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Aos prezados estudantes do Curso de Turismo,   

Um olá virtual, com desejo de força, serenidade e saúde!   

Estou apresentando materiais para a disciplina Memória e Patrimônio Histórico, que oferecem algumas 

indicações de textos e documentários para vocês, com base na proposta da disciplina. Desse modo, tais 

indicações servem como um guia enquanto não é possível ter aula presencial e o contato semanal.  

Abraços a todos,   

Ana  
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01. APRESENTAÇÃO DA DISCIPLINA  

 
I - EMENTA   

A disciplina pretende abordar as contribuições da História ao Turismo, considerando que sítios, monumentos, museus, 
celebrações, artefatos, saberes e modos de fazer expressam experiências/vivências de diferentes sujeitos históricos 
que carregaram (e/ou carregam) consigo os significados impressos pelo tempo e espaço em que viveram (e/ou vivem). 
Os eixos temáticos se encontram assim definidos: (1) síntese do processo histórico de construção e organização da 
cidade do Rio de Janeiro na longa duração do tempo, e (2) discussão sobre a importância dos patrimônios materiais e 
imateriais existentes na região metropolitana, tendo como referência as necessárias conexões entre história, memória 
e patrimônio aplicadas ao turismo. Trata-se de entender o patrimônio (material e imaterial) da cidade do Rio de Janeiro, 
seus modos de transmissão e suas possibilidades de democratização, tendo como referência as dinâmicas 
sociopolíticas e culturais na intersecção de temporalidades históricas. Para a consecução de tal proposta, os conceitos 
de Memória e Patrimônio Histórico são elencados, a fim de ampliar o trabalho do guia de turismo acerca da cidade do 
Rio de Janeiro. No âmbito de uma perspectiva integrativa e interdisciplinar do currículo do curso, o aluno deve propor 
a elaboração de roteiros / percursos exploratórios que reforcem a dimensão educativa do turismo e ofereçam a 
interpretação do patrimônio histórico nos destinos turísticos.  

 

II - JUSTIFICATIVA 

O que ensinar? Como ensinar? Por que ensinar? Onde ensinar? Quais os tipos de vivência a serem proporcionados 
aos alunos do Curso Técnico de Guia de Turismo? Como planejar e colocar em prática um roteiro cultural que 
considere as dinâmicas históricas que resultaram na produção do patrimônio, que é objeto da atividade turística, indo 
além das noções de grandes acontecimentos, dos grandes personagens, dos heróis nacionais e de seus 
monumentos?  

O professor pode elaborar propostas didático-pedagógicas que potencializem teoria e prática, oferecendo aos alunos 
a possibilidade de comparar vivências históricas diversas e responder as suas próprias dúvidas. De acordo com Melo 
e Cardozo (2015, p. 1063) “conhecer e se apropriar do patrimônio não pode ser um ato ahistórico, acrítico, mas, ao 
contrário, deve ser um ato que perpasse pela apropriação das dinâmicas sociais, culturais e históricas de produção 
do patrimônio”. Nesse sentido, a oferta de imagens da cidade onde vivemos, Rio de Janeiro, podem provocar 
experiências interessantes de pertencimento, em que a riqueza dos patrimônios materiais e imateriais, muitas vezes 
invisíveis ao nosso olhar cotidiano, tornam-se testemunhos sonantes das disputas, das resistências e das relações 
de força.  

As possibilidades de trabalho educativo com o patrimônio histórico da cidade do Rio de Janeiro nos destinos turísticos 
são muitas. Porém, privilegiamos uma que também considere, na construção do espaço urbano, as dinâmicas 
históricas por meio das permanências-rupturas, das diversidades-identificações, e das sucessões-simultaneidades. 
Tais pares se encontram inscritos em monumentos, sítios, museus, celebrações, artefatos, saberes e modos de fazer, 
embora nem sempre percebidos em nosso cotidiano. Assim, o objetivo é criar condições para o guia de turismo 
reelaborar a percepção do Rio de Janeiro como local de consensos, conformismos, disputas, resistências, ao invés 
de narrativas lineares, cronológicas, factuais e seletivas que enquadram experiências históricas. E, por conseguinte, 
compreender os indícios/registros de um passado que precisam ser trazidos para a prática do guia, inclusive no que 
se refere a outra perspectiva de vivência urbana, que esteja atenta à diversidade e ao entrelaçamento de culturas, 
indo além do discurso de homogeneização.   

A disciplina pretende, portanto, estabelecer diálogos entre História, Memória e Patrimônio aplicada ao Turismo, tendo 
como referência que os vínculos entre história e memória, para além do esquecimento-lembrança ou dos usos do 
passado, são fundamentais à construção do sujeito histórico. Na formação do guia de turismo, os patrimônios 
materiais e imateriais devem ser entendidos como documentos de cultura, que expressam como as ações de 
diferentes sujeitos históricos foram (e estão sendo) apreendidas, selecionadas, organizadas, reconhecidas e/ou 
silenciadas/invisibilizadas no presente do passado.  Por conseguinte, conhecer as interrelações entre memória e 
patrimônio ampliam, sem dúvida, o entendimento da região metropolitana do Rio de Janeiro na intersecção de 
temporalidades diversas, tendo como referência aspectos essenciais das experiências históricas, sejam individuais 
e/ou coletivas.   
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Concluindo, o trabalho do guia de Turismo pode oferecer, de acordo com o público-alvo, um mergulho na cidade, que 
permita a contemplação unida ao conhecimento, ao invés de um “passeio” conforme entendido pelo senso comum. 
Dessa maneira, podemos estender os nossos olhares para a cidade, na qual esta possa ser vista como lugar de 
pertencimento ao invés de símbolo do mal absoluto, como tantas vezes tem sido, diante da naturalização e 
banalização do caos urbano que vivemos cotidianamente.  

 

III – OBJETIVOS:  

1. Entender a formação e organização da cidade do Rio de Janeiro como condição necessária para a 

organização de roteiros turísticos, abordando como o espaço urbano foi imaginado e construído na longa 

duração da história, portanto, perceber de onde viemos e como chegamos até aqui.  

2. Associar a produção do patrimônio histórico à dinâmica das relações socioculturais e das configurações do 

poder, 

3. Discutir a importância dos patrimônios materiais e imateriais como documentos históricos, tendo em vista o 

planejamento e consecução de roteiros turísticos.  

4. Conhecer os patrimônios e sítios locais adequados ao planejamento e roteiros da atividade turística.  

5. Programar os produtos e serviços a serem oferecidos dentro de uma perspectiva interdisciplinar e integrativa 

do curso.  

 

IV - ORGANIZAÇÃO DOS TEMAS  

1. Apresentação da disciplina (1ª aula já realizada).  

2. Síntese do processo histórico de construção e organização da cidade do Rio de Janeiro na longa duração 

do tempo.  

3. Memória e Patrimônio Histórico:  

3.1. Conceituação: memória; patrimônio; patrimônio material; patrimônio imaterial.  

3.2. Fundação do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), inicialmente chamado 

de Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional / SPHAN a 13 de 1937. A visão de 

patrimônio, a afirmação da história nacional e a construção de uma identidade brasileira.   

3.3. A nova visão/compreensão de patrimônio nos anos 1980 e as ações da sociedade civil. Novos 

rumos e desafios.    

3.4. Sítios históricos, museus, monumentos, celebrações, saberes, modos de fazer, artefatos como 

documentos de Cultura. Os laços entre História e Memória encarnados no patrimônio e em suas 

formas de produção e transmissão.  

   

V – REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS (indicações de leitura) 

1. Artigos em sítios eletrônicos (em ordem alfabética)  
 
BRUM, Mario Sergio. Ditadura civil-militar e favelas: estigma e restrições ao debate sobre a cidade (1969-1973). 
Cadernos Metrópole, São Paulo, v. 14, n. 28, p. 357-379, abr. 2013. ISSN 2236-9996. Disponível em: 
<http://revistas.pucsp.br/metropole/article/view/14809>. Acesso em: 10 abr. 2020. 
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BRUSADIN, Leandro B. A educação e a interpretação do patrimônio cultural na atividade turística. Olam – Ciência & 
Tecnologia, Rio Claro / SP, ano XII, n. 1-2, p. 88-116, janeiro/dezembro, 2012. Disponível em: 
<http://www.periodicos.rc.biblioteca.unesp.br/index.php/olam/index>. Acesso em 05 de abril de 2020.  

 
CORÁ, Maria Amelia J. Políticas públicas culturais no Brasil: dos patrimônios materiais aos imateriais. Rev. 
Administração Pública, Rio de Janeiro, v. 48, n. 5, p.1093-1112, out. 2014. Disponível em:  

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-76122014000500002&lng=en&nrm=iso>. Acesso em 
05 de abril de 2020.  

 
MELO, Alessandro de; CARDOZO, Poliana F.  Patrimônio, turismo cultural e educação patrimonial. In: Educação & 
Sociedade, Campinas / SP, v. 36, nº. 133, p. 1059-1075, out.-dez 2015. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/pdf/es/v36n133/1678-4626-es-36-133-01059.pdf> Acesso em 10 de abril de 2020.  

 
NUNES, Brasilmar Ferreira; MOURA, Heitor Vianna. Imaginário urbano e conjuntura no Rio de Janeiro. Urbe. Revista 
Brasileira de Gestão Urbana (Brazilian Journal of Urban Management). Curitiba, v. 5, n. 1, p. 91-105, jan./jun. 2013. 
Disponível em:  

<https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2175-33692013000100007&lng=en&nrm=iso>. Acesso em 
08 de abril de 2020.  

 
OLIVEIRA, Eduardo Romero de. Memória, história e patrimônio - perspectivas contemporâneas da pesquisa histórica. 
Fronteiras, Dourados, MS, v. 12, n. 22, p. 131-151, jul./dez. 2010. Disponível em:  

<http:// ojs.ufgd.edu.br/index.php/FRONTEIRAS/article/view/1184>. Acesso em 05 de abril de 2020.  
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02. Texto introdutório sobre a história da cidade do Rio de Janeiro 

 

 
 “As cidades, como os sonhos, são construídas por desejos e medos, ainda que o fio condutor de seu discurso seja 
secreto, que as suas regras sejam absurdas, as suas perspectivas enganosas, e que todas coisas escondam uma 
outra coisa. (...). De uma cidade, não aproveitamos as suas sete ou setenta e sete maravilhas, mas a resposta que 
dá às nossas perguntas.”  

Ítalo Calvino (2008).  

 
Imortalizada por artistas, poetas, músicos, carnavalescos, a cidade do Rio de Janeiro é vista como uma das 

cidades mais belas do mundo. A “Cidade Maravilhosa” !? Cidade que foi o coração político burocrático do Brasil e, 
ainda, considerada por muitos uma “dádiva” da natureza. Cidade cosmopolita aberta ao turismo e aos transeuntes.  
Aquela que ora seduz e cativa pela alegria e pelo samba; ora oferece um encontro inusitado entre praia e montanha; 
ora atemoriza pela “violência urbana” e pelas “mazelas sociais”, ora é ainda encarada como espaço de virtudes e de 
vícios.  

Mais do que essas percepções do imaginário social, propomos, à luz do presente do passado, destacar a 
disjunção entre urbe e civitas1, e repensar essa cidade a partir de princípios, hoje bastante debilitados, de bem comum, 
civilidade e respeito à vida. Para isso, é necessário repensar o significado de cidadania e manter a reflexão sobre o 
entendimento histórico social da nossa contemporaneidade que se desloca “dos futuros presentes para os passados 
presentes” (HUYSSEN, 2009, p.2).  

Nesses tempos inquietantes e muito difíceis em que vivemos, pretensamente ahistóricos, defrontamo-nos a 
cada passo, com o Rio de Janeiro como a “cidade partida”, discutida no estudo de Zuenir Ventura (1995). Ou com a 
percepção da fratura social da cidade, denunciada por Chico Buarque na Estação Derradeira: “Rio de ladeiras. 
Civilização encruzilhada. Cada ribanceira é uma nação”2. Não há dúvida que as comunidades vêm lutando, apanhando 
e resistindo para sair da invisibilidade e criar suas próprias narrativas, em uma atitude de franca negação aos supostos 
valores civilizatórios do mundo do asfalto.  

O morador da cidade é também um artesão quando busca transformar o espaço físico em um lugar de 
pertencimento a desvelar a resistência/luta ou o conformismo/domínio. A cidade torna-se, então, um artefato que, na 
tecitura de tantos tempos, expressa vivências, subjetividades e saberes que, rememorando Benjamin (1987) faz 
lembrar o trabalho artesanal do oleiro que deixa as suas marcas na obra por ele criada. Questionando, portanto, as 
noções de tempo cronológico e de lugar físico per se que demarca códigos para os de dentro e os de fora, revisitar a 
cidade do Rio de Janeiro oferece múltiplas experiências culturais e socioafetivas que se encontram imbricadas a um 
campo estético-político. O que os habitantes da cidade/sujeitos históricos desejam, mesmo que nem sempre 
consciente, como eles agem, ou o que eles fazem expressam caminhos e trajetórias de vida, lembranças e 
esquecimentos, hierarquias e itinerários, diversidade e alteridades. Porque todos guardam os registros dos tempos-
espaços que vivenciaram ou ainda vivenciam. São aquelas territorialidades do trabalhar vivendo e do narrar fazendo. 
Territorialidades onde tudo está fora e dentro da gente, onde tudo tem um lugar e um não-lugar.  

Assim sendo, ao compreendermos a cidade como exercício da própria condição humana, torna-se possível 
perceber o Rio de Janeiro como espaço que é socialmente reconstruído. Espaço-tempo de contrários e resistências 
que se encontram ancorados nas pedras da cidade. Dessa maneira, podemos entender de onde viemos e como 
chegamos até aqui, inclusive para historicizar as formas de valorização e patrimonialização da cidade do Rio de 
Janeiro. Enfatiza-se que esse entendimento é um dos eixos da disciplina, pois se apresenta como objeto de grande 
importância do trabalho turístico.  
 
 

                                                             
1 Em termos gerais, a urbe indicava uma zona de habitação, enquanto que a civitas era constituída por um conjunto de cidadãos. 
Portanto, civitatis designava a cidade, não do ponto de vista da sua materialidade (urbe do radical urbs), mas se refere ao conjunto 
dos seus habitantes, considerados cidadãos, regidos por leis e por uma entidade administrativa. 
2 BUARQUE, Chico. Estação Derradeira. Compositor: Chico Buarque. In: Álbum Francisco. Rio de Janeiro: RCA Victor, 1987. 
DVD, Faixa 4 (2:37 min.).  
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I. A cidade do Rio de Janeiro nos tempos da colônia portuguesa 
 

No período colonial, a cidade do Rio de Janeiro articulava dominação metropolitana e cidade/centro portuário, 
onde se intercambiavam mercadorias/“corpos” e ideias entre os dois mundos atlânticos – os intitulados “mundo da 
civilização” e “mundo do além-mar”. A transferência da capital da colônia portuguesa, mais precisamente do Vice-
Reino do Brasil, da cidade de Salvador para a cidade do Rio de Janeiro, no ano de 1763, aconteceu por ordem de 
Marquês de Pombal, ministro de D. José I, em um contexto de crise do Império Português e da maior importância da 
colônia americana, quando, dentre outros aspectos, a mineração se transformou no eixo de sobrevivência da 
economia escravista e, logo, da própria metrópole.   

Vale enfatizar que o Rio de Janeiro se tornou um importante entreposto comercial de escravizados, porque 
foi a cidade que mais recebeu africanos nas Américas, a partir das diásporas negras (ver CARVALHO, 2010; HALL, 
2003, 2016). Condição essa que redimensiona a história da cidade como o maior porto escravagista da humanidade 
do século XVI ao século XIX. Até meados da década de 1770, os negros desembarcavam na Praia do Peixe, atual 
Praça XV, e eram negociados na Rua Direita (hoje Rua Primeiro de Março), no centro do Rio de Janeiro, na presença 
dos transeuntes. No ano de 1774, uma nova legislação estabeleceu a transferência desse mercado para a região do 
Valongo, por iniciativa do segundo Marquês de Lavradio, Dom Luís de Almeida Portugal Soares de Alarcão d'Eça e 
Melo Silva Mascarenhas, vice-rei do Brasil. E em 1811, já no período Joanino, o Cais do Valongo foi construído na 
condição de único cais nas Américas destinado a receber negros escravizados vindos de Angola, da África Oriental e 
Centro-Oriental. O cais está localizado na zona portuária do Rio de Janeiro3, entre as atuais ruas Coelho e Castro e 
Sacadura Cabral, e dada a sua relevância, é o lugar mais significativo da memória da diáspora africana fora da África, 
segundo especialistas. O litoral norte da cidade era, portanto, o local exclusivo de desembarque de escravos, o que 
originou a formação do Complexo Negreiro do Valongo, que recebeu quase um milhão de africanos somente entre os 
anos de 1779 e 1831. As cenas horrorizavam os estrangeiros, porém não provocavam a menor perturbação aos 
“homens bons” da colônia e, depois, aos “bem-nascidos” no Império. O complexo era formado por quatro áreas 
distintas, mas articuladas; o Cais de Pedra, construído em 1811 no lugar da antiga ponte de madeira, onde os cativos 
desembarcavam; a Rua do Valongo, atual Camerino, onde ficavam os “principais depósitos da mercadoria negra”; o  
Cemitério dos Pretos Novos, na hoje rua Pedro Ernesto, onde seus corpos eram jogados, e o Lazareto dos Escravos, 
na antiga rua da Gamboa, onde os africanos enfermos recebiam os primeiros tratamentos de saúde após chegar ao 
Brasil (cf. SOARES,2013). Foram grandes e duradouras as mudanças que o tráfico transatlântico África-Brasil e a 
escravidão negra impactaram na cidade. Isso resultou na formação de uma nova territorialidade urbana em torno do 
Cais do Valongo (entre 1850 e 1920), onde a presença de negros de diferentes nações era hegemônica, o que daria 
origem a expressão Pequena África cunhada por Heitor dos Prazeres. O Valongo foi jogado no esquecimento da 
história durante séculos, e foi redescoberto em 2011, quando a reforma para as Olimpíadas começou. Hoje o local é 
considerado Patrimônio Mundial da Humanidade pela UNESCO.  

Ao longo da dominação colonial, os homens bons, os funcionários reais e o clero católico enfrentaram o que 
era entendido como inimigos externos – outras potências europeias interessadas na expansão de territórios e nas 
riquezas do Pindorama – e inimigos internos – os “negros da terra” (os índios) e os “negros da Guiné” (os africanos). 
A cidade, naquele momento, era o lugar por excelência onde se articulava e se exercia o poder da metrópole, e, por 
conseguinte, fronteiras foram erguidas, mesmo que nem sempre visíveis, entre a “cidade dos europeus” e a “cidade 
dos bárbaros ou da turba”. Isso configurou a cidade dos contrários que tanto atemorizava a elite branca e proprietária 
– os portugueses de cá, e aqueles embranquecidos pelo acúmulo do cabedal. Vejamos:  

 
Uma das abordagens essenciais para o desenvolvimento da história da cidade colonial consiste em 
estudar as relações existentes no interior das redes urbanas - e não apenas no nível regional ou 
mesmo continental, mas também na escala transoceânica do Império português. Não convém, de fato, 
dissociar história política e história das cidades e do urbanismo: a formação de redes urbanas, a 
hierarquização das localidades, os projetos e intervenções urbanas em qualquer escala (incluindo a 
simples abertura de um novo arruamento) eram processos e acontecimentos que podiam mobilizar 
tanto instâncias do poder local quanto as autoridades metropolitanas. (FONSECA, 2012, p. 81)  

 
Portanto, sem desconsiderar as questões econômicas, um projeto político delineou-se na época do 

reformismo ilustrado pombalino e concretizou-se com a vinda do Príncipe-Regente João VI no ano de 1808: transferir 
a sede do Império Português para os trópicos, longe das inquietações e revoluções que estavam refazendo as 

                                                             
3 A Zona Portuária ou Porto do Rio de Janeiro guarda muitos laços entre história e memória, mostrando a riqueza do patrimônio material e 
imaterial. É compreendido em parte pelo Centro, Gamboa, Saúde, Santo Cristo e do Caju. Também é denominado hoje de Porto Maravilha.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Marqu%C3%AAs_de_Lavradio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lu%C3%ADs_de_Almeida_Portugal_Soares_de_Alarc%C3%A3o_d%27E%C3%A7a_e_Melo_Silva_Mascarenhas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lu%C3%ADs_de_Almeida_Portugal_Soares_de_Alarc%C3%A3o_d%27E%C3%A7a_e_Melo_Silva_Mascarenhas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vice-rei_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro_(estado)
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estruturas sociopolíticas e econômicas da Europa desde a segunda metade do século XVIII. Para tanto, a Coroa 
portuguesa pretendia transformar a cidade do Rio de Janeiro na “Nova Lisboa”. Ministros e conselheiros do Príncipe-
Regente D. João, influenciados pelas Luzes, planejavam fundar um novo Império que exibisse prestígio monárquico 
e garantisse segurança aos súditos, atributos que há muito não existiam mais no Velho Reino.     

Esse projeto político tornou-se realidade a partir do ano de 1808, com o suporte da Inglaterra que, nesse 
período, era a “rainha dos mares” e a oficina industrial do mundo. A máquina burocrática da Monarquia portuguesa 
foi transplantada para a colônia, mais precisamente para a cidade do Rio de Janeiro que se transformou na nova sede 
do Império Português. Por isso, um dos objetivos da Corte joanina era exibir o seu prestígio, estampando a importância 
do Rio de Janeiro como uma capital europeia. Objetivo esse que resultou na transformação da cidade em um centro 
político, econômico e cultural, dentro do qual, entretanto, a maior parte da população (os excluídos do acesso à 
propriedade, particularmente os negros escravizados e/ou libertos, e comunidades indígenas), não participou. Isso 
pressupunha, dentre outros aspectos, a recriação de mecanismos capazes de viabilizar o controle seguro tanto da 
população negra escravizada, a exemplo da proposta de Dom Rodrigo de Sousa Coutinho (funcionário da Coroa 
portuguesa), quanto sobre homens livres e pobres e indígenas.   

  
II. Os desafios do pós-independência: Como construir um Estado-Nação? Como fundar a comunidade 

nacional associada à construção (ideológica, simbólica e mítica) da própria nacionalidade?  
 

Conquistada a autonomia política, a elite senhorial teria que construir um Estado Nacional com o objetivo de 
tornar a Monarquia, a única na América do Sul, em um modelo político equiparável às formas de governo das nações 
modernas e civilizadas da Europa. E mais relevante ainda – caberia a essa elite a obra de construir uma Nação 
definida pelos “corpos brancos”, a fim de legitimar a “boa sociedade” demarcada pela e na escravidão por meio de um 
acordo entre senhores. Uma Nação que se construiu, historicamente, sob a iniquidade da exclusão. Porquanto o 
objetivo era resguardar a propriedade associada à defesa da unidade político territorial do Brasil e driblar a 
insegurança representada pelo medo de que a sublevação escrava no Haiti – símbolo do mal – aqui se repetisse, 
transformando a luta pela independência em um confronto etnicorracial e social.  

Nesse caminho de pensamento, vale destacar que os direitos do homem e do cidadão (nas esteiras da 
Revolução Francesa) se conciliaram às exigências do direito canônico católico para estabelecer laços de 
pertencimento no âmbito do Estado Monárquico, tendo como fundamento a escravidão negra. Tal dimensão explicita, 
pois, adequações e estranhezas entre as tradições nobiliárquicas e religiosas do Império Português, os princípios 
liberais e o paradigma cientificista, a fim de construir um Estado Nacional fundado, dentre outros elementos, na 
“pureza de sangue” ou na “benevolência de raça” (ver MATTOS, 2004). Embora considerando as determinações 
econômicas e a lógica liberal do direito à propriedade privada, a escravidão negra – vigente em quase quatrocentos 
anos de história – assim como o pós-abolição asseveraram, na longa duração da nossa história, hierarquias 
definidoras de distinções sociais e etnicorraciais, que geraram feridas e impasses na e para a sociedade brasileira, 
em particular no que tange às formas estruturantes de racismo, à naturalização da violência, à ausência da efetiva 
igualdade de direitos para todos os brasileiros. Por sua vez, vale enfatizar que muitos afro-brasileiros conseguiram, 
nesse período, lutar e/ou resistir contra a discriminação, a opressão e a violência no Brasil que, sob outras urgências, 
ainda ousa resistir ao teste do tempo.  

Essa breve discussão pretende enfatizar as contradições de um projeto de Nação imaginado pelos hommes 
de lettres no Oitocentos que defendiam a erradicação dos males e vícios herdados da escravidão pari passu a adoção 
de do que era entendido como práticas civilizatórias, então vistas como caminho promoção do progresso e 
enfrentamento da barbárie. Caminho que – sob o signo da exclusão e de tradições culturais – veio se construindo no 
esteio de leituras enviesadas das teorias cientificistas, congênitas a formas de autoritarismo, e também do paradigma 
liberal, por meio de formas incompletas de participação e representação políticas da casa contra a rua. E, ainda, 
caminho que afirmou a preponderância do litoral civilizado e ícone do progresso contra o sertão desconhecido e 
“hostil”, por meio de mediações / negociações pelo alto entre interesses de classe e clivagens regionais, a fim de que 
a Nação se transformasse em um vir-a-ser. Vale destacar que as vilas e/ou cidades eram, desde os tempos coloniais, 
encaradas como núcleos da civilização e lugares por excelência da vida social e religiosa, pois serviam a um duplo 
objetivo: controlar e submeter a população bastante heterogênea,  e funcionar como postos para conquistas.   

Na segunda metade do século XIX, assistiu-se a uma maior urbanização do Rio de Janeiro graças à sua 
posição político administrativa e ao apogeu do café. A cidade, sede do poder central, transformou-se também em 
centro econômico, sob o controle dos “barões de café” – a aristocracia fluminense encastelada no Conselho de Estado, 
um dos órgãos mais importantes da Monarquia. A casa associada à liberdade estava protegida sob o manto da 
autoridade imperial contra a rua identificada à desordem e aos vícios. A posição da cidade como espaço de dominação 
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da Corte Bragantina e das elites proprietárias, polo da economia cafeeira, e condição de maior porto exportador e 
importador, explicou, historicamente, a proeminência do Rio de Janeiro no Império do Brasil.  

Na Regência, o Ato Adicional de 1834 decretou, dentre outras medidas, a transformação da cidade do Rio 
de Janeiro (sede do poder central do Império) em Município Neutro, separando-a da Província do Rio de Janeiro, 
tendo em vista manter a segurança da Corte em um momento de instabilidade político-institucional e crise econômica 
ao mesmo tempo em que transferia a capital da província para a cidade de Niterói.   

A partir da crise da Monarquia, a cidade conheceu um período de instabilidade, destacando-se: (a) as 
campanhas abolicionistas com a forte mobilização de setores médios urbanos em ascensão, contando com a 
participação de negros ou descendentes de escravos; (b) a Revolta do Vintém, manifestações/motins ocorridos entre 
28 de dezembro de 1879 e 4 de janeiro de 1880 contra o aumento das passagens de bonde no Rio de Janeiro, 
seguidas do uso de violência, e (c) as constantes fugas dos afro-brasileiros como estratégia de resistência à 
escravidão. A Guerra do Paraguai, apesar da vitória e da imposição dos interesses brasileiros na região platina, 
afirmou a importância da “espada” na conformação do poder, estampou as contradições da “boa sociedade” (ver 
MATTOS; GONÇALVES, 1991) e ajudou a ruir a casa. Isso levou civis e militares de alta patente do Exército a 
desfraldarem a bandeira do republicanismo que aparecia, ao longo de quase todo o século XIX, como perigo e/ou 
ameaça, dado o rompimento que representava com a tradição e o conservadorismo.    

A virada do século XIX para o século XX foi marcada por muitas inovações, que anunciaram o poder da 
ciência e o prodígio da técnica como apanágios da humanidade capazes de curar males sociais seculares, como a 
fome, a miséria e a doença. Um novo tempo se desvelava aos olhos das elites proprietárias e letradas, o que reforçou 
o discurso de arcaísmo das instituições no Brasil, tornando ainda mais visível a descrença pela Monarquia. Muitos 
acreditavam que a República e a Abolição da Escravidão, ícones do ingresso do país na modernidade, trariam 
prosperidade e segurança à sociedade brasileira. Contudo, os ideais de civilização e progresso tinham suas sombras. 
Para a maioria da população urbana e do “sertão”, as novidades do tempo pouco ou nada significaram. A República 
não trouxera benefícios para suas vidas, assim como não ouviram falar em cinematógrafo, luz elétrica e automóvel.  
 
III. A República brasileira  

 
Com a fundação da República, a cidade do Rio de Janeiro, elevada à categoria de Distrito Federal, deveria 

continuar ocupando o seu lugar na história, tornando-se, simbólica e ideologicamente, o “cartão postal” do país e a 
vitrine da “ordem e progresso” – a divisa positivista da bandeira nacional. A cidade ocupou a posição de capital federal 
até o ano de 1960, quando o presidente Juscelino Kubitschek transferiu para Brasília, no planalto central, retirando o 
poder da beira da rua e reafirmando, em uma hábil reconstrução de territorialidade política, a distância governo e povo 
tão fulcral ao domínio. Com a transferência da capital da República, a cidade do Rio de Janeiro foi transformada em 
Estado da Guanabara, e no ano de 1975 tornou-se a capital do estado do Rio de Janeiro, após a fusão deste com a 
Guanabara. Vale destacar que os frequentadores da zona portuária da cidade do Rio de Janeiro tiveram na 
transferência da capital da República para Brasília um marco determinante para as suas territorialidades, frente ao 
crescente empobrecimento da região e o não reconhecimento das dinâmicas sociais e culturais locais múltiplas. O 
outro marco foi a inauguração do consórcio Porto Maravilha, em 2009, que, apartado da justiça social e da valorização 
da diversidade, resultou no geral em um processo de segregação espacial para os setores sociais pobres.  

A cidade do Rio de Janeiro foi um importante centro financeiro da Primeira República, o primeiro porto de 
importação e o segundo porto de exportação do país; o local onde o assalariamento era mais difundido e concentrado 
e a consciência política dos trabalhadores urbanos era mais afirmativa, juntamente com São Paulo e Santos. Isto 
explicou-se pela presença intensa de anarquistas e anarcossindicalistas, oriundos da imigração, pelo avanço do setor 
urbano-industrial e pela existência de funcionários públicos, inclusive portuários e ferroviários. O Centro Industrial do 
Brasil tinha aqui a sua sede, o que significa dizer que os maiores industriais brasileiros tinham como centro a urbe 
carioca. Era também o lugar onde havia uma maior concentração de lumpemproletariado, ou seja, um exército 
industrial de reserva de vadios, desempregados, mendigos, subempregados que habitavam os cortiços. E ainda o 
fato que a capital federal, juntamente com outras cidades do interior fluminense, era o lugar onde os restauradores da 
monarquia ainda se articulavam. O Rio de Janeiro era visto como um foco permanente de agitação social e daí a 
repressão sistemática em termos de Polícia Civil e Exército. Era preciso conter a cidade do Rio de Janeiro em tudo 
que pudesse ameaçar a ordem da República Oligárquica.  

No governo Rodrigues Alves, o projeto de urbanização carioca, expresso no embelezamento e saneamento 
da área central, foi realizado na Prefeitura Pereira Passos. A cidade foi transformada em canteiro de obras, com a 
participação do engenheiro Paulo de Frontin, e, no ano de 1905 aconteceu a inauguração da Avenida Central (hoje 
Avenida Rio Branco). A obra de saneamento ficara por conta do médico Oswaldo Cruz, cujo objetivo era acabar com 
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as “pestes” e higienizar a cidade. Embelezar e sanear o espaço urbano carioca significava o quê?  As vacinas eram 
encaradas como solução para a erradicação de doenças, como a febre amarela, a peste bubônica e a varíola. Com a 
aprovação do decreto da vacina obrigatória em 1904 e a decorrente ausência de esclarecimento à opinião pública, 
especialmente aos humildes e analfabetos, seguiu-se um levante popular, com paus e pedras nas ruas, transformando 
a cidade em um campo de batalha. Tal acontecimento resultou em forte intervenção da polícia, saldo de inúmeros 
mortos e muitas prisões na Casa de Detenção.  

A Revolta da Vacina expressou a resistência dos grupos sociais subalternos que não receberam nenhum 
benefício com as obras da prefeitura, estampando ausências e avessos do discurso do progresso. Importante destacar 
que a percepção negativa de trabalho como sinônimo de dor, sacrifício, penalização e cansaço extremos, visível desde 
a América Portuguesa e reproduzida na Monarquia, se manteve para fazer existir a República com base na 
objetificação de “corpos negros” e “corpos indígenas”, acrescida da exploração e pobreza das famílias imigrantes.  

Muito do traçado colonial da cidade desapareceu com a reforma urbanística dos anos 1902 a 1906, que 
derrubou e desapropriou construções coloniais, como por exemplo o Morro do Castelo, para dar lugar à “civilização” 
e resguardar a “boa sociedade” contra a “barbárie”. Os benefícios da civilização, associados ao gradativo 
aburguesamento do espaço urbano, apresentavam uma outra face: a exclusão dos pobres do centro da cidade, sob 
a alegação de que eram culpados pelas doenças, atraso e mau cheiro. A presença de famílias pobres – que lutavam 
contra a fome e as enfermidades e habitavam os cortiços, sótãos e casas baratas do centro –, era encarada como 
foco de marginalidade e temor, e contrastava com a imponência das mansões e as casas de negócios. Esse cenário 
urbano, sem dúvida, ameaçava a ordem que a elite política republicana pretendia instaurar. Por isso, sanear e 
embelezar significava, antes de mais nada, expulsar as famílias carentes, sujeitas à exploração do trabalho, a fim de 
demarcar fronteiras contra os perigos que vinham da rua, advindo daí o lema pejorativo “Bota Abaixo”.  

Podemos afirmar que a Reforma Pereira Passos enunciou uma dada concepção de territorialidade urbana a 
partir da fundação da República. Nesse sentido, a ordem e a desordem; a elite e o povo; o bem e o mal; a casa e a 
rua; a civilização e a barbárie; a moral e os vícios, enquanto díades construtoras do edifício político republicano, se 
revestiram de uma outra materialidade a partir dessa reforma. Os direitos de liberdade e igualdade civis, ora ampliados 
em letra de lei por força da abolição da escravidão negra, deveriam estar alicerçados na salvaguarda da urbe como 
espaço por excelência do exercício da dominação burguesa nas vertentes do consenso e da coerção.  

Não obstante, o cenário da pobreza indigente, de abismos socioculturais, das manifestações de violência, do 
racismo e da exploração do trabalho refez seu curso nas margens dos projetos políticos modernizadores da República. 
Estes, por sua vez, não conseguiram invisibilizar o fardo e o pesadelo da nova condição humana prometida por uma 
modernidade conservadora. Os donos do poder sempre se viram confrontados a divisar, por entre as grandezas 
conquistadas pelo progresso/desenvolvimento, o que fora demarcado como ameaças sociais e políticas à ordem 
republicana/segurança nacional. 

Na década de 1920, ocorreu na cidade o primeiro movimento armado urbano contra a República dominada 
pelas oligarquias – o tenentismo. Movimento da jovem oficialidade do Exército que começou no Forte de Copacabana 
e, diante do fogo cerrado, os revoltosos seguiram pela Avenida Atlântica em direção às tropas legalistas, em uma 
atitude de claro enfrentamento ao poder. Esse episódio ficou conhecido como a Marcha dos Dezoito do Forte – uma 
ação legendária marcada pela bravura de “heróis” ancorada nas pedras da cidade! Dois sobreviventes, Siqueira 
Campos e Eduardo Gomes, enquanto os outros tombaram como “mártires”. Na verdade, esse levante foi o centro de 
outros movimentos que aconteceram no Distrito Federal, como o da Vila Militar e o da Escola Militar de Realengo, 
dentre outros, mas foram eficaz e duramente reprimidos. Ameaças internas à casa sempre existiram, tais como cisões 
políticas que ameaçavam, ainda que conjunturalmente, a ordem e as instituições.     

Durante os anos 1940, 1950 e 1960, a cidade do Rio de Janeiro foi palco de importantes mobilizações 
políticas e sociais, que estiveram relacionadas à luta contra o autoritarismo e/ou à mobilização pela ampliação do 
pacto político no âmbito do jogo democrático. Resumidamente, podemos destacar:    

a) Manifestações pelo fim do Estado Novo e pela redemocratização do Brasil, associada ao retorno do 
Estado de Direito, em uma conjuntura histórica na qual os “os ventos internacionais sopravam a favor 
da democracia” diante da derrota do nazifascismo na Europa.  

b) Atentado da Rua Tonelero (Segundo Governo Vargas) que resultou no falecimento do Major Rubens 
Vaz e na formação do Inquérito Policial Militar (IPM) pela Aeronáutica. Esse IPM foi visto como uma 
usurpação dessa arma da autoridade do Judiciário e, por isso, chamado de “República do Galeão”, o 
que resultou em abalos aos poderes instituídos. 

c) Comoção popular no Palácio do Catete diante do suicídio do presidente Getúlio Vargas, que marcou, 
simbolicamente, a orfandade política do país e mostrou a fragilidade das instituições e as divisões das 
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elites urbanas e rurais quanto ao modelo de desenvolvimento capitalista a ser adotado e ao papel do 
Estado.  

d) Movimento de 11 de novembro de 1955, conhecido como “golpe preventivo” do General Henrique 
Teixeira Lott, que ocorreu para defender a legalidade e garantir a posse de Juscelino Kubitschek e João 
Goulart respectivamente à presidência e vice-presidência da República, levando em conta a visão forjada 
pelas elites civis e militares em relação a Goulart por conta de suas fortes ligações com o trabalhismo.  

e) Mobilizações da União Nacional dos Estudantes (UNE) e sindicatos coligados ao PCB e PTB, articuladas 
à Cadeia da Legalidade liderada por Leonel Brizola, que tinha como objetivo assegurar a posse 
constitucional do vice-presidente João Goulart à presidência da República por ocasião da renúncia do 
presidente Jânio Quadros (1961) e do veto de civis e militares de alta patente.   

f) Radicalização política e ideológica durante os conturbados anos do Governo João Goulart, com greves, 
passeatas e comícios no Rio de Janeiro, destacando-se o importante Comício da Central do Brasil em 
13 de março de 1964. Isso desvelou as sérias cisões da sociedade brasileira e a polarização dos debates 
públicos de como viabilizar a autonomia do país, agravadas pelos condicionantes históricos mundiais 
impostos pela bipolaridade Leste versus Oeste.    
     

O Rio de Janeiro, capital da República e um importante polo industrial, transformou-se na “Cidade 
Maravilhosa” nos anos 1950, sendo tema das principais revistas semanais da época, como Manchete e Cruzeiro, que 
destacavam a beleza da paisagem e o traçado urbano. O objetivo era publicizar a modernização conservadora, 
associado ao avanço do capitalismo e dos ideais burgueses, uma vez que as alterações do espaço urbano foram 
divulgadas como necessárias e benéficas para transformar a cidade em uma metrópole digna dos brasileiros.  Observe 
uma dessas matérias sobre a cidade publicada na revista Manchete de 22 de janeiro de 1955: 

A cidade colonial do passado cedeu lugar à metrópole moderna, de largas avenidas asfaltadas. A 

cidade cresceu, agigantou-se nessa "megalópole" cheia de arranha-céus insolentes, cheia de 

gente apressada que quase se esquece de ser humana e sobretudo cheia de problemas que se 

eternizam. Mas a vista aérea não mostra os problemas e os desconfortos. Mostra apenas, com 

nitidez perfeita de linhas duras, a bela construção de técnica e progresso que o homem ergueu e 

nós chamamos de cidade. Rio - a Cidade Maravilhosa.  

 
Não obstante, nem só de decisões políticas e econômicas vivia a cidade, pois ela se constituíra também 

como centro da cultura e do lazer refinado, onde se juntavam os moradores da Zona Sul. Enquanto isso, na Zona 
Norte e nos subúrbios – o outro lado da cidade, onde se multiplicavam os bairros operários e de gente humilde –, as 
condições eram bem diversas: o cenário de abandono, a precariedade dos serviços de água, luz e esgoto e sem 
nenhuma beleza denotavam o desprezo das autoridades. Era a cidade murada dentro da “Cidade Maravilhosa”, a 
quem a prefeitura carioca sempre dava às costas. Os problemas urbanos e sociais se avolumaram cada vez mais, 
destacando-se, por exemplo, a crise de abastecimento dos serviços urbanos entre 1950 e 1954.  

No início dos anos 1960, quando o político Carlos Lacerda era governador da Guanabara, a cidade foi alvo 
de reformas, tendo em vista adequá-la às demandas do desenvolvimento urbano com o aperfeiçoamento da rede 
viária e da infraestrutura, além da retirada de favelas da Zona Sul e do Maracanã, que empurrou os trabalhadores 
pobres e suas famílias para a periferia supondo uma “recuperação social”. A urbe ampliava os seus contrários frente 
ao avanço do capitalismo e do conformismo burguês, enquanto o poder público impunha a segregação sócio espacial. 
As comunidades pobres eram definidas como um “incômodo social” e encaradas como uma “anomalia” da urbanidade, 
por isso as constantes remoções por meio do uso da força eram justificadas como legítimas, tendo em vista erradicar 
o “problema-favela” (BRUM, 2012; 2013). 

Na vigência da ditadura militar, no ano de 1975, houve a fusão do Estado da Guanabara com o Estado do 
Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro, antiga Guanabara, passou a ser a capital do estado. Surgiu assim o 
Município do Rio de Janeiro que foi reincorporado ao Estado do Rio de Janeiro. O governo militar tinha um plano de 
“desfavelização” da Zona Sul carioca, e ocorreram, por exemplo, as remoções do Pasmado (Copacabana) e Macedo 
Sobrinho (Humaitá); assim como o incêndio da Favela da Praia do Pinto, em 1968, permitindo que essa área localizada 
no Leblon fosse aproveitada para a construção de prédios modernos e arborizados que acabaram por beneficiar a 
classe média. O conjunto residencial conhecido como “Selva de Pedra” pressupunha, em um outro tempo, defender 
a abundância contra a escassez, as virtudes contra os vícios, a casa contra a rua.   

Ainda durante a ditadura militar, o Rio de Janeiro foi cenário de muitas manifestações em oposição ao 
autoritarismo vigente, a exemplo de ações da luta armada encabeçada por organizações de esquerda e da “Passeata 
dos Cem Mil” por ocasião do assassinato do estudante Edson Luís no Restaurante Calabouço, por soldados do 
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Exército. E, já no processo de abertura política, em 1981, a cidade foi palco de atentados à bomba na Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB) e no Riocentro, que foram tramados por setores militares da chamada linha dura contrários 
à reliberalização do regime proposta no Governo Geisel. A “distensão lenta, gradual e segura do regime militar” a ser 
conduzida pelo Planalto reeditava o binômio segurança e desenvolvimento, sob o signo da reconstitucionalização do 
país. Apesar das medidas autoritárias, o círculo palaciano não conseguiu reverter o quadro de crescente repulsa ao 
regime militar, enquanto a mobilização da sociedade civil avançava, ressaltando-se a Campanha das “Diretas – já!”. 
Isso desestabilizou ainda mais o aparato repressivo do Estado e ajudou a reorganizar as forças políticas na cidade e 
no país.  

Enquanto as cortinas do silêncio começaram a ser rompidas e a rua adquiria novas dimensões, expondo 
simulacros da casa, o poder preocupava-se em estampar o embelezamento e a expansão das áreas nobres da cidade, 
com a presença de arranha-céus, prédios modernos e grandes condomínios, por meio de acordos com construtoras. 
Não por acaso, aconteceu, por exemplo, o boom imobiliário da Barra da Tijuca e a construção de apartamentos de 
luxo na Lagoa Rodrigo de Freitas, após a derrubada da Favela da Catacumba, na década de 1970, que transferiu 
famílias pobres e carentes para a Zona Oeste, região sem infraestrutura e bastante longe dos locais de trabalho. 
Nesse contexto, o projeto Favela-Bairro dos anos 1990 trouxe alguma mudança em relação à política habitacional 
excludente dos anos de 1960 e 1970.  

E nesse desenho dos contrários, tecido e revigorado em tantos tempos, a paisagem ambiental evidenciava 
a deterioração da cidade pelo crescimento urbano rápido e desordenado, a exclusão social, a precariedade dos 
serviços públicos, a carência nas áreas de educação e saúde, o ‘poder paralelo’ / milícias e tráfico de drogas e armas, 
a forte especulação imobiliária associada aos interesses corporativos do capital, e a repressão policial truculenta. Os 
problemas urbanos e sociais da “Cidade Maravilhosa” foram se expondo, com a situação cada vez mais precária dos 
deserdados do sistema e a repressão de manifestações sociais, ignorando o Estado de direito e a garantia 
constitucional de respeito às liberdades individuais e coletivas. Tudo aponta para a ausência de dignidade e respeito 
à Vida, a quebra de valores caros à cidadania, a ausência de construção da civilidade, e a fragilidade na gestão da 
“coisa pública”, o que coloca em xeque o próprio significado de República no Brasil.      

O que fazer diante de projetos políticos que ousam não enfrentar a segregação sócio espacial e optam por 
reproduzir a “cidade murada” e a “cidade civilizada” para reinventar a tradição da boa sociedade (herdada do Império), 
dentro de uma perspectiva militarizada de segurança pública? Na busca de alternativas à liturgia política oficial – 
baseada em uma visão excludente de desenvolvimento assentada na iniquidade da exclusão, na visão discriminatória 
e violenta de segurança pública, e ainda de não reconhecimento de territorialidade urbanas –, a democratização da 
urbe carioca envolve lutas na perspectiva da dignidade à vida e da justiça social, o que aproxima e congrega ao invés 
de exilar muitas pessoas e/ou grupos de seu lugar.  

A atividade turística não se encontra apartada de um trabalho crítico e reflexivo sobre o que é a República 
no Brasil, como se construiu a sociedade brasileira e qual a perspectiva de cidade a ser reconstruída. Questão essa 
que transcende os espaços sacralizados de produção e difusão do conhecimento. É de uma outra visão da cidade do 
Rio de Janeiro que a atividade turística precisa abordar para enriquecer o trabalho daqueles que a ela se dedicam, 
bem como a própria visão dos turistas. Trata-se de um trabalho de revisitação do presente do passado para historicizar 
o Rio de Janeiro como palco de disputas, resistências, saberes e fazeres contra aqueles que se assenhoraram da 
urbe moderna para exercer a dominação. Uma atividade turística não se encontra descolada das ações e 
comportamentos de indivíduos e/ou grupos que erigiram fronteiras para demarcar diferenciações de classe, exercer 
o poder e definir relações de força, silenciando e/ou invizibilizando outras experiências históricas de luta e resistência.    

Dessa maneira, não basta grifar as mudanças ocorridas na sociedade brasileira que vêm impondo normas 
racionalizadoras de comportamento e convívio social, tendo como suporte a definição jurídica de direitos civis. É 
necessário atentar, também, como o mundo do trabalho vêm sendo (re)dimensionado no âmbito de projetos 
modernizadores. E perceber como o campo político-institucional desenhou fronteiras ou linhas, tantas vezes voláteis 
e tênues, entre “aqueles que estão dentro e aqueles que estão fora”; entre “o que é de direito e o que é de fato”; entre 
“o que é moralmente aceitável e o que é condenável”; entre “o que se imagina certo e o que se julga errado”; entre “o 
que é justo e o que é injusto”, e assim por diante.  

Mas não só. Na nossa cidade é preciso rascunhar outros projetos políticos, resistir, travar lutas coletivas e 
fazer novas histórias em meio a tantas vivências e desnaturalizando certa visão de mundo e práticas sociais forjadas 
pelo exercício da dominação. Assim, quem sabe, será possível construir uma nova dimensão do espaço urbano pelos 
sujeitos históricos, tendo em vista a reelaboração de identidades e a pertença à própria comunidade por meio de uma 
releitura crítica da nossa diversidade sociocultural, resistindo à retórica da violência, do caos e da ordem em perigo 
em que estamos imersos cotidianamente.   
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Parte 3: Disponível em: <https://youtu.be/qWrwI7EBpCU> 

Parte 4: Disponível em: <https://youtu.be/habiZT9SQco> 

TV ALERJ. Guia Turístico: Cais do Valongo e Museu dos Pretos Novos. Disponível em: 
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