  passagem  de  turistas  e  visitantes  para  um  outro  campo  de  vivência,  preparando  a  mente  para 

 a escuta das diversas vozes que compõem o percurso. 

 A  participação  nas  trilhas  se  dá  na  triangulação  entre  a  Agência,  o  grupo  de  turistas  e 

 moradores  e  moradoras  que  mediam  os  encontros  entre  visitantes  e  pontos  de  paradas  nas 

 trilhas.  Esses  pontos  focais  têm  algum  tipo  de  ligação  com  o  local  narrado,  pois  a 

 Quilombaque  não  detém  o  monopólio  das  múltiplas  vozes  relacionadas  às  memórias  do 

 território  (Cad.  campo,  12/07/2021).  Trata-se  de  ouvir  as  pessoas  e  os  grupos  que  resistiram  e 

 ainda  resistem:  “se  a  gente  vai  falar  na  trilha  Jaraguá  é  Guarani,  quem  vai  falar  são  os  guarani; 

 se  a  gente  vai  falar  da  fábrica,  traz  a  linha  dos  operários;  da  ditadura,  o  pessoal  que  resistiu  na 

 ditadura;  falar  de  alimentação,  é  o  MST  que  fala”  (Cleiton  Fofão,  comunicação  oral, 

 01/10/2021).  Dessa  forma,  turistas  entram  em  contato,  em  poucos  dias,  com  diversas  histórias 

 em  muitos  espaços  a  partir  de  múltiplas  vozes.  Ainda  na  fala  de  um  dos  coordenadores  da 

 Quilombaque:  “a  gente  só  organiza  todo  esse  processo,  mas  quem  conta  é  a  galera  que  tá  na 

 luta  e  na  resistência  no  dia  a  dia”  (Cleiton  Fofão,  comunicação  oral,  01/10/2021).  A  Agência 

 atua  também  na  formação  de  trilha-educadores  como  forma  de  criar  novas  oportunidades  de 32

 emprego  ao  mesmo  tempo  em  que  garante  a  continuidade  do  projeto,  mobilizando  gerações 

 mais  novas.  Nessas  múltiplas  escalas  de  articulação,  o  roteiro  completo  do  Museu  Territorial 

 Tekoa  Jopo’i  envolve  sete  trilhas,  mas  há  perspectivas  de  esse  número  sempre  se  expandir  na 

 medida em que novos conhecimentos sobre os patrimônios do território se somam. 

 “Tudo  começa  pelo  Pico”  (Cad.  campo,  12/07/2021).  O  Pico  do  Jaraguá  é  o  ponto 

 mais  alto  do  município  de  São  Paulo  e,  além  de  ser  um  dos  poucos  remanescentes  da  Mata 

 Atlântica  na  região,  abriga  a  menor  Terra  Indígena  homologada  no  Brasil:  a  Terra  Indígena 

 Jaraguá,  localizada  na  borda  do  Parque  Estadual  do  Jaraguá,  onde  vivem  cerca  de  seiscentos 

 indígenas  numa  área  de  menos  de  dois  hectares  desde  1987  (ISA,  s.  d.).  A  ocupação  guarani 

 naquele  território  se  deu  a  partir  de  1960,  com  algumas  famílias  que  saíram  do  litoral  para  ter 

 uma  condição  de  vida  menos  degradante  (Cad.  campo,  12/07/2021).  É  o  próprio  Thiago 

 Karaí, um dos guias locais que media as visitas, que nos explica o processo constante de luta: 

 A  Terra  Indígena  Jaraguá  se  inicia  com  a  minha  família,  com  a  família  dos 

 meus  avós,  com  a  Tekoa  Utú,  que  foi  demarcado  em  14  de  abril  de  1987, 

 32  Esse  nome  bastante  criativo  foi  dado  por  Soró  para  diferenciar  a  atividade  dos  guias  de  turismo,  profissão 
 regularizada,  ainda  que  o  desejo  seja  que  jovens  do  território  façam  o  curso  técnico  que  confere  a  carteira  de  guia 
 turístico. 
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 apenas  com  1,7  hectares,  aí  depois  na  Constituição  Brasileira  é  que  se 

 garante  o  direito  dos  povos  indígenas  de  ter  a  terra  tradicionalmente 

 ocupada.  Nós  indicamos  ao  governo  que  nós  temos  o  direito  não  só  da  área 

 de  confinamento,  que  nós  temos  ali  tão  pequenininha,  mas  toda  a  área  de 

 preservação,  que  é  o  Pico  do  Jaraguá,  que  nós  plantamos,  nós  cuidamos  dos 

 animais,  preservamos  as  nascentes,  temos  nossas  práticas  tradicionais, 

 deveria  ser  demarcado  também,  então,  são  532  hectares  de  terra  em  volta  do 

 parque estadual do Jaraguá, onde protegemos. (CC_IMS_2020) 

 A  trilha  denominada  “Jaraguá  é  Guarani”  procura  trazer  “a  vivência  dos  povos 

 originários,  para  as  pessoas  entenderem  qual  é  a  relação  dos  povos  guarani  dentro  da  terra  do 

 Jaraguá”  (CF_DPH_2020).  Remetendo  novamente  à  intersecção  entre  sincronia  e  diacronia,  a 

 trilha  que  abre  o  percurso  faz  a  narrativa  retornar  ao  período  pré-colonial  para  visibilizar  o 

 processo  renitente  de  enfrentamento  ao  colonialismo,  de  forma  a  “entender  o  sofrimento  e 

 divulgar  as  lutas”  (Cad.  campo,  12/07/2021).  No  interior  do  Parque  Estadual,  a  presença  dos 

 remanescentes  do  casarão  do  bandeirante  Afonso  Sardinha,  construído  em  1580  para  a 

 primeira  base  de  extração  aurífera  da  região  paulista  (ver  Apêndice  A),  é  suporte  para  a 

 discussão  “do  contexto  histórico  da  relação  da  escravidão  tanto  indígena  como  da  população 

 negra,  porque  a  gente  fala  que  esse  patrimônio  conta  histórias  e  esquece  desse  processo,  que 

 foi  um  processo  cruel,  mas  a  gente  tem  que  destacar”  (CF_DPH_2020).  O  processo  se  inicia, 

 então, na recontagem de uma história a partir da perspectiva da senzala. 

 O  segundo  ponto  do  percurso  faz  um  salto  temporal  para  o  Brasil  agroexportador  de 

 café  e  o  consequente  processo  de  expansão  da  infraestrutura  ferroviária.  A  trilha  “Estrada  de 

 Ferro  Perus-Pirapora”  (Imagem  01)  tem  como  suporte  material  os  remanescentes  de  um 

 entroncamento  da  Estrada  de  Ferro  Santos-Jundiaí,  fundamental  para  o  escoamento  da 

 produção  agrícola  no  início  do  século  XX.  Ainda  que  a  Perus-Pirapora,  aberta  em  1910  (ver 

 Apêndice  A),  tenha  sido  pouco  utilizada,  é  um  importante  patrimônio  ferroviário:  é  “única 

 estrada  férrea  remanescente  com  bitola  de  60cm  no  Brasil”  (CC_IMS_2020)  e  contém  uma 

 série  de  marias-fumaças  de  diversas  origens,  mas  sob  péssimo  estado  de  conservação:  “todos 

 os  trens  tão  tudo  enferrujado,  até  o  trem  das  onze  do  Adoniran  Barbosa  tá  aqui  no  território,  a 

 gente  conseguiu  revitalizar  4km  e  dá  pra  fazer  esse  passeio”  (Cleiton  Fofão,  comunicação 

 oral,  01/10/2021).  A  partir  desses  remanescentes,  vemos  uma  outra  face  do  “progresso”,  que 

 produz estruturas para depois abandoná-las (Cad. campo, 12/07/2021). 
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 Imagem 01: Trilha “Estrada de Ferro Perus-Pirapora” 
 Fonte: IMS (2020). 

 A  ligação  desse  com  o  próximo  ponto  do  percurso  é  direta:  “a  ferrovia  Perus-Pirapora 

 era  para  chegar  a  Pirapora  do  Bom  Jesus,  porém  nunca  chegou,  só  chegou  a  Cajamar  onde 

 tinha  as  pedreiras  de  minério  para  produzir  a  matéria  de  cimento.  Foi  a  partir  dessa  construção 

 da  ferrovia  que  se  instala  a  primeira  fábrica  de  cimento  no  Brasil”  (CF_DPH_2020).  Nas 

 seções  anteriores,  narramos  alguns  aspectos  da  “herança  dos  Queixadas”  para  as  atividades  da 

 Quilombaque;  de  fato,  o  tempo  despendido  pelos  nossos  narradores  para  explanar  a  história 

 da  Fábrica  é  maior  se  comparado  aos  outros  pontos  do  percurso.  Em  se  tratando  do  trabalho 

 do  Museu  Territorial  Tekoa  Jopo’i  e  da  Agência  Queixadas,  a  entrada  nas  ruínas  da  Fábrica  é 

 dificultada  por  sua  propriedade  ainda  estar  ligada  à  família  do  “mau  patrão”.  Nesse  sentido,  a 

 luta  trabalhista  se  atualiza  na  impossibilidade  dos  movimentos  culturais  de  Perus  terem  acesso 

 pleno  a  um  dos  principais  marcos  da  memória  do  bairro.  Na  leitura  dos  nossos  narradores,  o 

 problema  é  o  “tombamento  inacabado  da  área”  :  a  gestão  de  Erundina,  como  prefeita,  e  de 33

 Chauí,  como  secretária  de  Cultura,  permitiu  o  tombamento  de  parte  da  área  que  abrigou  a 

 Fábrica  de  Cimento  devido  ao  seu  inestimável  valor  histórico  para  a  luta  dos  trabalhadores 

 (ver  Apêndice  A),  mas  não  garantiu  a  desapropriação  do  espaço.  Desde  o  encerramento  das 

 atividades  da  Portland  de  Perus,  o  movimento  Queixada  reivindicava  que  fosse  criado  um 

 33  Para mais informações sobre o processo de tombamento em Perus, ver Retroz e Borges (2021). 
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 memorial  e  um  centro  cultural.  Sem  a  desapropriação  do  terreno,  no  entanto,  restam  as  ruínas 

 e  o  trabalho  de  mediação  cultural  do  Museu  Tekoa  Jopo’i.  A  sensibilização  feita  durante  o 

 percurso  da  trilha  “Memória  Queixadas”  (Imagem  02)  não  é  voltada  apenas  para  as  lutas  das 

 décadas  de  1950  e  1960,  mas  para  as  disputas  contemporâneas,  até  que  “a  gente  consiga 

 colocar  tudo  que  cabe  naquela  fábrica”  (Cad.  campo,  12/07/2021)  de  maneira  a  ocupar  os 

 espaços, hoje vazios, com toda a vida política e cultural que emana da comunidade de Perus. 

 Imagem 02: Trilha “Memória Queixadas” 
 Fonte: Souza (2020) 

 O  percurso  segue  para  um  dos  mais  marcantes  lugares  de  morte  do  município:  a  vala 

 comum  do  Cemitério  de  Perus  .  O  cemitério  foi  construído  quando  Paulo  Maluf  ocupava  o 34

 cargo  de  prefeito  (biônico),  de  1969  a  1971,  e,  no  início  da  década  de  1990  e  durante  os 

 primeiros  meses  de  governo  de  Luiza  Erundina,  foi  descoberta  a  existência  de  uma  vala  não 

 identificada  contendo  mais  de  mil  ossadas,  igualmente  não  identificadas  (ver  Apêndice  A). 

 Parte  dos  corpos  sem  nome  é  de  militantes  políticos  presos,  torturados  e  mortos  durante  o 

 regime  militar  ,  mas  Cleiton  “Fofão”  nos  lembra  que  a  história  possui  muitas  camadas  de 35

 35  Frei  Betto  (1982),  em  seu  Batismo  de  Sangue  ,  assim  lembra  de  Luiz  Eurico  Tejera  Lisboa,  um  dos 
 desaparecidos  enterrados  na  vala  comum  do  Cemitério  Dom  Bosco:  “uma  pessoa  não  pode  deixar  de  existir  nas 
 entranhas  de  sua  mãe,  no  coração  de  sua  esposa,  no  afeto  de  seus  parentes  e  amigos,  na  admiração  de  seus 
 companheiros,  na  memória  dos  que  sobrevivem  e  alimentam-se  de  seu  sacrifício  e  exemplo.  Um  revolucionário  é 

 34  Para  mais  informações  sobre  o  processo  de  descobrimento  da  Vala  de  Perus,  ver  Vannucchi  (2020).  Sobre  as 
 iniciativas  recentes  de  políticas  de  memória  no  Município  de  São  Paulo  a  partir  da  Secretaria  Municipal  de 
 Direitos Humanos e Cidadania, ver a dissertação de Layana Peres de Castro (2017). 
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 violência:  “essas  ossadas  são  também  de  crianças  da  época  do  surto  de  meningite,  que  o 

 Estado  tentou  esconder,  e  também  do  esquadrão  de  morte,  que  rondava  a  periferia.  A  gente 

 coloca  que  tinham  os  subversivos  que  questionavam  o  Estado,  mas  por  você  ser  preto  você 

 também  era  subversivo,  você  morria  e  ia  enterrado  na  vala  comum,  o  que  acontece  até  hoje” 

 (CF_DPH_2020).  Na  nossa  entrevista,  o  coordenador  da  Comunidade  Cultural  Quilombaque 

 reafirmou  sua  posição:  “a  gente  vem  discutindo  essa  pauta  do  genocídio,  porque  a  ditadura 

 continua  pra  essa  população  preta,  pobre  e  periférica;  só  se  velou.  Essa  vala  de  Perus  só  ficou 

 famosa  por  conta  desses  militantes  políticos,  porque  vala  tem  em  todo  o  lugar”  (Cleiton 

 Fofão,  comunicação  oral,  01/10/2021).  Após  30  anos,  depois  de  idas  e  vindas  do  conjunto  de 

 restos  mortais  sob  constantes  desmandos  e  negligências,  apenas  cinco  ossadas  foram 

 identificadas  -  todas  de  jovens  militantes  políticos.  É  Toninho,  o  responsável  direto  pela 

 descoberta  da  vala  e  o  guia  que  narra  a  história  para  turistas  da  Agência  Queixadas  na  trilha 

 “Ditadura  Nunca  Mais”,  que  nos  mostra  a  importância  desse  resgate:  “o  valor  é  a  pessoa  ou  a 

 comunidade  ou  a  entidade  ter  coragem  suficiente  para  denunciar,  nunca  ficar  de  boca  calada 

 ou  nunca  ter  medo”  (CC_IMS_2020).  Observar  a  história  da  ditadura  a  partir  da  periferia 

 permite, então, entender a violação de direitos e denunciar a sua continuidade. 

 A  ligação  entre  as  últimas  paradas  do  percurso  e  a  próxima  é  mais  brusca,  pois 

 muda-se  a  temática  e  o  tempo  da  memória  que  está  em  jogo.  De  um  lado,  os  últimos  pontos 

 do  percurso  do  Museu  nos  dizem  sobre  a  luta  pela  terra  e  pela  produção  sustentável,  do  outro, 

 estão  diretamente  relacionados  com  a  valorização  das  manifestações  culturais  que  tomam  as 

 ruas  do  território.  Em  primeiro  lugar,  a  trilha  “Agroecologia  do  Campo”  toma  lugar  no  único 

 assentamento  do  município  criado  pelo  Movimento  dos  Trabalhadores  Rurais  Sem  Terra 

 (MST)  durante  as  disputas  em  torno  da  proposta  de  levar  os  detritos  do  assoreamento  do  Rio 

 Pinheiros  para  Perus,  projeto  que  ficou  conhecido  como  “pinicão  de  São  Paulo”.  Cleiton 

 Fofão  lembra  que  “são  19  anos  produzindo  comida  onde  ia  ser  o  pinicão  da  cidade”  (Cleiton 

 Fofão,  comunicação  oral,  01/10/2021).  Nas  palavras  de  um  assentado,  “o  Acampamento  Irmã 

 Alberta,  abriga  mais  de  40  famílias  e  tem  transformado  a  área  num  espaço  de  produção  de 

 alimentos  orgânicos  de  um  sistema  de  agrofloresta,  que  serve  de  subsistência  para  famílias  e 

 também  é  comercializada  através  de  redes  solidárias  de  consumo”  (CC_IMS_2020).  Nesse 

 ponto,  trata-se  de  “entender  o  processo  da  reforma  agrária,  entender  o  processo  da 

 um  ser  social,  como  uma  árvore  cujas  raízes  se  espalham  à  sua  volta,  cravadas  no  chão  da  história,  e  cujos  frutos 
 vão muito além de seus galhos e nutrem o esforço de libertação” (p. 159). 
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 alimentação  e  trazer  essa  mercadoria  que  é  produzida  nesse  assentamento  para  escoar  dentro 

 do  bairro  e  fazer  feiras  orgânicas  para  as  pessoas  terem  uma  melhor  alimentação  dentro  do 

 território”  (CF_DPH_2020).  Essa  trilha  atua  como  um  exemplo  da  possibilidade  de  uma 

 outra forma de produção, capaz de respeitar tanto o ecossistema quanto a comunidade. 

 De  forma  semelhante,  as  trilhas  “Reapropriação  e  Ressignificação  do  Espaço  Público” 

 (Imagem  03)  e  “Perusferia  Grafite”  foram  criadas  para  visibilizar  e  fomentar  as  manifestações 

 culturais  do  território.  A  vídeo  reportagem  disponibilizada  no  portal  do  IMS  nos  permite  ouvir 

 alguns  dos  processos  de  aproveitamento  de  espaços  pouco  utilizados  ou  mesmo  abandonados 

 no  bairro;  como  são  manifestações  presentes  hoje  e  que  mostram  alguns  braços  da  rede  de 

 parceiros da Quilombaque, cabe lê-los com certa ênfase: 

 Sou  Elias,  artista  educador  aqui  da  casa  de  hip  hop  Perus,  faço  parte  do 

 coletivo  Noroeste.  A  importância  da  casa  de  hip  hop  aqui  em  Perus,  além 

 dela  criar  uma  rede  com  outros  coletivos,  ela  trouxe  uma  importância  muito 

 grande  para  o  bairro.  Formou  alunos,  pessoas,  criou  novos  coletivos,  novos 

 produtores.  Foi  muito  importante  essa  valorização  do  espaço,  de  preservar,  e 

 essa questão do intercâmbio traz uma informação para Nossa Quebrada. 

 Imagem 03: Trilha “Reapropriação e Ressignificação dos Espaços Públicos” 
 Fonte: Souza (2020) 

 Eu  sou  a  Talita,  sou  atriz  e  gestora  cultural,  trabalho  aqui  na  ocupação 

 artística  Canhoba  e  no  grupo  Pandora  de  teatro.  Em  2016,  a  gente  se  reuniu 
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 junto  com  outros  artistas,  mais  de  cento  e  cinquenta  artistas,  numa  ação  que 

 foi  a  ocupação  desse  espaço  que  hoje  é  a  Ocupação  Artística  Canhoba.  Tá 

 reformando  e  revitalizando,  transformando  ele  num  cine  teatro.  Um  espaço 

 que tava abandonado, que estava servindo de vários usos violentos aqui. 

 Eu  sou  a  Beth,  sou  bibliotecária  de  carreira  da  Prefeitura  estou  como  gestora 

 da  biblioteca  Padre  José  de  Anchieta  em  Perus  desde  2013.  Ela  nasce  de 36

 uma  demanda  da  própria  comunidade  de  Perus,  que  exige  da  prefeitura  um 

 equipamento  de  Cultura  e  de  leitura.  Nesse  momento  é  o  único  equipamento 

 da  Secretaria  no  bairro  de  Perus,  então  ela  tenta  potencializar  ao  máximo  o 

 que é possível: teatro, contação de histórias, circo… (CC_IMS_2020) 

 Novamente,  a  Quilombaque,  dessa  vez  a  partir  das  trilhas  do  Museu  e  da  Agência, 

 figura  como  um  coletivo  aglutinador  de  outros  movimentos  para  potencializar  o  que  Cleiton 

 “Fofão”  denominou  como  “polos  dinamizadores  de  cultura”  dentro  do  território.  Nessa 

 mesma  direção,  a  trilha  “Perusferia  Grafite”  parte  da  ação  de  um  grupo  de  artistas  de  rua 

 locais  para  levar  turistas  por  uma  galeria  de  arte  ao  ar  livre  criada  nas  ruas  do  bairro,  em 

 muros  de  escolas  ou  nas  casas  de  moradores.  Esse  “museu  a  céu  aberto”  (CF_DPH_2020) 

 mostra  o  aproveitamento  de  muros  para  a  representação  de  momentos  ou  figuras  marcantes 

 para  a  história  do  território.  Esses  pontos  do  percurso  mostram  que  a  gestão  dos  espaços 

 públicos  pode  ser  feita  de  forma  comunitária  (Cad.  campo,  12/07/2021).  Em  apenas  duas 

 semanas,  uma  casa  de  leitura  e  um  telecentro  abandonados  pela  prefeitura  se  transformaram 

 em  um  teatro  e  numa  das  principais  casas  de  hip  hop  de  São  Paulo.  Enquanto  produtores 

 culturais,  trata-se  de  se  assumirem  como  sujeitos  do  próprio  processo.  Nessa  “acupuntura 

 urbana”  (Cad.  campo,  12/07/2021),  a  falta  dos  equipamentos  governamentais  se  torna  uma 

 folha  em  branco  para  a  criatividade  dos  diversos  movimentos  culturais  que  elegeram  Perus 

 como seu território de ação. 

 Se  esse  é  apenas  um  vislumbre  narrativo  de  todo  o  percurso  das  trilhas  do  Museu 

 Territorial  Tekoa  Jopo’i,  cabe  agora  salientar  quais  são  os  significados  que  emergem  em  cada 

 nó  da  trilha.  Cada  ponto  do  percurso  tem  idiossincrasias,  mas  os  significados  que  emergem 

 podem ser conectados, construindo uma verdadeira teia (Esquema 09). 

 36  Hoje,  buscam  mudar  o  nome  desta  biblioteca  para  “José  Soró”,  além  de  transformar  parte  do  seu  espaço  para 
 abrigar as exposições e os arquivos do Centro de Memória Queixadas. 
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 Esquema 09: Significados que emergem da trilha do Museu Tekoa Jopo’i 
 Elaboração própria. 

 A  violência  estatal  sistemática  surge  a  partir  das  histórias  narradas  pelos  guarani  e 

 pelas  ossadas  da  vala  comum.  Na  leitura  de  Camila  Cardoso,  “no  Cemitério  Dom  Bosco  a 

 gente  discute  genocídio  da  juventude  preta,  que  também  dá  pra  ser  discutido  na  aldeia  do 

 Jaraguá,  que  também  dá  pra  ser  discutido  na  Fábrica  de  Cimento  uma  vez  que  vinha  um 

 monte  de  migrantes  nordestinos  para  trabalhar”  (Camila  Cardoso,  comunicação  oral, 

 16/09/2021).  A  pauta  da  gestão  comunitária  dos  espaços  públicos  emerge  tanto  na  disputa 

 histórica  pela  criação  de  um  centro  cultural  na  Fábrica  quanto  nas  intervenções  criativas  das 

 trilhas  “Perusferia  Grafite”  e  “Reapropriação  e  Ressignificação  dos  Espaços  Públicos”.  As 

 heranças  do  progresso  industrial  são  vistas  tanto  no  abandono  do  patrimônio  ferroviário 

 quanto  na  memória  da  luta  Queixada.  A  questão  do  manejo  sustentável  do  território  é 

 levantada tanto pelo movimento indígena no Jaraguá quanto pelo MST no assentamento. 

 Uma  série  de  outras  conexões  poderiam  ser  criadas  a  depender  de  como  as  trilhas  são 

 vivenciadas  e  de  como  nos  é  narrado  esse  percurso.  Deve-se  ressaltar  que  são  vozes  diferentes 

 que  narram  as  histórias:  “o  processo  é  ouvir  as  pessoas  que  resistem”  (Cleiton  Fofão, 

 comunicação  oral,  01/10/2021).  Além  das  múltiplas  temáticas  em  diversos  suportes  materiais, 

 a  plurivocidade  das  trilhas  faz  com  que  diversos  sujeitos  também  emerjam  para  contar  suas 
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 próprias  lutas.  A  autoridade  da  mediação  é,  dessa  forma,  dispersa  para  que  Perus  se 

 transforme  numa  sala  de  aula  que  conta  outros  lados  da  História.  Há  grande  ênfase  em  admitir 

 que  essa  prática  é  um  “turismo  de  resistência”,  que  valoriza  a  luta  (Cad.  campo,  12/07/2021). 

 A convergência das temáticas que são acionadas nas trilhas se dá na medida em que 

 o  que  une  tudo  isso  é  o  território  e  essa  questão  de  entender  o  conceito  e 

 como,  principalmente,  o  Brasil  é  constituído  através  de  uma  política  que  é 

 racista,  que  é  discriminatória  com  as  pessoas  de  quebrada  e  que  a  gente 

 consegue  entender  porque  tanta  desgraça  acontece  no  território.  Porque  o 

 nosso  turismo  de  resistência  também  passa  por  a  gente  entender  e  não 

 romantizar  o  que  a  gente  vive  aqui.  Então  acho  que  o  que  une  é  como  a 

 gente  faz  essas  reflexões  através  do  território  e  desses  contextos 

 histórico-sociais. (Camila Cardoso, comunicação oral, 16/09/2021) 

 Tem-se  de  forma  muito  transparente  a  escolha  de  quais  narrativas  devem  ser 

 valorizadas  e  quais  vozes  devem  ser  amplificadas  no  percurso  do  Museu:  “eu  posso  passar  na 

 Fábrica  de  Cimento  e  contar  a  história  dos  pelegos,  que  também  faz  parte  da  história,  mas 

 nossa  vertente  é  a  vertente  dos  Queixadas,  que  é  outro  lado”  (Camila  Cardoso,  comunicação 

 oral,  16/09/2021).  Segundo  Cleiton  “Fofão”,  “a  gente  quer  mostrar  as  lutas  sociais,  porque 

 cada  trilha  é  uma  luta  de  um  movimento,  de  uma  população,  de  resistência  pela  sua 

 permanência”  (CF_DPH_2020),  por  isso,  trata-se  de  “entender  o  território  como  um  espaço 

 de  aprendizado,  no  qual  se  pode  levar  as  pessoas  aos  lugares  onde  a  história  aconteceu” 

 (Cleiton Fofão, comunicação oral, 01/10/2021). 

 A  luta  pela  permanência  se  dá  constantemente  para  todos  os  coletivos  de  Perus:  a 

 campanha  #FicaQuilombaque  lançada  em  2020  (ver  Apêndice  A)  se  deu  porque  “nossa  sede 37

 está  sob  ameaça.  Corremos  o  risco  de  perder  nosso  quilombo  para  a  especulação  imobiliária” 

 (CCQ_2020).  A  expansão  urbana  para  o  noroeste  da  cidade,  com  o  fim  das  obras  do  Rodoanel 

 Mário  Covas  e  a  criação  de  um  grande  centro  de  distribuição  de  alimentos  (o  Novo  Entreposto 

 de  São  Paulo),  tem  como  consequência  direta  o  aumento  do  preço  do  terreno  e  a 

 37  No  dia  26  de  setembro  de  2021,  nas  comemorações  (virtuais)  do  décimo  sexto  aniversário  da  Comunidade 
 Cultural  Quilombaque  e  cerca  de  um  ano  após  a  campanha  #FicaQuilombaque,  apresentaram  com  muita  música, 
 gosto,  orgulho  e  emoção  a  escritura  do  terreno.  Na  ocasião,  a  compositora,  cantora  e  deputada  estadual  pelo 
 Partido  Comunita  do  Brasil,  Leci  Brandão  afirmou:  “O  mais  importante  agora  é  que  esse  terreiro  é  de  vocês,  é 
 nosso”. 
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 verticalização,  que  expulsa  moradores  e  muda  a  feição  do  bairro.  Para  Cleiton  “Fofão”,  “  a 

 especulação  imobiliária  tem  o  capital,  derruba  a  memória,  a  história,  verticaliza  e  fatura” 

 (Cleiton  Fofão,  comunicação  oral,  01/10/2021).  Além  do  risco  sobre  os  suportes  materiais 

 mobilizados  no  Museu  Tekoa  Jopo’i,  a  saída  dos  habitantes  tradicionais  de  Perus  significa  a 

 perda  dos  narradores  e  narradoras  que  podem  comunicar  memórias  de  luta  e  resiliência.  Na 

 nossa  entrevista,  o  coordenador  da  Quilombaque  afirmou  pelo  menos  três  vezes  que  “se  a 

 gente  não  fizer  a  preservação,  ninguém  vai  fazer”  (Cleiton  Fofão,  comunicação  oral, 

 01/10/2021).  A  logística  mantida  pela  Agência  Queixadas  atua,  também,  para  mitigar  esse 

 problema,  pois  a  geração  de  renda  é  uma  estratégia  de  ajuda  mútua  na  extensa  rede 

 comunitária  frente  às  tendências  de  expulsão  que  atingem  os  diferentes  grupos  de  Perus.  As 

 diferentes  camadas  de  lutas  se  fortalecem  reciprocamente  enquanto  o  poder  público  orienta-se 

 pelas pressões do mercado imobiliário (Cad. campo, 19/07/2021). 

 Com  isso,  podemos  delinear  uma  diferença  entre  a  museologia,  entendida  como  a 

 concepção  sobre  “museu”,  e  o  turismo,  enquanto  atividade  profissional  e  econômica,  do 

 Museu  Territorial  Tekoa  Jopo’i.  De  um  lado,  o  Museu  é  a  experiência  vivida,  no  geral,  por 

 moradores  e  moradoras  de  Perus  e,  especificamente,  por  personalidades  cuja  figura  é  difícil 

 dissociar  das  trilhas  que  mediam.  A  criação  da  Agência  e  do  Museu  não  concebe  novas 

 histórias,  mas  divulga  aquelas  que  já  existiam  no  território.  Essas  organizações,  que  as 

 páginas  anteriores  se  dedicaram  a  descrever,  foram  criadas  pelo  compartilhamento  de  histórias 

 entre  vizinhos.  A  inovação  trazida  pelo  Museu  se  dá  pela  aglutinação  das  narrativas  de 

 resistência  que,  em  maior  ou  menor  grau,  já  eram  conhecidas  e  valorizadas  por  certos  grupos 

 de  Perus.  Trata-se,  então,  de  uma  plataforma  de  amplificação  dessas  narrativas  sobre  lutas 

 históricas  de  diferentes  grupos  sociais.  Os  limites  entre  o  Museu  e  o  território  são  muito 

 tênues:  se  podemos  dizer  que  o  primeiro  é  resultado  do  trabalho  de  significação  sobre  o 

 segundo,  também  poderíamos  imaginar  que  o  Museu  Tekoa  Jopo’i,  enquanto  forma  de 

 trabalho  sobre  o  território,  também  atribui  novos  significados,  cria  novas  identidades  sobre 

 aquele  chão.  Nesse  sentido,  não  é  um  museu  estático,  com  endereço  e  acervo  fixos,  mas  tão 

 dinâmico  quanto  o  próprio  território  de  Perus,  Anhanguera  e  Jaraguá.  Mais  do  que  um  museu 

 do  território,  a  práxis  do  Museu  Territorial  Tekoa  Jopo’i  cria  um  museu  que  é  território  e  um 

 território  que  é  museu.  Na  recepção  da  Quilombaque,  na  narração  das  histórias  de  cada  trilha 

 e na vivência dessa visitação vemos em ação um  museu-território  . 
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 A  dimensão  turística,  por  outro  lado,  é  uma  consequência  prática  desse  processo  de 

 valorização.  As  chaves  da  solidariedade  e  do  compartilhamento  atuam  ao  permitir  um 

 aproveitamento  horizontal  das  riquezas  simbólicas  organizadas  pelo  Museu  Territorial.  A 

 necessidade  de  divulgação  de  outros  lados  da  História  se  faz  também  como  profissão,  levando 

 às  últimas  consequências  o  sentido  de  trabalho  da  memória.  A  conjugação  das  propostas 

 museológica,  como  amplificação  de  narrativas,  e  turística,  enquanto  geração  de  renda, 

 coloca-se  também  sob  o  significado  da  resistência  contra  um  modelo  de  desenvolvimento 

 avassalador,  que  não  permite  espaço  para  a  auto-sustentação  de  redes  locais.  De  forma 

 análoga  ao  Museu,  a  ação  da  Agência  Queixadas  transita  num  limite  fugaz  entre  o  turismo  e  a 

 resistência:  de  um  lado,  a  visitação  amplifica  vozes  silenciadas  por  narrativas  hegemônicas, 

 de  outro  lado,  a  própria  concepção  e  organização  das  trilhas  se  faz  na  oposição  a  outros 

 modelos  de  turismo  e  de  desenvolvimento  predadores.  Ao  mesmo  tempo  em  que  narra  a 

 resistência,  resiste.  Mais  do  que  um  turismo  de  resistência,  a  práxis  da  Agência  Queixadas  faz 

 da  resistência,  turismo  e,  do  turismo,  resistência.  Naquele  museu-território,  temos,  portanto, 

 um  turismo-resistência  . 

 Nesses  termos,  vemos  o  que  Vladimir  Pires  e  Mario  Chagas  (2018)  definiram  como 

 uma  museologia  ancorada  no  ponto  de  vista  da  luta.  Os  mesmos  autores,  que  me  foram 

 indicados  pelos  interlocutores  da  Quilombaque,  ainda  afirmam  que  “os  museus  não  são 

 apenas  representação  da  sociedade,  são  também  projetos,  sonhos  e  desejos  de  outro  mundo, 

 quiçá  de  um  mundo  melhor;  sendo  construções,  eles  também  são  construtores  de  realidades  e 

 de  subjetividades  individuais  e  coletivas”  (CHAGAS;  PIRES,  2018,  p.  290).  Esse  desejo 

 repleto  de  afeto  está  presente  tanto  na  denúncia  quanto  no  anúncio  da  Quilombaque,  do 

 Museu Tekoa Jopo’i e da Agência Queixadas. 

 Se  voltarmos,  então,  à  caracterização  da  contra-narrativa  mobilizada  pela  Comunidade 

 Cultural  Quilombaque,  feita  na  seção  anterior,  perceberemos  fortes  correspondências.  Se  o 

 Museu  e  a  Agência  Queixadas  podem  ser  caracterizadas  como  uma  ação  coletiva  orientada 

 diretamente  pelo  e  para  o  território,  as  trilhas  de  turismo  são  formas  pelas  quais  o  caminho 

 entre  a  denúncia  da  precariedade  e  o  anúncio  da  potencialidade  é  percorrido.  Denunciando  o 

 abandono  de  espaços  públicos,  a  trilha  de  “Reapropriação  e  Ressignificação”  anuncia  um 

 modelo  de  gestão  comunitária  e  compartilhada.  Anunciando  uma  forma  sustentável  de 

 produção,  a  trilha  “Agroecologia  no  Campo”  denuncia  as  mazelas  do  sistema  agroexportador 

 baseado  em  pesticidas.  Anunciando  a  resiliência  dos  povos  originários,  a  trilha  “Jaraguá  é 
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 Guarani”  denuncia  as  precárias  condições  de  vida  impostas  desde  a  colonização.  A  trilha 

 “Ditadura  Nunca  Mais”  denuncia  a  constante  violação  de  direitos  por  parte  do  Estado 

 enquanto  valoriza  a  ação  social  que  ainda  procura  desvendar  tais  crimes.  Na  contramão  do 

 abandono  de  patrimônios  culturais  materiais,  as  trilhas  “Estrada  de  Ferro  Perus-Pirapora”  e 

 “Memória  Queixada”  denunciam  lados  obscuros  e  violentos  do  progresso  industrial  ao 

 mesmo  tempo  em  que  propõem  possibilidades  de  reinvenção  desses  patrimônios  pela  própria 

 comunidade.  Nas  palavras  de  Camila  Cardoso,  esse  turismo-resistência  consegue  anunciar 

 sonhos:  “a  Agência  hoje  se  mantém  porque  a  gente  fala  também  de  sonhos,  um  sonho  de  um 

 território  educativo,  um  sonho  de  Perus  não  ser  mais  um  bairro  dormitório,  mas  também  o 

 sonho  das  pessoas  sentirem  vontade  de  estudar,  das  pessoas  sentirem  vontade  de  conhecer 

 uma  outra  cultura”  (Camila  Cardoso,  comunicação  oral,  16/09/2021).  O  percurso  como  um 

 todo  propõe  um  turismo  baseado  nas  potencialidades  da  comunidade  enquanto  tendências 

 mercadológicas não enxergam riquezas no território. 

 Traçando  alguns  paralelos  com  o  que  definimos,  no  Capítulo  3,  como  a  concepção 

 hegemônica  sobre  o  patrimônio  cultural,  veremos  que  a  ação  da  Quilombaque  se  aproxima  da 

 crítica  decolonial  às  políticas  de  memória  (ou  de  memoricídio).  Se  a  visão  hegemônica  sobre 

 o  patrimônio  o  entendia  como  materialização  de  uma  identidade  homogênea  e  coesa,  a 

 seleção  dos  bens  culturais  do  território  de  Perus  operada  pelo  Museu  Tekoa  Jopo’i  propõe  o 

 resgate  e  a  valorização  de  identidades  plurais.  Nessa  heterogeneidade,  os  agentes  de  memória 

 da  Quilombaque  procuram  contar  o  que  foi  esquecido,  como  a  luta  indígena  e  a  luta  operária. 

 Sem  a  necessidade  de  um  parecer  técnico  que  autorize  a  nomeação  de  algo  como 

 “patrimônio”,  a  base  do  Museu  é  o  mapeamento  afetivo  feito  por  aqueles  que  não  apenas 

 vivem  no  território,  mas  o  vivenciam.  É  uma  ampla  rede  de  atores  com  diferentes  saberes,  do 

 vivido  ao  acadêmico,  que  ofereceu  a  base  para  a  identificação  de  lugares  de  memória  no 

 território.  Os  afetos  não  são  apenas  positivos,  a  Agência  Queixadas  não  teme  lançar  à  luz 

 memórias  difíceis,  tristes  e  tenebrosas;  expõe  aquilo  que  Mignolo  (2017)  chamou  de  “o  lado 

 escuro  da  modernidade”  e  que  Benjamin  (2020)  qualificou  como  “documentos  da  barbárie”. 

 O  olhar  para  as  memórias  marginalizadas  não  é  estático  e  não  se  contenta  com  a  denúncia  da 

 pilha  de  escombros  legada  ao  território  pelo  “progresso”,  mas  convida  à  percepção  do 

 potencial disruptivo das “memórias subterrâneas” (POLLAK, 1989). 

 No  entanto,  a  transferência  simbólica  de  um  campo  (hegemônico)  ao  outro 

 (contra-hegemônico)  é  uma  operação  complexa:  como  a  visualização  de  uma  fábrica 
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 abandonada  se  transforma  em  potência  coletiva  e  em  valorização  da  memória  da  luta 

 operária?  Acreditamos  que  é  sobre  esse  processo  de  mediação  simbólica  que  reside  a  maior 

 força  disruptiva  da  atuação  do  Museu  e,  por  isso,  o  próximo  capítulo  se  dedica  a  explorar  com 

 profundidade  esse  aspecto  do  trabalho  com  a  memória.  Por  ora,  cumpre  salientar  que,  em 

 diálogo  com  as  propostas  decoloniais,  as  ações  de  patrimonialização  levadas  a  cabo  pelas 

 trilhas  são  contra-hegemônicas  na  medida  em  que  transformam  a  denúncia  do  memoricídio  no 

 anúncio  de  identidades  plurais  mobilizadas  de  forma  coletiva  em  torno  de  um  projeto  comum 

 de valorização e desenvolvimento do território. 

 Sem  esconder  as  mazelas  sociais,  o  Museu  Territorial  Tekoa  Jopo’i  tece  um  percurso 

 de  significações  que  valorizam  diferentes  lutas,  sejam  elas  contra  o  colonialismo,  contra  a 

 tortura  ou  contra  a  inexistência  ou  abandono  de  equipamentos  culturais  no  território.  A  rede 

 de  solidariedade  entre  moradores  e  entre  movimentos  se  organizou  para  fortalecer  seus 

 próprios  laços.  A  conjugação  de  múltiplas  vozes,  mesmo  pautando  histórias  das  mais  tristes  e 

 viscerais,  cria  uma  imagem  de  potência  para  o  território  de  Perus,  como  um  território  que 

 ferve.  Essa  sequência  de  sujeitos  narrando  sujeições  se  dá  sem  se  perder  as  idiossincrasias  de 

 cada  grupo  social,  mas  abrem  espaço  para  imaginarmos  o  que  se  pode  aprender  com  exemplos 

 de  tantas  lutas.  Do  “Jaraguá  é  Guarani”  à  “Reapropriação  e  Ressignificação  de  Espaços 

 Públicos”,  além  da  articulação  entre  sincronia  e  diacronia,  as  trilhas  mostram  processos 

 amplos  de  exclusão  e  resistência  a  partir  das  memórias  locais.  O  percurso  de  significações 

 permite narrar  um  Brasil a partir de Perus. 

 Se  nesta  seção  delimitamos  a  atuação  da  Quilombaque  no  campo  da  memória  social  e 

 vimos  como  as  questões  do  território  e  da  contra-narrativa  rebatem  na  realização  das  trilhas  de 

 turismo  comunitário,  a  próxima  seção,  que  fecha  o  capítulo,  traz  uma  dimensão  que 

 transpassou  as  demais  e  que  merece  maior  atenção:  as  formas  de  relacionamento  entre  a 

 Comunidade  Cultural  Quilombaque  e  o  Estado,  ou  entre  as  ações  coletivas  irradiadas  pela 

 Quilombaque  e  as  políticas  públicas.  A  completude  do  capítulo,  no  entanto,  encerra  apenas  as 

 questões  que  foram  levantadas  como  mais  pertinentes  para  esta  dissertação;  afinal,  como 

 visto,  as  ações  da  Quilombaque  se  desenrolam  em  múltiplas  outras  narrativas  narradas  por 

 uma  outra  diversidade  de  atores  e  coletivos.  Assim,  as  temáticas  do  território,  da  história  de 

 organização  da  Quilombaque  e  das  trilhas  de  turismo  comunitário,  articuladas  com  base  nos 

 materiais  de  pesquisa  elencados  no  início  do  capítulo,  oferecem  rico  material  para  a  discussão 
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 seguinte,  que  não  apresenta  qualquer  informação  nova,  mas  reorganiza  a  narrativa  construída 

 a fim de enfatizar os eventos de colaboração e conflito com as políticas públicas. 

 5.5 O Público e o Estado 

 Nos  mais  de  quinze  anos  de  atuação,  a  Comunidade  Cultural  Quilombaque  travou  relações 

 com  diferentes  esferas  e  instâncias  de  governo:  ora  voltados  para  a  Secretaria  Municipal  de 

 Cultura  ou  para  a  Subprefeitura  de  Perus,  ora  para  a  pasta  de  Planejamento  Urbano  ou  para  o 

 Ministério  da  Cultura  e  para  a  diretoria  regional  de  ensino.  Nessas  interações,  nossos 

 narradores  apresentam  momentos  no  qual  as  relações  se  deram  sob  portas  fechadas,  levando 

 ao  conflito,  ou  sob  portas  abertas,  levando  à  colaboração.  De  um  lado,  o  conflito  aparece  ou 

 como  violência  ou  como  ausência,  enquanto  a  colaboração  figura  ora  como  diálogo  ora  como 

 auxílio.  Com  a  narrativa  construída,  podemos  ver  exemplos  da  assertiva  colocada  por  Silvia 

 Lopes  Raimundo  (2017)  em  sua  tese  de  doutorado:  “a  aridez  de  investimentos  e  as  privações 

 existentes  na  periferia  não  significam  diretamente  um  deserto  de  ideias,  tão  pouco  pura 

 alienação”  (p.  29).  Nesta  seção,  percorreremos  cada  um  dos  polos  de  relação  com  o  Estado  e 

 suas  respectivas  brechas  criativas  para  compreender  que  as  interações  com  as  políticas 

 públicas são ambíguas e imprecisas. 

 Em  primeiro  lugar,  é  a  falta  de  equipamentos  e  incentivos  à  produção  cultural  em 

 Perus  que  marca  os  anos  iniciais  do  coletivo.  A  ausência  se  traduz  não  apenas  na  inexistência 

 ou  no  abandono  de  espaços  culturais,  “a  gente  não  tem  espaços  culturais”  (JA_MdP_2017), 

 mas  também  na  concentração  dos  recursos  financeiros,  “o  recurso  só  fica  no  Centro” 

 (DD_MdP_2017).  O  recurso  só  passa  a  chegar  quando  o  coletivo  ganha  uma  expertise  única 

 no  território  para  a  formulação  de  projetos,  ou  seja,  quando  a  linguagem  dos  editais  passa  a 

 fazer  parte  do  planejamento  e  das  prioridades  da  Quilombaque.  Com  os  anos,  os  projetos 

 passaram  de  “muito  sofridos”  para  a  possibilidade  de  a  Comunidade  “nadar  de  braçada”,  nas 

 palavras  de  Mestre  Soró.  Como  vimos,  isso  não  se  deu  sem  grande  esforço  coletivo  de 

 reivindicação  e  de  aprendizado  compartilhado,  mas  o  fundamental  é  perceber  que  os  editais 

 de  fomento  à  produção  cultural  foram  brechas  encontradas  pelos  coletivos  que  mais  tarde  se 

 consolidaram como Movimento Cultural das Periferias. Mas as limitações permanecem: 
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 Desde  lá  a  gente  tinha  essa  preocupação  tanto  de  aumentar  o  investimento  da 

 prefeitura  em  arte  e  cultura  e  cometemos  um  grande  erro,  porque  a  gente 

 inclusive  ajudou  a  gestão  do  Haddad  de  garantir  um  orçamento  num  ano,  e 

 descobriu  que  o  problema  tava  em  outro  lugar:  não  era  só  a  quantidade  de 

 recursos, o problema tava na concentração na área central. (JS_CCQ_2020) 

 Até  nessa  época  a  gente  começa  a  trabalhar  em  um  outro  lugar,  a  gente 

 começa  a  ter  essa  jornada  dupla  porque  só  essas  ações,  só  arte  e  cultura, 

 ainda  não  possibilita  que  as  pessoas  sobrevivam  só  desses  financiamentos  de 

 projetos.  Porque  são  projetos  que  têm  a  verba,  mas  elas  geralmente  vão 

 muito  direcionadas,  a  gente  possibilita  dar  uma  pequena  ajuda  de  custo.  E 

 sabe que é selvagem todo esse lance de se sustentar. (JA_MdP_2017) 

 As  falas  de  Soró  e  Janice  Albuquerque  mostram  que,  a  despeito  da  participação  de 

 coletivos  da  periferia  na  reivindicação  de  maior  orçamento  para  a  pasta  da  Cultura  de  modo 

 geral,  apenas  o  recurso  não  basta,  pois  a  concentração  e  a  intermitência  das  verbas  impede  que 

 a  produção  cultural  periférica  seja  suficiente  para  sustentar  artistas.  Nesses  termos,  o  trabalho 

 com  as  brechas  que  os  editais  oferecem  é  muito  dispendioso  para,  nem  sempre,  resultar  nos 

 ganhos  necessários.  Cria-se  uma  dependência  das  flutuações  da  política  de  fomento:  “quando 

 acaba  a  verba,  acaba  a  alegria,  os  tambores  tocam  mais  baixo”  (JA_MdP_2017).  Ao  mesmo 

 tempo,  entretanto,  é  a  inserção  nos  circuitos  desses  editais  que  possibilita  o  crescimento  da 

 Quilombaque  e  de  sua  rede  de  parceiros:  Janice  Albuquerque,  que  se  integrou  ao  coletivo 

 após  o  recebimento  do  primeiro  fomento  recebido  do  VAI,  admite  que  “eu  já  pego  a  época 

 boa,  a  época  que  tinha  dinheiro  pra  comprar  [instrumentos]  e  fazer”  (JA_MdP_2017).  Para 

 Clébio “Dedê”: 

 Essa  iniciativa  do  VAI  foi  uma  proposta  que  revolucionou  os  editais  na 

 Prefeitura  de  São  Paulo  pras  periferias.  [...]  Essa  política  de  iniciativa 

 cultural  foi  o  que  deu  formação  pra  um  monte  de  coletivo  que  tem  hoje  na 

 periferia,  foi  uma  das  ferramentas  pra  periferia  se  desenvolver 

 artisticamente,  culturalmente,  politicamente  e  a  gente  conseguiu  o  VAI, 

 assim, num dos primeiros anos e isso foi bem massa. (DD_MdP_2017) 
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 Vemos  com  clareza  o  imbricamento  entre  política  pública  e  ação  pública:  a  ação 

 estatal  atuando  como  motor  de  manifestações  coletivas.  Para  Mestre  Soró,  que  já  lidava  com  a 

 linguagem  dos  editais  de  fomento,  o  VAI  foi  o  “fogo  na  pólvora”  (JS_CCQ_2020)  capaz  de 

 dar  vazão  a  uma  capacidade  de  criação  antes  represada.  Os  editais  são  lidos  como  um 

 importante  papel  do  Estado  no  fomento  à  criação  cultural  em  territórios  como  os  de  Perus, 

 marcados  pelo  binômio  precariedade-potencialidade.  Por  esse  caminho,  vemos  falas 

 contundentes  de  defesa  do  modelo  de  editais  em  contraposição  ao  formato  da  Lei  Federal  de 

 Incentivo à Cultura: 

 A  gente  não  concorda  que  a  iniciativa  privada  escolha  quem  ela  quer  bancar, 

 sabe,  eu  acho  que  isso  é  um  papel  do  Estado,  e  a  gente  é  contra  a  Lei 

 Rouanet,  a  gente  nunca  escreveu  nenhum  projeto  pra  Lei  Rouanet  e  acho  que 

 nunca  vai  escrever,  a  gente  só  recebe  recurso  através  de  edital,  porque 

 infelizmente  essa  lei  privatizou  a  cultura  do  país,  quem  recebe  são  os 

 grandes  gestores.  [...]  Eu  não  conheço  nenhum  grupo  que  pegou  Lei  Rouanet 

 na periferia, só pega os festivais grandes. (DD_MdP_2017) 

 Nem  todas  as  políticas  de  fomento  à  produção  cultural  figuram,  então,  como  portas 

 abertas  aos  coletivos  periféricos.  No  seu  processo  de  aprendizado,  criaram  um  juízo  bem 

 delimitado  sobre  quais  as  direções  que  a  política  cultural  deve  tomar  para  que  o  Estado 

 cumpra  seu  papel  e  é  a  partir  dessa  percepção  compartilhada  que  grupos  como  os  organizados 

 em  torno  do  Movimento  Cultural  das  Periferias  reivindicam  novas  políticas  públicas, 

 identificando  a  periferia  como  dimensão  a  ser  valorizada  (RAIMUNDO,  2017).  Essa  teia 

 criativa  de  resistência  permitiu  um  ciclo  virtuoso  (D’ANDREA,  2021)  no  qual  a  pressão 

 altera  as  políticas  públicas  que,  em  consequência,  dão  volume  às  atividades  que  já  eram 

 realizadas  mesmo  sem  apoio.  Como  esperado,  são  mais  complexas  as  relações  entre  Estado  e 

 público;  assim  como  as  conclusões  dos  estudos  de  Tiarajú  D’Andrea  (2013)  e  Silvia 

 Raimundo  (2017),  vemos  como  as  políticas  culturais  foram  marcantes  na  consolidação  de 

 coletivos  de  produção  artística  na  periferia  da  cidade  e  como  esses  coletivos  também  foram 

 capazes de criar novas políticas. 

 Nesse  contato  direto,  é  a  Secretaria  Municipal  de  Cultura  que  figura  como  a  principal 

 porta  de  entrada  para  uma  interação  pautada  no  diálogo  (Cad.  campo,  19/07/2021)  e  é  o 
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 governo  de  Luiza  Erundina  (ver  Apêndice  A)  que  aparece  como  o  primeiro  momento  no  qual 

 houve grande participação popular, questões marcantes nas lembranças de José Soró: 

 A  Luiza  foi  eleita  na  base  da  vontade  militante.  Eu  lembro  que  aqui  em 

 Perus  a  gente  nunca  conseguiu  fazer  isso  na  vida  e,  depois  disso,  nunca  mais. 

 A  gente  fazia  casa  em  casa,  fizemos  acho  que  duas  vezes  durante  a 

 campanha.  Então  a  Luiza  Erundina  foi  eleita  em  São  Paulo  por  conta  dessa 

 insurgência  de  base.  [...]  O  primeiro  período  com  Paulo  Freire  como 

 secretário  de  educação,  a  Marilena  Chauí  como  secretária  de  cultura,  era 

 tudo  nosso,  o  que  a  gente  queria.  Aí  surgiram  coisas  muito  importantes.  Uma 

 delas,  que  foi  a  Marilena  que  trazia,  que  era  a  ideia  do  resgate  da  memória 

 das  lutas  sociais.  [...]  E  a  Marilena  desde  o  começo  já  falava  dos  Queixadas, 

 que  ela  conhecia  o  pessoal,  o  Mário  Carvalho,  e  aí  entraram  nessa  de  fazer  o 

 resgate  da  memória  da  fábrica,  dos  trabalhadores  queixadas.  Então  toda 

 terça-feira  o  povo  sentava  lá  e  tome  conversa,  o  povo  gravou,  escreveu 

 livros.  Tanto  é  que  acho  que  dois  meses  depois  já  começava  a  ressurgir  a 

 história  do  Centro  de  Memória  e  de  Cultura,  que  era  uma  ideia  que  eles 

 tinham  lançado  já  em  50.  [...]  Começou  o  processo  pra  tombamento,  e  aí  foi 

 legal  porque  acho  que  deu  um  dos  primeiros  tombamentos  que  foi  material  e 

 imaterial.  Então  se  tombou  o  patrimônio  em  Perus,  mas  se  tombou  a  luta,  e 

 todas  as  coisas  que  são  significativas:  o  sindicato...  Enfim,  nasceu  dentro 

 desse  processo.  Em  um  ano,  quando  terminou  o  registro  da  memória,  já  tava 

 o  tombamento  encaminhado,  tanto  é  que  no  final  do  governo,  ela  veio  fazer  a 

 festa de entrega do tombamento. (JS_MdP_2017) 

 A  relação  com  o  primeiro  governo  petista  na  cidade  de  São  Paulo  se  deu  desde  o  início 

 da  campanha  até  os  momentos  finais  e  foi  tão  íntima  que  os  interesses  convergiam  fortemente 

 em  relação  à  proteção  da  memória  operária.  Se  o  tombamento  da  Fábrica  de  Cimento  de  Perus 

 é  incompleto,  porque  -  ainda  -  não  foi  capaz  de  impor  o  uso  público  do  espaço,  a  sua  gênese 

 foi  construída  a  partir  da  base,  como  resultado  das  lutas  queixadas.  Incorporado  na  própria 

 metodologia  do  trabalho  com  a  preservação,  o  comprometimento  político  da  Prefeita  e  da 

 Secretária  permitiram  que  a  firmeza  permanente,  presente  em  Perus  desde  a  década  de  1950, 

 ocupasse  a  instância  de  decisão  da  política  cultural.  Nas  palavras  de  Cleiton  Ferreira  de  Souza 

 (2020),  “naquele  momento  político,  havia  o  entendimento  de  que  ressignificar  e  revitalizar  os 
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 espaços  da  antiga  Fábrica  para  o  lazer,  a  cultura  e  a  produção  de  conhecimento  [...]  poderia 

 proporcionar  geração  de  emprego  e  renda  de  forma  sustentável  para  toda  região”  (p.  39). 

 Como  apresentado  no  Capítulo  3,  a  gestão  de  Marilena  Chauí  representou  um  marco  para  a 

 política  pública  municipal  de  patrimônio  cultural  ao  dar  espaço  para  a  emergência  da  crítica  à 

 visão  tradicional  de  patrimonialização  a  partir  do  próprio  corpo  técnico  da  Secretaria.  No  já 

 citado  O  Direito  à  Memória  ,  produto  de  seminário  realizado  em  1991  (ver  Apêndice  A),  Déa 

 Ribeiro Fenelon, então Diretora do DPH, afirmou que entre as metas da sua gestão estavam a: 

 [...]  Implantação  de  projetos  de  história  oral,  através  da  coleta  de 

 depoimentos  relativos  à  vida  cotidiana  da  cidade,  à  memória  do  trabalho 

 fabril  e  de  movimentos  sociais,  visando  ampliar  o  universo  de  registros 

 relativos  à  memória  e  à  história  da  cidade.  Subsidiar  tecnicamente  os 

 movimentos  populares  na  cidade,  no  sentido  da  organização  dos  registros  de 

 sua  própria  memória  e  da  preservação  de  suas  tradições  e  referências 

 culturais, em condições de autonomia. (FENELON, 1992, p. 32) 

 As  histórias  dos  nossos  narradores  da  Quilombaque  mostram  o  outro  lado  dessa 

 proposta,  evidenciando  que  o  projeto  de  cidadania  cultural  colocado  por  Marilena  Chauí 

 enquanto  secretária  não  foi  mera  inovação  conceitual.  A  concretização  mais  patente  desse 

 projeto  está  no  tombamento  da  Fábrica,  que  levou  em  conta  o  trabalho  com  história  oral  de 

 ex-grevistas  queixadas  (RETROZ;  BORGES,  2021).  Mesmo  que  por  um  período  breve,  a 

 política  de  patrimonialização  esteve  próxima  dos  movimentos  político-culturais  e  esse  evento 

 continua  a  ser  visto  como  uma  importante  referência.  Neste  pequeno  trecho  dialogal  entre 

 Cleiton  “Fofão”  e  Raquel  Schenkman,  servidora  do  DPH  e  Diretora  do  órgão  entre  março  de 

 2019  e  meados  de  2020,  vemos  o  reconhecimento  das  duas  partes  sobre  a  participação  dos 

 Queixadas no processo de tombamento da Fábrica: 

 [Cleiton “Fofão”]: A luta é o tombamento da fábrica, a luta dos Queixadas… 

 [Raquel  Schenkman]:  O  tombamento  da  fábrica  de  Perus  é  um  dos  primeiros 

 tombamentos  do  DPH  e  saiu  inclusive  dessa  mobilização  da  comunidade  que 

 sempre  esteve  engajada  com  toda  essa  discussão  do  patrimônio  e  que  faz 

 esse patrimônio cultural se mobilizar e acontecer. (CF_DPH_2020) 

 175 



 A  própria  existência  desse  diálogo,  ou  seja,  a  presença  da  Quilombaque  na  mesa  de 

 abertura  da  15ª  Semana  de  Valorização  do  Patrimônio,  mostra  que,  mesmo  com  as  radicais 

 mudanças  de  contexto  político  e  social,  a  Secretaria  Municipal  de  Cultura  ainda  atua  como 

 importante  porta  de  entrada.  Não  podemos  dizer  se  as  metas  enumeradas  por  Déa  Fenelon 

 foram  plenamente  cumpridas,  mas  podemos  ver  certa  continuidade  no  diálogo  entre  governo  e 

 sociedade  civil,  mesmo  passados  trinta  anos  entre  a  prefeitura  petista,  de  Luiza  Erundina 

 (1989-1992), e a peessedebista, de Bruno Covas (2018-2021). 

 No  entanto,  a  substância  dos  diálogos  se  alterou.  No  início  da  década  de  1990,  as 

 políticas  de  fomento  à  produção  cultural  não  estavam  em  voga  e  a  interação  entre  o 

 movimento  de  valorização  da  memória  Queixada  se  deu  diretamente  com  o  órgão  municipal 

 de  patrimônio.  No  início  da  década  de  2000,  quando  criam  a  Quilombaque,  os  editais  de 

 fomento  já  figuram  como  a  principal  política  pública,  de  forma  que  as  portas  de  entrada 

 encontradas  por  coletivos  periféricos  semelhantes  se  dão  não  nos  órgãos  de  patrimônio 

 cultural, mas pela Supervisão de Fomentos da Secretaria Municipal de Cultura. 

 No  decorrer  desses  diferentes  momentos  de  interação  com  o  poder  local,  muda  a  área 

 da  Secretaria  mais  diretamente  ligada  ao  movimento  de  Perus,  mas  a  orientação  política  da 

 Prefeitura  parece  ser  o  fator  fundamental  e  constante  para  o  recebimento  de  recursos  e  para  a 

 participação  ativa  na  formulação  de  novas  ações.  O  Programa  VAI  foi  concebido  pelo 

 vereador  Nabil  Bonduki  (PT)  e  aprovado  pela  prefeita  Marta  Suplicy  (PT,  à  época),  entre 

 2002  e  2003,  e  o  Programa  de  Fomento  à  Cultura  das  Periferias  foi  concebido  na  Câmara  em 

 sua  maioria  por  representantes  do  PT  e  aprovado  pelo  prefeito  Fernando  Haddad  (PT),  entre 

 2015  e  2016  (ver  Apêndice  A).  A  única  referência  a  um  fomento  recebido  pelo  Governo 

 Federal  (não  houve  qualquer  menção  a  à  Secretaria  Estadual  de  Cultura  nos  materiais  de 

 pesquisa)  está  relacionada  aos  Pontos  de  Cultura  e  à  Política  Nacional  de  Cultura  Viva, 

 criados  nos  governos  de  Luiz  Inácio  Lula  da  Silva  e  Dilma  Rousseff  (PT).  Como  visto  no 

 percurso  narrativo  da  Quilombaque,  a  inserção  nesses  diversos  editais  foi  central  para  a 

 continuidade  e  o  desenvolvimento  das  ações  que  o  movimento  já  vinha  desenvolvendo  de 

 forma independente. 

 Assim,  vemos  diferenças  nos  contatos  relatados  com  o  poder  público.  Na  prefeitura  de 

 Luiza  Erundina,  não  se  tratou  de  uma  política  de  incentivo  à  produção  cultural,  mas  de 

 valorização  das  memórias  de  movimentos  sociais  a  partir  do  instituto  do  tombamento.  Esse 

 contato,  além  disso,  não  foi  construído  a  partir  da  elaboração  de  um  projeto,  mas  sobre 
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 relações  advindas  da  base  da  campanha  político-partidária.  Já  nos  anos  de  atuação  da 

 Quilombaque,  as  brechas  foram  encontradas  nas  políticas  de  incentivo  à  produção  cultural,  a 

 partir  do  aprendizado  da  linguagem  dos  editais.  A  partir  das  lembranças  de  Soró  e  das 

 impressões  que  ficaram  da  relação  do  movimento  Queixada  com  a  política  de  Marilena  Chauí, 

 podemos  dizer  que  a  porta  de  entrada  à  Secretaria  Municipal  de  Cultura  se  deu  graças  a  uma 

 preocupação  com  a  escuta,  dentro  de  um  projeto  político  amplo  de  participação  institucional  e 

 anterior  ao  próprio  mandato  a  partir  do  trabalho  partidário  de  base.  Do  outro  lado,  a  fase  dos 

 editais  é  descrita  como  uma  intensa  corrida  pela  busca  de  mais  recursos,  não  apenas  para 

 atividades  de  um  ou  outro  coletivo,  mas  para  o  território.  No  primeiro  caso  de  contato 

 positivo,  é  a  política  municipal  de  patrimônio  que  chega  a  Perus  para  seguir  as  demandas 

 históricas  do  movimento  social.  No  segundo  quadro,  é  a  Quilombaque  que  vai  ao  centro  para 

 requisitar  recursos  e  alterar  políticas  de  fomento  que  figuram  como  o  ponto  de  virada  para  a 

 sustentação  do  coletivo.  Se  é  inegável  que  a  Secretaria  de  Cultura  é  colocada  como  a  face 

 mais  porosa  do  Estado,  as  narrações  daqueles  que  participam  do  movimento  mostram  que 

 essa  relação  se  deu  em  diferentes  tonalidades  quando  olhamos  para  a  história  dos  movimentos 

 do  território.  A  transcrição  de  um  trecho,  quando  questionei  sobre  o  relacionamento  com  o 

 DPH,  da  entrevista  realizada  com  Camila  Cardoso  é  representativa  dessa  dinâmica  entre 

 limites e possibilidades na relação atual com as políticas públicas de patrimônio cultural: 

 [CC]:  Não  é  próxima  a  relação,  de  grana  menos  ainda,  mas  são  coisas  que 

 estão  sempre  no  nosso  radar,  são  organizações  [DPH,  CONPRESP, 

 CONDEPHAAT]  que  estão  sempre  no  nosso  radar  e  que  a  gente  consegue 

 dialogar  sempre  que  a  gente  acha  que  tem  necessidade  ou  que  eles  achem 

 também.  A  gente  não  liga  de  conversar  com  qualquer  esfera,  municipal, 

 estadual,  terceiro  setor…  conversa  rola,  parceria  nem  sempre.  Mas  rola  de 

 trocar ideia sim. 

 [PP]: Nem sei se o DPH poderia fazer alguma coisa, que que você pensa? 

 [CC]: Não, eu acho que não, eu acho que tem coisa que nem tem como. 

 [PP]:  E  aí  vai  pra  essa  área  da  Secretaria  de  Cultura  das  políticas  de  edital,  de 

 fomento etc? 

 [CC]:  Isso.  Esse  é  o  caminho  que  a  gente  vai  tentando  [...].  (Camila  Cardoso, 

 comunicação oral, 16/09/2021) 
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 Na  entrevista  com  Cleiton  “Fofão”,  a  mesma  posição  foi  afirmada:  “a  gente  dialoga, 

 mas  não  tem  resultado,  não  tem  recurso  também”  (Cleiton  Fofão,  comunicação  oral, 

 01/10/2021).  Na  leitura  do  coordenador  da  Quilombaque  e  da  coordenadora  da  Agência 

 Queixadas,  o  órgão  de  preservação  é  a  área  com  menos  recursos  numa  Secretaria  com  o 

 menor  orçamento  na  prefeitura,  o  que  é  agravado  pelo  avanço  da  precarização  do  serviço 

 público:  “a  estrutura  da  Secretaria  tá  sucateada,  as  pessoas  não  dão  conta  de  acompanhar 

 projetos,  editais,  não  tem  pessoa  pra  trabalhar.  Um  técnico  lá  cuida  de  cem,  duzentos 

 projetos”  (Cleiton  Fofão,  comunicação  oral,  01/10/2021).  Soma-se  a  isso  certa  negligência 

 por  parte  do  DPH  e  do  CONPRESP  na  preservação  dos  patrimônios  tombados  do  território,  o 

 que podemos depreender da narração de Cleiton “Fofão” sobre um episódio: 

 É  a  maior  dificuldade  pra  organizar  as  trilhas:  fomos  fazer  a  da  Fábrica  de 

 Cimento  uma  vez  e  o  dono  alugou  pros  policiais  treinar  paintball  …  Ela  tem 

 o  tombamento  material  e  imaterial  pela  luta  dos  Queixadas  e  eles  treinando 

 tiro?!  Nós  fizemos  a  denúncia  e  travou.  Mas  é  o  mínimo…  mancharam  toda 

 a  fábrica  de  tinta  usando  um  espaço  de  memória  nossa,  da  não  violência,  pra 

 treinar  tiro…  pra  pegar  a  nossa  comunidade  depois.  A  gente  tem  que  barrar. 

 Se  a  gente  não  vai  lá  puxar  a  orelha  dos  caras  [órgãos  de  patrimônio]  pra  eles 

 verem  o  que  tá  pegando,  o  negócio  não  sai.  (Cleiton  Fofão,  comunicação 

 oral, 01/10/2021) 

 Atentemos  para  o  fato  que  a  crítica  não  reside  na  ausência  dos  órgãos  de  patrimônio  na 

 criação  de  novas  políticas  públicas,  na  escuta  da  comunidade  ou  na  abertura  de  novos 

 processos  de  tombamento.  Trata-se  de  algo  mais  basilar:  o  cumprimento  dos  seus  deveres 

 regimentais  na  fiscalização,  proteção  e  preservação  dos  bens  já  tombados.  A  situação  é  que  “a 

 cada  dia  cai  um  pedaço  da  fábrica  e  fica  por  isso  mesmo”  (Cleiton  Fofão,  comunicação  oral, 

 01/10/2021).  Ainda  que  a  precária  condição  orçamentária  e  administrativa  do  órgão  municipal 

 de  cultura  seja  levada  em  consideração  (em  nenhum  momento  as  críticas  ou  denúncias 

 alcançam  um  nível  pessoalizado  a  servidores/as),  a  negligência  com  a  realidade  do  território, 

 tanto  em  suas  dimensões  positivas,  com  as  ações  realizadas  no  âmbito  do  Museu,  quanto  nas 

 formas  negativas,  no  abandono  dos  espaços,  é  o  motivo  pela  qual  as  ações  de 

 patrimonialização levadas a cabo pela Quilombaque ainda se dêem sob o signo da sevirologia. 
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 Hoje  há  uma  diferença,  portanto,  entre  a  abertura  para  o  diálogo  e  a  real  presença  das 

 políticas  públicas  de  patrimônio  no  cotidiano  desse  movimento  político-cultural  -  situação 

 diferente  da  relação  travada  com  o  governo  petista  de  Erundina.  As  reflexões  sobre  as 

 tonalidades  de  relação  entre  público  e  Estado  não  constroem  uma  mera  comparação;  afinal,  os 

 contextos  políticos  e  históricos  são  extremamente  díspares,  mas  são  ricas  para  delimitar  uma 

 pergunta  inusitada  que  surgiu  durante  as  análises:  onde  estão  as  políticas  públicas  de 

 patrimônio  cultural  na  narrativa  da  Quilombaque?  Nos  documentos  secundários  da  pesquisa, 

 só  há  uma  referência  explícita  à  atuação  do  DPH  que  não  remete  ao  tombamento  da  Fábrica:  é 

 feita  nos  momentos  finais  da  fala  de  Cleiton  “Fofão”  na  mesa  de  abertura  da  Semana  de 

 Valorização do Patrimônio e está a meio termo da crítica e da reivindicação: 

 A  gente  tenta  potencializar  [o  patrimônio  do  território]  fazendo  com  que  as 

 pessoas  de  fora  venham  conhecer,  que  o  CONPRESP  ajude,  o  DPH  também 

 nos  ajude  nessa  preservação,  porque  a  luta  é  muito  árdua,  é  muito  difícil  nós 

 coletivos  fazermos  uma  luta  de  preservação  de  patrimônio  sem  ter  recurso. 

 Mas  a  gente  tá  gerando  um  conhecimento  e  isso  é  importante  pro  nosso 

 território,  um  território  que  é  muito  escasso  de  investimento  por  parte  do 

 poder  público,  os  orçamentos  são  os  menores  pra  essa  região.  A  gente  tenta 

 reconstruir,  ressignificar  esse  contexto  histórico  pra  preservar.  Infelizmente, 

 a  nossa  luta  é  pra  fazer  essa  preservação  e  tamo  aí  na  luta,  dando  a  cara  a 

 tapa  defendendo  esse  território,  que  é  território  indígena,  que  é  território 

 quilombola,  que  é  território  de  movimentos  sociais,  tudo  isso  mostrando  a 

 nossa potencialidade e a capacidade dessa região. (CF_DPH_2020) 

 Lida  pelo  lado  da  crítica,  a  fala  aponta  para  a  ausência  dos  órgãos  oficiais  de 

 preservação  no  território,  que  sofre  com  a  constante  ameaça  de  perda  de  seus  suportes 

 materiais  para  o  avanço  do  mercado  imobiliário.  Lida  pelo  lado  da  reivindicação,  o 

 depoimento  coloca  a  Quilombaque  como  cumpridora  de  um  papel  imprescindível  e  que, 

 portanto,  deveria  receber  mais  atenção.  Note-se  que  essa  reivindicação  não  se  faz  de  forma  a 

 permitir  a  inferência  de  que  quem  deveria  abraçar  o  papel  da  preservação  do  patrimônio 

 material  e  imaterial  do  território  de  Perus  seriam  os  órgãos  de  patrimônio.  Pelo  contrário,  a 

 fala  é  objetiva  em  estabelecer  que  a  preservação  já  está  em  curso  a  partir  das  ações  da 

 Quilombaque.  Reforça-se,  assim,  a  posição  de  que  “se  a  gente  não  fizer  a  preservação, 
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 ninguém  vai  fazer”  (Cleiton  Fofão,  comunicação  oral,  01/10/2021).  A  luta  se  dá  na  dimensão 

 da  falta  de  reconhecimento  e  de  recursos  para  coletivos  culturais  da  periferia,  o  que  caberia  no 

 rol de responsabilidades do Estado. 

 Se  nas  últimas  seções  deste  texto,  detemo-nos  longamente  sobre  diversas  facetas  do 

 trabalho  da  Quilombaque  e  destacamos  que,  em  maior  ou  menor  grau,  toda  a  sua  ação  tem 

 íntima  ligação  com  a  valorização  das  memórias  do  território  -  o  ápice  é  sem  dúvida  a  criação 

 do  Museu  Tekoa  Jopo’i  e  da  Agência  Queixadas  -,  a  singela  presença  das  políticas  oficiais  de 

 patrimônio  na  fala  dos  nossos  narradores  é  capaz  de  nos  dizer  muito.  No  decorrer  de  toda  a 

 narrativa,  a  ausência  do  Estado  ou  sua  violência,  bem  como  os  eventos  de  abertura,  diálogo  e 

 auxílio,  são  elementos  que  ditaram  os  passos  da  Quilombaque.  A  expertise  construída  ao 

 longo  dos  seus  anos  de  existência  consiste  em  um  conhecimento  sobre  como,  quando  e  por 

 quais  meios  se  relacionar  com  as  políticas  públicas.  No  entanto,  as  políticas  públicas  de 

 patrimônio  cultural  não  fazem  parte  desse  percurso  de  forma  substancial.  Isso  não  significa 

 que  inexista  relação  entre  a  Quilombaque  e  o  DPH  -  um  dos  materiais  de  pesquisa  desmonta 

 essa  possibilidade  pela  sua  simples  existência  -,  mas  indica  que  as  autoridades  municipais  no 

 campo  do  Patrimônio  Cultural  e  Memória  não  foram  sequer  atores  antagônicos  na  história  de 

 construção do coletivo cultural que mais diretamente pauta essa temática no território. 

 Dessa  forma,  devemos  fazer  uma  diferenciação  entre  a  arena  pública  de  ações  de 

 patrimonialização,  de  onde  esta  pesquisa  partiu,  e  a  arena  pública  da  produção  cultural,  pois  é 

 a  partir  desta  última  que  as  ações  da  Quilombaque  entram  em  contato  com  a  ação  estatal. 

 Dentro  do  grande  espaço  das  políticas  culturais,  encontramos  a  política  pública  que,  desde  o 

 Capítulo  3,  tem  sido  foco  deste  trabalho.  Como  visto,  trata-se  de  uma  política  pública  bastante 

 hermética,  ainda  que,  desde  a  década  de  1980,  envolva  a  presença  de  uma  contundente  crítica 

 interna  feita  por  intelectuais  dos  próprios  órgãos  do  patrimônio.  Somada  às  ações  de 

 patrimonialização  da  Quilombaque  temos  a  face  da  arena  pública  das  ações  de 

 patrimonialização  que  enfocamos.  Já  pudemos,  também,  discutir  as  intersecções  entre  o 

 trabalho  com  a  memória  do  Museu  Tekoa  Jopo’i  e  as  críticas  decoloniais,  diferenciando  sua 

 prática  de  museu-território  e  de  turismo-resistência  da  concepção  hegemônica  sobre 

 patrimônio  e  patrimonialização.  O  Esquema  10  procura  sintetizar  as  complexas  relações  entre 

 as diversas linguagens da ação pública presentes na nossa análise. 
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 Esquema 10: Ação da Quilombaque e Arenas de Patrimonialização e de Fomento 
 Fonte: Elaboração própria. 

 O  salto  analítico,  agora,  se  dá  na  compreensão  de  que  a  relação  com  o  Estado  não  se 

 constrói  no  interior  da  arena  pública  das  ações  de  patrimonialização,  mas  pela  via  da  arena 

 pública  da  produção  cultural.  Na  narrativa  estudada,  as  políticas  públicas  de  fomento  figuram 

 como  mais  porosas  à  presença  e  à  pressão  de  movimentos  sociais  e,  além  disso,  tiveram  papel 

 fundamental  na  consolidação  de  coletivos  das  periferias.  De  modo  diverso,  as  políticas 

 públicas  de  patrimônio  cultural  são  pouco  acessíveis  e  travam  raros  contatos  com  as  ações  de 

 patrimonialização  da  Quilombaque.  Para  compreender  a  atuação  desse  coletivo 

 político-cultural  no  campo  da  Memória  tivemos,  então,  que  entender  como  se  dão  suas 

 relações  em  outra  arena  pública.  Assim,  os  contornos  das  relações  com  o  Estado  são  muito 

 diversos  daqueles  que  poderíamos  imaginar  apenas  a  partir  da  literatura  acadêmica  do  campo 

 do  Patrimônio  Cultural.  A  ausência  das  políticas  de  patrimônio  na  narrativa  da  Quilombaque 

 não  significa  que  esse  movimento  não  trava  relações  produtivas  com  a  ação  estatal,  mostra 

 apenas  que  o  ciclo  virtuoso  entre  ação  pública  e  política  pública  se  dá  por  caminhos  mais 
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 tortuosos.  Se  distanciando  do  tombamento  e  da  preservação  nos  moldes  da  política  pública  de 

 patrimônio,  a  Quilombaque  atua  na  arena  das  ações  de  patrimonialização  a  partir  de 

 instrumentos  de  fomento  à  produção  cultural,  o  que,  a  princípio,  pode  parecer  uma 

 dissociação inesperada. 

 Com  um  pequeno  e  grosseiro  retrospecto  das  políticas  nacional  e  municipal  de 

 patrimônio  cultural,  a  questão  torna-se  ainda  mais  instigante.  No  plano  federal,  o  SPHAN  sob 

 Rodrigo  Melo  Franco  de  Andrade  consolidou  uma  política  nacional  de  proteção  ao  patrimônio 

 cultural  cerca  de  cinquenta  anos  antes  da  criação  do  Ministério  da  Cultura,  o  que  poderia  nos 

 levar  a  afirmar  que  nessa  distância  reside  a  dissociação  entre  as  ações  de  patrimonialização  e 

 as  demais  políticas  culturais.  No  plano  municipal,  por  outro  lado,  o  Departamento  de  Cultura 

 de  Mário  de  Andrade  nasceu  com  forte  inclinação  para  a  temática  do  patrimônio,  inclusive  o 

 identificado  como  “popular”.  Envolvendo  as  ações  de  educação,  recreação,  cultura  e  esporte, 

 poderíamos  ser  levados  a  crer  que  a  estrutura  institucional  do  Município  de  São  Paulo  é  muito 

 mais  propícia  para  uma  integração  entre  o  patrimônio  e  outras  áreas.  Não  é  isso,  no  entanto, 

 que a narrativa da Quilombaque nos mostra. 

 Estudar  as  causas  dessa  dissociação,  e  se  ela  se  faz  presente  em  outros  casos  de 

 coletivos  culturais  que  atuam  na  preservação  de  patrimônios,  não  é  tarefa  deste  estudo.  Tendo 

 como  base  a  contra-narrativa  mobilizada  pela  Comunidade  Cultural  Quilombaque,  interessa 

 menos  recorrer  a  eventos  e  atores  passados  para  explicar  algo  que  nossos  interlocutores  mal 

 chegaram  a  mencionar  como  relevante.  Nesta  seção,  pudemos  caracterizar  quais  os  caminhos 

 que  as  ações  de  patrimonialização  do  Museu  Tekoa  Jopo’i  e  da  Agência  Queixadas  constroem 

 na  sua  relação  com  as  políticas  públicas.  Agora,  a  partir  do  impasse  (onde  estão  as  políticas  de 

 patrimônio  cultural  na  narrativa  da  Quilombaque?),  somos  instigados  a  refletir  mais  sobre 

 como  as  ações  de  valorização  dos  patrimônios  culturais  do  território  trabalhado  por  esse 

 movimento  se  diferenciam  do  modelo  hegemônico,  não  apenas  em  sua  dimensão  institucional 

 e  financeira,  mas,  sobretudo,  em  seu  trabalho  de  significação.  Em  outras  palavras,  mais  do 

 que,  ao  final  deste  trabalho,  nos  voltar  para  o  estudo  de  aspectos  institucionais  de  uma  relação 

 intersetorial  na  Secretaria  Municipal  de  Cultura  ,  daremos  um  passo  a  mais  em  direção  do 38

 entendimento  das  estratégias  de  atribuição  de  significado  levadas  a  cabo  pelas  ações  da 

 Quilombaque  de  valorização  dos  patrimônios.  Trata-se,  voltando  ao  Esquema  10,  de 

 38  Ainda  assim,  esse  seria  um  tema  de  grande  relevância  para  o  aprofundamento  do  entendimento  das  políticas  de 
 patrimônio cultural em São Paulo. 
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 destrinchar  quais  os  meios  que  diferenciam  a  atividade  da  Quilombaque  no  interior  da  arena 

 pública  das  ações  de  patrimonialização  para,  enfim,  construir  uma  análise  completa  das 

 múltiplas facetas da prática do museu-território e do turismo-resistência. 

 O  próximo  capítulo,  enfim,  explora  as  conexões  entre  a  ação  da  Quilombaque  no 

 campo  do  Patrimônio  Cultural  em  contraposição  ao  paradigma  hegemônico  de  ação  nessa 

 área.  Não  responderemos  à  pergunta  “onde  estão  as  políticas  públicas  de  patrimônio  cultural 

 na  narrativa  da  Quilombaque?”,  mas  partimos  dessa  inquietação  para  propor  uma 

 interpretação  do  porquê  a  atividade  das  trilhas  de  turismo  comunitário  do  Museu  Territorial 

 Tekoa  Jopo’i  funciona  acoplada  à  contra-narrativa  dos  binômios  precariedade-potencialidade 

 e denúncia-anúncio. 
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 6. INTELECTUAIS E MEDIAÇÃO: OUTRAS INTERPRETAÇÕES 

 - nossos poemas conjuram e gritam - 
 O silêncio mordido 

 rebela e revela 
 nossos ais 

 e são tantos os gritos 
 que a alva cidade, 

 de seu imerecido sono, 
 desperta em pesadelos. 

 [...] 
 E o silêncio escapou 
 ferindo a ordenança 

 e hoje o anverso 
 da mudez é a nudez 

 do nosso gritante verso 
 que se quer livre. 

 (Conceição Evaristo,  Poemas da Recordação  , 2017) 

 Este  capítulo  não  traz  conclusões,  mas  precipita-se  sobre  algumas  intersecções  possíveis  entre 

 as  problemáticas  referentes  à  literatura  de  políticas  públicas  e  de  patrimônio  cultural  e  às 

 questões  levantadas  pela  análise  do  caso  da  Comunidade  Cultural  Quilombaque  e  sua  ação  no 

 campo  da  Memória.  Retomamos,  então,  certas  discussões  teóricas  para  entender  o  que  há  de 

 especial e de específico na ação do Museu Territorial Tekoa Jopo’i e da Agência Queixadas. 

 Como  primeiro  movimento,  devemos  lembrar  quais  foram  nossos  pontos  de  partida 

 retirados  do  campo  de  Política  Pública.  De  um  lado,  este  trabalho  se  ampara  sob  as  premissas 

 da  abordagem  interpretativista,  preocupada  com  os  processos  de  significação  e  entendendo  as 

 políticas  públicas  como  artefatos  discursivos.  Sob  esses  termos,  as  ideias,  os  valores  e  as 

 interações  argumentativas  entre  agentes  sociais  são  dimensões  de  grande  peso.  Filiando-nos  à 

 teoria  social  do  discurso,  entendemos  esse  como  dimensão  constitutiva  da  realidade  social  ao 

 mesmo  tempo  em  que  as  condições  materiais  moldam  as  práticas  discursivas.  Admitindo  uma 

 abordagem  crítica,  o  conceito  de  hegemonia  é  central  para  compreender  o  que  permite  a 

 naturalização  de  certas  representações,  mesmo  que  esse  processo  não  se  dê  sem  disputas,  o 

 que  permite  vislumbrar  o  discurso  também  como  motor  da  mudança  social.  De  outro  lado, 

 esta  pesquisa  se  baliza  na  literatura  sobre  ação  pública,  preocupada  com  a  pluralidade  de 

 performances  que  conformam  o  público.  Sob  essa  proposta,  complexifica-se  o  entendimento 
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 desse  fenômeno  “política  pública”,  incluindo  diversas  formas  possíveis  de  agir  publicamente. 

 Na  “cacofonia  performática”,  os  olhares  analíticos  se  voltam  para  a  construção  de  redes 

 orientadas  sob  o  mesmo  entendimento  sobre  o  que  é  “público”  em  prol  da  identificação  de  um 

 “problema  público”.  Trazendo  também  uma  perspectiva  crítica,  importa  reconhecer  as 

 possibilidades  democratizantes  que  emergem  e  questionar  quais  os  agentes  sociais  que  são 

 excluídos dessas arenas; neste caso, da arena das ações de patrimonialização. 

 Entendendo  o  campo  do  Patrimônio  Cultural  como  uma  arena  pública,  a  união  das 

 abordagens  da  ação  pública  e  do  interpretativismo,  permitiu  delinear  as  ações  de 

 patrimonialização  como  um  objeto  de  alta  capacidade  significativa  e  sob  intensa  disputa.  Com 

 uma  breve  retomada  do  processo  de  constituição  da  política  pública  de  patrimônio  cultural  no 

 Brasil,  fomos  capazes  de  perceber  sob  quais  sentidos  o  patrimônio  foi  evocado  e  quais  foram 

 e  são  os  agentes  sociais  marginalizados  nessa  arena.  Tanto  hegemônicos  quanto  críticos, 

 argumentamos  que  a  figura  de  intelectuais  é  central  para  compreender  as  dinâmicas  de 

 continuidade  e  mudança  no  campo  do  Patrimônio.  Assim,  a  personagem  de  especialistas  do 

 patrimônio  ocupa  um  lugar,  no  mínimo,  ambíguo  na  história  dessa  política:  ora  como 

 enunciante  de  um  discurso  naturalizado  e  pretensamente  apolítico,  ora  como  irradiadora  de 

 uma  crítica  contundente  ao  próprio  papel  e  às  barreiras  simbólicas  erigidas  durante  décadas  de 

 atuação do Estado sobre os patrimônios culturais de uma nação. 

 No  capítulo  anterior,  delineamos  algumas  diferenças  entre  a  ação  do  Museu  Territorial 

 Tekoa  Jopo’i  e  o  que  chamamos  de  concepção  hegemônica  de  patrimônio  cultural  a  partir  da 

 discussão  sobre  o  que  é  identificado  como  patrimônio:  ao  invés  de  coesão  e  homogeneidade, 

 vemos  uma  pluralidade  de  vozes  narrando  histórias  antes  soterradas;  as  trilhas  são  palanque 

 para  que  identidades  diversas  nos  contem  um  “outro  lado  da  história”.  Agora,  para 

 compreender  com  maior  profundidade  a  contra-narrativa  da  Comunidade  Cultural 

 Quilombaque  nesse  mesmo  campo  de  atuação,  é  precisamente  sobre  o  papel  de  intelectuais 

 que  iremos  nos  deter,  ou  seja,  mais  do  que  o  objeto  de  patrimonialização  (o  que  é  patrimônio), 

 devemos  interpretar  o  processo  pelo  qual  o  patrimônio  é  nomeado  e  por  quais  atores  essa 

 operação simbólica é conduzida (quem e como define o que é patrimônio). 

 Mantendo-nos  sob  o  prisma  de  uma  análise  gramsciana,  é  fundamental  partir  da  noção 

 de  que  a  categoria  de  “intelectual”  se  refere  a  uma  função  social  na  luta  hegemônica.  Bobbio 

 (1999)  chama  a  atenção  para  o  caráter  dialético  dessa  figura,  cuja  função  se  define  pela  ação 

 recíproca  entre  intelectuais  e  massa:  “assim  como  os  intelectuais  influem  sobre  as  massas 
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 dando  a  elas  a  consciência  teórica  de  suas  aspirações,  do  mesmo  modo  a  massa  influi  sobre  os 

 intelectuais  dando  a  eles,  com  a  expressão  de  suas  próprias  necessidades,  uma  função 

 histórica  real”  (p.  32).  Partindo  da  experiência  italiana,  Gramsci  estabelece  que  o  exercício  da 

 função  de  intelectual  se  dá  sob  a  figura  de  intelectuais  tradicionais,  categoria  formada  em 

 relações  de  classes  passadas  e  caracterizada  por  certo  trânsito  entre  as  classes  sociais,  e  sob  a 

 imagem  de  intelectuais  orgânicos,  caracterizados  pela  função  de  dirigir  as  ideias  da  classe  (ou 

 grupo  social  fundamental)  na  qual  foi  organicamente  gestado  -  em  grande  medida,  a  tarefa  da 

 luta  pela  hegemonia  é  a  conquista  de  intelectuais  tradicionais  por  intelectuais  orgânicos 

 (GRAMSCI,  1971).  A  função  intelectual,  assim,  se  dá  na  mediação  entre  as  estruturas  sociais 

 e econômicas e a ideologia; segundo Hugues Portelli (1977): 

 Se  considerarmos  um  bloco  histórico,  isto  é,  uma  situação  histórica  global, 

 distinguimos  aí,  por  um  lado,  uma  estrutura  social  -  as  classes  que  dependem 

 diretamente  da  relação  com  as  forças  produtivas  -  e,  por  outro  lado,  uma 

 superestrutura  ideológica  e  política.  O  vínculo  orgânico  entre  esses  dois 

 elementos  é  realizado  por  certos  grupos  sociais  cuja  função  é  operar  não  ao 

 nível  econômico,  mas  superestrutural:  os  intelectuais  .  (PORTELLI,  1977,  p. 

 15, grifos meus) 

 A  ação  intelectual,  portanto,  é  um  dos  pilares  da  sustentação  hegemônica,  trata-se  da 

 organização  e  da  direção  das  ideias  dentro  de  uma  determinada  classe.  Por  isso,  a  ação 

 contra-hegemônica  é  indissociável  da  função  intelectual;  nesse  caso,  estamos  falando  da 

 organicidade  de  intelectuais  das  classes  subalternizadas.  A  concepção  de  intelectual  enquanto 

 função  permite  perceber  que:  “todos  os  homens  [sic.]  são  intelectuais,  poder-se-ia  dizer;  mas 

 nem  todos  os  homens  [sic.]  desempenham  na  sociedade  a  função  de  intelectuais”  (GRAMSCI, 

 1978,  p.  7).  Esse  arcabouço  conceitual  nos  permite  trabalhar  com  um  olhar  voltado  a  discutir 

 a  intelectualidade  não  de  forma  unívoca,  mas  abrangente  e  instável  -  como  a  concepção  de 

 hegemonia.  Entendendo  a  Nação  (e  o  adjetivo  nacional)  como  artefatos  centrais  para  a 

 dominação  ideológica  da  classe  dominante  (CHAUÍ,  1986)  -  discussão  feita  no  Capítulo  3  -, 

 cabe  compreender  a  ação  contra-hegemônica  no  campo  do  Patrimônio  Cultural  como  uma 

 ação de intelectuais orgânicos de grupos sociais subalternizados. 
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 Não  restam  dúvidas  de  que,  desde  Soró  aos  “herdeiros  dos  trabalhadores  Queixadas”, 

 estivemos  trabalhando  sobre  as  falas  de  intelectuais  que  denunciam  a  hegemonia  e  anunciam 

 um  outro  estado  social,  político  e  cultural.  Na  fala  de  Camila  Cardoso,  trata-se  de  “inverter  a 

 lógica  das  políticas  públicas”  (CC_IMS_2020)  ao  entender  que  “enquanto  sujeitos  periféricos, 

 pretos  e  pretas,  a  grande  maioria  de  nós  de  religião  de  matriz  africana,  que  as  políticas 

 públicas  não  foram  feitas  para  a  gente”  (Camila  Cardoso,  comunicação  oral,  16/09/2021).  O 

 novo  olhar  para  o  território  e  para  suas  gentes  que  a  Quilombaque  promove  não  é  mais  nem 

 menos  que  a  elaboração  de  uma  organização  político-cultural  que  mobiliza  aspectos  das 

 estruturas  e  da  superestrutura  para  questionar  a  hegemonia.  Essa  micro-situação  não  se 

 assemelha  às  análises  em  nível  de  bloco  histórico  presentes  nas  notas  de  Gramsci,  mas 

 tomadas  as  devidas  proporções  acreditamos  ser  extremamente  frutífero  e  conveniente 

 entender  as  articuladoras  da  Quilombaque  como  intelectuais  organicamente  estabelecidas. 

 Além  disso,  é  patente  que  o  seu  trabalho  no  território  não  se  dá  apenas  no  nível  econômico, 

 como  a  geração  de  renda  e  a  formação  profissional,  mas,  e  sobretudo,  no  nível  discursivo, 

 com  a  defesa  de  uma  outra  representação  da  realidade,  com  a  defesa  de  uma  nova  visão  sobre 

 a  periferia  e  os  sujeitos  periféricos.  Se  assim  é,  cabe  delinear  em  quais  aspectos  a  função 

 intelectual  exercida  pelos  agentes  da  Quilombaque  se  diferencia  da  mesma  intermediação 

 ideológica  feita  pelos  “intelectuais  do  patrimônio”  analisada  no  Capítulo  3.  Assim,  além  de 

 questionar  sobre  quais  intelectuais  estamos  lendo,  é  importante  perceber  quais  as  ações  que 

 fazem o exercício desses intelectuais outros algo tão diverso. 

 Para  nós,  é  sob  a  dimensão  da  mediação  cultural  que  se  materializa  a 

 contra-hegemonia  trabalhada  pela  Quilombaque,  pelo  Museu  Tekoa  Jopo’i  e  pela  Agência 

 Queixadas,  no  campo  do  Patrimônio  Cultural.  Quando  descrevemos  o  pensamento  ideológico 

 de  intelectuais  que  identificam  objetos  como  irradiadores  de  uma  verdadeira  identidade,  a 

 mediação  entre  esse  “patrimônio”  e  o  “povo”  apareceu  como  a  principal  função  desses 

 detentores  da  leitura  da  nacionalidade.  Remetendo  à  primeira  citação  de  Choay  (2017) 

 utilizada  neste  trabalho  (seção  3.1),  vemos  a  centralidade  da  localização  do  passado  e, 

 aludindo  mais  uma  vez  às  falas  de  Rodrigo  Melo  Franco  de  Andrade  e  de  Aloísio  Magalhães, 

 observamos  que  era  a  figura  do  especialista  que  devia,  cientificamente,  comunicar  esse 

 passado,  tirando-o  da  obscuridade.  Sempre,  então,  o  patrimônio  deve  ser  mediado  pois  só 

 alguns  sabem  lê-lo  (saber)  e  podem  comunicá-lo  (poder).  Com  isso,  poderíamos  crer  que  uma 

 ação  contra-hegemônica  no  campo  dos  patrimônios  culturais  deveria  abandonar,  afastar  ou  até 
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 mesmo  destituir  a  dimensão  da  mediação.  Não  é  isso,  no  entanto,  que  o  caso  do  Museu 

 Territorial Tekoa Jopo’i nos mostra. 

 Para  compreender  essa  complexidade,  as  páginas  finais  do  estudo  Cultura  Brasileira 

 &  Identidade  Nacional  ,  de  Renato  Ortiz  (1994),  oferecem  uma  solução.  Para  o  autor,  “o 

 processo  de  construção  da  identidade  nacional  se  fundamenta  sempre  numa  interpretação” 

 (ORTIZ,  1994,  p.  139),  razão  pela  qual  o  sociólogo  entende  os  intelectuais  como  “mediadores 

 simbólicos”  (  Ibidem  ).  De  uma  perspectiva  gramsciana,  é  a  partir  da  reinterpretação  da  cultura 

 popular  que  entendemos  a  entrada  do  “folclore”  como  faceta  da  identidade  nacional.  Próximo 

 do  fazimento  e  desfazimento  da  ideia  de  nação,  presente  em  Chauí  (1986),  Ortiz  (1994) 

 coloca  que  o  trabalho  sobre  a  identidade  se  dá  na  disputa  pela  interpretação  e  reinterpretação. 

 O  mais  interessante,  no  entanto,  é  a  ligação  que  o  autor  faz  (dessa  vez,  na  última  folha  de  seu 

 livro)  entre  esse  trabalho  de  interpretação  e  os  movimentos  sociais:  partindo  do  exemplo  de 

 Abdias  Nascimento,  Renato  Ortiz  argumenta  que  o  programa  de  ação  do  quilombismo 

 (NASCIMENTO,  2019)  é  “uma  interpretação  do  passado  e  da  cultura  negra  orientando-se  no 

 sentido  de  um  movimento  social”  (ORTIZ,  1994,  p.  141).  Em  outras  palavras,  o  mecanismo 

 da  mediação  operado  por  intelectuais  da  classe  dominante  também  pode  ser  usado  por 

 movimentos  revolucionários  de  grupos  subalternizados;  a  diferença  reside  na  direção  do  uso 

 dessa  mediação  simbólica,  contra  ou  a  favor  do  poder  instituído.  Se  lembrarmos  da 

 abrangente  concepção  de  Gramsci  sobre  intelectuais,  entendemos  que  o  ponto  central  é  como 

 se  exerce  essa  função.  Para  Ortiz,  essa  mediação  é  sempre  parte  de  um  projeto  político. 

 Vejamos com mais detalhes; o livro de Ortiz termina desta forma: 

 Os  movimentos  populares  não  coincidem  com  as  expressões  populares.  Na 

 realidade,  eles  agem  como  filtro,  privilegiando  alguns  aspectos  da  cultura, 

 mas  esquecendo  outros.  A  cultura  enquanto  fenômeno  de  linguagem  é 

 sempre  passível  de  interpretação,  mas  em  última  instância  são  os  interesses 

 que  definem  os  grupos  sociais  que  decidem  sobre  o  sentido  da  reelaboração 

 simbólica  desta  ou  daquela  manifestação.  Os  intelectuais  têm  neste  processo 

 um  papel  relevante,  pois  são  eles  os  artífices  deste  jogo  de  construção 

 simbólica. (ORTIZ, 1994, p. 142) 

 Ora, isso difere pouco do exemplo narrado por Camila Cardoso em entrevista: 
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 A  gente  vai  na  casa  do  Hip  Hop,  do  lado  tem  um  rio  que  é  poluído  e  nem 

 sempre  tá  com  cheiro  bom  só  que  ao  invés  da  gente  olhar  pra  esse  rio  e  falar 

 ‘Coitado  desse  rio  poluído  e  coitadas  das  pessoas  que  moram  aqui  etc’,  a 

 gente  vai  falar  ‘Olha,  a  casa  do  Hip  Hop  é  um  espaço  ocupado  que  forma 

 vários  B-boys  e  várias  B-girls  ,  aqui  os  troféus,  a  gente  vai  dar  uma  oficina, 39

 o  brake  vai  ser  uma  modalidade  olímpica,  então  vem  gente  de  vários  lugares 

 pra  treinar,  como  que  a  gente  pode  pensar  numa  gestão  compartilhada  desse 

 espaço,  o  que  é  uma  ocupação  cultural…’.  A  gente  vai  mostrando  as 

 potencialidades  e  os  espaços  de  memória  e  de  afeto  do  nosso  território. 

 (Camila Cardoso, comunicação oral, 16/09/2021) 

 Reelaboração  simbólica  como  escolha  política  -  e  isso  poderia  ser  uma  citação  tanto  de 

 Renato  Ortiz  quanto  de  nossos  narradores  da  Quilombaque.  O  Museu  Tekoa  Jopo’i  aposta 

 nesses  artífices,  nos  mediadores  simbólicos  do  território,  para  inverter  a  história  e  a 

 perspectiva  com  a  qual  o  poder  público  olha  para  o  bairro.  Enquanto  prática  transgressora  da 

 univocidade  que  define  a  colonialidade,  vemos  o  processo  reivindicado  por  Luiz  Rufino 

 (2019):  “transgride-se  uma  perspectiva  monoepistêmica  para  se  lançar  em  um  horizonte 

 pluriepistêmico”  (p.  94).  A  prática  das  trilhas  de  turismo-resistência  do  Museu  e  da  Agência 

 Queixadas  não  fazem  mais  do  que  a  mediação  entre  os  patrimônios  do  território  e  o  público 

 visitante:  “se  entender  enquanto  museu  territorial  é  justamente  entender  que  do  rio  à  casa  do 

 Hip  Hop  são  patrimônios,  independente  se  esse  rio  tá  cristalino  ou  se  ele  tá  sujo”  (Camila 

 Cardoso, comunicação oral, 16/09/2021). 

 Essa  mediação  simbólica  do  museu-território  será  ainda  melhor  compreendida  com  a 

 apresentação  da  distinção  feita  por  Milton  Santos  (2020)  entre  paisagem  e  espaço:  “a 

 paisagem  é  o  conjunto  de  formas  que,  num  dado  momento,  exprimem  as  heranças  que 

 representam  sucessivas  relações  localizadas  entre  homem  e  natureza.  O  espaço  são  essas 

 formas  mais  a  vida  que  as  anima”  (p.  103).  Para  o  geógrafo,  que  é  referência  para  a 

 Quilombaque,  a  paisagem  é  tudo  que  a  visão  alcança  e,  portanto,  é  estática  mesmo  que 

 abarque  formas-objetos  de  diferentes  temporalidades;  os  espaços,  de  outra  maneira,  resultam 

 da  “intrusão  da  sociedade”  e,  por  isso,  a  paisagem  não  muda,  mas  muda  de  significado 

 (  Ibidem  ).  No  exemplo  oferecido  por  Camila  Cardoso,  a  paisagem  abarca  um  equipamento 

 municipal  abandonado  e  um  córrego  impuro,  mas  a  mediação  do  Museu  Tekoa  Jopo’i  cria  um 

 39  Praticantes do  break dance  . 
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 novo  espaço:  ao  invés  da  poluição,  vemos  manifestações  culturais  de  grande  riqueza,  um  dos 

 berços  do  Hip  Hop  e  oportunidades  profissionais  de  produção  cultural.  Qualquer  olhar 

 desatento  (ou  não  mediado)  para  a  Fábrica  de  Cimentos  de  Perus  verá  apenas  ruínas,  mas  o 

 trabalho  de  trilha-educadores  do  Museu  Territorial  trará  toda  a  carga  significativa  da  luta  dos 

 Queixadas.  A  mediação  simbólica  coloca  um  véu  sobre  as  paisagens  do  território  de  Perus, 

 Jaraguá  e  Anhanguera  para  criar  espaços  de  luta  e  resistência.  A  partir  disso  entendemos 

 também  as  razões  pelas  quais  a  Quilombaque  se  utiliza  de  diferentes  linguagens  artísticas  para 

 dar  corpo  às  suas  atividades;  para  Cleiton  “Fofão”  é  patente  que  o  trabalho  do  movimento  se 

 dá  “na  disputa  do  imaginário  da  comunidade;  a  gente  usa  a  arte  como  ferramenta  para  isso” 

 (Cleiton  Fofão,  comunicação  oral,  01/10/2021).  Essa  transformação  da  paisagem  ao  espaço 

 faz  parte  da  série  de  escolhas  políticas  que  a  Quilombaque  toma  e  é  resultado  da  práxis  desse 

 museu-território  mediado  por  um  turismo-resistência.  Novamente,  a  fala  de  Camila  Cardoso  é 

 precisa:  “a  paisagem  não  precisa  ser  mudada,  a  narrativa  sobre  a  paisagem  pode  ser  diferente; 

 esse é o caminho que a gente percorre” (Camila Cardoso, comunicação oral, 16/09/2021). 

 A  museologia  e  o  turismo  enfocados  neste  trabalho,  então,  não  abandonam  a 

 mediação,  mas  a  reorientam,  dobram  a  sua  função  e  viram  ao  avesso  seus  objetivos.  Da 

 precariedade  à  potencialidade  e  da  denúncia  ao  anúncio,  a  contra-narrativa  mobilizada  pela 

 Quilombaque  é  capaz  de  criar  novas  mediações  culturais,  pois  a  estrutura  dessa  narrativa, 

 como  visto  na  seção  5.3,  redireciona  os  olhares  sobre  o  território  para  valorizar  as  memórias 

 de  luta  e  resistência.  Essas,  por  sua  vez,  foram  coletadas  coletivamente,  emergiram  de 

 conversas  com  vizinhos  e  é  essa  vizinhança  que  reconta  o  outro  lado  de  muitas  histórias. 

 Remetendo  à  origem  do  conceito,  a  construção  do  Museu  Territorial  Tekoa  Jopo’i  leva  às 

 últimas  consequências  o  sentido  de  cultura:  aquelas  pessoas  cultivaram  juntas  uma  nova 

 significação  para  o  território  e  o  fizeram  a  partir  das  sementes  de  lembranças  que 

 esperançavam germinar no espaço público. 

 As  ações  da  Quilombaque  muito  se  assemelham  aos  movimentos  de  ressemantização 

 do  termo  “periferia”  descritos  por  D’Andrea  (2013).  Para  o  autor,  os  movimentos  culturais  e 

 artísticos,  que  ocuparam  o  espaço  esvaziado  da  ação  política  da  década  de  1980,  lograram  a 

 “ressignificação  do  fazer  político  nas  periferias”  (D’ANDREA,  2013,  p.  26).  Na  interpretação 

 oferecida  por  Silvia  Lopes  Raimundo  (2017),  a  perspectiva  artística  desses  coletivos  não  se  dá 

 sem  razão:  “esses  novos  olhares  que  constroem  a  cidade,  modos  de  ser  e  viver  as  experiências 

 cotidianas  e  políticas,  têm  na  arte  uma  linguagem  privilegiada  para  expressar  uma  infinidade 
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 de  reflexões,  questionamentos,  críticas,  utopias  e  projetos”  (p.  146).  De  maneira 

 complementar,  Dennis  de  Oliveira  (2021)  afirma  que  a  “cultura  das  periferias  [é]  um 

 complexo  de  ações  e  práticas  simbólicas  de  resistência  a  mecanismos  de  opressão 

 mobilizando  a  ressignificação  de  elementos  constitutivos  desta  paisagem  periférica  e 

 sinalizando  para  mudanças  na  estrutura  social”  (p.  36).  Mais  uma  vez,  vemos  que  as  práticas 

 da  Quilombaque  não  se  realizam  como  um  fenômeno  isolado,  mas  como  um  nó  de  uma 

 complexa  rede  de  indivíduos,  grupos,  coletivos  e  movimentos;  rede  essa  que  talvez  tenha  se 

 iniciado  com  mutirões  de  moradia,  comunidades  eclesiais  de  base  e  movimentações 

 partidárias  na  periferia  paulistana  dos  anos  1980.  Vemos  a  aparição  do  “sujeito  periférico” 

 (D’ANDREA,  2013),  não  apenas  morador  de  lugar  geográfico  específico,  mas  um  sujeito 

 histórico que assume e tem orgulho de sua condição e, a partir disso, age politicamente: 

 Sujeito  periférico  é  o  morador  da  periferia  com  uma  ação  prática  baseada  em 

 uma  subjetividade.  Os  elementos  principais  que  conformam  essa 

 subjetividade  são:  o  reconhecimento  de  ser  morador  da  periferia;  o  orgulho 

 de  ser  portador  dessa  condição;  o  pertencimento  a  uma  coletividade  que 

 compartilha  códigos,  normas  e  formas  de  ver  o  mundo;  o  senso  crítico  com 

 relação  à  forma  como  a  sociedade  está  estruturada;  a  ação  coletiva  para  a 

 superação  das  atuais  condições.  Esta  subjetividade  se  formou.  No  entanto, 

 ela  é  mais  ou  menos  ativada  dependendo  do  contexto  social  de  negociação 

 ou  embate  que  seus  portadores  estão  envolvidos.  Quando  o  uso  é  recorrente 

 e  essa  subjetividade  se  coloca  no  primeiro  plano  de  ações  coletivas, 

 transformando-se  em  ação  política,  pode-se  afirmar  que  essas  coletividades 

 atuam  por  meio  de  sujeitos  periféricos.  A  subjetividade  expressa  no  sentir-se 

 periférico  é  condição  básica,  mas  é  a  ação  política  a  partir  dessa 

 subjetividade que define o sujeito periférico. (D’ANDREA, 2013, p. 275) 

 Nesse  sentido,  a  Quilombaque,  o  Museu  e  a  Agência  fazem  parte  de  um  movimento 

 mais  amplo  e  mais  antigo  de  ampliação  dos  sentidos  de  “periferia”  e  “periférico”.  Como  visto 

 a  partir  da  explanação  das  atividades  desses  coletivos  e  em  consonância  com  a  teorização 

 proposta  por  D’Andrea  (2013),  essa  alteração  semântica  está  intimamente  ligada  à  tomada  de 

 atitude  frente  à  realidade.  Enquanto  mediadores  simbólicos,  enquanto  intelectuais,  organizam 

 a cultura, alterando-a. 
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 No  seu  trabalho  com  a  memória,  vemos  expressos  os  imperativos  benjaminianos  da 

 explosão  do  continuum  da  história  (BENJAMIN,  2020)  ao  mesmo  tempo  em  que 

 encontramos  a  prática  decolonial  na  ênfase  do  lado  escuro  da  modernidade/colonialidade 

 (MIGNOLO,  2017).  Sendo  contra-hegemônico,  o  turismo-resistência  aposta  na  contradição 

 social  para  falar  do  nacional  (CHAUÍ,  2006)  de  maneira  criativa  (CHAUÍ,  1986).  Nos  termos 

 de  Luiz  Rufino  (2019),  trata-se  de  trabalhar  nas  frestas  e  nas  fissuras  da  colonialidade,  num 

 movimento  de  transgressão  epistêmica.  Se  lembrarmos  do  pensamento  de  Abdias  Nascimento 

 (2019),  a  definição  da  proposta  do  quilombismo  se  dá  na  criação  de  “genuínos  focos  de 

 resistência  física  e  cultural”,  de  forma  que,  enquanto  práxis  revolucionária,  “assumam  o 

 comando  da  própria  história”  (p.  281).  Não  à  toa,  a  segunda  linha  do  famoso  ensaio  “O 

 Quilombismo”,  publicado  pela  primeira  vez  em  1980,  afirma  a  “urgente  necessidade  do  negro 

 brasileiro  em  recuperar  a  sua  memória”  (NASCIMENTO,  2019,  p.  273).  Nesses  termos,  a 

 narrativa  da  Comunidade  Cultural  Quilombaque  coloca  memórias  invisibilizadas  a  partir  da 

 plurivocidade  das  narrações  e  do  caminhar  entre  espaços  de  resistência  e  luta.  São  memórias 

 subterrâneas  (POLLAK,  1989)  na  história  instituída  do  Município  de  São  Paulo,  bem  como 

 na  literatura  do  Patrimônio  Cultural,  que  irrompem  nessas  arenas  públicas  para  instituir  outros 

 problemas e apresentar outras interpretações. 

 A  contra-narrativa  mobilizada  pela  Quilombaque  altera,  no  campo  discursivo,  as 

 maneiras  pelas  quais  o  território  é  representado,  enquanto  a  ação  do  museu-território  e  do 

 turismo-resistência  elabora  essa  mediação  na  prática,  ou  seja,  na  apresentação  para  os 

 públicos.  Se  as  relações  ambíguas  entre  a  Comunidade  Cultural  e  o  Estado  nos  fizeram  chegar 

 a  um  impasse  sobre  a  presença  das  políticas  públicas  de  patrimônio  cultural,  a  compreensão 

 dos  mecanismos  simbólicos  da  práxis  desse  movimento  nos  fazem  lembrar  que  o  público  se 

 constrói  sobre  diversas  e  múltiplas  gramáticas.  Como  visto,  a  ação  estatal  no  campo  do 

 Patrimônio  entra  apenas  em  momentos  muito  pontuais  na  narrativa  da  Quilombaque,  no 

 entanto,  os  sentidos  de  memória,  identidades  e  patrimônios  são  presentes  de  forma  enfática. 

 As  políticas  culturais,  de  maneira  geral,  são  elementos  centrais  para  a  consolidação  do 

 coletivo  aqui  em  foco,  o  que  evidencia  a  produtiva  intersecção  entre  políticas  públicas  e  ação 

 pública.  A  ausência  percebida  em  relação  à  política  oficial  de  patrimonialização,  em 

 específico,  mostra-se  como  abundância  se  olharmos  para  ações  de  patrimonialização  ,  como 

 sugerido  na  Introdução  deste  trabalho.  Não  se  trata  de  uma  substituição  da  falta  do  Estado 

 pela  presença  do  coletivo,  pois  a  substância  dessa  ação  é  diferente:  são  matrizes  diversas  de 
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 mediação  simbólica  que  movem  a  Quilombaque,  de  um  lado,  e  a  política  oficial,  do  outro. 

 Enfim,  são  diferentes  linguagens  de  ação  pública  na  arena  do  patrimônio  cultural.  A  riqueza 

 da  práxis  da  mediação  levada  a  cabo  pela  Quilombaque  reside  precisamente  na  proposta  de 

 trazer  múltiplas  memórias  para  o  espaço  público  a  partir  de  múltiplas  vozes.  Mesmo  atuando 

 nas  margens  dessa  arena  altamente  tecnocrática,  vemos  a  ação  de  outras  intelectualidades 

 questionando  os  limites  desse  ambiente  de  debate  e  de  produção  de  políticas  públicas, 

 aproveitando  e  aprofundando  as  críticas  já  feitas  internamente  por  “especialistas  do 

 patrimônio”  para  lançar  ao  espaço  público  outras  interpretações  sobre  o  que  é  esquecido  e  o 

 que  é  comemorado.  As  próximas  páginas  estão  voltadas  para  o  fechamento  da  nossa  narrativa, 

 ressaltando  quais  os  principais  aprendizados  que  essa  reinvenção  na  prática  do  patrimônio 

 cultural pode nos proporcionar. 
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 7. CONSIDERAÇÕES FINAIS: BALANÇO DA PESQUISA 

 Cultura  como  tudo  aquilo  que,  no  uso  de  qualquer  coisa, 
 se  manifesta  para  além  do  mero  valor  de  uso.  Cultura 
 como  aquilo  que,  em  cada  objeto  que  produzimos, 
 transcende  o  meramente  técnico.  Cultura  como  usina  de 
 símbolos  de  um  povo.  Cultura  como  conjunto  de  signos  de 
 cada  comunidade  e  de  toda  a  nação.  Cultura  como  o 
 sentido  de  nossos  atos,  a  soma  de  nossos  gestos,  o  senso 
 de nossos jeitos. 

 (Gilberto Gil,  Solenidade de transmissão do cargo  , 
 02 de janeiro de 2003) 

 Se  esta  pesquisa  se  iniciou  com  a  pergunta  “como  iniciativas  contra-hegemônicas  no 

 Município  de  São  Paulo  atuam  para  quebrar  o  paradigma  excludente  de  ação  do  Estado  no 

 campo  do  Patrimônio  Cultural?”,  é  na  articulação  entre  as  concepções  de  função  intelectual  e 

 mediação  simbólica  que  melhor  compreendemos  que  o  caráter  contra-hegemônico  das  ações 

 da  Comunidade  Cultural  Quilombaque  se  dá,  precisamente,  pela  inversão  dos  sentidos  da 

 mediação  entre  patrimônios  e  públicos.  Se  essa  é  a  contribuição  empírico-conceitual 

 apresentada  no  capítulo  anterior,  que  complementa  a  caracterização  feita  no  Capítulo  5  da 

 contra-narrativa  da  Quilombaque  e  das  relações  entre  política  pública  e  ação  pública,  devemos 

 franquear  ainda  algumas  páginas  para  delimitar  aprendizados  pessoais  e,  quem  sabe, 

 acadêmicos a partir de um breve balanço dos nossos descaminhos metodológicos e teóricos. 

 Em  primeiro  lugar,  devo  admitir  que  esta  pesquisa  cumpriu  apenas  parcialmente  seu 

 objetivo  de  estudar  ações  contra-hegemônicas  de  patrimonialização.  Durante  todo  o  período 

 de  escrita  deste  texto  não  fui  a  Perus  nem  conversei  face-a-face  com  as  pessoas  que  dão  vida 

 àquele  território,  no  geral,  e  à  Quilombaque,  em  específico.  Isso  nunca  esteve  no 

 planejamento;  até  os  momentos  finais  da  pesquisa  vislumbrei  a  possibilidade,  a  fim  de 

 enriquecer  o  texto,  de  conhecer  pessoalmente  as  histórias  sobre  as  quais  me  debrucei 

 enquanto  pesquisador.  No  entanto,  desde  março  de  2020  -  e  o  texto  começou  a  ser  escrito  em 

 dezembro  daquele  ano  -,  encontramo-nos  sob  os  efeitos  perversos  da  pandemia  do 

 coronavírus.  Entre  realidades  tão  diversas  e  ausência  de  políticas  de  amparo,  eu  estive  no 

 grupo  social  que  pôde  garantir  certo  isolamento.  Ainda  assim,  nunca  houve  a  opção  de  gerar 
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 riscos,  físicos  e  psicológicos,  desnecessários  para  quaisquer  participantes  desta  pesquisa  e,  por 

 isso,  as  interações  virtuais  foram  largamente  utilizadas.  Além  disso,  se  a  realização  de 

 entrevistas  e  de  observação  participante  havia  sido  pensada  como  estratégia  principal,  as 

 dificuldades  de  contato  fizeram  com  que  a  utilização  dos  materiais  secundários  tomasse  uma 

 centralidade  não  imaginada.  Não  há  dúvida  de  que  perdemos  muito  com  a  falta  da  presença; 

 como  vimos,  a  questão  da  vivência  aparece  com  grande  importância  nas  narrativas  sobre  a 

 Quilombaque.  Essa  dimensão,  que  é  fundante  para  as  ações  de  valorização  dos  patrimônios, 

 não  está  incluída  neste  trabalho  -  ainda  que  não  se  exclua  a  possibilidade  de  continuar 

 diálogos com a Quilombaque - e essa é sua principal lacuna empírica. 

 Não  acreditamos,  no  entanto,  que  essa  situação  limitante  conforme  uma  incompletude 

 da  pesquisa.  Graças  à  escolha  pela  estratégia  de  análise  de  (contra)narrativas,  fomos  capazes 

 de  discutir,  sempre  entre  idas  e  vindas  da  teoria  para  o  caso  e  desse  para  aquela,  quais  os 

 significados  que  são  atribuídos  para  a  Quilombaque  e  para  suas  ações  no  campo  do 

 Patrimônio  Cultural  e  Memória.  Dessa  forma,  a  análise  procurou  contornar  os  entraves  de 

 operacionalização  ao  mesmo  tempo  em  que  se  manteve  alinhada  às  premissas  teóricas  do 

 interpretativismo  nas  políticas  públicas  e  dos  estudos  críticos  do  patrimônio  cultural.  A  partir 

 desse  foco  narratológico  identificamos  os  pontos  nodais  e  o  processo  da  contra-narrativa 

 mobilizado  pela  Quilombaque,  sua  denúncia  da  precariedade  e  o  consequente  anúncio  da 

 potencialidade,  bem  como  diferenciamos  a  sua  prática  das  ações  hegemônicas  de 

 patrimonialização.  Se  a  falta  da  vivência  é  incômoda  na  finalização  deste  trabalho,  a 

 profundidade da análise das narrativas se mostrou um feliz direcionamento inesperado. 

 A  esses  dois  descaminhos  metodológicos,  podemos  somar  outro  par  de  descaminhos 

 teóricos,  motivados  unicamente  pela  interação  com  os  sujeitos  da  Quilombaque.  Em  primeiro 

 lugar,  foi  esse  coletivo  que  me  apresentou  a  obra  de  Milton  Santos  e  as  possibilidades  de 40

 incluir  a  paisagem,  o  espaço  e  o  território  como  unidades  analíticas.  A  caracterização  dessas 

 dimensões  inspirou  as  categorizações  dos  materiais  secundários  e  primários  de  pesquisa  e 

 guiou  inflexões  importantes  na  interpretação  apresentada,  principalmente  na  definição  de 

 museu-território  e  na  discussão  sobre  mediação  simbólica  entre  paisagem  e  espaço.  A  obra  do 

 geógrafo  figura  também  como  uma  leitura  importante  nas  teorizações  feitas  pela 

 Quilombaque  sobre  sua  própria  atuação,  o  que  apenas  reforça  a  potência  de  sua  escrita 

 40  Além  desse  grande  intelectual,  a  Quilombaque  também  me  apresentou  as  obras  de  Candeia,  Moniz  Sodré,  Luiz 
 Rufino,  Tiarajú  Pablo  D’Andrea  e  Silvia  Lopes  Raimundo,  cujos  trabalhos  foram  fundamentais  para  prosseguir 
 com as análises. 
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 comprometida  com  a  consolidação  de  uma  ciência  brasileira  engajada.  Muitas  outras 

 dimensões  trazidas  por  Santos  poderiam  ter  sido  incluídas  neste  texto,  como  a  distinção  entre 

 horizontalidades  e  verticalidades  que  incidem  sobre  os  espaços  e  as  racionalidades  e 

 contra-racionalidades  -  essas  já  exploradas  por  Raimundo  (2017)  -;  mas  não  o  foram  como 

 respeito  às  suas  teorizações,  que  não  devem  ser  trabalhadas  às  pressas  e  sem  esmero.  Ainda 

 assim,  é  inquestionável  que  a  leitura  de  Milton  Santos  promoveu  um  salto  qualitativo  nas 

 análises aqui presentes. 

 Em  segundo  lugar,  o  contato  com  as  narrativas  da  Quilombaque  trouxe  um  rico 

 impasse  a  esta  pesquisa,  que  foi  apresentado  no  final  do  Capítulo  5,  mas  que  merece  certa 

 retomada.  Sabendo  desde  o  início  que  o  foco  da  dissertação  seria  a  política  pública  de 

 patrimônio  cultural,  o  esforço  de  aprofundamento  teórico  inicial  voltou-se  unicamente  para  a 

 literatura  desse  campo  de  estudos.  Como  pode  ser  visto,  o  segundo  maior  bloco  do  texto, 

 depois  apenas  do  capítulo  voltado  à  discussão  do  caso,  é  o  Capítulo  3,  que  apresenta  uma 

 interpretação  sobre  os  significados  evocados  sobre  política  pública  de  patrimônio  cultural  no 

 Brasil  a  partir  de  três  diferentes  matrizes.  A  experiência  da  Quilombaque,  entretanto,  mostrou 

 a  ausência  dessa  área  de  atuação  do  Estado  em  seu  cotidiano.  As  políticas  culturais  ocupam, 

 sim,  um  espaço  relevante  na  narrativa  da  Quilombaque,  porém  não  se  trata  da  política  oficial 

 de  patrimônio  cultural,  mas  das  diferentes  ações  de  fomento  à  produção  e  criação  cultural  em 

 diferentes  esferas  de  governo.  São  os  editais  que  mobilizam  fortes  opiniões  nas  falas  dos 

 nossos  narradores  e  que  são  apresentados  como  pontos  de  virada  na  história  do  coletivo. 

 Sobre  esses  casos,  a  história  narrada  da  Quilombaque  é  um  exemplo  rico  de  uma  interação 

 produtiva  entre  ação  pública  e  políticas  públicas:  mais  do  que  uma  relação  de  dependência,  há 

 uma  alimentação  recíproca  entre  políticas  de  fomento  e  coletivos  culturais.  Nesse  caso,  a 

 política  pública  foi  uma  plataforma  para  o  desenvolvimento  da  ação  pública,  um  palanque 

 para  o  público  agir  publicamente.  Do  outro  lado,  os  órgãos  oficiais  de  patrimônio  cultural 

 figuram  na  chave  do  diálogo  ora  intenso,  no  caso  da  gestão  de  Luiza  Erundina  e  de  Marilena 

 Chauí,  ora  brando,  no  contexto  recente.  Ao  contrário  dos  editais,  as  políticas  de  patrimônio 

 não  ocupam  um  espaço  importante  na  narrativa  da  Quilombaque.  Em  outras  palavras,  esta 

 pesquisa  começou  tratando  de  políticas  de  valorização  do  patrimônio  cultural  e  terminou 

 discutindo editais de fomento. 

 Preliminarmente,  essa  discrepância  pode  indicar  uma  desconexão  no  nível  da  literatura 

 acadêmica,  que  tende  a  separar  as  questões  “do  patrimônio”  e  “do  fomento”.  Sem  dúvida,  fui, 
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 enquanto  pesquisador,  seduzido  por  essa  dicotomia  que  eclipsa  as  questões  da  produção 

 cultural  em  benefício  das  problemáticas  das  manifestações  materiais  ou  imateriais  da  memória 

 e  da  identidade.  É  ainda  patente  a  separação  entre  as  comunidades  acadêmicas  “do 

 patrimônio”  e  “das  políticas  culturais”,  o  que  nos  faz  esquecer  que  os  estudos  sobre 

 patrimônio,  enquanto  ação  estatal,  não  conformam  mais  do  que  um  subcampo,  ainda  que 

 bastante  extenso.  Mas  essa  divergência  também  pode  indicar  que  a  própria  história  e 

 estruturas  contemporâneas  das  políticas  culturais  produzem  essa  dissociação.  Se  tomarmos  os 

 referenciais  teóricos  utilizados  neste  trabalho,  somos  levados  a  ignorar  que  a  política  de 

 patrimônio  cultural  faz  parte  do  grande  guarda-chuva  das  políticas  culturais  e  que,  portanto, 

 também  concerne  a  ela  questões  como  financiamento  de  coletivos,  criação  de  equipamentos  e 

 fomento  a  linguagens  artísticas.  Se  tomarmos  os  instrumentos  principais  de  ação  do  Estado 

 nesses  dois  campos  da  política  cultural,  teríamos  o  tombamento,  no  lado  do  patrimônio,  e  os 

 editais  e  projetos,  no  lado  da  produção  cultural:  o  primeiro  tem  a  coisa  como  foco  primordial, 

 os  segundos,  têm  as  pessoas,  produtores  e  produtoras  de  cultura.  Isso  não  significa  que  não 

 existam  editais  no  campo  das  políticas  de  patrimônio  cultural  -  a  Prefeitura  de  São  Paulo  tem 

 atuado  nesse  sentido  a  partir  do  Inventário  da  Memória  Paulistana  (SCHENKMAN; 

 CORRÊA;  FUSER,  2021)  -,  mas  mostra  que  esses  dois  campos  de  atuação  do  Estado  em 

 matéria  de  cultura  ainda  trabalham  a  partir  de  gramáticas  muito  diversas.  Não  se  trata  apenas 

 de  uma  separação  no  nível  organizacional,  mas  em  relação  aos  pontos  de  partida  e  aos 

 objetivos  finais  dessas  áreas.  Se  as  diferenças  são  patentes,  devemos  questionar  se  elas  são 

 produtivas  para  a  construção  de  uma  cidadania  cultural  (CHAUÍ,  2006).  Admitindo  a 

 centralidade  da  figura  de  intelectual  na  área  do  patrimônio,  como  mediador  simbólico  ou 

 como  funcionário  da  superestrutura,  podemos  imaginar  que  essa  separação  se  dê  pela 

 importância  que  a  construção  da  identidade  nacional  tem  como  aparato  ideológico.  Sob 

 qualquer  ótica,  a  dissociação,  tanto  no  âmbito  acadêmico  quanto  no  âmbito  das  políticas 

 públicas,  entre  produção  cultural  e  patrimônio  cultural  não  parece  levar  a  caminhos 

 democratizantes.  O  vislumbramento  de  mais  hipóteses  para  essa  aparente  desconexão  é  um 

 interessante questionamento para futuras pesquisas. 

 A  experiência  da  Comunidade  Cultural  Quilombaque,  no  entanto,  apresenta  que,  no 

 cotidiano  e  na  história  dos  coletivos  culturais,  a  patrimonialização  e  a  produção  cultural 

 andam  juntas.  Foi  essa  conjunção  no  campo  prático  que  mostrou  uma  disjunção  no  campo 

 teórico  -  e  isso  é  extremamente  rico.  Dessa  forma,  a  Quilombaque,  em  sua  ação 
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 contra-hegemônica,  congrega  áreas  de  atuação  que  a  academia  e  o  governo  parecem  tratar 

 com  certa  distância.  Essa  percepção  é  levada  ao  extremo  se  lembrarmos  que  a  Comunidade 

 Cultural  Quilombaque  também  mobiliza  ações  sobre  meio  ambiente,  turismo,  educação  e 

 planejamento  urbano  e  tal  maleabilidade  permite  o  trânsito  estratégico  do  coletivo  entre 

 brechas  de  políticas  públicas.  Se,  partindo  da  ação  estatal,  a  arena  pública  do  patrimônio 

 cultural  no  Brasil  parece  bastante  estreita,  o  trabalho  da  Quilombaque,  do  Museu  Tekoa  Jopo’i 

 e  da  Agência  Queixadas  impõe  uma  expansão  dessa  arena,  incluindo  outros  atores,  outros 

 problemas, outras temáticas e outras formas de organização. 

 Como  visto  ao  longo  de  toda  a  narrativa,  a  dimensão  coletiva  dos  “ComParsas”  é 

 fundante  e  já  foi  apontada  por  outros  trabalhos  em  relação  à  produção  cultural  nas  periferias 

 (D’ANDREA,  2013;  RAIMUNDO,  2017).  A  herança  das  lutas  e  das  formas  de  organização 

 coletiva  do  passado  é  uma  dimensão  sempre  retomada  na  ação  cultural  desses  coletivos;  não 

 se  trata  de  saudosismo,  mas  de  inspiração.  Os  exemplos  das  comunidades  eclesiais  de  base, 

 dos  clubes  de  mães,  das  pastorais,  das  greves  operárias  e  das  bases  partidárias,  presentes  nos 

 estudos  de  Kowarick  (1979),  Caldeira  (1984)  e  Sader  (1988),  são  algumas  das  raízes  das  quais 

 os  movimentos  contemporâneos  tiram  sua  força.  No  caso  da  Quilombaque,  a  herança  dos 

 Queixadas  figura  como  uma  bússola  política  e  moral.  Enquanto  princípio  organizativo, 

 materializado  no  tambor,  a  ação  só  pode  se  realizar  com  o  compartilhamento  de 

 conhecimentos,  na  parceria  entre  grupos,  coletivos  e  movimentos.  Remetemos  ao  significado 

 do  tambor  que  nos  é  apresentado  por  Luiz  Rufino  (2019):  “o  tambor  é  o  corpo  ancestral, 

 comunitário,  brincante  e  divino,  a  tecnologia  que  resguarda  memórias  e  dizeres  infinitos.  O 

 tambor  é  arma,  arquivo,  totem  e  terreiro”  (p.  156).  Essa  práxis  pluriepistêmica, 

 pluridisciplinar,  plurivocal  e  pluricorpórea  posta  em  ação  nos  faz  lembrar  que  o  patrimônio  se 

 faz  no  cotidiano,  em  todos  os  momentos  e  por  todos  de  uma  determinada  comunidade;  ele  é 

 fluxo, não produto do monopólio estatal da significação ou da criação cultural. 

 Com  esses  descaminhos  frutíferos,  podemos  desenhar  novas  rotas.  Em  relação  aos 

 estudos  do  campo  de  Política  Pública,  esta  pesquisa  contribui  ao  chamar  a  atenção  para  o 

 potencial  analítico  das  (contra)narrativas,  de  um  lado,  e  do  território,  de  outro.  Enquanto 

 artefatos  discursivos,  as  narrativas  sobre  os  problemas  públicos,  se  entendidas  a  partir  de  uma 

 perspectiva  dialógica,  polifônica  e  crítica,  são  abundantes  objetos  de  análise.  São  desafiadoras 

 porque  multidimensionais:  são  originadas  sob  condições  materiais  ao  mesmo  tempo  em  que 

 dão  origem  à  realidade  social;  podem  se  direcionar  à  naturalização,  mas  também  são 
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 importantes  motores  da  mudança.  A  dimensão  territorial,  por  outro  lado,  pode  somar 

 contribuições,  pois  a  união  de  agentes  na  construção  de  arenas  e  problemas  públicos  se  faz 

 enquanto  trabalho  sobre  o  território.  A  articulação  entre  esses  conceitos,  que  não  é  nova  no 

 campo  de  Política  Pública,  enfatiza  as  relações  entre  suportes  estruturais,  a  paisagem  e  suas 

 formas-objeto,  e  manifestações  simbólicas,  a  cultura  e  o  espaço,  de  forma  a  complexificar  o 

 cenário  no  qual  diferentes  interpretações  sobre  o  que  deveria  ser  identificado  como  problema 

 público  se  chocam.  O  território  poderia  ser  utilizado  como  categoria  basilar  de  muitas  análises 

 da ação, do conflito e da colaboração entre diferentes públicos e o poder estatal. 

 Em  relação  ao  campo  das  Políticas  Culturais  -  não  apenas  do  Patrimônio  -,  as 

 narrativas  da  Quilombaque  nos  mostram  a  potência  da  criatividade  sob  uma  articulação  em 

 rede.  As  práticas  do  território  que  se  faz  museu  e  do  turismo  que  se  faz  resistência  atuam  na 

 direção  indicada  por  Milton  Santos  (2007):  “mudanças  no  uso  e  na  gestão  do  território  se 

 impõem  se  queremos  criar  um  novo  tipo  de  cidadania,  uma  cidadania  que  se  nos  ofereça 

 como  respeito  à  cultura  e  como  busca  da  liberdade”  (p.  18).  De  outra  forma,  poderíamos  dizer 

 que  o  museu  que  se  faz  território  e  a  resistência  que  se  mostra  no  turismo  cumprem  a  função 

 estabelecida  por  Marilena  Chauí  (2006):  de  “tornar  visível  a  disputa  pela  memória  social, 

 deixando  aparecer  ações  até  então  invisíveis,  capazes  de  questionar  as  significações 

 institucionalizadas  com  que  a  sociedade  constrói  para  si  mesma  seu  próprio  significado”  (p. 

 124).  Da  constrição  sofrida  pelos  guarani  do  Jaraguá,  da  ferrugem  de  trilhos  ferroviários,  das 

 máquinas  inoperantes  da  indústria,  dos  ossos  de  indigentes  e  de  vítimas  da  violência  estatal, 

 do  bafo  do  lixão,  da  negligência  estatal,  o  museu-território  apresenta  a  violência.  Da 

 autodeterminação  dos  povos,  das  singularidades  de  uma  ferrovia  desativada,  da  firmeza 

 permanente  dos  Queixadas,  da  tenaz  reivindicação  por  justiça  e  verdade,  da  proposta  de 

 sustentabilidade  e  da  reapropriação  de  equipamentos,  o  turismo-resistência  nos  mostra  que  a 

 luta não cessa enquanto o inimigo não parar de vencer. 

 No  que  concerne  aos  dois  campos  de  estudos  mais  mobilizados  nesta  pesquisa,  a 

 perspectiva  teórico-prática  decolonial  se  mostra,  mais  do  que  um  simples  caminho,  uma 

 tomada  de  posição  necessária  para  a  produção  acadêmica.  Se  esta  pesquisa  teve  a  abordagem 

 teórica  decolonial  como  pilar  da  crítica  às  políticas  públicas  de  patrimônio,  a  interação  com  as 

 narrativas  da  Quilombaque  possibilitou  a  escuta  da  práxis  da  decolonialidade.  Ainda  sem 

 saber  se  cumprimos  plenamente  com  a  proposta  neste  texto,  é  desta  forma  que  Luiz  Rufino 

 (2019) entende a presença da decolonialidade na academia: 

 199 



 Não  basta  objetificar  as  práticas  e  os  praticantes  como  alvo  de  estudos 

 centrados  em  razões  intransigentes,  como  também  não  basta  reivindicá-los 

 em  prol  da  representação  da  diversidade  sem  que  os  considere  em  suas 

 integralidades.  A  virada  epistêmica  perpassa  por  ações  de  justiça  cognitiva 

 que reposicionem o lócus de enunciação. (RUFINO, 2019, p. 124) 

 Não  me  incluo  entre  aqueles/as  que  mais  sofrem  com  a  colonialidade  e  este  texto 

 tampouco  é  capaz  de  atuar  nas  frestas,  quebrando  esse  regime  pelas  margens.  O  que  fizemos 

 nestas  páginas  não  foi  mais  nem  menos  do  que  uma  aproximação  em  direção  às  teorias  e  às 

 narrativas  mais  produtivas,  porque  mais  radicais,  para  trabalhar  com  os  limites  da  ação  estatal 

 e  com  as  potências  da  ação  coletiva.  Tendo  as  linhas  de  Rufino  como  parâmetro,  ainda  há 

 muito  o  que  percorrer  nos  campos  de  Política  Pública  e  de  Patrimônio  Cultural;  mas  o 

 caminho  é  em  direção  a  um  conhecimento  outro  para  sermos  atingidos  por  desobediências 

 epistêmicas.  A  interação,  que  se  deu  em  diferentes  graus,  com  as  participantes  desta  pesquisa 

 foi orientada a esse aprendizado pessoal e coletivizado a partir da escrita. 

 Desde  2016,  o  Brasil  sobrevive  no  interior  de  um  sorvedouro  político;  se  estamos 

 descrentes  demais  para  pensar  que  a  Quilombaque  nos  traz  respostas,  podemos  imaginá-la 

 como  uma  faísca  de  esperança.  Existem  muitas  como  ela.  Durante  estes  meses  nos  quais 

 imperaram  imagens  e  discursos  de  morte,  o  intenso  contato  que  esta  pesquisa  me 

 proporcionou  com  as  propostas  de  desenvolvimento  territorial  e  de  cidadania  cultural 

 irradiadas  pelo  Museu  Tekoa  Jopo’i  e  pela  Agência  Queixadas  possibilitou  a  visada  de  uma 

 narrativa  de  esperança.  Uma  esperança  que  olha  para  trás  -  nos  bons  exemplos  de  políticas 

 públicas  e  no  processo  de  construção  coletiva  que  cimentou  esse  movimento  -  para  lembrar 

 que  a  cultura  deve  ser  entendida  de  forma  ampliada  e  que  a  escuta  de  vozes  renitentes  são 

 pontos  a  serem  incorporados  às  políticas  públicas  num  futuro  que  queremos  sem  hesitações. 

 Esperança  de  que  as  ruínas  podem  ser  transformadas  em  luta,  de  que  a  memória  pode  ser 

 ponta  de  lança.  A  certeza  desse  anúncio  é  repetida  múltiplas  vezes  nas  falas  que  compõem  o 

 mosaico  de  vozes  da  Quilombaque:  “  Como  diria  Mestre  Soró,  um  outro  mundo  é  possível,  e 

 nós estamos fazendo isso, hoje  ”. 
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 POSFÁCIO: DEPOIS DA ESCRITA, UM COMEÇO 

 Chegamos  em  Perus  por  volta  das  onze  horas.  A  sede  da  Quilombaque,  facilmente 

 reconhecida  pelos  grafites  na  rua  e  pelo  alto  guapuruvu  que  se  destaca  na  paisagem,  fica  a 

 poucos  metros  da  estação  da  linha  de  trem.  Clébio,  Cleiton  e  Camila  estavam  na  sede  tocando 

 diferentes  atividades.  Enquanto  éramos  recepcionados,  C.  e  C.  coordenavam  uma  reunião  com 

 uma  deputada  federal  -  negociações  sobre  emendas  para  o  ano  seguinte.  A  Quilombaque 

 sempre  recusou  receber  recursos  parlamentares,  mas  a  escassez  crescente  dos  editais  fez  com 

 que novos diálogos fossem abertos: aquela era a terceira reunião do mês com políticos. 

 Em  roda,  com  uma  ampliação  do  mapa  das  trilhas  do  Museu  no  centro,  fizemos  as 

 apresentações.  Estava  “de  carona”  num  grupo  de  professores  e  pesquisadores  de  Turismo  da 

 Escola  de  Artes  e  Ciências  Humanas 

 da  Universidade  de  São  Paulo 

 (EACH-USP)  que,  contemplados  com 

 um  edital  de  financiamento, 

 propuseram  a  C.  uma  conversa  de 

 prospecção.  O  projeto  de  pesquisa 

 visava  a  discussão  da  construção  de 

 “cidades  inteligentes”  por  meio  do 

 turismo.  Como  o  coordenador 

 explicou  enfaticamente,  o  caráter 

 “inteligente”  das  cidades  não  seria 

 entendido  ali  como  a  presença  de 

 tecnologias  digitais,  mas  de 

 tecnologias  sociais:  inteligência  social 

 e  comunitária  na  criação  de  soluções 

 não  degradantes  para  o  território. 

 Interrompendo  a  pequena  explanação, 

 C.  disse  apontando  para  o  mapa  no 

 chão: “Isso aí é só tecnologia social, tecnologia social é o que a gente sempre fez aqui”. 

 Os  professores  expressaram  preocupação  na  “chegada  da  academia  na  comunidade”. 

 Concordando,  C.  explicou  que,  agora,  já  estavam  maduros  na  construção  dessas  pontes  e  que 
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 já  haviam  passado  por  situações  nas  quais  “pesquisadores  chegavam  pra  ensinar  tudo  o  que  a 

 gente  já  sabia”.  Mas  aquela  conversa  estava  boa,  além  da  disponibilidade  de  uma  pequena 

 verba  da  pesquisa  que  poderia  ser  usada  para  a  realização  de  oficinas  de  formação  ou  cursos 

 de  extensão,  o  projeto  envolvia  a  discussão  das  experiências  de  turismo  de  base  comunitária 

 também  nas  Zonas  Leste  e  Sul.  A  Quilombaque  já  realiza  oficinas  de  formação  e  tem 

 interlocução  com  coletivos  semelhantes  nos  outros  extremos  da  cidade,  mas  “somar  é  sempre 

 importante”.  Tacitamente,  formou-se  um  acordo  de  continuar  a  interlocução  no  projeto  para 

 construir,  aos  poucos,  mais  uma  ponte  entre  academia  e  coletivo:  que  o  coletivo  se  aproxime 

 da academia e que essa se aproxime daquele - contaminação mútua. 

 Caminhamos  com  fome  até  uma  padaria.  No  caminho,  além  de  receber  e  recusar 

 diversas  peças  de  propaganda  dos  novos  empreendimentos  imobiliários  que  enchem  as  ruas 

 de tapumes, falamos sobre o clima, a pesquisa, a pandemia. 

 De  carro,  fomos  até  a  porta  da  Fábrica  de  Cimento.  São  dois  portões:  o  primeiro,  no 

 qual  os  Queixadas  fizeram  seus  piquetes,  fica  sempre  aberto  e  é  ocupado  por  uma 

 moto-escola;  o  segundo  fica 

 sempre  trancado  e  protegido 

 para  evitar  que  as  ruínas  se 

 tornem  moradia.  Foi  um 

 longo  percurso  de  conversas 

 estrategicamente  amenas 

 entre  C.  e  o  porteiro  para 

 que  um  grau  de  confiança 

 fosse  garantido,  permitindo 

 que  a  Quilombaque  tivesse 

 certo  acesso  ao  lugar  de 

 memória.  Chovia  muito, 

 nos  abrigamos  no  antigo 

 laboratório  da  fábrica,  no  qual  a  maioria  dos  pixos  acusava  a  presença  de  fantasmas  -  lenda 

 urbana? 

 Do  lado  de  fora,  aproximando-nos  dos  antigos  fornos  e  chaminés,  percebemos  as 

 proporções  descomunais  daquela  máquina  que  comia  homens  e  pedras  de  calcário.  Hoje,  a 

 vegetação  invade  o  concreto;  fábrica  e  floresta  se  misturam  à  vista.  A  estrutura  que  há  cem 
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 anos  depenou  paisagens,  hoje  é  engolida  pouco  a 

 pouco  por  raízes  e  folhas;  o  cimento  que  ali  foi 

 ensacado  para  cobrir  os  rios  da  cidade,  hoje  é  o 

 chão  por  onde  corre  a  água  da  chuva  -  parece 

 vingança.  É  um  labirinto:  não  há  divisão  evidente 

 entre  o  que  era  e  o  que  é.  Três  andares  para  cima  e 

 para  baixo,  mas  só  corajosos  ou  inconsequentes 

 usam  as  escadas  de  ferro.  Perdemos  a  noção  de 

 escala,  tudo  é  grandioso:  os  parafusos  espalhados 

 pelo  chão,  os  silos  de  armazenagem,  o  forno 

 giratório  onde  a  matéria  prima  era  quebrada  junto 

 de  esferas  de  chumbo  e  a  chaminé  que  expelia 

 fumaça  tóxica.  Quantos  morreram  e  quantos 

 enriqueceram? 

 Somada  ao  barulho  da  chuva,  é  a  voz  de  C.  que  invade  a  paisagem.  Nós  e  as  paredes, 

 atentas,  escutamos  a  história  dos  canadenses,  idealizadores  da  fábrica,  dos  Abdalla,  mistura 

 promíscua  entre  Estado  e  Mercado,  dos  pelegos  e  dos  queixadas.  Sete  anos  parados  por 

 entenderem  que  sem  eles  o  progresso  não  podia  seguir  sua  marcha.  A  edificação  e  o  posterior 

 abandono  daquela  estrutura  recebem  novos  significados.  De  repente,  conseguimos  imaginar  a 

 fábrica em atividade: a memória dá vida às ruínas. 

 A  propriedade  é  ainda  do  mau  patrão.  Patrimônio  e  herança:  a  terceira  geração  da 

 família  mantém  o  lugar  por  motivos  escusos.  Nada  é  feito  ou  desfeito,  porque  a  ação  do 

 tempo  é  mais  barata  -  deixe  que  caia.  O  mercado  imobiliário  avança:  a  região  é  bem  servida 

 pelo  trem  e  logo  receberá  o  maior  centro  de  distribuição  de  alimentos  do  estado.  O  que 

 mantém  as  vigas  de  pé?  Saímos  da  fábrica  molhados  pela  chuva  e  tocados  pela  sensação  de 

 termos  visto  algo  em  pleno  processo  de  destruição.  Mas  a  história  nunca  cai  em  silêncio,  o 

 concreto armado é renitente e ganha voz na resistência de quem narra. 

 No  dia  seguinte,  fomos  cedo  à  Penha,  Zona  Leste.  O  objetivo  era  o  mesmo:  “conhecer 

 pelo  olhar  do  outro”  e  dialogar  com  novos  sujeitos  de  pesquisa.  Não  vou  me  deter  em  mais 

 detalhes,  porque  o  que  me  impressionou  foram  as  convergências.  Orientados  pelo  Grupo 

 Ururay,  pelo  Memorial  Penha  de  França,  pela  Comunidade  do  Rosário  dos  Homens  Pretos  da 

 Penha  de  França  e  pelo  Movimento  Cultural  da  Penha  soubemos  da  intersecção  produtiva 
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 entre  ação  pública  no  campo  da  memória  e  política  pública  de  fomento  à  produção  cultural. 

 São  ações  já  consolidadas  na  comunidade  que  ganham  força,  dimensão  e  são  difundidas  a 

 partir  de  sua  contemplação  nos  editais  da  Secretaria  Municipal  de  Cultura.  Lideranças, 

 memorialistas  e  pesquisadoras  atuam  em  rede  para  fomentar  uma  outra  leitura  sobre  o 

 território  e,  em  decorrência  de  anos  de  pressão,  a  academia  e  os  órgãos  oficiais  de  preservação 

 voltam seus poderosos olhos para os patrimônios esquecidos, distantes do centro. 

 Em  Perus  e  na  Penha  vemos  a  mesma  potência  de  reorientação  simbólica  e  uma 

 mesma  situação  dramática.  Esses  territórios  estão  sob  intensa  pressão  imobiliária:  nas  ruas  de 

 Perus  vemos  propagandas  dos  novos  edifícios  e  do  alto  da  colina  da  Penha  avistamos  o 

 paliteiro  do  Tatuapé  avançando  em  nossa  direção.  Nos  mais  de  vinte  e  cinco  quilômetros  que 

 separam  a  Fábrica  de  Cimento  de  Perus  e  a  Igreja  do  Rosário  dos  Homens  Pretos  da  Penha  o 

 que  mantém  esses  lugares  de  memória  é  o  tombamento.  Ainda  que  tenham  receio  da  reversão 

 da  resolução  que  protege  esses  bens,  o  tombamento  figura  como  uma  barreira  fundamental. 

 Os  suportes  materiais  sofrem  risco  de  destruição  e  a  contra-narrativa  desses  movimentos 

 culturais  é  inteiramente  baseada  na  interpretação  dessas  paisagens.  Essa  relação  indissociável 

 entre  bem  material  e  narrativa  fez  com  que,  no  passado,  os  diferentes  coletivos  lutassem  pela 

 instituição  dos  tombamentos  -  e  conseguiram.  Não  há  dúvidas  que  quem  derruba  não  quer 

 apenas o valor econômico do terreno, quer, sobretudo, silenciar as vozes dissonantes. 

 As  visitas  de  que  pude  participar  naqueles  dois  dias  reforçam  a  posição  de  que  existe 

 uma  forma  de  construir  ciclos  virtuosos  entre  ação  pública  e  política  pública.  Essas 

 intersecções  foram  gestadas  no  passado  pela  força  dos  coletivos  e  movimentos  culturais  das 

 periferias  e,  hoje,  os  seus  frutos  estão  sob  ataque.  Cabe  valorizar  os  bons  exemplos  e 

 reivindicar  políticas  orientadas  a  coletivos  em  ação  nos  territórios;  uma  ação  pública  baseada 

 nas  vivências.  O  pouco  tempo  que  passei  em  Perus  e  na  Penha  me  fez  acreditar  ainda  mais  na 

 potencialidade  de  uma  mediação  cultural  orientada  às  narrativas  de  luta  e  resistência,  que  faça 

 explodir  o  continuum  da  nossa  história  e  que  lance  ao  espaço  público  outras  vozes  cantando 

 ou gritando outras memórias. 

 Muito  mais  do  que  adquirir  um  retorno  sobre  as  análises  que  construí  na  dissertação, 

 aquelas  vivências  me  permitiram  ver  nascer  um  novo  projeto  de  pesquisa  aplicada,  novos 

 começos para aprender com e, quem sabe, fortalecer ações antigas… 
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 APÊNDICES 

 Apêndice A - Infográfico temporal dos eventos narrados 

 Continua na próxima página. 
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 Fonte:  Elaboração  própria  com  base  nas  fontes  da  pesquisa  empírica  e  na  consulta  a  trabalhos 
 publicados  de  Moreira  e  Gold  (2013),  Schenkman  et  al.  (2021),  Souza  (2020),  Retroz  e 
 Borges (2021) e Vannuchi (2020). 
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 ANEXOS 

 Anexo A - Mapa das Trilhas do Museu Tekoa Jopo’i 

 Fonte: Souza (2020) 
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