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RESUMO 

 

A presente pesquisa tem como objetivo complexificar as práticas sociais 

e as relações de pertencimento existentes em um território patrimonializado 

que convive com constantes processos de requalificação urbanística e 

ressignificação de memórias durante as construções e reformulações de 

narrativas históricas. A partir de elementos chaves que caracterizam o objeto 

de pesquisa na região que o abrange, são observadas as idiossincrasias do 

lugar na contemporaneidade. Para isso, conceitos como patrimonialização, 

indústria cultural e globalização serão acionados para desenvolver a análise do 

Morro da Conceição. A investigação foi conduzida a partir do estudos culturais 

que estão alinhados a interdisciplinaridade do Programa de Pós Graduação 

Cultura e Territorialidades-PPCULT. Esta abordagem terá como base teórica 

temas como urbanismo, representatividade, cidade, requalificações, 

especulação imobiliária, territorialidades, identidade, práticas sociais, laços de 

afeto e pertencimento, memória e narrativa.  

Palavras-chave: Morro da Conceição, Porto Maravilha, Patrimonialização, 

Globalização, Indústria Cultural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The present research aims to complexify the social practices and the relations 

of belonging existing in a patrimonialized territory which cohabits with constant 

processes of urban requalification and resignification of memories during 

constructions and reformulations of historical narratives. From key elements 

which characterize the research object in the region it covers, site 

idiosyncrasies on the contemporaneity are observed. For this, concepts as 

patrimonialization, cultural industry and globalization will be activated to develop 

the analysis of Morro da Conceição area. The investigation was conducted from 

cultural studies aligned with the interdisciplinarity of the Post Graduation 

Program in Culture and Territorialities – PPCULT/UFF. This approach will have 

as theoretical basis themes as urbanism, representativity, city, requalifications, 

real estate speculation, territorialities, identity, social practices, bonds of 

affection and belonging, memory and narrative. 

 

Key words: Morro da Conceição, Porto Maravilha, Patrimonialization, 

Globalization, Cultural Industry. 
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INTRODUÇÃO   
 
 

 

 As pernas paralisaram era o medo marcando presença. A certeza de que 

aquele não era um lugar confiável imobilizava o corpo. Não era assalto, não era 

briga e tão pouco o precipício do Pico da Tijuca, era apenas a entrada de um morro. 

Ideias pré-concebidas de uma educação rígida e formal agitavam seu pensamento, 

e nem mesmo um arrasta-pé arretado poderia movê-la dali. Ao som da pergunta: 

Você não confia em mim? Despertou para o presente. Titubeou na resposta, mas 

decidiu encarar. Seria apenas um novo espaço a conhecer e por que não se 

arriscar? 

 Ergueu suas sandálias em busca do primeiro degrau, a cada passo dado o 

coração disparava. Havia temor nesse caminhar, mas lembrou que os filhos do fogo1 

jamais temem em avançar. Seguiu e alcançou uma estrada de paralelepípedos, 

sentindo que acabara de pisar, em Cinco Minutos, as ruas das Divas, das Senhoras 

e das Viuvinhas2. Daí em diante maravilhou-se com as curvas estreitas e de olhares 

curiosos, onde as estradas denunciavam a idade. Não era senhora no fazer das 

práticas do cotidiano, nem tão pouco garota nas histórias de suas calçadas. Podia 

tanto despertar receio a quem lhe observava de fora, pois todas as representações 

sociais no cenário da contemporaneidade apontavam para o sentimento de medo, 

bem como era capaz de maravilhar corações e provocar as mais lindas paixões. Seu 

nome era de avó, de mãe, de senhora cuidadora de crianças, mas não era gente 

nem coisa, era um recanto de almas e corações. Sua história era longa, sua 

existência mais ainda. Teimava em não assimilar palavras e conceitos como 

transformação, preferia ressignificação. 

                                                           
1 Diz-se dos nativos dos signos astrológicos de elemento fogo, como: áries, leão e sagitário.  

2Cinco Minutos, Diva, Senhora e Viuvinha são quatro romances de autoria de José de Alencar que  
encontram-se sob o domínio público. As obras estão entre os chamados romances urbanos, que 
retratam os costumes da sociedade carioca do Segundo Reinado. 
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 Metaforicamente falando, os primeiros traços da tela do Morro da Conceição 

foram desenhados pela autora por pré-conceitos, isso porque a cidade do Rio de 

Janeiro - do mesmo modo que outros centros urbanos - possui uma máscara. Tal 

máscara se faz pelas construções sociais edificadas pelo Estado, pela mídia e por 

tantas outras subjetividades que nos abarcam. Assim, estas construções formam 

habitantes e visitantes que, por vezes, acabam por não conseguir capturar a 

essência que está para além desta camuflagem. Dessa forma, é possível notar que 

a pintura desta visão-desde os seus primeiros rabiscos, até a arte final - se deu 

pelos atravessamentos sociais que todo indivíduo é perpassado em sua trajetória 

em comunidade, grupo ou ambiente social. Tal como reflete Félix Guattari, em 

Micropolítica: Cartografias do Desejo, publicado em 1993, o indivíduo está sempre 

de maneira inconsciente se orientando e se organizando no espaço pelos traçados 

da cartografia do desejo. Diversificadas micropolíticas, rementem a diferentes formas 

de se ingressar na sociedade, nos “ensinando” e “adequando” as novas 

modalidades de se relacionar com o todo. Para ele, vivemos em uma constante crise 

de identidade. É como se o sujeito precisasse se reinventar feito uma peça de teatro, 

onde ele deve interpretar diversos personagens em busca de novos territórios e 

novos mundos, para poder pertencer e integrar o universo maior que o atravessa. 

Abaixo, Guattari: 

 

Somos íntimos dessa incessante desmontagem de território: 
treinamos dia a dia, nosso jogo de cintura para manter um mínimo de 
equilíbrio nisso tudo. Temos de ser craques em matéria de montagem 
de territórios, montagem se possível tão veloz e eficiente quanto o 
ritmo com que o mercado desfaz situações e faz outras. Entretanto, 
não pode ser qualquer natureza de tais territórios: vemo-nos 
solicitados o tempo todo e de todos os lados a investir a poderosa 
fábrica de subjetividade serializada, produtora destes homens que 
somos, reduzidos à condição de suporte de valor. (GUATTARI, 1993, 
p.12) 

 

Conforme a citação acima, percebe-se as desmontagens de território de 

Guattari refletidas sobre o território de pesquisa, cada manifestação cultural 

observada tanto na linguagem, como na comunicação visual e urbana do espaço, 

mostra-se afinizada a ideia do autor como um quebra-cabeças de idiossincrasias da 

região. Sabemos que a topografia da cidade dos cariocas é marcada por regiões 
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montanhosas, mas parte dos habitantes desconhece a realidade das práticas sociais 

destes espaços. O Morro da Conceição se apresenta como um ambiente único na 

cidade dos cariocas; lá a História e a memória parecem fazer parte do cotidiano. 

Com um pouco de sensibilidade é visível observar nas festas, na fé, no bate-papo da 

esquina, na bola jogada pelas crianças na porta de casa e na cerveja gelada tomada 

nos bares de afeto o repasse das tradições. Como boa parte dos morros do Rio de 

Janeiro, a geografia da Conceição também revela as suas segregações e “escolhas” 

de personagens para aquele território. Se em alguns casos o Morro da Conceição 

tem nome de santa e representa a fé de quem o ocupou primariamente, ele possui 

também duas faces ao ser reconhecido ora como Morro do Valongo, ora como 

Morro da Conceição. Uma face parece apresentar-se branca e de origem 

portuguesa, a outra mostra-se negra e em constante disputa de legitimidade pela 

ocupação, por suas territorialidades e pelas possibilidades de novas edificações de 

narrativas históricas. Essa fronte parece tentar lutar por seu lugar na História, pois 

os negros africanos ao chegarem no Morro da Conceição iniciavam as introjeções 

de suas novas “moradas obrigatórias” 

, que os preparariam para a grande sina de suas vidas: a escravidão. Assim, 

quando adentravam o Mercado do Valongo, após longa e sofrida viagem da África 

até o Brasil, os novos habitantes tomavam parte não apenas de restabelecer seus 

corpos, mas também de assimilar uma nova cultura de fé: o Catolicismo.  

Na contemporaneidade, sabe-se aquilo que a mídia e o Estado nos permitem 

conhecer e, a menos que você se “aventure”, ou pertença aos espaços de exclusão, 

a imagem de maior força que chega ao senso comum é a da violência emaranhada 

aos que vivem à margem da sociedade. Entretanto, esses ambientes devem ser 

entendidos como lugares e não como simples espaços, pois são territórios que se 

distinguem por serem espaços vividos; por suas territorialidades. O recorte deste 

trabalho de pesquisa tem como base de formulação esferas de interesse pessoal 

que caminham por questões de afeto e gosto. Tais pontos são chaves para a 

compreensão das inserções no objeto de estudo e suas problemáticas. Sendo 

assim, analisa-se o Morro da Conceição como espaço socialmente construído no 

território da cidade do Rio de Janeiro, tendo como base as singularidades que 

parecem estar pautadas em relações de vizinhança que caminham para os 
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entendimentos das intangibilidades das relações identitárias. Entende-se a presente 

pesquisa como uma oportunidade única de apresentação e compreensão das 

relações de um lugar que convive ao lado de transformações aceleradas na zona 

portuária do Rio de Janeiro. Desde a malha de formação e ocupação, passando pela 

chegada do projeto de requalificação Porto Maravilha com seus eventos de 

promoção do espaço, até a triste presença de uma recente organização do tráfico de 

drogas na região do Adro de São Francisco da Prainha; “conquistas” negativas dos 

fluxos culturais advindos com a especulação imobiliária e espetacularização da 

mídia.  

O recorte espacial é nítido: o Morro da Conceição e suas práticas sociais 

baseadas em relações de afeto e pertencimento. Temporalmente, traçou-se uma 

arqueologia e avançou-se o debate do Morro a partir de suas cotidianidades que 

parece ser o arcabouço da identidade. O tema é o Morro da Conceição, cujos limites 

estão fixados nas áreas planas e de contato com o tecido urbano por quem é 

envolvido, ou seja, o centro da cidade carioca. No capítulo de abertura, em “O 

Território da Conceição”, três aspectos foram colocados como essenciais para 

compreender a organicidade e a história do lugar, sendo elas: quem foram os 

primeiros personagens e suas edificações tangíveis e intangíveis no campo da 

cultura. O que estas construções podem representar nas relações e representações 

simbólicas de quem pertence ao espaço. Qual o principal elo de ligação que atua no 

cosmo místico do território que caminha pelo campo impalpável e concreto das 

relações de pertencimento e reafirmação de laços da identidade. Dessa forma, com 

base na pesquisa de Sigaud e Pinho (2000), o tópico 1.1 “Paralelepípedos, ruínas, 

fortes e fortalezas: a escrita histórica e geográfica da identidade do Morro da 

Conceição”, procurou historicizar o objeto de pesquisa, apontando os portugueses 

como os primeiros personagens que ocuparam o Morro da Conceição. No item 1.2 

“Morro da Conceição e a arquitetura de introjeção de valores e comportamentos”, 

através de Zarankin (2012) coloca-se o papel da criação de muros e paredes na 

urbanização. Nesse momento, o autor elucida questões que ajudarão o leitor a 

entender os condicionamentos e as restrições que os seres sociais enfrentam nos 

processos de comunicação espacial impostos por limites de portas e paredes do 

universo da arquitetura. Adiante, em 1.3 “Conceições entre nós: a presença, a força 



17 

 

e a memória que reata os laços de afeto, pertencimento e as territorialidades na 

celebração ao dia de Nossa Senhora da Conceição”, Priore (2000) e Burke (1999) 

contextualizam a festa e as celebrações da fé no espaço social das relações como 

mantenedora dos laços de amizade e preservação das tradições. 

Na segunda parte da dissertação de pesquisa, em “Os encontros da 

Conceição”, foram observadas as relações de pertencimento do Morro da Conceição 

através dos diversos modos de se estabelecer os encontros. Nesta fase coloca-se a 

questão dos encontros por concepções que passeiam do sagrado ao profano, 

passando pelo entendimento dos espaços de convívio inseridos nas lógicas de 

patrimonialização e do conceito das cidades empreendimentos. No tópico 2.1 “O 

território: festas do alto e da pista”, relatou-se duas festas que celebravam o 

tradicional dia de São Jorge, realizado no dia 23 de abril de 2014. Com base em 

Magnani (2011), compreendeu-se os encontros festivos pelo campo da religião. 

Neste tópico, priorizou-se a análise do conflito entre uma nova tradição introduzida 

pela chegada de novos moradores (denominados como agitadores culturais), em 

processo comparativo com a tradicional celebração ao dia de São Jorge promovida 

pelo Afoxé Filhos de Gandhy. Em 2.2 “Celebrações da pista: tradições e práticas 

sociais que provocam interferências nas territorialidades da Conceição”, novamente 

nota-se a presença do Afoxé Filhos de Gandhy como entidade contribuinte para a 

identidade do Morro por meio da celebração da festa de Yemanjá. No item 2.3 

“Encontros do ‘alto’: Entre as rezas e os livros”, foi estabelecida uma narrativa que 

analisa aquele que parece o maior encontro de afirmação de laços afetivos do Morro 

da Conceição, ou seja, a procissão à Nossa Senhora da Conceição. Atrelado a isso, 

buscou-se a compreensão de uma nova festividade introduzida na região que 

sugeriu uma espécie de disputa territorial. Assim, o festival literário do FIM-Fim de 

Semana do Livro no Porto entrou para o campo das observações e análises como 

veículo de novas introjeções culturais. Na última fase deste capítulo, 2.4 “Pedra do 

Sal: um museu de práticas a céu aberto no pé do Morro da Conceição”, 

desenvolveu-se uma analogia entre a Pedra do Sal e um museu sem paredes de 

concreto. Como base de entendimento, considerou-se a Pedra como um território 

que busca a emancipação do território de origem, ou seja, o Morro da Conceição. 

Diante de tantas práticas que legitimam a cultura negra e a tradição afro, entendeu-
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se essa entrada como uma das mais atuantes nas edificações simbólicas do projeto 

de pesquisa. Complexificando a Pedra do Sal na contemporaneidade, esta entrada 

foi percebida como a região que mais contribui para a descontrução e reformulação 

de permanências culturais que contribuem para a memória social. Além disso, 

observa-se as especulações imobiliárias ocorridas após a execução do projeto Porto 

Maravilha como atravessamentos que geram impactos nos discursos da 

patrimonialização e nas práticas tradicionais que enfrentam a espetacularização do 

espaço advindas com a crescente materialização do conceito de indústria cultural. 

Tendo em vista que o Morro da Conceição é um espaço patrimonializado, no 

capítulo 3 foi trabalhado aspectos voltados para o entendimento da ideia de 

patrimônio. Assim, “Cotidiano patrimonializado: as sociabilidades pautadas nas 

lógicas de patrimônio, indústria cultural e turismo” buscou apresentar três fatores 

importantes para a análise do território de pesquisa. Dessa forma, no tópico 3.1 “A 

ideia de patrimônio”, tentou-se relatar a história, contextualizar e conceituar o termo 

patrimônio. Adiante, no item 3.2 “A indústria cultural nos espaços patrimonializados: 

lugares inseridos na lógica de turismo cultural e os caminhos dos fluxos culturais da 

identidade”, abordou-se o conceito de “indústria cultural” de Debord como conceito 

base para a análise do Morro da Conceição inserido nestes processos. Por fim, em 

3.3 “O Morro Empreendimento: enfrentamentos e transtornos das tradições 

comunitárias do Morro da Conceição em uma cidade com pretensões ao modelo de 

‘cidade global’ pela ótica das ressignificações urbanísticas da Zona Portuária do Rio 

de Janeiro”, percebeu-se a Conceição compreendida no Porto do Rio de Janeiro 

diante de todos os atravessamentos que tal localização pode conferir a um território 

que convive com a lógica de uma cidade empreendimento que parece almejar o 

formato de cidade global. 
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CAPÍTULO 1 

O TERRITÓRIO DA CONCEIÇÃO 

 

 

 

No capítulo de abertura busca-se a aproximação do tema com leitor.  Para 

isso, colocou-se como necessidade apresentar o Morro da Conceição pelo campo 

da tangibilidade e intangibilidade das relações. Nesta primeira fase, relata-se a 

história da malha de formação e ocupação da Conceição até as apropriações 

contemporâneas da região. Como contextualização teórica no capítulo de abertura, 

optou-se pela articulação de saberes em campo com o conhecimento da erudição. 

Sendo assim, nesta primeira abordagem, serão considerados os conceitos tradição, 

identidade, festa e fé como importantes chaves para compreensão e ilustração do 

território da Conceição. Em “Paralelepípedos, ruínas, fortes e fortalezas: a escrita 

histórica e geográfica da identidade do Morro da Conceição”, relata-se o objeto de 

pesquisa de forma histórica. Adiante, no tópico “Morro da Conceição e a arquitetura 

de introjeção de valores e comportamentos”, observa-se a arquitetura do lugar como 

importante edificador de mensagens que atuam na representação simbólica do 

espaço.  Por fim, em “Conceição entre nós: a presença, a força e a memória que 

reata os laços de afeto, pertencimento e as territorialidades na celebração ao dia de 

Nossa Senhora da Conceição”, admite-se a identidade local como entrelaçada e 

planejada por laços de fé e crença Cristã-Católica. Ainda neste tópico, coloca-se a 

procissão à Nossa Senhora da Conceição como a festa de tradição que tem por 

aspecto as intenções de reatar e restabelecer os laços de afeto e pertencimento da 

comunidade.  Neste diálogo, foram introduzidos na narrativa autores como: Andrés 

Zarankin (2012), Peter Burke (1999), Eric Hobsbawm (1994) e Michel de Certeau 

(1994). 
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1.1 Paralelepípedos, Ruínas, Fortes e Fortalezas: a escrita histórica e 

geográfica da identidade do Morro da Conceição 

 
 

Para além das características geográficas, os morros iniciaram sua história 

funcionando como lugares de habitação para ocupação e controle dos territórios 

conquistados durante o colonialismo das civilizações. No Rio de Janeiro a história 

não se fez diferente, pois as regiões montanhosas possuíam destaque e 

singularidade no horizonte carioca desde os primórdios da fundação. A cidade do 

Cristo Redentor, curiosamente, nasceu ao pé de um morro, ou seja, ao pé do Pão de 

Açúcar. Tal curiosidade se faz mais interessante se observarmos a história de 

formação e criação da cidade do Rio de Janeiro de forma crítica e contextualizada, 

dentro da conjuntura social do século XXI e pelas incongruências entre as práticas e 

as formações de discursos desenvolvidas durante os processos históricos e culturais 

existentes nestes processos. Isso porque, é interessante ressaltar que a malha de 

formação da cidade do Rio não veio da pista (lugar de legitimidade de discursos na 

contemporaneidade), mas sim do morro (espaço de luta e disputas de voz na 

sociedade na atual). Digamos que perceber a História do Rio de Janeiro–que se 

entrelaça bastante com a História do Brasil- requer a sensibilidade de abrir-se para 

ouvir o outro. Entretanto, ouvir o outro na contemporaneidade é ter de buscar focar-

se menos no “centro”, é tentar ouvir as “beiradas da urbanização”, ou quem sabe, 

por outra perspectiva, seja também procurar ouvir o “centro da urbanização”, ou 

ainda, tentar escutar quem sabe ocupar, ocupou e ocupa territórios montanhosos e 

planos desde o início da construção de uma nação chamada Brasil. Para ilustrar o 

objeto de pesquisa, trago um mapa com os limites do Morro da Conceição em 

destaque ilustrado. 
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Adiante com a narrativa histórica sobre os morros do Rio de Janeiro, é 

complementar a informação relatar que após a ocupação do Pão de Açúcar ocorreu 

logo em seguida a primeira transferência de núcleo original para o Morro do Castelo, 

que antes de ter seu nome transferido para Castelo, chamava-se Morro do 

Descanso. Após este fato, Portugal buscou controlar e dominar o território ocupando 

a área que tinha como vértices os quatro morros de uma baia do Rio de Janeiro. A 

busca pelo controle, que foi planejada de modo estratégico para garantir a defesa do 

sítio conquistado, caminhava pelo controle armado e pela vigília da fé, pois do alto 

dos morros as primeiras construções eram as fortalezas e as igrejas. Parece que o 

domínio do colonizador deveria ser exercido por meio de duas forças que atuavam 

no território físico e mental, ou melhor, a vigilância e o controle tinham de se fazer no 

campo tangível e no intangível dos corpos e do espaço. Assim, os primeiros 

habitantes portugueses erguiam suas casas ao lado da abertura de caminhos 

sinuosos, de becos e escadas de acesso de comunicação com os terrenos planos 

conquistados. Isso porque, o morro não era lugar de exclusão nesta época, ao 

Fotografia aérea da região do Morro da Conceição/bairro da Saúde, Centro 
Fonte: GoogleMaps, 2014 
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contrário, os portugueses sabiam como ocupar o território com beleza e intimidade, 

remontando assim, na prática do dia-a-dia, os lugares de acolhimento de sua terra 

natal. 

 

Em um novo mundo, a conquistar e defender, os portugueses 
reproduziram as conformações físicas e afetivas das cidades de sua 
terra natal: os Morros do Castelo, de Santo Antônio e da Conceição, 
na forma como foram se constituindo ao longo do tempo, nos fariam 
recordar os bairros de Alfama e da Moraria. (SIGAUD E PINHO, 
2000, p.10) 

 

A malha de ocupação e urbanização dos morros não pareciam possuir um 

projeto de ocupação acabado e planejado, pois os morros habitados pelos 

portugueses refletiam as práticas cotidianas de Portugal. A arquitetura do espaço e a 

urbanização não buscavam o isolamento da comunidade habitante, a base da ideia 

era a ocupação, fato que refletia o Expansionismo e Colonialismos Português. Sua 

territorialização seguia os fluxos culturais e os atravessamentos de cada indivíduo 

integrante daquela comunidade. A ideia de comunidade, no sentido de comuna e 

colaboração, talvez funcionasse bem nos morros de outrora, pois as pontes, as 

escadas e as ladeiras mostravam o interesse comum em estabelecer uma 

comunicação entre as comunidades do alto com as comunidades planas. 

A partir das organizações espaciais, os morros apresentavam as suas 

necessidades de locomoção e diálogo entre eles e o sítio conquistado, no caso, o 

Rio de Janeiro. Nessa relação, os afetos, as memórias e as melancolias exalavam e 

exaltavam os lugares de pertencimento que cada habitante guardava em seus 

atravessamentos. Não apenas no plano da concretude, mas também nos saberes 

das práticas, nas tradições e toda a cultura eram perpassadas em seus costumes e 

modos de transmissão das tradições, tradições estas que foram continuadas para 

além dos atlânticos. 

É nesse estado de nostalgia que o Morro da Conceição, nosso objeto de 

estudo, foi erguido. Pois, para compreender a Conceição é preciso a experiência 

empírica atrelada à erudição intelectual, porque a entrada e permanência neste 

território apresenta aos cinco sentidos do homem a possibilidade da 
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desterritorialização da mente e do corpo. Sendo assim, manter-se nesta nostalgia 

não é apenas uma forma de contextualizar teoricamente esta pesquisa, afinal, a 

História é a chave da compreensão das relações deste estudo. Dessa forma, um 

fato importante de modificação no cenário da habitação do Rio de Janeiro foi a 

chegada da “modernidade”. Ao lado do conceito de Estado Moderno, a ideia de 

progresso republicano se expandiu. Já não podia mais existir na modernidade a 

memória dos tempos do Império, sendo assim, como consequência deste processo 

muitos morros foram abaixo. Ainda que fosse preciso criar bulevares e alargar as 

vias de acesso e comunicação na cidade do Rio, o Morro da Conceição sobreviveu 

aos processos de apagamentos tornando-se um dos remanescentes dos quatro 

morros que delimitava o núcleo originário da cidade, sendo ele o único que foi 

residencial e permaneceu assim desde o século XVIII. 

De algum modo o Morro da Conceição foi preservado e sobreviveu aos 

desejos das ressignificações e apagamentos de memória durante a corrida pelo 

avanço, ou seja, pelo progresso da cidade carioca. Talvez por se situar no coração 

financeiro da cidade, localizado na zona portuária do Rio de Janeiro, conformou-se 

ao esquecimento do poder público e de seus “vizinhos” frequentadores das 

“estradas do centro financeiro”. Escondido entre edifícios altos e antigos armazéns, 

a Conceição resistiu como área residencial ás tentativas dos constantes planos 

urbanísticos que desestimulavam a moradia no centro, sendo assim: 

 

Penetrar seus acessos, subir por suas ladeiras ondulantes é iniciar-se 
em uma outra cadência, em uma outra atmosfera, em uma outra 
respiração. É experimentar um contraste inevitável ao sair da 
pulsação nervosa do centro de negócios, ou da batida silenciosa da 
paisagem erma e cinza de um porto hoje quase totalmente 
desativado. (SIGAUD E PINHO, 2000, p.11) 

 

Longe dos olhos, mas perto do coração, como diria o poeta, o Morro da 

Conceição sobreviveu graças ao seu desaparecimento no horizonte carioca. Isso 

porque, com a chegada dos prédios modernos e seus arranha-céus a Conceição 

saiu dos olhos dos transeuntes, sendo apagada no cenário visual dos 

frequentadores do centro da cidade do Cristo Redentor. Sendo assim, o que 
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mostrava-se como um problema, também apresentava-se como solução, pois 

quando o Morro foi retirado do horizonte da modernidade, veio seguido do 

esquecimento do Estado e a preservação natural de práticas sociais tão distintas 

cultivadas no cotidiano dos habitantes daquele lugar. Com menor interferência dos 

governos, seu processo histórico praticamente fixou-se no tempo da colonização, 

minimizando os fluxos e as introjeções de novas territorializações. Sendo assim, o 

Morro da Conceição continuou seu legado no cenário carioca como “um patrimônio 

histórico, urbanístico de relações irrefutáveis com a evolução da cidade e com o 

surgimento de importantes manifestações religiosas e culturais” (SIGAUD E PINHO, 

2000:12). Abaixo, a foto de Augusto Malta mostra o Morro da Conceição 

perfeitamente visível da Praça Mauá. 

A imagem é do início do século XX, na primeira década de 1900. A 

característica urbana da Conceição se dá por meio da relação de construções 

arquitetônicas, de monumentos tombados e um rico conjunto vernacular3 que 

atrelado às edificações patrimonializadas ganham maior valor devido à integração 

com o todo do que quando observada de modo individual. No ponto mais alto, está o 

Palácio Episcopal e a Fortaleza da Conceição. Lá em baixo, a Igreja de São 

Francisco da Prainha, que atualmente finalizou seu projeto de restauro arquitetônico 

e foi reinaugurada no dia 7 de Julho de 2014. Juntos, formavam os dois poderes 

constituídos da colônia, ou seja, o clero e a armada. Caminhando pelas estradas de 

                                                           
3 Denomina-se arquitetura vernacular a todo o tipo de construção arquitetônica em que se utiliza 
materiais e recursos do próprio ambiente em que a edificação é construída. Dessa forma, ela 
apresenta caráter local ou regional. 

Pç. Mauá, Centro; Morro da Conceição ao fundo a direita. Foto: Augusto Malta, 1906.  
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paralelepípedos encontramos casas em ruínas, algumas conservadas, reformadas e 

até restauradas4 como as edificações vistas no Adro de São Francisco da Prainha. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Dispõe pelo IPHAN-Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, na portaria nº 420, de 22 
dezembro de 2010 como definição de restauro, reforma e requalificação as seguintes definições no 
capítulo 1 do Art. 3º: IV - Reforma Simplificada: obras de conservação ou manutenção que não 
acarretem supressão ou acréscimo de área, tais como: pintura e reparos em revestimentos que não 
impliquem na demolição ou construção de novos elementos; substituição de materiais de 
revestimento de piso, parede ou forro, desde que não implique em modificação da forma do bem em 
planta, corte ou elevação; substituição do tipo de telha ou manutenção da cobertura do bem, desde 
que não implique na substituição significativa da estrutura nem modificação na inclinação; 
manutenção de instalações elétricas, hidro sanitárias, de telefone, alarme, etc.; substituição de 
esquadrias por outras de mesmo modelo, com ou sem mudança de material; inserção de pinturas 
artísticas em muros e fachadas; V - Reforma ou Reparação: toda e qualquer intervenção que implique 
na demolição ou construção de novos elementos tais como ampliação ou supressão de área 
construída; modificação da forma do bem em planta, corte ou elevação; modificação de vãos; 
aumento de gabarito, e substituição significativa da estrutura ou alteração na inclinação da 
cobertura; VII - Restauração: serviços que tenham por objetivo restabelecer a unidade do bem 
cultural, respeitando sua concepção original, os valores de tombamento e seu processo histórico de 
intervenções. 

 

 

Conjunto de imagens que compõem características arquitetônicas do Morro da Conceição. Como a 
Fortaleza da Conceição (imagem superior no lado esquerdo), antigo Palácio Episcopal; casas no Adro 
da Igreja de São Francisco da Prainha (superior direita); Capela de Nsª. Da Conceição (inferior 
direita); Rua do Jogo da Bola (inferior centro); Igreja de São Francisco da Prainha (inferior direita).  – 
Visita de campo, ano 2010/2013. 
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Descendo mais um pouco, até chegar ao Largo da Baiana, nos deparamos 

com a Pedra do Sal. Neste local encontramos a pedra patrimonializada que no 

século XIX era palco de festas e rituais de candomblé, hoje, é lugar de celebração 

da herança negra através de festas e de comemorações religiosas. Era lá que se 

achavam as “tias baianas”, que em suas casas cultivavam o jongo e o batuque, que 

mais tarde se transformou em partido alto, gerando a base para o nascimento do 

samba na Praça XI. 

 

 

 

 

 

 

 

Roda de Partido Alto no Largo João da Baiana/Pedra do Sal, Dia do Samba. 
Visita de campo, 2014. 

Apresentação do Afoxé Filhs de Gandhi, Dia da Consciência Negra. 
 Visita de campo, 2014. 
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Próximo ao Morro da Providência, o Morro do Valongo - território que compõe 

uma das faces do Morro da Conceição,  e que suas origens remotam ao periodo das 

invasões francesas na cidade do Rio de Janeiro, isto é, durante o século XVIII - 

convive com as realidades violentas e de exclusão dos morros contemporâneos. 

Perante o Estado, o Morro da Conceição é um só; de nome único e com 

características generalizadas. Entretanto, ao circularmos no espaço percebemos 

que o discurso vigente na boca dos moradores se faz diferente do Estado. Isso 

porque, os habitantes da região do Jardim Suspenso do Valongo, localizada na Rua 

Camerino – antes conhecida como Rua do Valongo, a rua principal do mercado de 

escravos do Valongo (HONORATO, 2010) -, se reconhecem como moradores do 

Morro do Valongo.  

Na Casa da Guarda, que fica no alto do Jardim Suspenso do Valongo, que 

data do final do século XIX, funcionou como casa do administrador do jardim e 

também depósitos de ferramentas de manutenção. Por sirtuar-se na área do antigo 

Morro do Valongo e a muralha do Jardim Suspenso do Valongo seguindo o contorno da Rua 
Camerino. O Morro do Valongo é uma das face do Morro da Conceição e suas origens vem do XVIII, 
seu nome é por estar voltado para a porção geográfica denominada Valongo. Foto: João Maurício 
Bragança, 2008. 
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mercado do Valongo, sua história é muitas vezes confundida com as histórias das 

antigas casas de engordas do mercado, que após longa viagem da África até o 

Brasil os africanos escravizados chegavam bastante debilitados, assim, nas casas 

de engorda eles recebiam tratamentos para que estivessem aptos a serem vendidos 

(HONORATO, 2010). Depois da reforma do Projeto Porto Maravilha, a Casa da 

Guarda tornou-se um centro cultural que abriga objetos arqueológicos encontrados 

durante as escavações das obras no Jardim Suspenso do Valongo. Tal fato nos faz 

refletir sobre as apropriações e denominações do território, pois nesta região 

observa-se a maior presença de moradores negros, de casas empobrecidas, de 

moradias alugadas e de um medo maior de interferência da violência visto que esta 

face do Morro possui maior comunicação geográfica com o Morro da Providência. 

Além disso, antes das reformas o Jardim Suspenso do Valongo recebia a “visita” de 

pessoas de rua, e também pelo abandono muitos dependentes químicos que 

utilizavam o espaço para dormir e consumir entorpecentes. A seguir, três imagens, 

na primeira à esquerda, uma usuária crak posando em frente a Casa da Guarda, a 

segunda, de 2008, e a terceira, de 2012, as duas à direita, compõem juntas um 

comparativo do Jardim Supenso do Valongo após a reforma do Porto Maravilha. 

Usuária de crak posando em frente a Casa da 
Guarda, 2008. Foto João Maurício Bragança 

Jardim Suspenso do Valongo, em 2012, 
reformado. Foto João Maurício Bragança 

Jardim Suspenso do Valongo, em 2008, 
depredado. Foto João Maurício Bragança 
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É importante dizer que o contexto histórico da região está aqui sendo 

colocado como uma possível justificativa para a realidade atual descrita acima, 

afinal, no ano de 2014 algumas queixas de moradores foram ouvidas sobre a 

presença inédita da venda de drogas a varejo. Essa realidade trouxe bastante 

desconforto aos moradores do Morro do Valongo, pois estes afirmavam que o local 

estava em processo de mudança devido a grande visibilidade que a região estava 

adquirindo pelas interferências do Porto Maravilha na região. Eles relatavam que 

nunca havia sido registrada violência ou venda de drogas no espaço, mas com o 

crescente turismo os “moleques” do Morro da Providência estavam invadindo a 

região do Valongo para fazer do lugar espaço de venda de drogas. O fato descrito 

nos faz observar que se inicialmente o Morro da Conceição foi ocupado por 

portugueses, ele não permaneceu Português por toda a sua existência. Através dos 

processos históricos, houve a introdução dos africanos durante a escravidão e pós-

escravidão no Brasil. Adiante, nordestinos ocuparam o lugar e introjetaram seus 

valores na Conceição. Sendo assim, é curioso perceber que o Morro da Conceição 

coexiste como um universo de descendentes europeus, africanos e nordestinos. 

Entretanto, apesar da presença de personagens que ora são narradores, ora são 

excluídos, não se configura como um morro à margem da sociedade. 

Se este local remonta a realidade de séculos passados pelo aspecto da 

morfologia urbana, as práticas sociais e cotidianas deste local não mostram-se como 

os únicos arcabouços da preservação das tradições do espaço. Pois, a narrativa que 

propaga o Morro da Conceição como um lugar que parou no tempo devido aos 

abandonos do Estado, mantendo-se praticamente com a mesma característica da 

malha de formação tanto na tangibilidade e intangibilidade das relações, não confere 

ao percebermos que a modernização se deu através da entrada de novos 

personagens no território durante o tempo, ou seja, ela se fez pela presença de 

novos olhares manifestados na concretude das modernas edificações e reformas 

arquitetônicas. Dessa forma, é de fundamental importância compreender que a 

realidade da Conceição está para além das práticas, pois estas habitam nos 

discursos arquitetônicos, patrimonializados, humanizados e na cotidianidades de um 

espaço que foi e é testemunha de diversas transformações históricas da zona 

Portuária do Rio de Janeiro. 
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1.2 Morro da Conceição e a arquitetura de introjeção de valores e 

comportamentos 

 

 

Na cidade do Rio de Janeiro, bem no alto da zona portuária, sobrevoa mais 

um morro. Diante de tantos que sucumbiram aos “apelos” de violência no mundo 

contemporâneo, o Morro da Conceição não “amaldiçoa”5  a urbes carioca. Aliás, ele 

parece fazer coro com o Cristo Redentor, que se de um lado abençoa com seus 

braços, em outro ponto distante, tem sua “mãe”, que dessa vez atende pelo nome de 

Conceição, agraciando a todos com a sua beleza. No alto de seus domínios, 

próximo a fortaleza dos homens6, há também a imagem de Nossa Senhora da 

Conceição. Em uma espécie de miscigenação de crenças, o homem parece desejar 

proteger o território pelo físico e pelo invisível. Ou seja, pela força do armamento e 

pela fé. Como dito anteriormente, perceber a Conceição é ter em mente que a 

história e a memória se perpetuam no caminhar físico e mental de cada construção 

arquitetônica do espaço e das relações que parece formar a “arquitetura do 

cotidiano” do Morro da Conceição. Inspirado em Andrés Zarankin (2012), o termo 

acima entre aspas foi parafraseado de “arqueologia do cotidiano”. Neste termo, 

Zarankin observa o dia-a-dia a partir de leituras metafóricas sobre paredes e muros 

das urbes. Ele coloca tais construções como “corpos congelados”, encaminhando o 

leitor a perceber os lugares de ocupação do território que cada muro ou parede pode 

representar nas edificações simbólicas das relações do espaço.  

Entendido como um lugar distinto na cidade dos cariocas, e até como um 

bairro particular, o Morro da Conceição parece se destacar por sua particular beleza, 

vista tanto na arquitetura do espaço, quanto nos hábitos e costumes de quem ocupa 

                                                           
5 Entende-se a palavra amaldiçoar no sentido figurado; como uma leitura metafórica e um pouco 
negativa sobre a realidade dos morros cariocas. Tendo em vista que tais territórios são vistos na 
contemporaneidade como lugares de violência e à margem da sociedade, sabendo que a presença 
do Estado se faz a partir de Unidades Pacificadoras, o termo “amaldiçoar” traduz e explicita a 
condição dos morros da cidade do Rio de Janeiro no cenário do cotidiano carioca como territórios de 
abandono e esquecimento por parte do governo.  Sendo assim, dizer que o Morro da Conceição não 
amaldiçoa a cidade está diretamente ligado a questões de segurança, organização e habitação do 
espaço como características marcantes da maioria dos territórios marginalizados do Rio de Janeiro.  
6 Termo utilizado como referência à Forte de Nossa Senhora da Conceição.  
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o lugar. A origem do nome deve-se a uma homenagem à Nossa Senhora da 

Conceição feita através da construção de uma pequena capela erguida no topo do 

morro, em 1590, pela devota Maria Dantas. Anos depois, a capela e as terras do 

local foram doadas aos frades do Carmo para a edificação de um convento. Mais 

tarde, em 1659, monges capuchinhos, de origem francesa, principiaram a 

construção do projeto daquele que seria, décadas depois, o Palácio Episcopal. Para 

além dos dados históricos, o Morro da Conceição mostra-se como um cantinho da 

cidade do Rio de Janeiro que sobreviveu até o século XXI, de certa forma, 

escondido do grande convívio dos moradores do Rio de Janeiro. Entretanto, desde 

os anos 80 e 90 a região desperta olhares carinhosos aos visitantes da região, pois 

o local desloca o indivíduo para tempos distantes, similares aos períodos urbanos do 

período colonial. 

Sabe-se que desde o início da urbanização da cidade do Rio de Janeiro, as 

encostas foram ocupadas como forma de criar defesas contra prováveis invasores. 

No alto dos morros, durante a colonização, o Exercito Português instalou canhões e 

fortalezas que vigiavam e guardavam toda a Baía de Guanabara. Como já foi dito, a 

história da formação e ocupação do Morro da Conceição não se distancia do fato 

acima, ela também está atrelada a uma das invasões sofridas pela monarquia 

portuguesa: a Invasão Francesa no século XVIII. O Forte da Nossa Senhora da 

Conceição, hoje Museu Cartográfico do Exército, funcionou como ponto inicial para 

que se fosse formada a malha de ocupação, urbanização e habitação do Morro da 

Conceição. Como um morro patrimonializado, as reformas convivem ao lado de 

requalificações, de restauros e de abandonos. Casas esquecidas e deterioradas 

pela ação do tempo, onde só restam as fachadas, convivem ao lado de casas 

reformadas nos moldes modernos, que ainda, se relacionam com a presença do 

restauro e das requalificações advindas de projetos de revitalização postas pelos 

governos durante os processos históricos de urbanização da cidade do Rio de 

Janeiro. Como exemplo atual utiliza-se o projeto Porto Maravilha, que tendo iniciado 

sua atuação no ano de 2010 vem criando intervenções no Morro da Conceição por 

meio de calçamentos, sinalizações e restauros apresentados na Igreja de São 

Francisco da Prainha e no Jardim Suspenso do Valongo. Essas são duas entradas 

específicas que dão acesso ao Morro da Conceição, onde a presença da cultura 
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africana convive ao lado da cultura portuguesa. Um misto de disputas entre Madeira 

X Alumínio, Argamassa com Óleo de Baleia X Cimento, Muros de Lajotas X Paredes 

de Chapisco traduzem as constantes apropriações do espaço por parte dos 

habitantes e do Estado. São muitas as formas de ser ler o discurso codificado dos 

espaços e as estruturas arquitetônicas (Zarankin, 2012), sendo assim para se 

analisar a Conceição é preciso ter em mente as bricolagens e os rastros das 

ressignificações simbólicas da identidade perpassadas pelos atravessamentos da fé 

católica e pela cultura de origem africana.  A seguir estão algumas imagens do 

Morro da Conceição, onde a sequencia segue a lógica da escrita textual. Portanto, 

as imagens pretendem colorir o imaginário do leitor com as seguintes imagens: Forte 

da Nossa Senhora da Conceição, hoje Museu Cartográfico do Exército. Adiante a 

Igreja de São Francisco da Prainha já restaurada. O Jardim Suspenso do Valongo 

também já restaurado pelo projeto Porto Maravilha. Após, uma sequência de 

imagens que mostram os diversos tipos de arquitetura de casas e os calçamentos 

do Morro. 

Imagens do Forte de Nossa Senhora da Conceição – Visita de campo, 2016 
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Igreja de São Francisco da Prainha, celebração de missa após as reformas. 

Visista de campo,  2014. 

Adro de São francisco da 

Prainha. Visita de campo, 

2010. 

Jardim Susenso do Valongo 

após as reformas do Porto 

Maravilha. Visita de campo, 

2013. 
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 Conjunto de imagens com algumas das características das transformações arquitetônicas ocorridas 
no Morro da Conceição. Do calçamento pé de moleque ao paralelepipedo da rua, da casa típica 
portuguesa com beira ao edifício assobradado. Visita de campo, 2010-2014. 
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Sabe-se que toda ação humana é social (Zarankin, 2012) e está inserida em 

um contexto de relações estabelecidas com outros seres humanos e suas 

construções materiais. A cultura tangível está proporcionalmente associada à cultura 

intangível em questões ligadas ao repasse das tradições, das mensagens e suas 

subjetividades. Nessa relação estão os produtos das ações humanas, que atuam 

como ferramentas de edificação de sentidos no cotidiano do indivíduo. Sabemos que 

o espaço urbano aproxima e afasta pessoas por meio de pontes, calçadas, paredes, 

muros e portas. Se as casas e apartamentos são lugares de privacidade, as praças, 

os shoppings e as ruas devem ser lugares de comunicação; de encontros. 

Entretanto, a comunicação não se faz apenas entre corpos, mas sim através daquilo 

que Zarankin chama de corpos congelados. De acordo com o autor, existem muitas 

formas de se ler discursos codificados nos espaços e estruturas arquitetônicas 

vivenciados no cotidiano. Para ele tais discursos são imperceptíveis nos 

deslocamentos de um lugar ao outro, entretanto, eles estão ali, nos comunicando, 

nos informando e transmitindo algum tipo de mensagem. De muitas formas nosso 

corpo executa as leituras destes discursos, podendo ser através de “circuitos, 

texturas, cores, luminosidades, amplitudes e tamanho” (ZARANKIN, 2012: 22). 

Assim, as interpretações de sentidos caminham pelo campo das sensações, que 

podem se tornar variáveis a partir das leituras de cada corpo, pois estas não são 

leituras traduzíveis em palavras estabelecidas no universo consciente, mas sim 

àquelas que são decodificadas pelos atravessamentos do indivíduo e atuam no 

campo simbólico das relações e representações sociais. Sim, mas e os “corpos 

congelados” de Zarankin? O que tem a ver com as relações afetivas, com as 

resistências e com as práticas sociais do Morro da Conceição?  

Para explicar a pergunta acima, que de fato nos ajuda a compreender o 

recorte da pesquisa, é preciso ter em mente o porquê da criação de muros e 

paredes na urbanização. Inspirada em Zarankin, entende-se que a forma de 

materialização de distâncias físicas entre os atores sociais se faz pela arquitetura do 

espaço, ou seja, por muros e paredes. Estes podem ser compreendidos como 

restrições que condicionam o encontro entre os seres humanos, ou seja, como 

limites. Nos espaços fechados, as paredes fazem com que pessoas se adaptem às 

necessidades e decisões daqueles que controlam o espaço, pois “os limites 
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permitem reforçar identidades e relações entre pessoas, ao mesmo tempo em que 

possibilitam excluir o estranho [o outro]” (ZARANKIN, 2012: 23). Ao concatenarmos 

as ideias e transportamos tal conceito para a realidade do objeto de pesquisa, 

observamos que as relações afetivas e de identidade do Morro da Conceição 

utilizam-se de barreiras e paredes que delimitam e determinam quem são “os 

nossos” e o “os outros”.  Ou seja, as entradas do Morro apresentam os donos do 

espaço de acordo  com a proximidade de suas casas. Em geral, as diversas 

entradas são utilizadas com maior frequência pelos mesmos moradores daquele 

ambiente, o que reforça os laços de vizinhança, afetividade e manutenção da 

identidade.  Além disso, o posicionamento das casas definem as interações dos 

habitantes com o território, sendo assim, os bares e a festas contam com a maior 

frequência dos moradores mais próximos à festividade. Nessa relação, tende a 

ocorrer uma manutenção da identidade e da regras de convívio.  

Quando planeja-se uma estrutura particular, pode-se construir uma relação 

duradoura e com encontros mais frequentes. Assim, os encontros com aqueles com 

quero me relacionar são facilitados pelos acessos que a barreiras (muros e paredes) 

estabelecem com indivíduos. O contrário também ocorre, pois “os outros”, os que 

pretendem excluir, são afastados com encontros menos frequentes. Desse modo, a 

arquitetura nos recorda, ou recorta quem somos e como nos localizamos no mundo 

(Zarankin, 2012). De fato, se a memória ocupa um lugar de destaque nas 

edificações simbólicas, as construções arquitetônicas funcionam como testemunhas 

e narradores da História, estes são os “corpos congelados” de Zarankin, que unidos 

à urbes constroem e propagam o discurso vigente de uma época. Entretanto, essa 

não é a única função e compreensão entregue aos “corpos congelados”, tal conceito 

pode ser entendido como demarcação de lugares nos diálogos do cotidiano. Isso 

porque, as paredes e muros colocam para a sociedade noções de pertencimento e 

exclusão a partir das delimitações de espaços. É como se o discurso programado se 

fechasse em círculos com corpos que bloqueiam a entrada de indesejados e abrem 

espaço na roda para os desejados, afinal: 

 

Um dos mecanismos empregados para produzir sensações de 
separação são os muros perimetrais, limites entre espaço privado e o 
público. Estes muros geram uma desconexão (física e simbólica) 
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entre o interior e o exterior, dividem dois espaços (dentro e fora) e 
diferenciam o lugar dos habitantes do dos estranhos. A interação 
entre estas duas dimensões passa a estar mediada por uma estrutura 
material que condiciona e normaliza esta relação. Já as portas se 
transformam em ferramentas para filtrar pessoas. (ZARANKIN, 2012, 
p.23)  

 

Com base na reflexão acima, pode-se afirmar que as paredes e as 

organizações do espaço interno expressam principalmente discursos de 

comunicação objetivados aos próprios habitantes de tais unidades domésticas, pois 

se as paredes possibilitam a separação e criação de dois espaços, ou seja, os de 

dentro e os de fora, duas realidades estão formadas. Sendo assim, as significações 

do Morro da Conceição construídas através de narrativas arquitetônicas, parecem 

significar de uma forma aos moradores e de outro modo aos visitantes. Entretanto, a 

singularidade da Conceição não se faz apenas pelas relações internas, visto que o 

micro vive em constante comunicação com o macro universo, ou seja, com o seu 

entorno, afinal o Morro da Conceição está inserido na zona portuária do Rio de 

Janeiro que está em constante fluxo de transformação cultural devido às obras de 

requalificação promovidas pelo projeto Porto Maravilha. Tal fato se faz relevante, 

pois o Porto Maravilha trouxe ao Morro da Conceição a presença contínua e em 

larga escala do turismo, principalmente, através das festas promovidas pelos 

espaços patrimonializados de convívio realizadas em uma das entradas de acesso 

denominada como Pedra do Sal. Assim sendo, é fundamental para a análise do 

lugar entender as relações entre os habitantes (os de dentro) e os estranhos (os de 

fora), sempre em busca da compreensão dos discursos silenciosos, codificados na 

concretude das paredes que são percebidos por àqueles que integram o lado 

externo e interno do universo maior que o Morro habita.  
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1.3 Conceição Entre Nós: a presença, a força e a memória que reata os laços de 

afeto, pertencimento e as territorialidades na celebração ao dia de Nossa 

Senhora da Conceição  

 

 

Consta nos documentos históricos que a festa é o espaço da celebração 

humana na cadencia das utopias. As festas se realizam no interior do território lúdico 

do homem, onde é possível exprimir igualmente as tristezas da vida cotidiana, as 

forras e as reivindicações dos mais diferentes grupos sociais. Por vezes a festa dá 

lugar a criatividade de uma comunidade, outras reafirma valores de instituições de 

poder que parecem desejar introjetar na comunidade valores permanentes. A festa 

pode ser percebida também como fato político, religioso e simbólico. O teatro, por 

exemplo, busca expressar através da encenação a forma de organização social que 

deseja-se como arquétipo. Sendo assim, as danças, os jogos e as músicas não são 

vazias de sentido e entregues ao descaso, ao contrário, elas carregam em sua 

essência importante função social na construção de valores e normas da vida 

coletiva. Celebrar as festas auxilia a suportar a rotina do trabalho, as ameaças da 

vida e a exploração constante. Por outro lado, afirma os laços de solidariedade e 

permite aos indivíduos grifar suas idiossincrasias, ou seja, suas especificidades e 

diferenças nas formas de se habitar o mundo (Priore, 2000). De acordo com Peter 

Burke (1999), para se entender as festas é preciso entender primeiro os rituais, pois 

para o autor os conceitos estão imbricados. Entretanto, nessa relação é preciso a 

compreensão dos significados dos rituais para que se encontre a base das festas. 

Burke acredita que as festas narram histórias, fatos e atividades culturais que devem 

ser perpassados. No século XVIII, a vida cotidiana da Europa moderna era repleta 

de rituais religiosos e seculares, nesses rituais estavam as cantigas e os contos que 

transmitiam saberes e narravam histórias. Sendo assim, as festas utilizavam-se dos 

rituais com o propósito de ensinar e repassar o legado cultural através da 

transmissão de valores no saber das práticas cotidianas. A ideia pode ser 

complementada pela seguinte afirmação de Burke: 
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A noite de São João cai no Solstício de Verão. Nos inícios da Europa 
moderna, essa festa era a ocasião de muitos rituais, que incluíam 
acender fogueiras e pular por cima delas, tomar banho em rios, 
mergulhar ramos. O fogo e a água são símbolos usuais de 
purificação, de modo que é plausível afirmar que o significado da 
festa era a renovação e a regeneração, e também a fertilidade, pois 
existiam rituais para adivinhar se a próxima colheita seria boa ou se 
uma determinada moça se casaria no ano seguinte. (BURKE, 1999, 
p. 205) 

 

Vemos que os rituais pareciam estar ligados às questões divinas, pois as 

celebrações buscavam por meio de ações físicas atuar na intangibilidade das 

relações humanas. Na citação anterior, por exemplo, a fogueira e os banhos de rio 

mostravam-se como peças fundamentais para a formação das crenças e valores, 

sendo assim, as festas pareciam funcionar como um jogo, onde cada ritual constava 

como uma peça desta aposta, que atrelada às demais introjetava nos participantes, 

ou jogadores, os modos e as normas de convívio coletivo. Além disso, os ritos 

apresentavam-se como códigos de uma mensagem onde o canal de transmissão 

era chamado de festa. O fato é que a mensagem deveria ser enviada, e para que ela 

chegasse com menor ruído, a ritualização da introjeção de valores se fazia nas 

celebrações. Nas comemorações ritualizadas, tudo estava em seu perfeito lugar de 

ordem e cada rito tinha como missão transmitir um dado da grande mensagem. 

Como visto na citação de Burke, as festas pareciam mostrar ao homem o seu lugar 

na natureza, isso porque, cada ritual vinha carregado de sentidos e significados que 

representavam o lugar do homem no espaço, evidenciando a sua parcela de 

homem-divino e homem-animal. 

A Igreja Católica se utilizou bastante das ritualizações como forma de 

transmissão e introjeção de valores na comunidade. É interessante observar que 

nos folhetos das missas encontramos no fim do “guia da missa” a expressão “ritos 

finais”, ou seja, a fé Católica também passa pelo processo de ritualização e 

organização social encontrados nos estudos e pesquisas de festas. Não apenas a 

missa do dia-a-dia é ritualizada, bem como as procissões e celebrações de santos. 

Em nosso objeto de estudo, encontramos algumas festividades que ilustram e nos 

fazem observar de forma crítica as introjeções comportamentais que as festas 

ocorridas no Morro da Conceição geram e influenciam nas práticas sociais do 

espaço. No ano de 2014 e 2015, foram acompanhadas algumas celebrações que 
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movimentavam as relações culturais do lugar. Incialmente será relatada a procissão 

de Nossa Senhora da Conceição, que apesar de ter como data de comemoração o 

dia 08 de dezembro, no ano de 2014, ocorreu no dia 07 de dezembro, pois o dia 07 

se localizava no calendário em um domingo. Já o dia 08 do mesmo mês, se 

posicionava em uma segunda-feira, portanto, tornou-se conveniente a antecipação 

da comemoração com o propósito de atrair mais fiéis. Desde já podemos observar 

as readequações que ocorrem nas festas da fé Cristã, visto que a data de 

celebração foi antecipada para que maior parte de fiéis pudessem acompanhar a 

procissão e fazer parte do evento que parece exercer a função de promover 

encontros e fortalecer os laços de afeto e pertencimento. Adiante, no parágrafo 

abaixo, será relatado a comemoração ao dia de Nossa Senhora da Conceição, 

ocorrida no dia 07 de dezembro de 2014. 

A fé era a condutora e a organizadora da celebração. Os moradores se 

uniram para ver a imagem de Nossa Senhora da Conceição passar. Uns 

acompanhavam fisicamente, outros olhavam de suas janelas e cantavam as 

músicas de devoção, outros torciam a cara porque não compartilhavam da fé, estes 

afirmavam que santo era Jesus Cristo apenas e que somente ele merecia louvores, 

por fim, muitos curiosos apenas assistiam. O cortejo iniciou com atraso, o relógio 

marcava um pouco mais de 17 horas do horário de verão, o padre que encaminhava 

os seguidores mantinha a serenidade no caminhar e na fala. Ele convocava, com 

gentileza, os devotos para seguir a santa. Contava com o apoio de seus coroinhas; 

que sorriam, cantavam, se emocionam e não reclamavam do peso de carregar os 

santos. Fizeram uma primeira parada na Fortaleza de Nossa Senhora da Conceição, 

onde está a imagem que representa de forma simbólica a força física (armada) e a 

segurança espiritual (clero) do Morro. Depois, fizeram o retorno que levaria os fiéis à 

Capela de Nossa Senhora da Conceição. Na volta, a noite se aproximava, por isso, 

os mais católicos acenderam as suas “lamparinas”, que eram velas improvisadas 

com proteções de copos descartáveis. Ao lado das flores, vinha a luz da vela; uma 

forma de celebrar e iluminar a santa e a vida dos que tem fé. Vendo-me grávida, 

ofertaram-me uma flor, outro uma vela; juntas pareciam representar a celebração da 

chegada de uma vida e a luz necessária para dar à luz. Disseram-me palavras 

abençoadas, desejaram-me uma boa hora, sorriram alegres e abraçaram-me com 
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ternura. Todos festejavam a santa; parecia que fazia parte do ritual abraçar. Eu não 

era a única a esperar um bebê naquele local, por isso pude perceber que as 

grávidas guardavam carinho especial dos devotos de Nossa Senhora, que naquela 

ocasião tinha como nome de aparição Nossa Senhora da Conceição. Muitas falas 

diziam para confiar em Nossa Senhora, pois esta era a mãe de todos. Disseram-me 

que ela deu a vida duas vezes, ao parir e ao deixar seu filho partir na cruz. Neste 

momento percebi que a festa celebrava a vinda, a vida e a partida. Seguiram todos 

até a capelinha, que de tão pequena não permitia a presença de todos, no caso a 

presença física, pois muitas mentes do lado de fora se faziam presentes. Apenas os 

“mais chegados”7 conquistaram seus lugares, mas a grande maioria parecia feliz em 

participar. Pelas mãos da moradora Nely Félix, que é também uma das 

representantes da associação de moradores, conquistei lugar privilegiado. De 

imediato deixei a posição de forasteira e fui recebida como paroquiana. Sentei-me 

bem em frente à santa, com banco espaçoso e de onde se ouvia sem dificuldades o 

sermão. Observei que no altar as moças, coroinhas também, arrumaram-se todas 

para a festividade. Uma era branca, loira e de olhos azuis, a outra mestiça com 

cabelos lisos e a seguinte era negra. Mostravam-se harmonizadas umas com as 

outras, passaram pintura no rosto, nada muito exagerado, ajeitaram seus cabelos e 

unhas, faziam questão de receber e organizar tudo sem deixar erros que desfizesse 

a alegria do padre. Eram filhas e sobrinhas de integrantes da organização, pareciam 

pertencer ao universo católico desde o ventre. A tarefa que exerciam mostrava-se 

como um legado de seus pais e familiares. A moça loira de olhos claros, possuía 

traços portugueses. A moça negra refletia a entrada da cultura africana no local, por 

fim, a mestiça, permitia a reflexão sobre os atravessamentos nordestinos na 

Conceição (assim realizei minha leitura). De forma simbólica, cada uma 

representava a sua origem e espaço de conquista e disputa de território. Todas na 

contemporaneidade se comunicavam, apresentando os fluxos culturais do lugar. O 

sermão mostrava as glórias de Nossa Senhora e as tormentas que a sociedade 

contemporânea vivia distante da fé. O padre não era autoritário em seu discurso, ao 

contrário, brincava com os devotos ao mesmo tempo em que passava os 

ensinamentos. Frisou que o dia da santa não era dia 07 de dezembro, mas sim dia 
                                                           
7 A expressão “mais chegados” diz-se sobre aqueles que têm mais privilégios. Denomina-se “mais 
chegados” os moradores, integrantes e pertencentes ao Morro da Conceição. Pode ser entendido 
também como os paroquianos da Conceição. 
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08 de dezembro, em seguida convidou os presentes, esperançoso e confiante na fé 

de seus religiosos, a participar da missa que aconteceria no dia seguinte. A 

moradora Nely levou-me à sacristia para me apresentar ao padre, mostrando mais 

uma vez como se estabelecia as relações no espaço. Deixou claro seu carinho por 

mim chamando-me de “amiga barrigudinha”, mostrando-se novamente a 

interlocutora das relações de afeto, pois como o padre, ela também possuía a 

característica de promover encontros na comunidade.  Por fim, o sacerdote pediu 

para me abençoar. Em seguida, desejou-me junto aos seus coroinhas uma boa hora 

e consagrou a vida do bebê à Nossa Senhora da Conceição. 

O relato acima descreve de forma particular a celebração do dia de Nossa 

Senhora da Conceição. A celebração à Conceição não se distancia dos 

entendimentos culturais de Burke sobre festas, pois esta também comemora a fé de 

forma ritualizada e pretende passar uma mensagem, seja aos seus fiéis, ou aos 

curiosos e visitantes. Ao caminhar em procissão pelo Morro da Conceição, a Igreja, 

o padre e seus fiéis iniciaram na região o convite a uma festa popular (Burke, 1999), 

ao mesmo tempo em que reforçavam os laços de afeto e identidade dos moradores 

daquele local, transmitindo assim seus valores e ensinamentos. Educou-se pelo 

verbo, pelas práticas e pelos discursos tangíveis e intangíveis. É possível observar 

nesta procissão a espetacularização da fé ao tentar popularizar a santa em seu 

cortejo que convidava tanto os de dentro, como o de fora. De igual forma celebrar 

Nossa Senhora da Conceição, era também um tipo de festejo a própria comunidade, 

que em sua essência possui o atravessamento da fé cristã desde a sua formação, 

até o nome que o apresenta e o representa no universo. Além disso, ao montar o 

festejo chamado procissão, a comunidade expôs as suas habilidades de montagem, 

remontagem e organização do seu principal e tradicional espetáculo que parece 

buscar convidar os habitantes a reatar e fortalecer seus laços de origem, ao passo 

que sugeriu a colocação dos forasteiros (os de fora) no lugar de espectador (Burke, 

1999). Além disso, a celebração apontou uma organização hierárquica entre os 

devotos, visto que quem praticava as tradições de forma atuante possuía familiares 

que estão no Morro por muitas gerações. Abaixo, uma sequencia de fotos que 

ilustram a procissão à Nossa Senhora da Conceição:  
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Conjunto de imagens sobre a procissão de Nossa Senhora da Conceição. Visita de campo, 2014 
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Havia em cada passo dado uma espécie de tentativa de repetição de 

ensinamentos. A tradição se fazia presente no trajeto escolhido, nas músicas 

cantadas, nas flores e velas nas mãos. As famílias eram as mesmas por gerações, 

pois carregar a santa não era apenas uma relação de fé, mas também de poder; de 

estrutura hierárquica (Hobsbawn, 1994). Dona Glória e seu Luiz, moradores da Rua 

do Jogo da Bola, são os responsáveis pela abertura e fechamento da capela, a 

chave está em suas mãos por uma convenção da comunidade. Isso porque, durante 

o recolhimento da verba de edificação da pequena capela de Nossa Senhora da 

Conceição, a família de Dona Glória foi a que contribuiu com maior quantia na 

compra de materiais e mão-de-obra para construção, portanto, parece que os 

moradores estruturam-se de forma hierarquizada desde a malha de formação. 

Tendo em vista que a origem do nome do Morro se deve a uma homenagem 

feita à Nossa Senhora da Conceição pela devota Maria Dantas, no ano de 1590, 

evidencia-se uma a manutenção identitária por meio da tradição ritualizada das 

festas da fé. Quando buscamos entender o conceito de tradição por Hobsbawn 

(1994), percebemos que a “Tradição Inventada” deve ser entendida em um conjunto 

de práticas que podem ser ajustadas por normas implícitas ou espontaneamente 

acolhidas. Para o autor, as práticas, seja de natureza ritual ou simbólica, pretendem 

introduzir determinados valores e regras de comportamento pelo recurso da 

repetição. Sendo assim, busca-se automaticamente um prosseguimento do 

passado. Entrosado ao conceito de Hobsbawn, o relato da festa de Nossa Senhora 

da Conceição vem ilustrar e favorecer a compreensão do entendimento do conceito 

de “Invenção das Tradições” (1994). 

Ao observarmos um fato cotidiano de demonstração de poder, pois quando se 

assume a responsabilidade da guarda da chave, assume-se também a abertura e o 

encerramento das atividades ocorridas ali. De forma simbólica e abrangente, 

observa-se que ao guardar a chave, esta família tem a função e missão de 

resguardar a memória e a tradição do espaço. Há nesta função uma relação de 

confiança transmitida não apenas pelas práticas sociais, mas por laços sanguíneos 

e de fé. Sendo assim, Dona Glória ao adquirir a responsabilidade da chave, ela 

admite também a função de exerce controle sobre o espaço em que são praticadas 

as atividades religiosas que traduzem a identidade fundadora da Conceição. Isso 
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porque, ao proteger as chaves Dona Glória coloca para o campo simbólico das 

relações a abertura e o fechamento dos portões da capela de Nossa Senhora da 

Conceição, estabelecendo de certo modo os horários e os dias de encontro. Sendo 

assim, a tradição e a entrada de novas interferências de novos fluxos culturais no 

cotidiano, conscientes ou não, passam pelos processos de “permissão” daqueles 

que poderiam ser chamados de “guardiões da memória”. Desse modo, percebe-se 

que o ato de inventar tradições constitui-se como uma iniciativa humana, que anseia 

a inovação do mundo e de suas práticas de tempos em tempos (Hobsbawn, 1994). 

Do mesmo modo que a construção da capelinha materializou a fé e o desejo 

de inventar as relações cotidianas de um território, por meio da homenagem de 

Maria Dantas prestada à Nossa Senhora da Conceição, concretizou e desenvolveu 

também a invenção de práticas sociais edificadas por representações simbólicas no 

campo da fé cristã e devoção a Nossa Senhora da Conceição. Sendo assim, vemos 

que a sociedade também se organiza, se estrutura e se reinventa pela reprodução 

de atos conscientes, ou não, na  tangibilidade e intangibilidade das relações. Dessa 

forma, as festas, a igreja e suas celebrações são como espaços de perpetuação de 

legados culturais que atuam como mídias sociais que comunicam à comunidade 

“verdades” que deverão ser seguidas e introjetadas no grupo. A apropriação dos 

moradores pela capela, através da autoridade da abertura e fechamento do espaço, 

torna a fé e a própria Igreja continuidades de suas casas. Ou seja, a fé é também 

um domínio do território. Sendo assim, a capelinha e a fé não são espaços 

intocáveis, mas sim lugares de comunicação com a comunidade. 

 A narrativa cristão-católico presente neste território de fé, apresenta o modelo 

da identidade que deve construir e conservar as tradições e o cotidiano da região. 

Como dito anteriormente, a construção da capela surgiu no período de formação da 

malha de ocupação da cidade do Rio de Janeiro e, principalmente, na ocupação do 

Morro da Conceição. Sendo assim, a intenção de homenagear Nossa Senhora da 

Conceição gerou a exaltação da crença católica que, por conseguinte, apresentou-

se nas relações de convívio do local como peça de engrenagem para a formação do 

arquétipo de práticas sociais. Portanto, a capela adquiriu atuação de rede social, na 

qual ela estava incumbida da função de propor diálogos informativos aos moradores 
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e aos visitantes, em busca da elevação e manutenção de normas e condutas 

comunitárias.  

A comunicação da capelinha de Nossa Senhora da Conceição trabalhava e 

trabalha de diversas formas: por meio visual (através das imagens santificadas), 

pela audição (a partir dos discursos da santa missa introjetados na realidade dos 

paroquianos), pelo olfato (ao utilizar-se do incensário na missa) e pelo tato (a partir 

dos cumprimentos e aproximações indicados e direcionados durante os ritos do culto 

pelo sacerdote). Tais interações proporcionam diálogos que agem no inconsciente 

do grupo, onde são pautados pela lógica da fé e ritualizados na tradição do 

catolicismo. Neste contexto, mostram-se como jogos cênicos que parecem agir no 

campo simbólico das relações da comunidade. De igual forma, as encenações dos 

ritos reafirmam as tradições eleitas desde a formação da malha de ocupação, 

continuam a ideia da elite fundadora e mantém os pressupostos da memória e da 

identidade idealizada, desenvolvendo assim uma rede de contatos, onde a práticas 

parecem passar por arcabouços previamente definidos pela tentativa de 

minimização de entradas de novos fluxos culturais. Sendo assim, Hobsbawn 

completa a ideia do seguinte modo: 

 

As redes são criadas para facilitar operações práticas imediatamente 
definíveis e podem ser prontamente modificadas ou abandonadas de 
acordo com as transformações das necessidades práticas, permitindo 
sempre que exista a inércia, que qualquer costume adquire com o 
tempo, e a resistência às inovações por parte das pessoas que 
adotaram esses costumes. (HOBSBAWN, 1994, p. 11) 

 

 Tal como a citação de Hobsbawn, as redes de interação social do Morro 

surgiram como teias que no centro da formação desta estrutura encontrava-se a 

capela de Nossa Senhora da Conceição. No período histórico de sua edificação, a 

religião que vigorava era a Católica, portanto, o atravessamento cristão-católico se 

fazia presente nas casas brasileiras, bem como na Conceição. Se de algum modo 

existiu um planejamento de relações afetivas, as inércias de Hobsbawn, que 

segundo ele qualquer discurso adquire com o tempo, se fez presente ao longo dos 

processos culturais e históricos. Isso porque, na contemporaneidade ocorreu a 
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inserção do protestantismo no cenário cultural, quebrando assim a hegemonia das 

afinidades propostas pela crença católica. No dia da celebração a Nossa Senhora da 

Conceição, percebeu-se alguns comentários de desaprovação, em breve conversa, 

uma senhora que não quis se identificar estabeleceu o seguinte diálogo: 

 

-A senhora não acompanha a festa de Nossa Senhora da Conceição? 

-Eu não, Deus que me livre! Eu tenho que correr porque o meu culto 
vai começar. 

-A senhora não gosta da festa? 

-Minha filha, eu não tenho nada com isso. Desde que vim morar aqui 
já tinha essas coisas pra essa santa, mas eu não adoro imagem, só a 
Jesus Cristo. Eu respeito...eu respeito, porque cada um faz o que 

quer da vida, mas na hora que Jesus voltar... 

 

Após a manifestação de sua desaprovação, a senhora seguiu descendo a 

Rua da Conceição e entrou em uma igreja protestante quese localiza no fim da rua. 

Ao finalizar o diálogo com a frase: “Quando Jesus voltar”, ela deixou claro um 

sentimento de débito com Deus. Afinal, o culto à Nossa Senhora da Conceição 

configurava-se como grande ofensa à Deus. Pois de acordo com a religião 

protestante, o único santo que merece louvores é Jesus Cristo. Neste mesmo local, 

outros tantos senhores e senhoras da mesma religião estavam conversando sobre 

suas crenças. Eles falavam com tom de deboche sobre os católicos e a dedicação 

entregue à Nossa Senhora, não utilizavam-se de discursos diretos, apenas riam da 

fé alheia. Brincavam entre eles com jargões do protestantismo, mostrando que o 

território simbólico de pertencimento era outro. Parados em frente a uma tenda de 

venda de alimentos, identificavam-se em seus discursos como moradores do Morro, 

outros pareciam pertencer ao bairro, mas não habitavam a Conceição. Tal fato 

despertou a reflexão sobre a descida da Rua da Conceição, pois esta entregava ao 

indivíduo que caminhava pelas estradas de paralelepípedo duas possibilidades de 

representação simbólica: ao subir; o território da fé Católica. Ao descer; o espaço da 

crença Protestante. 

Entender tradição é ter em mente a distinção entre tradição e costume. De 

acordo com Hobsbawn (1994), o costume na sociedade clássica possui duas 
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funções: motor e volante. Ele não pode evitar as inovações, mas também não pode 

transformar por completo as tradições, ainda que seja claro o seu bloqueio diante da 

cobrança natural de que deva parecer igual ou compatível ao seu antecedente. O 

sentido utilitário das tradições é a sua invariabilidade, pois: “O passado real ou 

forjado a que elas se referem impõem práticas fixas (normalmente formalizadas), tais 

como a repetição.” (HOBSBAWN,1994: 10).  Tal questão nos remete aos estudos de 

Certeau (1994), em “A Invenção do Cotidiano”, onde o autor aborda questões 

ligadas as práticas cotidianas e as representações simbólicas destas ações na 

sociedade. Michel de Certeau (1994) indica que o cotidiano ao qual estamos 

inseridos e as realidades vivenciadas são universos construídos e fabricados não 

pelos praticantes, mas pelos fabricantes. Ou seja, vive-se em uma teia de símbolos 

construídas por aqueles que exercem alguma forma de controle social ou 

comunitário. Tais representações atravessam o individuo em diferentes formas de 

comunicação, sendo assim, os discursos das organizações e estruturações 

urbanísticas contribuem para a transmissão da mensagem e integram os modelos 

de comunicação social. Assim, o espaço social sugere formas de interpretar o 

mundo tanto pelo campo visual, quanto sensorial, pois “como na literatura se podem 

diferenciar  ‘estilos’ ou maneiras de escrever, também se podem distinguir ‘maneiras 

de fazer’- de caminhar, ler, produzir falar, etc.” (CERTEAU, 1994: 92)  

Quando pensamos os espaços como ambientes capazes de serem 

ressignificados pelos usuários, sendo estes apropriados pela lógica de lugares 

vividos, o entendimento de consumo passivo, modifica-se. Por isso, Certeau (1994) 

coloca que as apropriações destes usuários, caracterizados como consumidores 

culturais, se faz por uma conexão combinatória de intervenções, porque estas se 

formam a partir das relações sociais.  Por isso, a Rua da Conceição sugere tipos de 

leitura do ambiente, entretanto, seus usuários consomem tais escritas de acordo 

com suas percepções e até preferências textuais. Assim, Certeau completa: 

 

[...] diante de uma produção racionalizada, expansionista, 
centralizada, espetacular e barulhenta, posta-se  uma produção de 
tipo totalmente diverso, qualificada como “consumo”, que tem como 
característica suas astúcias, seu esfarelamento em conformidade 
com as ocasiões, suas “piratarias”, sua clandestinidade, seu 
murmúrio incansável, em suma, uma quase-invisibilidade, pois ela 
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quase não se faz notar por produtos próprios mas por uma arte de 
utilizar aqueles que lhes são imposto. (CERTEAU, 1994, p. 94) 

 

Quando o autor utilizou a palavra astúcia para compreender a relação de 

troca existente na imposição de padrões e valores culturais, que ele denomina como 

produção racionalizada, expansionista, centralizada, espetacular e barulhenta, 

parece descontruir o entendimento de cultura imposta, para cultura ressignificada. 

Isso porque, ao empregar tal palavra, Certeau desloca os consumidores do lugar de 

passivos, para torná-los praticantes da cultura. De fato, requer uma astúcia, pois as 

práticas culturais são feitas através de relações sociais, ou seja, da introdução e 

interferência do individuo na apropriação das mensagens. Sendo assim, ao entrar e 

sair do território da Conceição, os indivíduos passam pelo processo de escolha de 

pertencimento, ou seja, pertencer está para além das imposições dos discursos 

arquitetônicos e pelas mensagens introjetadas pelas festas e pelo culto às crenças, 

pois a relação de pertencimento e afetividade parece se dá na significação dos 

espaços e em suas territorialidades. 
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CAPÍTULO 2  

OS ENCONTROS DA CONCEIÇÃO 

  

Neste capítulo são observados as relações de pertencimento do Morro da 

conceição através dos diversos modos de se estabelecer os encontros. Nesta fase 

coloca-se a questão dos encontros por aspectos que caminham do sagrado ao 

profano, passando por espaços de convívio inseridos na lógicas de 

patrimonialização e do conceito das cidades empreendimentos. Foram considerados 

fatores essenciais, como as festas que ocorrem no alto da Conceição, bem como as 

celebrações que se realizam aos seus pés. Em “O território: festas do alto e da 

pista”, examina-se a festa de São Jorge organizada por novos moradores do Morro 

da Conceição que se denominam “agitadores culturais”, como também a tradicional 

celebração promovida pelo Afoxé Filhos de Gandhy. A fim de relacionar o território 

da Conceição às práticas sociais que são realizadas no território que o cerca,  em 

“Celebrações da pista: tradições e práticas sociais que provocam interferências nas 

territorialidades da Conceição”, apresenta-se a narrativa da festa de Yemanjá do ano 

de 2014, ocorrida no Largo de São Francisco da Prainha. Adiante, em “Encontros do 

“alto”: Entre as rezas e os livros” busca-se compreender a procissão de Nossa 

Senhora da Conceição durante os anos de 2014 e 2015. Neste tópico, estuda-se o 

FIM-Fim de Semana do Livro no Porto como um festival que pretende introjetar 

novos valores na comunidade. Por fim, em a “Pedra do Sal: um museu de práticas a 

céu aberto no pé do Morro da Conceição”, entende-se a Pedra do Sal como a 

entrada de maior significação identitária no século XXI, onde a espetacularização do 

espaço parece desencadear um desejo de emancipação do espaço do território que 

o abrange, ou seja, o Morro da Conceição.  

 

 

 

 



51 

 

2.1 O território: festas do alto e da pista 

 

 

“Viver é um rasgar-se e remendar-se”. (Guimarães Rosa) 

 

A frase do poeta Guimarães Rosa, traduz de forma poética o que é a cultura. 

Para além dos conceitos academizados, a poesia sabe narrar vários e complexos 

textos de entendimentos culturais. Guimarães Rosa, no pensamento acima 

materializou na imaginação a ideia de cultura. Ao atrelar a vida e seu sentido a 

objetos concretos, Rosa elaborou um modelo de representação da vida por meio de 

roupas com costuras remendadas, ou, quem sabe, a imagem de colchas de retalhos 

como um patchwork. É fato que a poesia narra a vida e seus fluxos culturais através 

de metáforas, por isso propõem-se neste capítulo perceber o Morro da Conceição 

por meio da poseia de Guimarães Rosa, afinal, para compreendermos as 

territorialidades e o território da Conceição é preciso um pouco de poesia, para que 

“Os Encontros da Conceição” possam abraçar e enlaçar seus espectadores. 

São muitas e diversas formas de se estabelecer “os encontros” na Conceição, 

porém seria praticamente impossível narrar e analisar todos estes encontros em 

páginas de uma dissertação de mestrado. Por isso, determinou-se a exibição e 

análise de festas distintas, que além de promover encontros tangíveis, propõem 

encontros que atuam na intangibilidade dos enlaces culturais. Dessa forma, a 

celebração ao dia de Yemanjá, ocorrida no dia 02 de fevereiro de 2014, se faz 

presente. Além disso, a festa de São Jorge que aconteceu no dia 23 de abril de 

2014 está no relato. E ainda, a procissão de Nossa Senhora da Conceição, 

celebrada em dezembro de 2014 e 2015. Por fim, as festividades promovidas pelo 

FIM-Fim de Semana no Porto e as comemorações diversas realizadas na Pedra do 

Sal contribuirão para a edificação da narrativa do território da Conceição. Sendo 

assim, inicia-se os relatos dos encontros que edificam as territorialidades do espaço 

pela festa de celebração ao dia de São Jorge. Abaixo o primeiro relato: 



52 

 

Uma foi feita de atabaques, a outra de Macbooks. A primeira possuia tradição 

e devoção. A segunda se vinculava pelo aspecto da curtição e espetacularização. 

Talvez não possuisse paixão, mas tinha lá as suas razões de existir. A festa inicial 

transmitia o som pelas mãos, a contemporânea pela tecnologia dos computadores e 

amplificadores. Chegou com repertório escolhido pela técnica musical, diferente dos 

que tocavam seus atabaques entoando gratidão ao seu orixá de fé. Uma ficou no pé 

do Morro da Conceição, a outra no alto. A do pé tinha gente de raiz, a do alto era 

povo de fora. Quem batia com as mãos era também quem oferecia feijoada a 

R$15,00, já quem escolheu seus discos e organizou a playlist regou a festa a muita 

cerveja Bohemia e Heineken. A fim de ilustrar o relato, apresenta-se a imagem das 

celebrações em busca da elaboração da formação visual do cenário descrito. 

  

Duas festas distintas foram promovidas no mesmo dia, mas não 

simultaneamente. A que transmitia tradição pelo rito das vestes, do toque dos 

Nas duas fotografias na parte superior, apresentam-se as imagens da festa que foi realizada com 
computadores e músicas selecionadas. Nas fotos inferiores mostra-se a tradicional celebração do 
Afoxé Filhos de Gandhy no Largo de São Francisco da Prainha. Fotos: João Maurício Bragança, 2014 
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atabaques, pela formação e organização em roda e pelos louvores escolhidos 

cantados ao vivo, foi promovida pela Associação Cultural e Recreativa Afoxé Filhos 

de Gandhy. A sede do Afoxé está localizada na Rua Camerino, antiga Rua do 

Valongo – via principal do mercado de escravos do Valongo –, em frente a Praça 

dos Estivadores. Constitui-se como um dos primeiros blocos afros da cidade do Rio 

de Janeiro. Foi fundado em 1951, por trabalhadores da zona do Cais do Porto do 

Rio e por moradores da região, principalmente, pelos habitantes do bairro da Saúde 

e Gamboa. Já a comemoração à São Jorge foi realizada por uma rede de produtores 

culturais, que se denominaram como “agitadores culturais”. Eles pareciam tentar 

inventar uma nova tradição de celebração ao dia de São Jorge naquele local. As 

atividades de comemoração foram completamente díspares, pois enquanto o Afoxé 

Filhos de Gandhy mostraram-se voltado às práticas de cultos perpassados pela 

tradição oral, os “agitadores culturais” utilizaram-se de recursos tecnológicos e 

inspiravam-se em ícones musicais contemporâneos para memorar as suas festas. 

Dentre os organizadores, destaca-se o baiano e funcionário público da Petrobrás 

Jada Hora. Na ocasião8, relatou que estava morando no Morro da Conceição há 7 

meses e que dentre as atividades que ele e sua equipe organizavam estava a Festa 

de São Jorge. Entretanto, essa não era a principal festividade produzida, mas pela 

primeira vez os “organizadores culturais” realizaram a celebração de São Jorge e 

trouxeram a proposta de uma nova realidade de festejo para esta data. 

De longe se percebia que o público não era integrante da zona portuária, as 

vestes e os hábitos denunciavam sua origem. Eles procuravam bebidas rebuscadas, 

cervejas não comuns aos moradores do Morro, pois eles buscavam a venda de 

cervejas importadas, ao passo que os nativos apropriavam-se dos nacionais 

consagrados. Tal fato, evidenciava aquilo que Bourdieu chamou de “Gostos de 

classe e estilos de vida” (Bourdieu, 1976), pois os requintes do hábitos e consumo 

entre os que visitavam e os que integravam a Conceição apontava a distinção entre 

as classes. Com o cair da tarde, carros adentraram o espaço, o consumo no bar da 

Ladeira do João Homem aumentava e o sorriso do comerciante, que pouco se vê no 

dia a dia, crescia conforme os pedidos. Existia um acordo entre eles, entre os de 

                                                           
8 Refere-se ao dia 23 de abril de 2014, dia da realização da festa de São Jorge no alto do Morro da 
Conceição.  
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fora (“organizadores culturais”) e os de dentro (comerciantes e moradores do Morro). 

Tal união se fazia positiva para ambos os lados, pois o comércio permitia e 

legitimava a entrada dos de fora, e os “organizadores culturais” fortaleciam a 

economia dos de dentro. Tocava Criolo, Jorge Ben Jor e o remix que fosse de gosto 

da organização. Existia fanpager em redes sociais divulgando o evento, não era uma 

festa promovida apenas por boca a boca, ali se via a presença organizadora de 

profissionais especializados de comunicação, ou de produção cultural, talvez por 

isso o lugar tenha enchido ainda na primeira edição da festa. Havia intervenção 

artística nos restos arquitetônicos de uma casa do Morro da Conceição, localizado 

em frente ao bar da Ladeira do João, que mais serve de encosta do que de morada, 

mas naquela ocasião abrigou um São Jorge feito de restos de madeira. A seguir, 

registros do artista durante o processo de construção da intervenção. 

 

Grafiteiro e artista plástico faz uma intervenção artística na janela de uma ruína na Ladeira do João 
Homem, Morro da Conceição; Festa de São Jorge. Foto: João Maurício Bragança, 2014. 
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Da calçada podia se ver os moradores na janela, parecia que não se sentiam 

integrados a comemoração, mas admitiam a utilização do local. Conforme o 

movimento crescia, mais rostos na janela surgiam, era pouco decifrável o olhar dos 

habitantes, pois uns pareciam gostar do acontecimento, outros mostravam 

indiferença. Interessante era perceber a quebra de paradigmas que se estabelecia 

no alto do morro e no pé do morro, os “marginalizados” do candomblé, ou seja, os 

negros pertencentes ao Afoxé Filhos de Gandhy, celebravam São Jorge no asfalto; 

na pista. Os brancos de vestes da moda, consumidores de bebidas caras, 

moradores de bairros elitizados, os que não eram dali, festejavam no alto do morro. 

Seria essa uma inversão de valores sociais da contemporaneidade? A lógica da 

periferia estaria em transição? Quem ocupa o alto do morro seriam agora os 

escolhidos e não mais os excluídos? Ou as percepções representativas dos usos e 

costumes dos morros do Rio de Janeiro se transfiguram na coerência de um lugar 

patrimonializado, ocupado em sua formação de raiz por brancos portugueses e com 

a presença majestosa e constante das forças armadas revelada pela figura do 

Exército em um espaço museológico? 

De certo o Morro da Conceição se constitui como um morro distinto frente às 

tradicionais habitações vistas nos altos das favelas cariocas. Quem sabe por isso as 

lógicas de uso sejam invertidas. O que se examina é a presença fiel de novos 

personagens na região, e isso se deve as obras de requalificação do governo 

Eduardo Paes. Como sabemos, a zona portuária encontra-se em crescente 

expansão econômica, por isso a visitação e o turismo cresceu a largos passos. Tal 

como nos anos 80 e 90, onde as meninas “bem nascidas” da Zona Sul frequentavam 

com bastante interesse os bailes funks das favelas da Zona Norte e subúrbio, tal 

como elas, as moças bem vestidas, despojadas e sedentas por novos espaços da 

moda, adentram com tamanha facilidade o lugar em voga, ou seja, o Morro da 

Conceição, que agora espelha sob uma falácia governamental o modelo de favela9 

do Rio de Janeiro. Entretanto, os “forasteiros” trazem com eles seus hábitos 

alimentares, seus modos de expressão, suas vestes incomuns e não passam 

                                                           
9 Desde ano de 2013, o Morro da Conceição vem sofrendo obras de requalificação do espaço como 
previsto no projeto Porto Maravilha. Projetos de asfaltos, colocação de corrimões de apoio a idosos e 
deficientes físicos foram implantados, mas a queixa dos moradores é que estas intervenções seguem 
o formato do projeto Favela Bairro. Para além disso, há o restauro da Igreja do Adro que pretende 
valorar o Morro da Conceição e propagar o lugar ainda mais como um morro aberto a visitação.  
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despercebidos dos “locais”. Sua presença se faz necessária, mesmo que sua 

existência ameace as condutas de convivência, os códigos, os hábitos e costumes 

estabelecidos pelos nativos, pois viver na cidade (Magnani, 2011) é ter em mente o 

desenho da diferença, do estranho, do convívio de nativos e estrangeiros, da 

presença do diverso, da comunicação entre diferentes e da constante troca de 

informações e fluxos culturais. Ainda que os “forasteiros” não se emoldurem na 

malha formada por uniões palpáveis e seguras de elos familiares estabelecidos por 

convivência, ou por laços de sangue, por não se saber a sua origem e quem são 

seus antecedentes, ainda assim, eles possuem lugar na cidade. Inspirada em 

Magnani (2011), observa-se a colocação acima. Tendo em vista que os “agitadores 

culturais” não estão enquadrados nos laços de afetos formados por ligações de 

parentesco, sobram-lhes os elos de vizinhança. Todavia, a sua recente entrada na 

comunidade, não garante a confiança daqueles aos quais se conhece a origem. 

Como novos no espaço, precisam mostrar seus valores a agregar, “necessitam 

mostrar as suas habilidades, vender seus produtos”. (MAGNANI, 2011: 24) 

Dessa forma, as articulações entre os dentro (comerciantes e moradores 

locais) e os de fora (“agitadores culturais”) se faz fundamental para que seus 

produtos sejam recebidos pela comunidade de modo amigável. Afinal, a celebração 

ao dia São Jorge planejada pelos “de fora” em nada se assimila as práticas 

tradicionais de festejo do Afoxé Filhos de Gandhy, que enquanto baseiam-se em 

ações de tradição e fé, os “agitadores culturais” parecem utilizar a crença de modo 

mercadológico e comercial. O festejo com músicas de remix- que contam com a 

presença, principalmente, de pessoas de bairros não pertencentes à zona portuária- 

mostra-se como mais um produto que a cidade dos cariocas, cada vez mais 

adequada aos moldes das cidades globais, tem a oferecer ao turismo. Visto que o 

turismo se utiliza também das crenças e rituais religiosos como forma de atrair os 

turistas para conhecer particularidades da identidade de um povo, talvez por isso os 

olhares dos moradores parecessem traduzir muito do que pensavam e sentiam 

sobre o povo de fora, pois estes “ás vezes não são bem vistos, pois tem hábitos 

estranhos, chocantes por vezes, mas são tolerados, pois o que oferecem é diferente 

e necessário à crescente complexidade da vida urbana” (MAGNANI, 2011: 24). Para 

ilustra a relação descrita neste parágrafo, abaixo colocou-se duas imagens quase 
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contraditórias. A primeira (ao lado esquerdo) mostra um dos “organizadores 

culturais” executando seu trabalho de intervenção artística com restos de madeira e 

tinta spray aerossol na fachada que sobrou de uma arquitetura (de um morro 

tombado). Ao lado direito, a placa (de cor rosa pink) que pede respeito à privacidade 

dos moradores. O aviso está fixado em um poste que se localizava próximo da 

realização do evento. 

 

De acordo com Magnani (2011), toda experiência religiosa tem como alicerce 

uma tríplice procura, sendo ela: uma explicação para o sofrimento vivido, uma 

motivação que norteia o comportamento moral de um grupo ou indivíduo e um 

significado para a perturbação que é ter em me mente a finitude inerente a todo ser 

vivo. Bem como o autor relata, a Associação Cultural e Recreativa Afoxé Filhos de 

Gandhy parece se estabelecer em tais princípios. Isso porque, a sua festividade está 

calcada nas tradições do grupo e ainda que a celebração acolha a presença de 

pessoas de fora, toda a solenidade é realizada pelos integrantes do Afoxé Filhos de 

Intervenção no espaço patrimonializado e uma das placas fixadas com aviso aos visitantes do 
espaço. Fotos: João Maurício Bragança, 2014. 
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Gandhy. Ou seja, aos “de fora” é permito apenas ser espectador e até consumidor 

de seus “serviços”, mas não um realizador das práticas. Eles também oferecem seus 

produtos, que neste caso se difere dos produtos dos “agitadores culturais”, pois os 

Filhos de Gandhy tem a apresentar a quem simpatizar, a sua boa música e comida 

confeccionada pelos que compartilham da mesma fé. O que se observa é que no ato 

de tornar pública a festividade, consente-se aos espectadores o lugar de observador 

participante através da dança exibida em roda e a possibilidade de se alimentar de 

seus quitutes. Assim, os Filhos de Gandhy admitem a integração entre “os de fora” 

com “os de dentro”, não de forma mercadológica, mas pelo respeito que sentem 

àqueles que admiram e tem fé em seus deuses e na forma como eles o celebram.  

Como é comum a experiência religiosa, cada individuo significa e admite as 

representações da religião de acordo com os seus atravessamentos culturais, sendo 

assim, a festa possui sentidos distintos de acordo com cada pessoa e universo 

vivido. Para Magnani (2011), as impressões de falta de ordem que intimidam o 

homem nos limites de seu poder de tolerar as amarguras e injustiças do cotidiano 

social se resolvem numa ordem superior, ou seja, tudo aquilo que não é solucionado 

pelas mãos do homem, está no plano do Sagrado. Dessa forma, as contradições 

observadas na lógica social, seja no campo econômico ou cultural, podem ordenar-

se no plano do Sagrado e fazer valer a vida, os ideais, a luta pela resistência no 

território e afirmação do discurso da identidade do grupo. Desse modo, o Sagrado 

cumpre a função de amenizar as injustiças e garantir a ordem tanto no campo 

simbólico do grupo, bem como no campo físico e social. O autor relata que este 

lugar de conforto se dá no plano do Sagrado, pois é: 

 

[...] na multiplicidade de suas formas históricas e culturais, desde 
aquelas praticadas em pequenas comunidades até as religiões 
universais- assim chamadas por sua difusão e grau de 
institucionalização-que se oferece um sentido ordenador mais amplo. 
(MAGNANI, 2011, p.20) 

 

Tendo em vista que a cidade compõe um episódio especial, pois proporciona 

arquétipos de relacionamento e sociabilidade entre os moradores diferentes dos 

encontrados nos primórdios da civilização, articular celebrações como as 
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apresentadas aqui são de intensa importância para o fluxo cultural urbano. Se antes, 

nas aldeias de agricultores, eram os laços de parentesco que definiam as relações 

de trocas, as hierarquias e as obrigações do individuo no grupo; hoje é o intercambio 

de saberes que se faz como discurso de ordem na cidade. Assim, a realização de 

cultos religiosos para a preservação de determinados saberes e práticas, atuam 

como norteadores de regras de convivência, onde os códigos são mecanismos de 

acesso dos deveres e direitos de uma comunidade. Dessa forma Magnani relata:  

 

A importância dos cultos aos ancestrais nessas populações atesta a 
profunda imbricação entre religião e parentesco: os ritos, as 
lealdades, as prescrições, os tabus e demais manifestações 
concretas da atividade religiosa se dão entre pessoas que se veem 
como membros de conjuntos em que reconhecem origens comuns, 
traçam filiações e tecem alianças.  (MAGNANI, 2011, p.24) 

 

Diante disto, percebe-se que o cosmopolitismo, hoje entendido como 

processo de globalização, remonta o panorama da vida pela dialética da 

harmonização dos diferentes. A forma-cidade (Magnani, 2011), depende da 

convivência, tolerância e aceitação do diverso. Por isso, entender as novas tradições 

propostas pelos “agitadores culturais”, bem como as antigas tradições do Afoxé 

Filhos de Gandhy, mostra que: 

 

[...] o caráter propriamente cosmopolita de uma cidade e sua 
capacidade de aceitar conviver como diferente são resultantes de um 
conjunto mais complexo de fatores- históricos, demográficos, 
políticos, culturais – do que um efeito direto do tamanho ou do papel 
que ocupa na economia mundial. (MAGNANI, 2011, p.22) 

 

Tendo em vista que o cosmopolitismo, ou a globalização, se assemelham a 

uma vontade de entrar em contato com o outro e de se orientar no espaço, a festa 

promovida pelos “agitadores culturais” estaria inserida nos entendimentos das 

relações globais. Sendo assim, os moradores da zona portuária e do Morro da 

Conceição ao receberem tal festa no alto do morro, se abrem de forma intelectual, 

moral e estética para experimentar outras formas de cultura que corroborem para o 

fluxo cultural.  
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2.2 Celebrações da Pista: tradições e práticas sociais que provocam 

interferências nas territorialidades da Conceição. 

  

 

Os encontros na Conceição não surgem apenas no alto do morro. Tão pouco, 

suas formas de sociabilidades estão desatreladas das realidades dispostas na pista. 

Diante de tantas entradas de acesso, onde cada uma representa um território que 

atua de forma sutil nas territorialidades do Morro da Conceição, não há como não 

observar as festividades de seus “pés” na elaboração de uma análise complexa 

sobre o território. Como na festa de São Jorge, onde a celebração ocorreu no Largo 

de São Francisco da Prainha, localizado na região da Pedra do Sal, que é umas das 

entradas que mais atrai o turismo para o Morro da Conceição, devido as suas 

contínuas celebrações e festejos musicais, também a festa de Yemanjá complexifica 

as formas de se relacionar da Conceição. No ano de 2014, o Afoxé Filhos de 

Gandhy promoveu uma concentração para a celebração ao dia de Yemanjá no 

Largo de São Francisco da Prainha. Tal fato não se repetiu nos anos de 2015 e 

2016, visto que os festejos à Rainha dos Mares tem como hábito realizar-se próximo 

ao mar, sendo assim os encontros que se fazem na Praça XV, onde os pescadores 

adentram a Baía de Guanabara para entregar as oferendas, tiveram como motivo 

para a mudança do espaço de celebração pontos físicos e urbanísticos, sendo este 

a derrubada da perimetral. Assim, em 2014, quase como uma metáfora da vida, os 

Filhos de Gandhy elaboram sua festa em terra, mas próximo a outro tipo de MAR, ou 

seja, o Museu de Arte do Rio.  

Próximo a pedra patrimonializada, após a concretização das oferendas, 

promoveu-se um encontro para o culto da fé, ainda que a celebração tenha ocorrido 

na pista, a festa afetou o território da Conceição. Na cerimônia percebeu-se a 

presença de moradores do Morro, como uma das representantes da associação de 

moradores Nely Felix. Além disso, uma família de moradores da Ladeira do Valongo, 

que tem sua casa localizada acima do Jardim Suspenso do Valongo estava 

presente. Hoje, o chefe desta família, Odilon Freitas, ocupa o cargo de diretor de 

eventos no Afoxé Filhos de Gandhy. Tal fato corrobora para a afirmativa que as 
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territorialidades da zona portuária interferem de modo ativo nas práticas sociais e 

culturais do Morro da Conceição. Isso porque, muitos  integrantes da Associação 

Afoxé Filhos de Gandhy possuem laços estreitos com os moradores do Morro, ou 

ainda, são eles também moradores da Conceição. Portanto, as festas promovidas 

pelo Gandhy por vezes são organizadas por estes moradores e conta com a 

presença deles. Afinal a sede da Associação Afoxé Filhos de Gandhy está localizada 

em uma das encostas do Morro da Conceição, ou seja, na Rua Camerino, ao lado 

do Jardim Suspenso do Valongo. Portanto, a festa á Rainha dos Mares mostra-se de 

fundamental importância para a compreensão dos “Encontros da Conceição” e na  

edificação e manutenção dos laços de afeto e pertencimento do lugar.  

No caminho pelo MAR10, era dia de Yemanjá. Minha mãe, Nossa Senhora, 

festejada já na aurora, era dia de Yemanjá. Da pedra onde se comemora, se passou 

por muita dor. Por agora, o batuque e a comilança apagaram os acontecidos de um 

tempo de labor. Era dia de Yemanjá, e o povo se uniu para vê-la. Na cabeça 

trouxeram o turbante, no rosto uma alegria cintilante. Aglutinaram-se pelas crenças 

do coração, na região da Pedra do Sal, tempero de um morro chamado Conceição. 

Da rua se via escrito “sem saída”, o desembarque de um enigma. A pedra tinha o 

nome de sal, mas doce se faziam as comemorações. Do caminho que parecia não 

ter passagem, anunciavam-se as ressignificações.   

O relato acima descreve de forma livre a festa de comemoração ao dia de 

Yemanjá ocorrida no dia 02 de fevereiro de 2014. A concentração para a finalização 

da homenagem à Rainha dos Mares se deu próximo a Pedra do Sal, no Largo de 

São Francisco da Prainha. Talvez a escolha tenha sido proposital, talvez a Rainha 

dos Mares “repouse” na Pedra do Sal, daí a escolha por ali se aglutinarem em 

louvores à entidade. Do misticismo, muitas são as considerações, mas o fato é que 

os posicionamentos e apropriações de ideologias no campo da religião do povo local 

e de seus devotos constituem a formação da região. Porém, falar de indivíduos é ter 

                                                           
10 O MAR foi inaugurado em março de 2013, funciona como um espaço proativo de apoio à educação 

e trabalha em parceria com a Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro e outras 
secretarias de Educação. Possui atividades que envolvem coleta, registro, pesquisa, preservação e 
devolução à comunidade de bens culturais – sob a forma de exposições, catálogos, programas em 
multimeios e educacionais.  
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em mente um universo complexo e de largas dimensões e, sendo estes que 

significam os lugares por gerações em gerações, assegura-se que a Pedra do Sal é 

um espaço carregado de grandes definições históricas. Tais sentidos exprimem, na 

contemporaneidade, mensagens simbólicas no cotidiano dos moradores do Morro 

da Conceição. Isso porque, a Pedra do Sal é uma das entradas para o Morro que foi 

patrimonializada devido a singular importância cultural que detêm. No dia 20 de 

novembro de 1984, o local foi tombado pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural 

(INEPAC) como um monumento histórico e religioso, visto que neste ambiente se 

encontra a chamada Pequena África. O local que era repleto de zungus, ou seja, 

casas coletivas habitadas por negros escravos e libertos pela carta de alforria, foi 

alcançado pelos entendimentos de preservação e patrimônio como especial e de 

grande importância para a cultura negra carioca. De fato este é um lugar peculiar 

para a cidade do Rio de Janeiro, não apenas como um espaço de memória, mas 

como de construção de identidade nacional.   

A Pedra do Sal está localizada no bairro da Saúde, próximo ao Largo da 

Prainha, na zona portuária do Rio de Janeiro. Nesta localidade encontra-se a 

Comunidade Remanescente do Quilombo da Pedra do Sal. Seu legado histórico se 

deve as muitas narrativas que o local construiu durante a sua existência. A começar 

pelo nome que traduz uma prática do espaço, até a ressignificação do lugar que 

revela as novas utilizações de um mesmo ambiente, a Pedra do Sal deve ser 

entendida em todas as suas variações de usos pela história. Se quisermos 

compreender a origem do nome de batismo é preciso um pouco de atenção e 

curiosidade. As pistas de sua raiz estão dadas em títulos geográficos, mas se ainda 

assim não for possível desconfiar quais as razões de seu nome, descortinam-se aqui 

as suas procedências que parecem ter sido feitas em processo de tecelagem, onde 

os desenhos e cores se constroem paulatinamente, por fios articulados e 

sobrepostos, em uma ação após a outra.   

Sabemos que a cultura também se faz pela linguagem, pela conversa entre 

os seres humanos. O ato de conversar diz muito das pessoas, por isso elas 

nomeiam objetos e fatos, a fim de dar continuidade as suas tradições culturais às 

novas gerações. É verdade que a Pedra do Sal também diz um pouco de si mesma 

em seu nome. É legítimo que existia uma linguagem própria daquele espaço quando 
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fora utilizada pelos escravos para o embarque e desembarque de sal ainda no 

passado. Por isso, a rocha foi batizada como Pedra do Sal, pois a Prainha que ali 

existia servia como lugar de desembarque para os carregamentos de sal nos 

trapiches. No transporte, os escravos acabavam perdendo algumas porções da 

mercadoria que ficavam fixadas na rocha. Assim, logo surgiram os garimpeiros que 

raspavam a pedra em busca do sal. Outra versão é da pedra ter herdado o nome do 

trapiche instalado no largo João da Baiana connhecido como Trapiche do Sal. 

Essa era a região do porto, também por isso a Pedra do Sal pertence à região 

portuária do Rio de Janeiro, tudo isso parece evidente, mas as mensagens e os 

textos construídos através das nomeações de objetos e lugares geográficos também 

possuem linguagens próprias e códigos internos e, para acessá-los é preciso 

adentrar e integrar-se aos muitos universos habitáveis e não habitáveis 

estabelecidos por experiências materiais e imateriais. De acordo com Gadamer 

(2011), o homem é o único ser vivo que possui a capacidade de pensar. Para ele o 

grande diferencial está, sobretudo, na linguagem realizada pela palavra. Assim 

relata que “apenas aos homens foi dado o logos, para que se informem mutuamente 

sobre o que é útil ou prejudicial, o que é justo e injusto” (GADAMER, 2011: 173).  

A afirmação acima permite a reflexão em busca do entendimento da particular 

sociabilidade existente no Morro da Conceição que parece resistir às transformações 

vivenciadas na zona portuária desde os anos 90. Neste contexto de sociabilização, 

em específico a Pedra do Sal, uma das entradas de maior frequência turística que 

permite acesso ao Morro da Conceição, cabe colocar o tema patrimônio e 

preservação a fim de compreender de forma mais ampla a constituição da 

identidade do território. Ainda em Gadamer, cabe raciocinar patrimônio e linguagem. 

O autor expõe que o homem é único ser que possui logos, ou seja, é característica 

dele o pensar e falar. Dessa forma, a imaterialidade de uma cultura parece 

necessitar da materialização para que o legado seja transmitido, pois de acordo com 

Maria Cecília Londres (2007) os chamados bens imateriais revelam-se em 

realidades palpáveis. Assim, todas as formas de comunicação humana são 

estabelecidas em suportes físicos. Mas o que tem haver patrimônio, preservação, 

linguagem e sociabilização de espaços? Ainda que de imediato possam parecer 

discursos pouco conectáveis, é preciso ter em mente o sentido de patrimônio para a 
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sociedade contemporânea, pois esta é uma das formas legitimadas pelo Estado 

para se salvaguardar, preservar, selecionar e permitir a continuidade de bens 

culturais.   

Quando falamos em patrimônio, é preciso ter em mente a dimensão simbólica 

do conceito. Como bem sabemos, o patrimônio cultural é uma herança a qual 

atribuímos valor; sentido. Dessa forma, o patrimônio parece estar sempre inserido no 

campo da imaterialidade (Londres, 2007), pois a atribuição de valores está 

diretamente ligada às percepções construídas por representações sociais 

perpassadas pelos atravessamentos sociais do indivíduo. Assim, vemos que o juízo 

de patrimônio se insere na abstração, o que torna fundamental os estudos e 

aprofundamentos sobre o tema para a democratização e diversificação de pontos de 

vista históricos que edificam a identidade nacional. Dessa forma, a linguagem seria o 

grande legado do homem? Seria a fala o principal patrimônio da humanidade? Para 

Gadamer (2011), a ação da fala permite tornar visível tudo que está ausente. Assim, 

os seres humanos possuem o privilégio de comunicar tudo que está no campo das 

ideias, tornando concreta as abstrações da mente. O autor completa afirmando que 

“é somente pela capacidade de se comunicar, que unicamente os homens podem 

pensar o comum.” (GADAMER, 2011: 174).  Desse modo, as relações sociais estão 

diretamente vinculadas a linguagem e, a patrimonialização do espaço estaria a 

corroborar para a construção da singular sociabilidade do Morro da Conceição.   

Inspirada em Sant’Anna (2003), o patrimônio cultural fundado pelo Estado é 

uma construção social que se dá por relações de disputas e de consensos de 

opiniões sobre o que deve ser destacado e lembrado na memória nacional. A 

produção social do patrimônio envolve processos de seleção, proteção, conservação 

e promoção, por isso quando se destacam e produzem saberes indicam regras que 

se se tornam ações e modelos de práticas de preservação. Durante a manutenção e 

a gestão do patrimônio, os gestores que aplicam as ações de preservação, colocam 

em evidência e circulação as normas de preservação a seguir. De tal modo, parece 

impossível instituir normas de sociabilização, mas é inegável que um espaço 

legitimado como patrimônio pelo Estado interfere, edifica sentidos e transforma as 

relações sociais de uma comunidade. É também discutível e importante perceber 

que a presença do Estado ao tombar uma região como um monumento histórico 



65 

 

intervém nas características espaciais de um lugar, tanto no aspecto material, como 

no imaterial, visto que a patrimonialização também determina condutas, percepções 

de identidade e encaminha para perspectivas históricas. Além disso, muitas vezes o 

patrimônio se vincula ao entretenimento através do turismo, portanto, a presença 

constate de “forasteiros” na região possibilita a quebra e construção de novas 

fronteiras simbólicas. Darcy Ribeiro (2012) relata no documentário “O Povo 

Brasileiro” que há poucas coisas mais resistentes no mundo do que uma etnia. De 

acordo com ele, a identidade de um povo pode ser compreendida como a criação de 

um filho que tem a sua educação calcada na tradição e na língua de seus pais. 

Observa que a relação entre os judeus só se constrói por uma afinidade de 

identificação íntima e secreta. Da mesma forma, coloca as relações sociais 

indígenas, pois ele acredita que os índios compartilham de uma mesma convicção: a 

de serem indígenas. Com base na reflexão de Darcy Ribeiro, propõe-se que se 

perceba a sociabilização do Morro da Conceição. Qual seria a condição especial que 

o lugar detém para que se mantenha em estado diferenciado, tanto no âmbito 

urbanístico e paisagístico, como nas relações comunitárias? Pode-se afirmar que as 

condutas deste espaço estão atreladas as normativas de uma região 

patrimonializada, entretanto, há nesse morro um sentido de pertencimento entre os 

moradores que se dá por algum tipo de código e identificação íntima como 

mencionado por Darcy nas relações indígenas. A fim de reafirmar a proposição 

exposta, segue abaixo o relato da conversa com a moradora Andréia Esteves, que 

fixou residência no Morro da Conceição, em uma casa de aluguel, desde o ano de 

2012. O diálogo ocorreu de modo informal, no sábado de Carnaval de 2014. 

 

Pesquisadora:  

-Quer ajuda pra subir com as bolsas?  

Andréia:  

-Ah, você caiu do céu. È tão difícil subir com essas bolsas.  

Pesquisadora:  

- Você mora há muito tempo aqui?  

Andréia:  

-Mais ou menos. Estou aqui há quase dois anos, ainda não 
completou.  
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Pesquisadora:  

-E está gostando? A sua família é daqui?   

Andréia:  

-Aqui é bom. Descobri o Morro por uma amiga que já morou na casa 
que eu estou morando. Aqui tem de ser assim, conhecer alguém 
daqui que te indique uma casa para alugar. Vender é quase 
impossível.  Eu moro naquelas casas que são como uma vila sabe!? 
Em frente à Capela da Nossa Senhora da Conceição.  Elas são todas 
da Nely, e ela não aluga casa para ninguém que não seja de 
confiança. Aqui é assim, para morar no Morro precisa conhecer 
alguém que seja daqui, ou veio da região. É uma forma de proteção 
mesmo, porque não dá para colocar no morro qualquer pessoa.    

 

Visto o diálogo, percebe-se que as práticas sociais do espaço parecem 

depender de uma autorização do próprio meio. Há uma espécie de partitura a seguir, 

onde as notas musicais de vários instrumentos necessitam organizar-se em uma 

mesma canção. Ou seja, os mais antigos da comunidade estão incumbidos da 

função de preservar o patrimônio imaterial, que parece se ancorar em um tipo de 

normas e condutas pré- estabelecidas por seus componentes, pois estes deverão 

garantir os bens simbólicos acumulados através de uma sociabilidade licenciada 

pelo meio e que é consensual. É importante ressaltar, que a moradora Nely Félix é 

umas das mais antigas residentes do Morro da Conceição. A habitante nasceu, 

criou-se e ainda permanece com sua residência na região do Jardim Suspenso do 

Valongo. Tal fato nos remete a Gadamer (2011) em sua afirmação que diz que a 

essência da linguagem admite uma inconsciência espantosa de si mesma. Nessa 

relação, o conceito de linguagem não é uma decorrência acidental de um 

desconhecimento de si mesma, ou por consequência deste fato. O logos, apontado 

como a característica que diferencia o homem do animal comum, não significa 

somente pensamento e linguagem, mais ainda conceito e lei. Assim sendo, cabe 

dizer que há um tipo de linguagem que habita como a aura do espaço, que não 

possui uma explicação específica para existir, nem tão pouco surgiu como se nada 

soubesse da inspiração fundadora, pois:   

 

Como é possível dar-se uma permanência na fugacidade dos 
fenômenos, no fluxo constante de impressões cambiantes? É 
certamente a capacidade de retenção, portanto a memória, que nos 
capacita a reconhecer algo como o mesmo, e isso é resultado de uma 
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grande abstração. Aqui e ali, a partir da fuga dos fenômenos 
cambiantes, começamos a perceber algo de comum e assim, aos 
poucos, pelos reconhecimentos que vão se acumulando e que 
chamamos de experiências, forma-se a unidade da experiência. Pela 
experiência dispomos expressamente daquilo que experimentamos, 
nos moldes do conhecimento do comum. [...] Como pode realmente 
dar-se esse conhecimento do comum? Com certeza não é no 
transcurso dos fenômenos, um após o outro, que de repente o 
conhecimento do comum se estabelece num determinando elemento 
singular que reaparece e é reconhecido como o mesmo. Não é esse 
elemento singular, como tal, que se distingue de todos os outros pela 
força misteriosa de expressar o comum. Esse elemento não é 
diferente de todos os outros. E, no entanto, não deixa de ser verdade 
que em algum momento se estabelece o conhecimento do comum. 
(GADAMER, 2011, p.177).   

 

Ainda em Gadamer (2011), afirma-se que a linguagem não é um dos veículos 

pelos quais a consciência se transmite e se relaciona com o mundo. Ele acrescenta 

que apesar da linguagem fazer parte da característica essencial do homem, não é 

ela nenhum instrumento, tão pouco seria uma ferramenta. Isso porque, se ela se 

constituísse como ferramenta, seu uso deveria ser dominado pelo homem, porém, 

isso não acontece entre nós. Ao invés disso, o autor esclarece e finaliza: 

 

Em todo conhecimento de nós mesmos e do mundo, sempre já fomos 
tomados pela nossa própria linguagem. É aprendendo a falar que 
crescemos, conhecemos o mundo, conhecemos as pessoas e por fim 
conhecemos a nós próprios. Aprender a falar não significa ser 
introduzido na arte de designar o mundo que nos é familiar e 
conhecido pelo uso de um instrumentário já dado, mas conquistar a 
familiaridade e o conhecimento do próprio mundo, assim como ele se 
nos apresenta. (GADAMER, 2011, p.176) 

 

Do mesmo modo, observa-se a condição de sociabilidade do Morro da 

Conceição. Como dito anteriormente, o espaço é patrimonializado e, teoricamente, 

resguardado como bem cultural da humanidade. Entretanto, a patrimonialização 

deste espaço está calcada no campo da materialidade, assim, os bens imateriais 

contidos neste local não estariam contemplados pela ação da salvaguarda do 

patrimônio? Ainda que pareça paradoxal, por anos o Morro da Conceição se 

manteve longe dos olhos do Estado no que tange à politicas públicas de 

melhoramento da qualidade de vida. Talvez, como um reflexo do abandono da 

região portuária, o Morro da Conceição tornou-se esquecido por muitos aspectos 
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ligados às responsabilidades governamentais. Ou seja, ainda que este local seja um 

espaço salvaguardado pelo Instituto de Patrimônio Artístico Nacional-IPHAN, os 

cuidados referentes á educação, moradia, saúde e cultura se faziam de forma 

precária e distantes de intenções voltadas para a valorização do lugar e dos 

moradores. Porém, esse “esquecimento” parece ter permitido a reafirmação de um 

código interno de normas e condutas visualizadas nas práticas sociais do espaço 

que garantiam a continuidade das características peculiares do local. Desse modo, 

as sociabilidades mostram uma obediência a princípios estipulados, de comum 

acordo, entre os integrantes da comunidade. Assim, forma-se uma relação entre os 

de fora e os de dentro, pois para fazer parte deste universo particular necessita-se 

da permissão do grupo.   

Com a modernização crescente da zona portuária, os personagens do cenário 

vivem sempre refazendo e remontando o seu cotidiano. É como se as luzes das 

câmeras (olhos do Estado) mudassem o foco a todo o instante, como quem busca 

contemplar novas paisagens. Entretanto, ao alterar a direção, trocam-se as mãos de 

quem o governa (dirige), pois agora o comado se manifesta pelo poder autoritário e 

esmagador das Prefeituras; dos governos. Nessa relação, o “espetáculo” se 

transforma e são escolhidos novos atores (moradores e habitantes), já que a direção 

deseja refazer o cenário; remodelar a história. Portanto, as lógicas de preservação e 

requalificação do Porto Maravilha suscitam condições não justas de permitir a 

diversidade cultural na construção da história e da identidade nacional, caminhando 

apenas pela superficialidade das interações entre homem e espaço. As 

imaterialidades das relações existentes no Morro da Conceição mostram-se como 

constituintes de uma identidade que perpetua a beleza local e as suas 

especificidades que lhe atribuem à qualidade de nobreza em relação aos outros 

morros. Entender as relações simbólicas deste ambiente requer uma agudeza de 

percepções e uma abertura para a compreensão das subjetividades dos 

componentes deste cenário.  

As literaturas do campo social se formam por diversos aspectos da abstração 

de sentidos, perpassando a lógica da comunicação urbanística e paisagística. Desse 

modo, as “escritas históricas” percorrem “cenários de pedra”, apresentados por vias 

de comunicação terrestres entre bairros e cidades, arquiteturas representativas de 
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períodos históricos e por intervenções (arte em grafite) do cidadão comum em 

ambientes de ocupação. Nesse entendimento, cabe perceber que ocupar é dar 

sentido aos espaços e atribui-los caráter de lugares vividos, onde as sociabilidades 

presentes não se relacionam apenas com instituições públicas e “cenários de pedra” 

mas, principalmente, com seres humanos fundados por afeto e laços de 

pertencimento e identidade.    

A partir desta perspectiva, Bakhtin em “A estética da criação Verbal”, 

publicado em 2006, relata que o texto é a realidade imediata. Assim sendo, a escrita 

pode ser entendida não apenas como aquela utilizada pela lógica tradicional da 

literatura, pois organizar-se através de paisagens urbanísticas também constitui uma 

forma de escrita. Quando adaptamos esta perspectiva para as sociabilidades do 

Morro da Conceição, vemos que neste local há uma escrita de si mesmo edificada 

por classes hierárquicas constituídas desde os fundadores do local até os 

moradores atuais. Bem como na escrita literária, seu texto não possui uma escrita 

linear, ela se molda nos entres da cultura e se reformula dentro de uma inter-relação 

histórica patrimonializada pelo Estado e, como não afirmar, patrimonializada 

imaterialmente pelos constituintes das práticas sociais do espaço. Para fazer parte 

da comunidade é preciso ter, como afirma Bakhtin, “subentendido” as escritas do 

texto; das sociabilidades. Após isso, o texto enunciado poderá sofrer “alternâncias 

dos sujeitos do discurso e alternância dos falantes” (BAKHTIN, 2006: 312), pois 

“nenhuma oração, mesmo a de uma só palavra, jamais pode repetir-se: é sempre 

um novo enunciado (ainda que seja uma citação)” (BAKHTIN, 2006: 313). Ou seja, a 

patrimonialização material não pressupõe a imaterial. Assim, sendo me aproprio da 

fala de Hobsbawm, em “A invenção das tradições”, quando ele afirma que a tradição 

é sempre inventada. 
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2.3 Encontros do “alto”: Entre as rezas e os livros 

 
 

Luís XIV proclama: “A nação não ganha corpo na França: reside toda 
na pessoa do rei.” É sob esse reinado que a encarnação se realiza 
com maior magnificiência. No século seguinte haverá tentativas de 

separação de ‘corpos’ entre o soberano e a nação. 
 (APOSTOLIDÈS, p.15, 1993) 

 

O trecho acima faz parte da obra “O Rei-máquina. Espetáculo e política no 

tempo de Luís XIV”. O livro que foi publicado no ano de 1981, na França, trata da 

história política dos franceses no século de passagem de Luís XIV. Jean-Marie 

Apostolidés narra as formas de organização do poder no período de evolução 

política da França Moderna. O autor busca entender, primordialmente, o Estado 

absolutista na segunda metade do século XVII, em processo daquilo que ele 

denomina como uma auto-iluminação (Lopes, 1994). Através da coleta de 

informações com base em pesquisas científicas, Apostolidés deseja elucidar os 

mecanismos de representação monárquica absolutista que engendravam a 

formação de uma nova sociedade francesa. Jean-Marie toma como base de estudo 

o pressuposto de que a elite nobiliárquica são os únicos capazes de remodelar, 

edificar e constituir um novo Estado-nação em todo território francês. Assim, 

somente a nobreza teria em sua essência  o direito, ou quem sabe, o dom de estar 

encarnado no corpo do rei. Isso porque, ao integra-se de forma orgânica nas malhas 

de um Estado individualizado e personificado, de modo algum deveria ser 

compreendida como uma classe social modesta, afinal, a nobreza para Jean-Marie 

Apostolidés é o todo que compõem o rei, pois estes seriam a própria nação 

integrada e de mãos dadas ao soberano. As demais camadas sociais 

apresentavam-se como desintegradas desse código de representação que 

localizava-se no lado externo do corpo místico. Sendo assim, aos que estavam 

situados do lado de fora do corpo simbólico do rei, era legado a condição de simples 

espectadores subalternizados à construção da nova ideia de organização de nação 

que formou-se contra e sobre o povo (Lopes, 1994). 

No final do reinado de Luís XIV, evidencia-se uma modificação profunda no 

cosmo político planejado pelo Rei-Sol. À medida que os processos históricos 

seguiam, novos fluxos culturais foram introduzidos no modelo da economia francesa. 
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Inserida nos moldes da dinâmica e nova “economia mundial européia”, o poder 

controlador personalizado do monarca desprende-se do corpo e esvai-se no tempo. 

Dessa forma, Jean-Marie Apostolidés coloca que as complexas estruturas 

econômicas européias autonomizam a economia, de forma que não mais um poder 

único pudesse controlar e ordenar a nação. Desse modo, ocorre uma inversão de 

papéis no centro do poder político onde o “rei-maquinista” transforma-se em o “rei-

máquina”. A partir deste pensamento, Apostolidés observa que o corpo simbólico do 

rei perde de modo sensível seu poder de controle. Neste momento, o Estado-nação 

francês não se identifica mais pela organicidade de um corpo, pois a 

despersonificação do Estado exibe-se na burocratização crescente de uma 

organização estabelecida pela lógica do rei-máquina. 

O breve relato sobre a obra “O Rei-máquina. Espetáculo e política no tempo 

de Luís XIV”, de Jean-Marie Apostolidés, tem como função concatenar ideias e 

assuntos intercalados a teoria de Jean-Marie ao território da Conceição. Ao utilizar 

como abertura a citação de Apostolidés, tornou-se necessário a explicação e 

contextualização do pensamento de abertura para que se possa dar continuidade ao 

tema de pesquisa desta dissertação. Diante da breve apresentação sobre a 

discussão de “O Rei-máquina”, analisa-se o Morro da Conceição pela perspectiva 

desta obra, em específico o capítulo “O duplo corpo” que será articulado neste 

tópico. Portanto, a citação de abertura tem como função ilustrar duas festas 

responsáveis pela promoção de encontros que serão apresentadas e narradas de 

modo mais completo que no capítulo anterior e seguinte. Sendo assim, a procissão à 

Nossa Senhora da Conceição de 2014 e 2015 será observada junto ao festival do 

FIM-Fim de Semana do Livro no Porto, destes mesmos anos, como eventos de 

promoção de encontro. Articulando as duas festividades ao conceito de “o duplo 

corpo”, busca-se perceber os discursos de edificação identitária que tais encontros 

provocam no território, bem como os promotores destas construções, sempre em 

busca da compreensão do cosmo místico do Morro da Conceição estabelecido pelos 

“reis-máquinistas e máquinas” do século XXI. Sendo assim, entendem-se por meio 

de analogias os promotores de encontros do Morro como reis que em seu reinado 

encarnam modelos de práticas sociais e cotidianas no espaço. Porém, enquanto 

alguns produtores parecem pretender estabelecer as permanências do território 
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através de suas tradições culturais praticadas desde o princípio da malha de 

formação do Morro, outros produtores, ou melhor, outros “reis contemporâneos”, 

parecem esboçar um novo modelo de encanação para o lugar, pois estes mostram-

se afinizados com a afirmativa de Luís XIV quando proclama que: “no século 

seguinte haverá tentativas de separação de ‘corpos’ entre o soberano e a nação”. 

(APOSTOLIDÈS, 1993:15) Dessa forma, surgem no imaginário algumas perguntas: 

é chegado o momento de separação entre o soberano e a nação no século XXI? 

Quem são os soberanos de uma nação chamada Conceição? Que tipo de 

encarnação cultural está por vir através da chegada de novos reis no Morro da 

Conceição? A soberania se estabelece pela prática da fé, ou pelo pensamento 

científico e literário na contemporaneidade? Padres e produtores culturais 

denominados de ‘agitadores culturais’ pretendem atuar como “reis-máquina”, “reis-

maquinista” ou os dois em um único corpo? Para além das perguntas acima, cabe 

expor através de narrativas os eventos organizados por ambas as “crenças”, ou 

seja, a fé em Nossa Senhora da Conceição e no FIM, pois para formular possíveis 

respostas é preciso a construção do cenário destas festividades. 

 Pelas ruas de paralelepípedo a festa da fé corre pelas sinuosas ruelas do 

Morro da Conceição, o motivo do encontro chama-se: procissão. Da pista, no Largo 

de São Francisco da Prainha, próximo a Pedra do Sal, barracas com os mais 

diversos tipos de produtos são expostos para os visitantes. O ano é 2014, os dias 

para a promoção do encontro e objetivos das festividades não são iguais, mas 

ambas interferem nas territorialidades do Morro Patrimonializado. A procissão 

ocorreu em um domingo de sol; era dia 07 de dezembro, um dia antes da data real 

da celebração ao dia de Nossa Senhora da Conceição. Convencionou-se, como já 

foi dito no capítulo anterior, a troca da data da celebração para a comodidade dos 

fiéis, pois o dia 7 de dezembro posicionou-se no calendário em um domingo, 

deixando para o dia 8 de dezembro, data real da comemoração ao dia de Nossa 

Senhora da Conceição, uma segunda-feira. Para além dos ensinamentos cristão-

católico, “guardar domingos e festas” é mais que um mandamento, é também uma 

realidade contemporânea, pois em geral aos domingos grande parte da população 

está liberada de suas atividades profissionais e de sustento financeiro. Sendo assim, 

ao antecipar o cortejo à Nossa Senha da Conceição, pode-se perceber uma maior 
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presença de devotos pelas ruas do Morro. A festa obteve a presença de muitos 

moradores e pouco se observou a figura de pessoas de fora. Diferente do “encontro 

da fé” (procissão), o festival do FIM, realizado em 2014, apresentou o início de uma 

nova realidade para o território da Conceição e zona portuária. Nos dias 10 e 11 de 

maio, a terceira edição do “encontro da literatura” (FIM) trouxe para a região, em 

dias chuvosos, rostos inéditos e também conhecidos para o espaço. Nas barracas 

havia bebidas de marca nacional e estrangeira, comidas, roupas, contos literários e 

narrativas históricas sobre o porto do Rio de Janeiro. Alguns destes trabalhos foram 

realizados de forma independente, tanto na produção, quanto na publicação de 

livros e confecção de peças de tecido e artesanato. Além disso, encontrava-se a 

venda literatura de cordel que falava da cidade dos cariocas e, em específico, da 

região portuária. Neste ano, o FIM parecia ganhar corpo no território, pois sendo 

este um evento que não constava como inédito, a terceira edição pareceu não 

possuir em seu objetivo a função de apresentar o território aos visitantes da Feira do 

Livro no Porto, pois os grupos que chegavam ao encontro pela segunda vez, ou 

terceira, mostravam-se integrados com o local. Assim, a promoção do lugar, ou 

apresentação do território, ficou em segunda estância nesta edição, afinal, o que se 

podia observar era que o FIM começava em apenas três edições a formar uma 

espécie de fiéis ao culto da mistura entre erudição literária com gosto pelo bate-papo 

na esquina. Dessa forma, um processo de gentrificação adentrava de forma sutil nas 

territorialidades do Morro da Conceição. 

No ano de 2015, observou-se o “FIM” de uma tradição constituída na base de 

formação do Morro da Conceição. Diferente do ano anterior, não parecia gentil as 

interferências culturais de novos eventos na região como a do FIM- Fim de Semana 

do Livro no Porto. De forma quase simultânea, os dois eventos ocorreram no dia 13 

de dezembro de 2015, sendo assim, o FIM apresentou através de suas práticas o 

fim de tradições consolidadas introjetando, de certa forma, sua cultura por meio de 

algo que mostrava-se como uma disputa territorial ocasionada por uma transferência 

e postergação da data da procissão à Nossa Senhora da Conceição, visto que a 

data de comemoração se dá no dia 8 de dezembro. Diante de tal fato, o idealizador 

do FIM, Raphael Vidal, enfrentou no ano de 2015 um novo desafio: realizar seu 

festival literário de modo harmônico no mesmo território onde se concretizou o 
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cortejo à Nossa Senhora da Conceição. Assim, enquanto a diversão literária (FIM) 

dispunha de bebidas, músicas com amplificadores, um grande número de visitantes 

e divulgação ampla para o evento que ocupou grande espaço na Conceição 

(adequando-se de fato ao conceito de indústria cultural), a procissão à Conceição 

pedia espaço para passar com sua fé e tradição. Onde se localiza a estátua de 

Nossa Senhora da Conceição- ponto máximo da procissão-, bem próximo, em um 

galpão-garagem pertencente ao Exército, montou-se uma tenda com musicas, 

mesas e cadeiras para o FIM. Como de costume, o cortejo fez parada neste lugar, o 

padre discursou sobre a prática da intolerância entre os “de fora” e os” de dentro”, 

entretanto, ele próprio mostrava-se intolerante com esta nova realidade de ocupação 

territorial. Neste momento observa-se a presença da disputa de lugar entre os “reis-

maquinistas”, onde o “rei da fé cristã e espiritual” parece dizer ao “rei da literatura de 

bar” (ou como o próprio idealizador do festival conceitua o evento, o “rei do festival 

do pensamento”), que como o monarca de Apostolidès (1993), a Igreja através de 

seus sacerdotes são  o Saber e a Justiça encarnados. Sendo assim, o padre como o 

Rei, abre mão da falsidade, discursando abertamente sobre a intolerância entre os 

“de dentro” e os “de fora” e suas práticas festivas de objetivos opostos, pois sendo 

ele a Justiça e o Saber encarnados é preciso que o mesmo proteja seus súditos e 

implemente a ordem na desordem. Isso porque, o padre na condição de rei sabe 

que há espaço para todos naquele lugar, porém, há que se respeitar a encarnação 

de quem chegou antes na região onde o seu corpo simbólico ainda vive, afinal, sua 

corte não deseja apagar-se. Desse modo, Apostolidès (1993) completa: 

 

Na condição de Rei, o monarca é a Justiça e o Saber encarnados; 
não podendo enganar-se nem agir com falsidade, a não ser induzido 
por maus conselheiros. Deseja apenas o bem dos súditos: ‘se o rei 
soubesse’, imediatamente  acabaria com as injustiças e as desordens 
do reino. Toda Justiça, todo Saber, são atribuídos ao príncipe, 
porquanto essas atividades se exercem no interior do seu corpo 
simbólico. Quando um juiz pronuncia uma sentença, é a justiça do rei; 
quando um autor compõe uma obra, trata-se de um servidor dos 
prazeres do rei; quando um carrasco executa, torna-se a mão do rei, 
e os intendentes que controlam a nobreza da província pretendem ser 
um simples órgão de registro, o olho do rei. Assim, o monarca 
aparece como a encarnação transitória de uma função sagrada. [...] O 
rei é o chefe e o povo das três ordens são os membros, sendo todos 
juntos o corpo político e místico cuja a ligação e união são indivisíveis 
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e inseparáveis. E uma das partes não pode sofrer sem que o resto 
também sofra e sinta dor.  (APOSTOLIDÈS,1993, pp.13 e 14) 

 

Ainda que o padre tenha realizado discurso de união e tolerância entre as 

crenças opostas que o dia 13 de dezembro exibia no espaço do Morro da 

Conceição, a intolerância mostrava-se de forma mais evidente entre os seguidores 

do rei da “fé e da espiritualidade”, do que verdadeiramente entre os seguidores do  

“rei da literatura e da ciência”. De acordo com Raphael Vidal, desde a sua entrada 

no Morro ele nunca havia presenciado uma procissão após o dia 8 de dezembro. 

Vidal foi morar na Conceição assim que conheceu o espaço em 2007. Após 

reencontrar uma amiga de muitos anos, ocupou a casa dela que deixava a região 

naquele momento. Longe de intenções desarmônicas com o local onde mora (ao 

menos essa foi a sua afirmação), o produtor cultural marcou a data de 

acontecimento para o FIM no mês de dezembro devido à questões de patrocínio. 

Tendo em vista que a produção cultural lida com relações de liberação de verba e 

prestações de contas que estão para além dos comandos da produção, pois o 

patrocínio está nas mãos das secretárias e empresas de financiamento, Vidal 

encontrou-se sem grande poder de ação no ano de 2015 a partir da liberação tardia 

da verba de patrocínio do FIM- Fim de Semana do Livro no Porto. Abaixo um trecho 

da entrevista realizada em 19 de fevereiro de 2016, na Casa Porto, espaço fundado 

e comandado por Vidal: 

 

A gente fez o FIM na última data possível do ano [...] a verba foi 
liberada em novembro e nós ficamos sem data. Eu nunca imaginei 
que a procissão iria acontecer no mesmo dia [...] isso nunca 
aconteceu. Quando eu fiquei sabendo que ia rolar a procissão, 
mandei colocar no banner que ia ter procissão no mesmo dia [...] pra 
galera parar e ficar em silêncio [...] tanto que quando a procissão 
passou nós desligamos a música e abrimos espaço. Eu achei do 
caralho [...] o padre rezou pra cacete e eu me emocionei e o caralho! 
Não percebi nada de estranho, achei foda! (VIDAL, 2016, 
ENTREVISTA) 

 

Talvez os copos de cerveja nas mãos “dos de fora” não possuissem em sua 

essência a intolerância, quem sabe estes corpos desejassem transmitir sua 

ignorância pela crença ao não saberem rezar as orações que o padre solicitava. Por 
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certo a palavra mais indicada para utilizar com “os de fora” fosse desrespeito e falta 

de conhecimento com as práticas da fé, pois dotados de ignorância mantiveram-se 

no corpo da procissão junto a seus copos de cerveja e comentários de deboche. 

Entretanto, quem cobrava tolerância, tinha em sua “corte” a própria “encarnação” da 

intolerância. Mostrando-se indignados com a disputa territorial, alguns devotos 

tentavam lembrar das leis de Cristo ao pregar "o amor ao próximo como a ti mesmo” 

para lhe dar com sua própria intolerância. A insatisfação tinha nome: desrespeito às 

tradições de quem chegou antes. Em busca de dados para a compreensão das 

insatisfações com o novos moradores e suas novas práticas na narrativa do lugar, 

descobriu-se que a rejeição estabelece-se na introdução da mudança cultural. De 

acordo com a moradora Nely Félix, nascida e criada no Morro da Conceição há mais 

de 50 anos, o FIM-Fim de Semana do Livro no Porto invadiu a maior tradição do 

Morro. Ela relatou que Vidal desejou aproveitar o público “consagrado” da procissão 

à Nossa Senhora da Conceição para o seu festival como favorecimento próprio para 

o seu evento. Contrapondo a acusação de Nely por meio da afirmativa do produtor 

cultural Raphael Vidal sobre a coincidências das datas, pois o cortejo à Nossa 

Senhora em 2015 ocorreu no dia 13 de dezembro, ao invés do dia 8 de dezembro e 

segundo ele isso nunca havia ocorrido, Nely contou: 

 

Dia 8 de dezembro era uma terça-feira. A procissão de Nossa 
Senhora da Conceição sempre aconteceu no domingo seguinte, e o 
domingo mais próximo era o dia 13 de dezembro, sempre foi assim e 
ele sabe disso, se não sabia, que procurasse saber. O que aconteceu 
foi um desrespeito com a nossa tradição. Ele chegou agora e não 
está procurando se adequar aos costumes dos antigos. Colocar um 
festival junto de Nossa Senhora da Conceição é um desrespeito com 
os moradores antigos. Ele não passou por tudo que passamos [...] 
nós enfrentamos uma ditadura apegados à Nossa Senhora da 
Conceição, nos apegamos na fé nela. Vivemos períodos de 
isolamento com o processo de esvaziamento do centro da cidade, 
mas estávamos lá com Nossa Senhora do nosso lado. Esse morro 
preza a valorização do ser humano, por isso somos tão diferentes. 
Mas o novos, os jovens que estão chegando não valorizam os idosos, 
querem passar por cima das tradições deles. (FÉLIX, 2016, 
ENTREVISTA) 

 

Diferentes formas de entendimento de lugar foram estabelecidas durante o 

tempo. De acordo com Edward Relph (2012), o sentido de “lugar” antes era auto 
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evidente e se referia à descrição de regiões de diferentes assentamentos no globo 

terrestre. Nos anos 90, tal entendimento foi contestado em disciplinas como: 

geografia, psicologia, filosofia, antropologia, sociologia, belas artes, arquitetura, 

literatura, paisagismo, engenharia florestal e planejamentos urbanos. Nessa chave, 

“lugar” passou as ser interpretado a partir da ótica comportamental, humanista e 

fenomenológica. Durante a “virada espacial”, período de ebulição de ideias 

transgressoras sobre o entendimento de lugar, Edward Casey mostrou que “lugar” 

fazia parte da preocupação dos pensadores e filósofos desde a antiguidade clássica.  

O sábio Platão considerava “lugar” como alimento do ser. Ou seja, há nessa reflexão 

a abstração de um sentido, onde é constatado a imaterialidade da apropriação das 

representações da percepção de lugar na vida humana. Além de Platão, outros 

filósofos colocaram o “lugar” inserido na conjuntura em que os seres estão reunidos 

juntos. No século XX quando não se há mais o que se descobrir e descrever nas 

conquistas de territórios, existentes durante as várias colonizações pelo planeta, 

ocorre uma abertura do entendimento de “lugar” no âmbito social. Nos anos 70 e 80, 

justificavam o conceito apoiados em autoridades da filósofia e da ciência. Assim, 

afirmava-se que o “lugar” era o fenômeno da experiência; a apropriação. Sua 

abordagem deveria ser pautada em explicações fenomenológicas, caracterizando-se 

em uma geografia humanista. 

Inserido no entendimento de lugar de Edward Relph (2012), está o Morro da 

Conceição. Suas práticas cotidianas diferem das relações culturais das demais 

regiões da cidade do Rio de Janeiro, inclusive do território maior que o cerca, ou 

seja, a zona portuária. Tudo leva a crer que as relações de afeto do espaço são 

cuidadosamente mantidas por relações de pertencimento embasadas pela fé 

católica. Neste lugar nota-se a presença edificada daquilo que Bourdieu (1979) 

chamou de habitus, pois “o habitus é também estrutura estruturada: o princípio de 

divisão em classes lógicas que organiza a percepção do mundo social é, por sua 

vez, o produto da incorporação da divisão de classes sociais.” (BOURDIEU, 1979: 

164) O autor coloca que o espaço social é uma representação que cabe 

interpretações diversas, pois este é fruto de um trabalho particular de construção. 

Assim, como determinar o que é tradição no Morro da Conceição? Ou seja, quais 

práticas culturais devem entrar para o campo das permanências, visto que o espaço 
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social é entendido e observado de acordo com atravessamentos individuais de quem 

o habita e utiliza o território de diversas formas? Portanto, ao percebermos a Igreja 

Católica através de seus padres ora como “reis-máquinista”, ora como “rei-

máquinas”, bem como os produtores culturais desse mesmo modo, nota-se que as 

práticas cotidianas “dependem da posição ocupada aí por eles e em que, muitas 

vezes, se exprime sua vontade de transformá-lo ou conservá-lo”. (BOURDIEU, 

2007:162) 

Se o “[...] espaço social é uma representação abstrata, produzida mediante 

um trabalho específico de construção [...]” (BOURDIEU,1979:162), o Morro 

Patrimonializado, diante de suas idiossincrasias, constituiu-se como um microcosmo, 

dentro do cosmo. Ou seja, suas relações sociais estão inseridas dentro de um 

contexto específico, onde a comunicação com o ‘mundo real e concreto’, ou que o 

cerca, até então pouco havia se comunicado com espaço, ou causado interferências 

em suas territorialidades. Entretanto, se no processo de construção foi arquitetado a 

religiosidade como forma base para afirmação e reafirmação da identidade 

pretendida, na contemporaneidade novas abstrações estão sendo introjetadas no 

microcosmo social da Conceição. Naturalmente, estas introjeções atuam no habitus, 

sendo assim, as tradições consolidadas se reinventam através da reformulação das 

práticas cotidianas que permitirão o fluxo cultural no território. Desse modo, Bourdieu 

completa a reflexão: 

 

O habitus aplicam-se, por simples transferência, aos mais diferentes 
domínios da prática, compreende-se imediatamente que as práticas 
ou os bens que estão associados as diferentes classes nos diferentes 
domínios da prática organizam-se segundo estruturas de oposição 
que são perfeitamente homologadas entre si por serem todas 
homologas do espaço das oposição objetivas entre as condições. 
(BOURDIEU, 1979, p.167) 

 

Para Bourdieu (1979), está compreendido no habitus a diversidade, pois 

através das práticas pode-se observar um processo natural de classificações que ele 

chama de classificadas e classificantes. Ao percebermos tais práticas dentro da 

lógica da diferenciação, nota-se que as classificações são produtos da diferença. 
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Como produtos, ou frutos da diferença, estes se encontram ajustados ao sistema 

que está inserido e passam a ser vistas como naturais dentro do processo de 

estruturas sociais. 

 

[...] é necessário reafirmar, contra todas as reformas de mecanismo, 
que a experiência comum do mundo social é um conhecimento, não 
deixa de ser menos importante de perceber, contra a ilusão da 
geração espontânea da consciência a que estão reduzidas tantas 
teorias da ‘tomada de consciência’, que o conhecimento primeiro é 
irreconhecimento, reconhecimento de uma ordem que está 
estabelecida também nos cérebros. (BOURDIEU, 1979, p.164) 

 

Interessante compreender os processos culturais e de gentrificação que o 

Morro da Conceição vem sofrendo nos últimos anos, isso porque, ao percebermos a 

presença de novas práticas sociais sendo introjetadas no cotidiano da comunidade, 

em específico os dois encontros festivos ocorridos nos mesmos ano narrados aqui, 

estes parecem estar compreendidos na lógica de “conhecimento” que Bourdieu 

desenvolve como “irreconhecimento” e “reconhecimento”. Ou seja, para que a 

“tomada de consciência” aconteça e os conflitos se diluam, torna-se necessário o 

estranhamento e o pertencimento. Quando em 2015 dois eventos de caráter distinto 

ocuparam o mesmo território, foi necessário o irreconhecimento de ambas as partes, 

para que o padre que comandava a procissão, àquele que foi chamado de “rei-

maquinista” no início deste tópico, pudesse discursar sobre tolerância e intolerância. 

Solicitando uma espécie de tomada de consciência de seus fiéis com relação ao 

evento concorrente no espaço, o sacerdote interferiu no irreconhecimento de seu 

corpo, para que este lançasse mão do reconhecimento em busca do conhecimento 

maior que àquelas novas práticas sugeriam no habitus do seu microcosmo social.  

Portanto: 

 

Cada condição é definida, inseparavelmente, por suas propriedades 
intrínsecas e pelas propriedades relacionais inerentes à sua posição 
no sistema das condições que é, também, um sistema de diferenças, 
de posições diferenciais, ou seja, por tudo o que a distingue de tudo 
que o que ela não é e, em particular, de tudo o que lhe é oposto: a 
identidade social define-se e afirma-se na diferença. (BOURDIEU, 
1979, p.164) 
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Bem como a identidade social define-se e afirma-se na diferença, o Morro da 

Conceição com suas diversidades culturais afiniza-se a ideia de Bourdieu. Isso 

porque, sua identidade é atravessada por  realidades opostas que o diferenciam e 

contribuem para afirmação da mesma. Ainda que a “identidade” conceitualmente 

seja um eterno sendo, ou seja, esteja em constante mudança no fluxo das 

permanências, a Conceição continua detendo em sua essência identitária algo fixo: 

a diferença. Aliás uma das afirmações que se pode fazer sobre o Morro 

Patrimonializado está em destacar-se de seu tempo desde a edificação da malha de 

formação. Diante de tantas realidades apresentadas pelo seu cosmo social, o 

microcosmo social da Conceição manteve-se diferente do território maior que o 

compreende. Questões binárias como, diferenças boas e ruins, não são os 

apontamentos que nos interessa, mas sim o fato do local manter-se distinto ainda 

que compreendido na diversidade cultural que o seu corpo místico está cercado. De 

acordo com a moradora Nely Félix, o Morro da Conceição é um espaço diferente por 

ter em sua formação a presença de estrangeiros como portugueses e espanhóis na 

cultura do lugar. Além disso, devido aos processos históricos de esvaziamento da 

zona portuária, a Conceição ficou cada vez mais isolada. Como período de 

destaque, Nely sempre lembra da Ditadura, pois nesta fase o Morro da Conceição 

uniu-se mais fortemente à 5ª Divisão de Cartografia do Exército e a Universidade 

Federal do Rio de Janeiro. Para ela os laços se fortaleceram com as duas 

instituições em momentos de dificuldade política. Foi neste e após estas fases que 

os projetos culturais surgiram no Morro como forma de fortalecer os laços de 

amizade. 

 

A 5ª Divisão de Cartografia do Exército sempre teve uma grande 
integração com os moradores do Morro da Conceição. O 
comandante, Gouvêa Parado, na época em que estava a frente da 5ª 
divisão foi um grande incentivador, junto com  o professor Rabaça da 
UFRJ, de projetos culturais na região. [...] Nós sempre tivemos os 
nossos artistas, nossas criações, nossa cultura, porque os gestores 
políticos com a política de esvaziamento do centro do Rio, tornou o 
Morro da Conceição mais ilhado.  E também, por termos em nossa 
formação a presença de espanhóis e portugueses, esses estrangeiros 
quando vieram pra cá ficaram cada vez mais fechados, por isso nós 
sempre procuramos ter as nossas coisas particulares, por isso nós 



81 

 

possuímos  as nossas bandas, os nossos artistas e a nossa capela. 
Nós passamos por um período de ditadura, onde nós aprendemos a 
ter um bom relacionamento com o Exercito e a Universidade Federal, 
porque isso faz parte da cultura do Morro da Conceição. Agora, o que 
está acontecendo é que essas pessoas estão vindo pra cá, muitas 
vezes sem formação e nem qualificação profissional para exercer 
determinadas funções sem saber, o que está acontecendo é que 
estão desvirtuando o Morro com o pretexto de introduzir cultura aqui, 
mas o primeiro e grande incentivador de projetos foi a 5ª divisão de 
levantamento na pessoa de Gouvêa Prado. (FÉLIX, 2016: 
ENTREVISTA) 

 

Percebe-se através do relato da moradora Nely, que a relação entre fé 

(Igreja), erudição do pensamento (UFRJ) e guerra (Exército)  estiveram juntas em 

um único corpo desde os primórdios da Conceição. A valorização do diverso 

aplicado por meio das práticas introduzidas e plantadas através de suas instituições 

que atuam nas representações simbólicas do espaço está lá desde o princípio. Isso 

porque, o convívio com a diferença parece estar no DNA da Conceição, pois quando 

retornamos a malha de formação do morro, averigua-se a presença de portugueses 

tentando reinventar sua terra natal em um morro localizado em território tropical 

completamente diferente da realidade européia. Mais adiante, o território 

inicialmente de cultura branca e herança portuguesa, relaciona-se com a cultura 

negra em dois períodos: escravidão e pós-escravidão. Lá na frente, com a chegada 

dos moradores de outros estados do Brasil na cidade do Rio de Janeiro, o nordeste 

ocupa a Conceição com suas práticas cotidianas que interferem diretamente nas 

territorialidades do lugar. Em seguida, o conceito de patrimônio desenvolvido pelo 

Estado remodela e formula novas narrativas. Na contemporaneidade, disputas de 

território por credo, crença e cor povoam o imaginário de visitantes e moradores. 

Dessa forma, a fala de Nely faz sentido ao tentar singularizar a região no mapa do 

Rio de Janeiro.  

Tendo em vista as diversas entradas de acesso ao Morro da Conceição, cada 

uma destas possui uma narrativa que contribui para a manutenção da identidade do 

espaço, bem como apresenta o território nas representações simbólicas da 

sociedade. Dessa forma, cada entrada apresenta-se como uma face da Conceição, 

onde demarca as vozes e as priorizações de narrativas históricas que perpassam 

nas tradições orais e intangíveis das relações. Afinizar-se com uma faceta é também 
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colocar para o universo simbólico os seus elos de força contribuinte para a 

legitimação de perspectivas históricas e direcionamento de fluxos culturais. Bem 

como a concretude destas faces impõe ao morador e visitante suas priorizações de 

narrativas, os produtores dos eventos de encontros também provocam interferências 

na identidade local  por meio de posicionamentos físicos e ideológicos. 

Se a concretude nos comunica mensagens simbólicas através de construções 

arquitetônicas e organizações urbanísticas, o homem narra o mundo, se comunica e 

transmite mensagens por meio da “experiência que passa de pessoa a pessoa” 

(BENJAMIN, 2000:198). Para ele, a experiência é a fonte que todos os narradores 

buscaram nos processos de construção de narrativas. Por isso, a imagem do 

narrador torna-se concreta nas abstrações do pensamento quando classificam-se 

em dois grupos: camponês sedentário e  marinheiro viajante. Isto é: 

 

A figura do narrador só se torna plenamente tangível se temos 
presentes esses dois grupos. “Quem viaja tem muito que contar”, diz 
o povo, e com isso imagina o narrador como alguém que vem de 
longe. Mas também escutamos com prazer o homem que ganhou 
honestamente sua vida sem sair do seu país e que conhece suas 
histórias e tradições. (BENJAMIN, 2000, pp.198 e 199) 

 

Benjamin (2000) relata que os dois tipos de narradores, ou seja, o camponês 

sedentário e o marinheiro viajante, foram estilos de vida que durante o tempo 

produziram famílias de narradores. De acordo com ele, cada uma destas famílias 

preservaram no caminhar dos séculos aspectos próprios. Tal fato estimula a reflexão 

sobre o papel de cada “rei” apontado no início do texto. Sabe-se que o produtor 

cultural Raphael Vidal habitou outros espaços antes de morar na Conceição, sendo 

assim as suas práticas são atravessadas por influências culturais do subúrbio 

carioca, bem como da zona norte da Tijuca. Tal como Benjamin reflete, Vidal 

constrói a sua narrativa na lógica do marinheiro viajante, já os moradores e os 

líderes religiosos da Conceição assemelham-se ao camponês sedentário, onde 

mesmo nunca tendo abandonado sua terra de origem, possuem qualidade de 

narrativa. Diante dos conflitos observados entres os novos moradores e os antigos, 

uma questão a ser levantada desfaz os papéis de benfeitores e malfeitores da 

cultura. Isso porque, aos termos em mente a contextualização histórica do Morro 
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percebemos que a edificação da narrativa foi atravessada pelos narradores de 

Benjamin chamados de marinheiros viajantes, afinal, a Conceição foi composta e 

integrada em sua malha de formação por estrangeiros na fase de colonização do 

Brasil. Sendo assim, há uma incongruência de discursos e uma espécie de 

intolerância entre “os de fora” e “os de dentro”, visto que para se tornar  “os de 

dentro”, foram todos antes “os de fora” por serem colonizadores.  Assim, o que se 

observa é que o Morro da Conceição está em processo de reformulação de 

narrativas, devido às interferências que estão acelerando os fluxos culturais do lugar 

por meio do projeto Porto Maravilha e todo o processo de gentrificação advindo com 

este processo. Portanto, Benjamin finaliza: 

 

A narrativa, que durante tanto tempo floresceu num meio de artesão 
no campo, no mar e na cidade-, é ela própria, num certo sentido, 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 se imprime na narrativa a marca do 
narrador, como a mão do oleiro na argila do vaso. (BENJAMIN, 2000, 
p.205) 

 

Tal como nos sugere Benjamin, o lugar de fala na contemporaneidade vem se 

desenvolvendo em processos de luta e resistência. Quem resiste busca protagonizar 

e não mais figurar a História, mas quem tem o papel de protagonista não quer abrir 

mão de seu lugar de fala em prol de outros personagens sociais. Assim, entender o 

Morro da Conceição é perceber os atravessamentos de um espaço de constante 

disputa nas representações simbólicas, onde conflitos de narrativas pautadas em 

relações binárias, articulam-se por meio do fortalecimento de argumentos que 

legitimam e singularizam seus discursos levantando narradores escolhidos como 

guardiões da memória coletiva. Nesse momento, o Morro da Conceição se 

apresenta binário, anacrônico e contemporâneo, visto que as bases culturais da 

identidade do Brasil se relacionam desde os primórdios, neste território, de forma 

ativa e passiva nas contruções simbólicas e nas priorizações de narrativas 

históricas. 
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2.4 Pedra do Sal: um museu de práticas a céu aberto no pé do Morro da 

Conceição 

 

 

Os museus são estruturas que no ambiente tangível e intangível, conservam 

e proporcionam fantasias, sentimentos, pensamentos e percepções que recebem 

corpo através de representações visuais, de formas, de cores e sons. São as teorias 

atreladas às práticas no dinamismo da transformação cultural. Os espaços 

museológicos são pontes que conectam universos em períodos, estações, 

comunidades, culturas e indivíduos díspares. É a casa do patrimônio, da memória 

social e da legitimidade das narrativas históricas. Neste espaço é possível observar 

os procedimentos de mudanças sociais através de coleções de objetos ou arquivos 

museológicos que definem eras. 

No campo de atuação do museu virtual, o lugar se realiza por meio da 

conexão via internet, já no físico desempenha um papel diferenciado, onde a 

presença do palpável constrói a experiência através da concretude dos objetos, do 

jogo cênico museológico e da arquitetura dos espaços. Em ambos os casos, tal fato 

permite aos visitantes a chance de estabelecer um diálogo interativo com o tema 

exposto. Agora você leitor deve estar pensando: o que tem haver o tema museu com 

a Pedra do Sal? A conexão é simples, sabe-se que a Pedra do Sal é palco de várias 

atividades que exaltam e buscam salvaguardar a memória da identidade negra, seja 

pelo aspecto da dança, por hábitos alimentares e por práticas religiosas. Logo a 

Pedra do Sal como espaço físico é carregado de significados históricos que são 

entendidos como parte da herança de ancestrais da África no Brasil, assim o local 

constitui-se como patrimônio material, dessa forma, quando utilizado como lugar de 

celebração de memórias parece habitar o mundo como um museu a céu aberto. 

Compreende-se que o patrimônio material não deve ser entendido de forma 

separada do patrimônio imaterial, pois a imaterialidade das práticas se finda na 

materialidade dos objetos, bem como a materialidade dos elementos se apreende na 

imaterialidade das apropriações destes objetos. Sendo assim, as práticas sociais 

existentes nas comemorações da Pedra do Sal, ou melhor, na Pequena África (que 

chamarei aqui como práticas museais), são perpassadas de forma cênica museal, 
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pois as encenações que buscam salvaguardar as heranças que constituem a 

identidade negra são apresentadas na materialidade dos atos festivos realizados 

neste ambiente por meio de manifestações artísticas. 

Quando se propõem perceber a Pedra do Sal como um espaço museal, 

solicita-se uma abertura dos entendimentos museológicos, pois o conceito de 

museologia não se aplica apenas às arquiteturas fechadas que seguem as normas 

da museologia clássica, mas também aos moldes da museologia social11 que busca 

dialogar com a comunidade e com o espaço através de lugares museológicos 

legitimados como patrimônio ou centros de cultura. Bem como nos museus e centros 

de cultura, que parecem funcionar como espaços de reconstituição de verdades 

históricas e da identidade, também na Pedra do Sal pouco se contestam as 

atividades que legitimam a herança negra.  Dentre tantas festividades e práticas, 

destaca-se como exemplo a peça teatral Dona Mulata e Triunfo. Exibida a céu 

aberto, de forma gratuita, de quinta a domingo, no horário das 19h às 20h e durante 

o mês de maio de 2014, a organização do espetáculo alegou que a narrativa da 

peça buscou transmitir de forma hilariante uma viagem ao tempo desde a 

escravatura, passando pela miscigenação e chegando até o Brasil de hoje com suas 

transformações históricas. O roteiro se dá através de dois personagens, Dona 

Mulata e o Triunfo. Tais protagonistas convidam o espectador a revisitar o Brasil 

pela ótica do romance, considerando o encontro entre o homem branco, negro e 

indígena. A seguir uma foto de divulgação com os atores Marissa Francisca 

(brasileira) e Welket Bungué (luso-guinense) com as vestes de seus personagens. 

 

 

 

 

                                                           
11 De acordo com a apostila de Introdução à museologia social, da Universidade Federal do Estado 
do Rio de Janeiro-UNIRIO, do ano de 2014, a museologia clássica se funda no desenvolvimento de 
trabalhos museológicos em um espaço museal arquitetônico. Ou seja, as atividades promovidas no 
museu não possuem em sua essência uma obrigatoriedade de comunicação com a comunidade e 
habitantes ao redor. Já na museologia social, os museus estão para a comunidade, assim como a 
comunidade está para o museu. Sendo assim, as atividades museológicas têm como 
comprometimento uma relação mais estreita e de via dupla entre instituição, comunidade e 
sociedade. 
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Ainda que a descrição do roteiro seja passada pela organização como uma 

peça engraçada, o que se observou foi uma contradição. Isso porque, em muitos 

momentos percebeu-se uma essencialização e parcialidade de perspectivas 

históricas da formação da identidade brasileira. O ator que interpretou o Triunfo não 

era brasileiro e carregava consigo um sotaque de Portugal que imprimiu no 

personagem. Nessa relação, notou-se a presença de um negro com o sotaque de 

português, gerando, por conseguinte, várias reflexões acerca desta questão. Em 

vários momentos da encenação, Dona Mulata mostrou repudio ao passado de 

origem branca do Brasil, sendo expressado em uma fala da seguinte forma: “Eu 

odeio Português...você sabe, você é assim o único português que simpatizei” 

(Risos). Seguiu interagindo com o público: “Esse português é diferente né? Tá aí, 

gostei de você”. É importante dizer que essas falas se dão após cenas que 

traduziram desejo sexual de ambas as partes e, também, após relatar que português 

era um povo safado, que carregava as escravas para casa e que de tudo fazia com 

elas no âmbito da sexualidade. Ao mesmo tempo em que o personagem criticava a 

colonização branca, ela também se valorou pelo mesmo: “Eu sou clara, aqui, olha! 

Sou escrava de casa, meu pai era branco e minha mãe negra. Eu sou sarará, sabe o 

que é sarará?” Ela finalizou perguntando para o público e em seguida foi até a 

plateia provocando a opinião pública.   

 

Foto de divulgação. Site 
globo.com. Retirada em 11 de 
agosto de 2014  
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Percebe-se que o roteiro tentou “brincar” com questões raciais do cotidiano 

brasileiro, entretanto, há que se dizer que a fala, “eu odeio português... você sabe, 

você é assim o único português que simpatizei” ao ser declarada para um ator negro 

transmitiu uma mensagem subliminar e irônica que separou as etnias e colocou para 

o espectador a mensagem: “Se você não fosse negro eu odiaria você tão somente 

porque você é português”. Dado o local de realização do espetáculo, ou seja, a zona 

portuária do Rio de Janeiro, a peça parece tentar exaltar a cultura negra, mas não 

apenas ressaltando os pontos positivos de sua participação na construção da 

identidade nacional. É como se a “briga” de outrora, onde a elite branca que ditava 

as regras de patrimônio no país, ou seja, aqueles que determinavam o que deveria 

ser lembrado na memória nacional, oferecessem lugar a um tipo de revanche no 

qual a versão do negro pudesse chegar aos palcos. Porém, essa não é a questão a 

ser complexificada, mas sim o lugar de fala dos legitimadores da cultura negra e 

quem está por trás destas produções e organizações, visto que o espaço de atuação 

destes “novos protagonistas” se dá no Rio de Janeiro, cidade que vem se 

preparando a alcançar o status de cidade global. Sendo assim, se faz necessário 

perceber que as práticas sociais da Pedra do Sal, que está inserida na zona 

portuária, contribuem fortemente para a imagem da identidade de um espaço cada 

vez mais globalizado e que coloca através da cidade do Rio de Janeiro, o Brasil em 

evidência. Dessa forma, as narrativas identitárias devem buscar uma abertura da 

historiografia do país, libertando-se do etnocentrismo para dar espaço a 

multiplicidade de visões e pluralidade de falas sobre o mesmo lugar.   

A globalização econômica tem como arcabouço teórico determinadas 

características que salientam a neutralização do lugar e da distância através de 

comunicações globais que visam hipermobilidade das relações culturais. (Sassen, 

2010) Assim, o destaque deste procedimento está focado nas práticas que 

constituem a sistematização econômica, pois estas auxiliarão no controle da gestão 

e organização global. Dessa forma, as técnicas ganham lugar de destaque nas 

formas de produção e reprodução do conhecimento, pois na globalização econômica 

o processo de produção de informação e saber passam por lógicas hieráquicas e 

constituídas em formato capitalista. Com base nesta reflexão, analisa-se as 

celebrações e manifestações culturais da Pedra do Sal, tendo em vista o contexto 
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histórico, o posicionamento e seus significados para a contemporaneidade no 

espaço onde se localiza, ou seja, a zona portuária do Rio de Janeiro. Quando 

observarmos a Pedra do Sal e suas festividades, percebemos uma conexão de 

ideias entre a produção cultural do espaço e as ideias de Sassen sobre globalização 

econômica e cultural. Isso porque, quando pensamos em hipermobilidade, 

comunicações globais e neutralização dos lugares e da distância aplicado ao tema 

de estudo deste capítulo, questões como a origem do tema da peça Dona Mulata e 

Triunfo, bem como, a Roda de Samba, o Baile Black Bom e as comemorações ao 

dia de São Jorge e Yemanjá traduzem um pouco das características da 

globalização. Tal afirmativa se fundamenta pelo fato de este ser um local de grande 

visitação turística, onde a principal inspiração para as celebrações lá expostas estão 

calcadas em outro continente: a África. É fato que a origem da identidade negra tem 

sempre como origem o continente africano, entretanto, a identidade da Pedra do Sal 

está para além da África, afinal o lugar exemplica a  miscigenação cultural no Brasil, 

visto que a pedra que legitima a cultura negra faz parte de um morro que era 

português em sua formação.  

Quando Sassen fala sobre a hipermobilidade, sobre as comunicações globais 

e a neutralização do lugar e da distância, propõe-se que pensemos a Pedra do Sal 

sob este prisma. Na contemporaneidade, a Pedra do Sal tem sido utilizada de forma 

quase estratégica, isso porque a partir das requalificações do Porto Maravilha, a 

zona portuária e, por conseguinte, o Morro da Conceição, ganharam visibilidade 

atraindo olhares de muitos curiosos de várias partes do mundo. Hoje, se vê a 

presença contínua de estrangeiros nas festividades mais cotidianas apresentadas 

ali. Como exemplo utiliza-se a Roda de Samba e o Baile Black Bom que atraem 

vários curiosos de fora do país em busca de turismo. 

Do mesmo modo, foi possível observar tais presenças na peça Dona Mulata e 

Triunfo. Em muitos momentos percebeu-se olhares de incompreensão do público em 

aspectos que tangem a mensagem. Devido ao não domínio da língua pronunciada 

pelo ator negro, um grupo de canadenses que circulava de forma encantada pelo 

espaço apresentou estranhamento quanto a determinadas falas, mesmo assim os 

turistas permaneceram no local ainda depois da finalização da peça. Assim, se a 

Pedra do Sal é um espaço patrimonizalizado por conter grandes significações 
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históricas sobre a identidade negra, pois esta é uma região que no século passado 

foi ocupada por escravos que trabalhavam no desembarque de sal que abastecia a 

cidade dos cariocas, é de fundamental importância inserir o lugar no roteiro turístico 

cultural do Rio de Janeiro.  Entretanto, os produtores culturais que promovem o 

lugar, de certa forma, desenvolvem um trabalho voltado para a industrialização da 

cultura deste ambiente, seguindo a lógica das comunicações globais, da 

hipermobilidade e da neutralização do lugar de Sassen. Tal questão se fundamenta 

pelo fato de a peça ser uma criação Lusófona em parceira com o Instituto Ensaio 

Aberto, no qual a narrativa se desenvolve através de dois atores de nacionalidades 

distintas: ela, brasileira. Ele, luso-guinense. Tal como a assessoria da peça relata, o 

roteiro fala de uma história de amor entre Portugal, África e Brasil. Para a 

assessoria, a peça mostra o “acasalamento” entre Portugal e África no Brasil. 

Através desta união, formou-se a identidade do Brasil pela perpectiva dos  

idealizadores de Dona Mulata. Vemos então, que a miscigenação está presente até 

na forma de contar a história, pois para que se realizasse a peça foram utilizadas 

duas culturas: a portuguesa e a brasileira. Com dois atores, uma brasileira e outro 

luso-guinense. A parceria entre os criadores do espetáculo e o Instituto Ensaio 

Aberto conferiu um tipo de mobilidade e neutralização dos lugares que é 

característico das comunicações globais. Sendo assim, o teatro na Pedra do Sal que 

fala ao púbico de forma gratuita, com roteiro lusitano e parceria brasileira, na zona 

portuária da cidade do Rio de Janeiro, que visa e se prepara para ser uma cidade 

global, estaria se utilizando de técnicas de globalização para promover e propagar a 

cultura nacional? 

Ainda em Sassen (2010), continuemos a analisar o espaço e suas práticas. A 

autora descreve que o destaque do processo de globalização está nos métodos que 

desenvolvem a organização econômica e o controle global na tarefa de produzir e 

reproduzir a organização e a gestão em um sistema global. Desse modo, assegura 

que o foco nas técnicas abrangem na globalização econômica as hierarquias do 

espaço e do processo de produção.  Bem como a discrição da autora, as festas de 

caráter religioso, como o festejo à São Jorge, realizado pela Associação Cultural e 

Recreativa Afoxé Filhos de Gandhy, que ocorre no pé do Morro da Conceição, 

parecem focar nas práticas dos ritos não apenas para salvaguardar a cultura 
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imaterial de seu povo, mas também é nessas práticas que se apresentam as 

hierarquias do espaço. Ou seja, ao reproduzir os ritos, coloca-se em prática a gestão 

do lugar e de seus habitantes. O como fazer das práticas sociais espetacularizado, 

entra para o sistema de produção global de culturas e, de certo modo, neutraliza o 

lugar a partir da teatralização das atividades. Benjamin (2012) relata que a 

percepção humana está para além da natureza do pensamento, pois o olhar 

humano está inserido e atravessado pela lógica do meio em que vive, afinal, o meio 

e a mensagem estão interligados no processo de comunicação e transmissão da 

informação. 

 

No decorrer de longos períodos históricos, modifica-se não só o modo 
de existência das coletividade humanas, mas também a sua forma de 
percepção. O modo como se organiza a percepção humana, o meio 
pelo qual ela se realiza, não depende só da sua natureza, mas 
também da história. (BENJAMIN, 2012, p.13 e 14) 

 

Tendo em vista que o meio e a mensagem estão diretamente ligados na 

edificação de narrativas históricas, perceber a Pedra do Sal na contemporaneidade 

é de vital importância para o entendimento da identidade cultural do Morro da 

Conceição. Sabe-se que o local abriga a comunidade Quilombo Pedra do Sal12 que 

atua ideologicamente ao lado do movimento de valorização da cultura negra. A partir 

deste dado, observa-se os processos de legitimação territorial desenvolvidos através 

das apropriações do espaço por práticas sociais que corroboram para a construção 

da identidade negra e fortalecimentos dos laços de pertencimento dos envolvidos na 

luta. No século XXI, percebe-se a presença contínua de festas e celebrações que 

remetem a cultura afro no território da Pedra do Sal, seja no campo religioso por 

meio da lavagem da Pedra que ocorre no dia 2 de dezembro (data que coincide com 

o aniversário do samba), pela apresentação de músicas negras norte americanas 

em um encontro musical  chamado Baile Black Bom, ou pela tradição das rodas de 

                                                           
12 O Quilombo da Pedra do Sal está localizado na Zona Portuária na Área de Planejamento 1/ AP-1 

do Município do Rio de Janeiro, no bairro da Saúde. A Comunidade assentou-se no local no inicio do 

século XIX, por trabalharem no porto e se agruparam pela necessidade de garantir o espaço, 

preservar sua identidade cultural e se auto defender da situação de exclusão. Eram todos de origem 

africana, alguns ainda em regime de escravidão. Dados retirados do site: http://www.cedefes.org.br/ 

acessado em fevereiro de 2016. 

 

http://www.cedefes.org.br/
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samba que acontecem tanto na segunda-feira, bem como na sexta-feira, nota-se a 

presença das múltiplas formas de rememoração e reafirmação do movimento negro 

cultural de expor seu lugar no âmbito social. Assim, o patrimônio tangível e 

intangível deste local emana ao universo social a tradição das práticas ao realizar de 

forma ritualizada encontros festivos de samba toda  as segundas–feiras. Isso 

porque, de acordo com o sambista da Roda de Samba da Pedra do Sal, Walmir 

Pimentel, o retorno das atividades do grupo, que já atua há mais de oito anos no 

espaço, teve como escolha a segunda-feira não por um acaso. 

 

Quando a Pedra do Sal foi pensada por essa geração que eu 
pertenço, a gente decidiu voltar com o samba em uma segunda [...] 
não foi segunda-feira por um acaso, porque segunda-feira tem um 
simbolismo muito grande pra gente [...] dia de Preto Velho, de 
ancestralidade, de comer feijão com farinha com a mão [...] dia que a 
gente pode cantar samba na Pedra diferente de como a gente canta 
samba na Lapa; que tem a exigência do público. Não, na Pedra do 
Sal a gente faz valer o nosso chão. (Palestra em comemoração dos 
30 anos de tombamento da Pedra do Sal, 24 de novembro de 2014, 
auditório CEDURP) 

 

A partir desta declaração, Walmir nos coloca a questão da importância da 

tradição dissociada do lucro, ou seja, da indústria cultural e do turismo que os 

espaços patrimonializados sugerem. Quando ele relata que na Pedra do Sal “a 

gente pode valer o nosso chão”, ele dá voz a cultura negra e chama seus 

companheiros para o protagonismo das narrativas históricas. Pois, no bairro da 

Lapa, eles adequam-se às exigências do público, mas quem é esse público e quais 

são essas exigências? Muito provavelmente, as condições que ele aponta em sua 

declaração estão inseridas no consumo e no lucro dos espaços turísticos da cidade 

do Rio de Janeiro, afinal, a Lapa tornou-se foco turístico para estrangeiros de 

diversos países, pois esta insere a cultura carioca na lógica das cidades globais pela 

perpectiva das cidades empreendimentos de Sassen (2010). Walmir Pimentel, 

problematiza a Pedra do Sal na contemporaneidade como um lugar esvaziado de 

suas tradições, de acordo com ele, o descaso do poder público sobre a região tem 

impactado na memória da comunidade remanescente do Quilombo Pedra do Sal. 

Com a chegada dos eventos esportivos como a Copa do Mundo de 2014 e as 
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Olimpíadas 2016 no Rio de Janeiro, a Pedra experimenta uma efervescência que 

ocasionou uma profusão de festas distantes do ideal de patrimonialização. Sendo 

assim, uma série de acontecimentos tem desencadeado em um ciclo vicioso que 

retira a Pedra do Sal do lugar do sagrado e a entrega ao profano.  

 

O que o pessoal está fazendo com a questão da espiritualidade na 
Pedra do Sal? A Pedra do Sal virou hoje só lugar de fumar maconha, 
de cheirar cocaína, de azaração e onde nós temos tidos brigas 
permanentes com novos moradores que acham que a Pedra do Sal é 
lugar de você colocar barraca [...] e no intervalo do samba de colocar 
funk; com todo o respeito ao funk. Tenho pavor dessa 
descaracterização em respeito a todos os companheiros da década 
de 80, lá de trás. [...] A gente vê que denunciar e pedir ajuda, pela 
amor de Deus [expressão de descrença com o poder público]. 
(Palestra em comemoração dos 30 anos de tombamento da Pedra do 
Sal, 24 de novembro de 2014, auditório CEDURP) 

 

Se a questão da nova realidade na Pedra do Sal incomoda aos 

representantes do movimento cultural negro, esse mesmo incômodo pode ser 

observado no Morro da Conceição. Desde de 2014, barreiras humanas acima da 

Pedra do Sal limitam a entrada de visitantes em dias de festas. Certa vez em campo, 

observou-se um revezamento de moradores da Conceição que realizavam uma 

espécie de segurança no local. Ao subir a Pedra fui questionada quanto a minha 

entrada, perguntaram-me para onde e o porquê de me direcionar para dentro 

daquele espaço. Ao explicar o desejo de cortar caminho para chegar até a Avenida 

Presidente Vargas, pois naquela região as possibilidades de transportes favoreciam 

a minha partida, foi concedida a permissão para transitar no Morro da Conceição. 

Abaixo o diálogo com o morador. 

 

Pesquisadora: Desculpe amigo, não pode passar? 

Morador do Morro da Conceição: Vocês querem ir pra onde? 

Pesquisadora: Nós queríamos cortar caminho por cima, para 
chegarmos lá para o lado do Valongo que fica mais fácil pra nós. É 
que eu estou grávida e fica mais complicado passar no meio da 
multidão com esse povo todo. 

Morador do Morro da Conceição: Vocês são do Morro? 
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Pesquisadora: Não, mas temos amigos daquele lado do Jardim 
Suspenso: a Nely e o Odilon, o senhor conhece? 

Morador do Morro da Conceição: Sim, então podem passar. Vocês 
me desculpem aí, mas em dia de Baile está difícil isso aqui. 

Pesquisadora: É mesmo senhor, o pessoal está invadindo a 
Conceição? 

Morador do Morro da Conceição: A vagabundagem tá foda; quer 
fazer de tudo aqui dentro. E ainda tem os moleques da Providência 
vindo pra cá. Mas já que vocês sabem andar pelo Morro...sabem 
mesmo né? Cuidado, vai lá; vai com Deus. 

 

A sensação de desconforto instalou-se naquele momento, pois diante da 

espetacularização do espaço, o lugar que antes traduzia um recanto paradisíaco do 

século XIX, agora, no século XXI, organizava-se para preservação e segurança da 

Conceição. Adiante, na área do Jardim Suspenso do Valongo, avistou-se três 

meninos com rádio de comunicação e pochetes. Eles seguravam suas bolsas e 

circulavam no local como se fizessem uma vigília, ao mesmo tempo que colocavam-

se à disposição para possíveis clientes. Ao nos avistar, um dos rapazes fez sinal 

com a cabeça oferecendo droga, porém, ao perceber que só queríamos passar, 

abriu-nos passagem dando ordem aos seus amigos para que estes fizessem o 

mesmo. Neste dia, era dia de Baile Black Bom, a Pedra do Sal estava cheia de 

turista e muito provavelmente estes seriam o público almejado àqueles que 

carregavam suas pochetes com drogas. A explicação para tal interferência identitária 

na Conceição se dava de três formas: Descaso do poder público quanto a 

segurança e cumprimento da lei; Expansão do tráfico em espaços espetacularizados 

e inseridos na lógica da indústria cultural; Especulação imobiliária advindas com as 

reformas do Porto Maravilha. Preocupado com estas novas interferências na região, 

Wagner Pimentel declarou na palestra de comemoração aos 30 anos de 

tombamento da Pedra do Sal, a importância da comunidade remanescente 

Quilombo Pedra do Sal, dos moradores antigos e da Roda de Samba Pedra do Sal 

posicionarem-se frente aos novos fluxos culturais que parecem buscar apenas lucrar 

com o espaço, desintegrando-se da luta do movimento de valorização do negro que, 

por conseguinte, permitirão o esvaziamentos das práticas e a perda das tradições.  
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 [...] essa roda de samba deve gerar renda para a comunidade, isso é 
uma condição fundamental, mas algumas histórias estão 
acontecendo ali, e o poder público não tem conhecimento, ou quando 
tem conhecimento fecha os olhos. A comunidade dos remanescentes 
da Pedra do Sal; quando se pensa em comunidade, pensa-se em um 
grupo de pessoas que carrega um “q”de memória [...] Não basta ter 
só a questão do nome, o tráfico assumiu algumas histórias ali e a 
comunidade não existe, existe pra gente que acredita. [...] O tráfico 
tirou representantes daquele movimento dali, não sei o que vai 
acontecer no dia 2 de dezembro...temo, temo profundamente. [...] 
Tenho medo dessa questão da descaracterização, e eu tenho visto 
muita descaracterização, e eu me preocupo muito com o pessoal da 
década de 80 com todo um esforço para o tombamento e o que está 
virando hoje a Pedra do Sal. A Pedra do Sal está virando hoje, 
infelizmente, alta especulação imobiliária. Hoje, tem uma galera que 
está preocupada somente em lucrar com o espaço Pedra do Sal, isso 
está trazendo um prejuízo sem precedente. Você tem de tudo nesse 
argumento da não segregação, isso é terrível, a não democratização 
de espaços...a Pedra do Sal é um monumento do mundo, mas antes 
de ser do mundo é do movimento cultural negro; é da cultura negra. 
(Palestra em comemoração dos 30 anos de tombamento da Pedra do 
Sal, 24 de novembro de 2014, auditório CEDURP) 

 

Tendo em vista que o retorno da Roda de Samba da Pedra do Sal teve como 

objetivo questões de tradição espiritual e valorização à cultural negra, pois de acordo 

com cantor e organizador da Roda, Walmir Pimentel, a Pedra é o lugar do samba, 

sendo assim, como entender outras festividades naquela região se não pela ótica da 

espetacularização e promoção do espaço? A luta de quem habita o lugar procura 

legitimar-se em hábitos e costumes realizados por negros, onde a tradição parecer 

ser a base das ideias. Entretanto, ao percebemos novas atrações no local, parece 

que existe um oportunismo de determinados agitadores culturais à procura de lucro, 

entretanto, bem como lembra Pimentel, é preciso ter em mente a questão da 

democratização dos espaços. Como exemplo, sugere-se compreender o Baile Black 

Bom, pois este apresenta em seu repertório musical canções estrangeiras em 

grande escala durante as apresentações. Os shows ao vivo e gratuitos são 

baseados no estilo charme e as vestimentas dos cantores e da banda assemelham-

se a guetos americanos. Exalta-se a indústria fonográfica por meio do “culto” aos 

adoradores dos discos de vinil. Ainda que o baile apresente-se como uma 

descaracterização das práticas, a festa está inserida na lógica de democratização 

relatada por um dos integrantes da Roda de Samba Pedra do Sal. De acordo com o 

cantor que atua também na organização do Baile Black Bom, Antônio Consciência, o 

movimento pela luta de valorização negra é única. Portanto, o baile charme que 
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acontece na Pedra, que é também o berço do samba carioca, mostra-se afinizado 

ideologicamente ao espaço patrimonilizado pelo prisma ideológico das cidades 

globais. Visto que as festas de celebração vão do samba ao charme, ou seja, da 

cultura nacional á estrangeira, observa-se o Baile Black adequado ao modelo de 

indústria cultural que os espaços patrimonializados sugerem quando inseridos na 

lógica das cidades empreendimentos. Bem como a peça de teatro Dona Mulata e 

Triunfo, o Baile Black Bom pode ser percebido pela ótica de Benjamin (2012). O 

autor coloca que na era da reprodutibilidade técnica as relações devem ser 

compreendidas em conjunto, pois somente assim será possível emitir algum tipo de 

reflexão, afinal:  

 

[...] pela primeira vez na história mundial, a reprodutibilidade técnica 
da obra de arte a emancipa da existência parasitária como parte do 
ritual. [...] Mas, a partir do momento em que o critério da autenticidade 
não mais se aplica à produção artística, também a função social da 
arte terá sido objeto de uma transformação radical. Em vez de se 
basear no ritual, ela terá agora outra práxis como seu fundamento: a 
política. (BENJAMIN, 2012, p.16) 

 

É fato que Benjamin em sua obra se refere à fotografia e o cinema inserido na 

cultura de massa. Ele analisa o impacto das imagens técnicas na modernidade, 

onde realiza observações pertinentes sobre reprodução da arte, sua autenticidade, 

as destruições da aura, o ritual e a política que a envolve. A partir deste ponto, 

solicita-se uma abertura destes conceitos no presente projeto, sendo assim, 

propõem-se uma abstração do pensamento de Benjamin no século XXI, a fim de 

articulá-los à Pedra do Sal e suas festividades que contribuem fortemente nas 

edificações simbólicas e na manutenção da identidade do território que se insere, ou 

seja, o Morro da Conceição. Benjamin (2012), relata que em sua essência a obra de 

arte sempre foi reprodutível. Isso porque, o que um homem praticava poderia ser 

imitado por outros homens. Inicialmente, essas imitações eram feitas por relações 

discipulares, onde mestres passavam seu conhecimento para seus discípulos. 

Adiante, terceiros apropriaram-se destes conhecimentos unicamente interessados 

em lucros. Com a descoberta da xilogravura, a reprodução de desenhos tornou-se 

tecnicamente reprodutível, porém, foi com o avanço da litografia que a técnica da 

reprodução atingiu uma fase essencialmente inovadora, pois tal advento concedeu 
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ás artes gráficas não somente a possibilidade de reproduzir produções em massa, 

mas também de criar em cima desta criações. Através da fotografia, Benjamin conta-

nos que no processo de reprodução da imagem quem ganhou destaque foram os 

olhos, liberando assim as mãos dos artistas desta responsabilidade. De acordo com 

o ele, os olhos tem em sua característica maior poder de apreensão do que as mãos 

estabelecem nos desenhos, sendo assim a aceleração da reprodução situou-se no 

mesmo patamar que a oralidade, conquistando dessa forma lugar próprio entre os 

processos artísticos. Mas em que ponto as observações de Benjamin dialogam com 

a Pedra do Sal e suas práticas na contemporaneidade? Para encontrar as repostas  

é preciso ter em mente que a linguagem comunica e representa no campo simbólico, 

dessa forma, cada conceito utilizado pelo pensador pode ser percebido para além da 

fotografia e do cinema. Isso porque, Benjamin desenvolve conceitos que atuam em 

diversos campos da cultura, por isso, quando ele conceitua reprodutibilidade da arte, 

aura, ritual e política, tais percepções podem auxiliar nas compreensões das formas 

de manifestação artística e das celebrações ritualizadas em um ambiente 

patrimonializado. 

Nos processos de disputa territorial e de legitimação da cultura negra, o lugar 

do conflito entre os detentores da tradição e os aproveitadores dos espaços 

patrimonializados evidenciam-se na fala de quem ocupa a Pedra do Sal. A Roda de 

Samba da Pedra do Sal revindica o lugar de praticantes da tradição do samba de 

raiz. Quando o cantor e organizador da Roda, Wagner Pimentel, relata que respeita 

o funk, mas que a Pedra é o lugar do samba, ele classifica e hierarquiza a cultura. 

Ao mesmo tempo, apropria-se do discurso da democratização do espaço e mostra 

incoerência ao possuir temor com a descaracterização do território. Portanto, existe 

uma incongruência no discurso da democracia das práticas sociais de um território 

que “deve” possuir características permanentes pelos olhos de quem acredita deter 

as tradições do espaço. Há nesse discurso um posicionamento autoritário e 

segregador, visto que até mesmo a tradição executa o ato da reprodução do “saber 

fazer” por meio dos praticantes dos saberes. Sendo assim, a tradicional Roda de 

Samba da Pedra do Sal e o Baile Black Bom, assemelham-se em determinados 

aspectos na era da reprodutibilidade técnica de Benjamin. 
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Ainda que sejam díspares as relações artísticas, pois um caracteriza-se como 

roda e o outro como banda, ambas introjetam valores na sociedade por argumentos 

que valorizam a cultura negra. Somente na questão da nomeação observa-se as 

interpretações diversas que ambas podem sugerir no campo da cultura, isso porque, 

a Roda de Samba da Pedra do Sal  utiliza-se do discurso da cultura popular 

brasileira, onde acredita deter a tradição da rodas de samba de raiz. Já o Baile Black 

Bom, denomina-se como Black Music onde estão imbricados as influências musicais 

da cultura norte americana no cotidiano. Sendo assim, faz parte do Baile Black a 

relação de pertencimento constituída pela forma de se vestir (entendido como Moda 

Black), por hábitos como cultivar discos de vinil, observar a presença de DJs, B- 

Boys e os Beat Box nas apresentações da Banda Consciência. A forma de se 

organizar e se nomear no universo social também denomina que são os ocupantes 

da Pedra do Sal, visto que um é roda e outro é banda, tais apresentações já 

apontam na representação social seu lugar de luta. Entretanto, aqueles que 

revindicam o espaço da tradição como o lugar do samba, preocupando-se com a 

descaracterização da Pedra a partir da entrada de novos agitadores culturais que 

visam o lucro advindo com a especulação imobiliária, também se inserem na era da 

reprodutibilidade técnica.  

Quando Benjamin (2012) chama a atenção para autenticidade da obra de 

arte, o autor reflete que mesmo na reprodução mais perfeita, ocorre a ausência de 

um elemento que ele denomina de o “aqui e o agora da obra de arte”, pois somente 

a partir deste ponto é que a obra de arte se singulariza, afinal, a sua existência 

torna-se única no momento e no lugar onde ela se encontra. A partir deste 

pressuposto, não há como dizer que a tradição continua genuína na arte do samba, 

pois o “aqui e agora” não podem ser iguais, visto que a vida é um eterno fluxo de 

mudanças. Sendo assim, mesmo que os sambistas do século XXI tentem continuar 

um legado imbuídos de um sentimento de preservação da memória, a reprodução 

técnica ali está. É fato que a técnica neste caso se configura de modo diferente, pois 

o tambor tocado com as mãos passam pela individualização de quem o toca, 

entretanto, ao utilizarem mecanismos de reprodução do som e transformação da 

arte com amplificadores e mesas de som, eles adequam-se ao modelo de Benjamin 

e sucumbem em certo ponto para a indústria cultural. Além disso, o próprio ato de 
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tocar os instrumentos musicais exige técnica, técnica esta que tem como base o 

modelo de fazer música dos primeiros criadores do samba.  

Está na autenticidade as transformações históricas que a tradição sofreu com 

a passagem do tempo, imprime-se no “aqui e agora” o conteúdo da autenticidade e 

nesse processo se enraíza a tradição que vai identificar no mundo o objeto de 

preservação como sendo sempre parecido ou igual ao objeto fundador. Dessa 

forma, o que se observa é que no campo da autenticidade de Benjamin, o todo 

escapa a reprodutibilidade técnica, mas não a técnica, ou seja, o saber fazer. É 

nesse argumento que a Roda de Samba da Pedra do Sal deve ser refletida, a 

técnica está presente, mas não a reprodutibilidade técnica. Mas se ela escapa dessa 

reprodutibilidade técnica, o mesmo não se observa no Baile Black Bom. Atrelados ao 

modelo de baile do final do século XX, a utilização de mixagens musicais e discos 

são introduzidos ás apresentações da Banda Consciência. Sua arte pode ser 

comprada em cds e em forma de literatura. Os bonés serializados são a marca de 

uma identidade que traduz o movimento Black Music. Talvez sejam autênticos e 

possuam aura quando realizam suas apresentações na Pedra do Sal, mas quando 

confrontados com as apresentações na Lapa, percebe-se o mínimo de 

improvisação. A participação do público se faz pela dança que compõem o cenário 

do baile. Diferente da roda, que o repertório musical vai surgindo durante a exibição 

(mesmo que exista uma pauta musical baseada na história do samba), o Baile Black 

é organizado por uma produtora musical que estabelece uma espécie de playlist 

para cada apresentação. Estes acreditam no empreendedorismo, o povo do samba 

na memória e preservação do patrimônio. Quando se trata de aspectos de 

ritualização, dadas as diferenças,  ambas apropriam-se da ritualização de suas 

ideologias, porém, para a Roda de Samba o dia do samba possui tradição religiosa, 

onde tocar samba faz parte do ritual do dia de Preto Velho. Mas se eles praticam a 

sua luta de legitimação do território em busca da valorização da cultura negra 

através da tradição musical das rodas de samba em dia específico, caracterizando-

se como um movimento político e cultural, àqueles que realizam o Baile ao invés de 

se pautarem no ritual, reformulam a práxis como fundamento; atribuindo as práticas 

caráter político da guerra. Sendo assim: 
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Todos os esforços para estetizar a política culminam em um só lugar: 
a guerra. A guerra, somente a guerra, torna-se possível fornecer um 
objetivo a grandes movimentos de massa sem que sejam afetadas as 
relações de propriedades. (BENJAMIN, 2012, p.32) 

 

Se temos algo de certo nesta reflexão é que ambos estão na guerra (ou luta): 

a guerra do movimento de valorização da cultura negra. Seja pela cultura nacional, 

ou por atravessamentos culturais norte americanos, a luta se faz em um território 

constituído pela patrimonialização do Estado como Pequena África. Porém, este 

território possui em sua essência cultural e histórica a presença do branco, afinal, ele 

integra uma das faces do Morro da Conceição. Assim, parece que a Pedra do Sal 

busca lutar não apenas pelo lugar do negro na esfera social por meio da valorização 

de sua cultura, para além desse fato, a Pedra do Sal parece tentar uma 

emancipação cultural e identitária do universo que o abrange, ou seja, o Morro da 

Conceição. Isso porque, ao destacar-se como um espaço de cultura negra, ela 

vislumbra negar a presença de outros atravessamentos culturais como, por exemplo, 

a presença do branco português em sua constituição. Sendo assim, identifica-se 

uma rejeição a tudo aquilo que difere da cor negra, pois bem como foi dito 

anteriormente, a luta do está em tornar legítimo hábitos e costumes realizados por 

descendentes africanos, não importando a localidade no globo destas práticas. 

. 
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CAPÍTULO 3  

COTIDIANO PATRIMONIALIZADO: As Sociabilizações Pautadas nas Lógicas de 

Patrimônio, Indústria Cultural e Turismo 

 

 

 

Neste terceiro capítulo serão abordadas questões sobre o patrimônio. Como 

forma de inserir o leitor no universo deste conceito, no tópico 3.1 A ideia de 

patrimônio, buscou-se relatar a história, contextualizar e conceituar o termo 

patrimônio. Adiante, no tópico 3.2 A indústria cultural nos espaços patrimonializados: 

lugares inseridos na lógica de turismo cultural e os caminhos dos fluxos culturais da 

identidade, coloca-se o conceito de “indústria cultural” de Debord para analisar o 

Morro da Conceição inserido nestes processos. Por fim, em 3.3 O Morro 

Empreendimento: enfrentamentos e transtornos das tradições comunitárias do Morro 

da Conceição em uma cidade com pretensões ao modelo de “cidade global” pela 

ótica de ressignificações urbanísticas da zona portuária do Rio de Janeiro, entende-

se a Conceição situada no porto do Rio de Janeiro diante de todos os 

atravessamentos que tal localização pode conferir a um território que convive com a 

lógica de uma cidade empreendimento com pretensões ao formato de cidade global. 

 

 

3.1 A ideia de patrimônio 

 

 

Quando pensamos em buscar o significado da palavra patrimônio, 

rapidamente nos vem à memória uma das maiores falácias da modernidade: o 

dicionário. Isso porque, ao tentarmos definir o verbo, dando conceitos fechados e 

tangíveis de representação, o homem parece tentar deter as nuâncias das 

percepções humanas por meio da língua, estruturando e concebendo as 



101 

 

representações simbólicas através do palavra. Porém, já que a sociedade 

contemporânea nos deu o recurso da definição de termos, o dicionário se configura 

então como um aliado para a construção do imaginário, edificando pelo verbo 

sentidos. Sendo assim, a definição de patrimônio teria como base inicial a seguinte 

descrição: “herança familiar; conjunto de bens familiares; fig. riqueza, preciosidade; 

jur. conjunto dos bens, direitos e obrigações economicamente apreciáveis, 

pertencentes a uma pessoa ou a uma empresa”. 13 

A partir da definição acima, podemos observar que o dicionário não atua 

como edificador de verdades, mas sim com apresentações de possíveis realidades. 

É nesse ponto que se deseja tocar, ou seja, nas verdades e inverdades das 

acomodações de sentidos pertencentes às fronteiras simbólicas das representações 

sociais. Dessa forma, mais uma vez utilizaremos o “livro”, ou melhor, as regras fixas 

e palpáveis do jogo social para definir e exemplicar a proposta colocada aqui como 

“A ideia de patrimônio”. De acordo com a Constituição brasileira, patrimônio cultural 

está disposto do seguinte modo: Artigo 216° - Constituem patrimônio cultural 

brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em 

conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes 

grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem: I – as formas de 

expressão; II – os modos de criar, fazer e viver; III – as criações científicas, artísticas 

e tecnológicas; IV – as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços 

destinados às manifestações artístico-culturais; V – os conjuntos urbanos e sítios de 

valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e 

científico.  

Bem como no dicionário, a Constituição também fomenta a variabilidade da 

interpretação e conotação de sentidos. Tendo em vista que a cultura caminha pelos 

entres das apropriações de sentido, perceber o patrimônio por aspectos tangíves e 

dados é um desafio para a cultura. Porém, se de um lado as estruturas linguísticas 

nos direcionam o olhar a fim de mostrar-nos interpreções de edificação do 

imaginário, elas também nos permitem um norte nas construções simbólicas, pois 

partir de ideias pré-concebidas pode posicionar, apresentar e condicionar a 

concepção do olhar. Se do ponto de vista das concepções protocoladas nos 

                                                           
13 INSERIR NOTA 
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deparamos com uma espécie de “simplicidade no fazer e dizer sobre as coisas”, no 

campo do pensamento encontram-se os desdobramentos e as complexidades do 

“querer fazer e do saber dizer sobre as coisas”. Nessa relação observar os conceitos 

dados pela “praticidade” das significações da vida, permite desdobrar, desmembrar 

e desvendar os verbos das significações para, como diria Cancline, criar “estratégias 

para entrar e sair da modernidade” (Cancline, 1997). 

No campo da academia, muitos são os autores que discutem as descrições 

do conceito de patrimônio. Entre as diversas definições sobre o tema, percebeu-se o 

lugar de entendimento do assunto em dois campos: na tangibilidade e na 

intangibiidade das ações humanas. Sendo assim, é conveniente entender que a 

consciência pela responsabilidade em resguardar a delicada riqueza chamada 

patrimônio, fixou-se, inicialmente, pela perspectiva de bens contruídos, ou seja, em 

torno de monumentos e sítios históricos (Perez, 1997). De acordo com Javier Perez, 

o entendimento de patrimônio iniciou suas ações e cristalizou-se por grande tempo 

na concretude, isso porque, nesta fase foi desenvolvido de forma conceitual “[...] um 

sentido de responsabilidade paralelo, voltado para construção de museus e a visita a 

eles, e para o concomitante enriquecimento das suas coleções” (PEREZ, 1997: 

231). Se por um lado a criação do conceito de patrimônio sugere apontamentos 

críticos por se ater primariamente de forma mais alongada no campo da 

tangibilidade, por outro lado mostra-nos a preocupação do homem em manter, 

resguardar e continuar seu legado cultural. Afinal, a necessidade de cristalização do 

conceito em bases tangíveis não se fez sem motivos, esta iniciativa foi necessária 

porque as gerações atuais tornaram-se herdeiras de uma riqueza de bens culturais 

tangíveis e intangíveis que personifica a memória coletiva de comunidades de todo o 

mundo e disponibiliza sentido de identidade em tempos de hesitação (Perez, 1997). 

Entretanto, se as preocupações com a invenção do conceito de patrimônio se 

esmerou em cuidar e definir nortes de preservação eficazes no campo da 

tangibilidade da memória social, as intagibilidades não encontraram igual destino. 

Tendo em vista a fragilidade da herança cultural, os bens imateriais adquirem mais 

delicadeza ao pensarmos que estes dependem de mentes e corações para serem 

resguardados. De acordo com Javier Perez (1997), no mundo industrializado o 

patrimônio intangível perde força nas práticas do cotidiano, pois a 
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contemporaneidade privilegia os monumentos e as obras de artes como 

testemunhas da herança cultural. Sendo assim, o autor observa que o patrimônio 

tornou-se objeto de poder na contemporaneidade, pois os pressupostos do que é o 

conceito, como ele se manifesta e como deve ser resguardado, passam pelo 

processo de decisão de uma elite dominante. Dessa forma, o autor completa a ideia: 

 

A ideia de patrimônio em toda parte conforma-se, todavia, a um único 
modelo dominado por critérios estéticos e históricos. Essa ideia 
privilegia a elite e o masculino; merecem atenção e respeito o 
monumental em detrimento do simples, o literário em detrimento do 
oral, o cerimonial em detrimento do cotidiano, o sagrado em vez do 
profano. É chegado o momento de empregar uma abordagem 
antropológica mais ampla. (PEREZ, 1997. p. 232) 

 

Bem como o autor nos relata na citação acima, o patrimônio segue um 

modelo conceitual comandado por critérios estéticos e históricos pré-estabelecidos 

pela elite dominante. Tal fato reafirma a ideia inicial deste capítulo, pois ao 

refletirmos sobre os critérios estéticos e históricos que Perez coloca, vemos que 

estes critérios atuam em diversas formas no imaginário da sociedade, sendo uma 

delas através de definições fixas e sólidas dispostas pelo dicionário e pela 

Constituição, ou seja, definições estas construídas em sua grande maioria pela elite 

do conhecimento; da erudição. Sendo assim, ao pensarmos a línguagem como 

patrimônio, devemos ter em mente a sua tangibilidade e intangibilidade. Segundo 

Perez (1997), na paisagem cultural estão presentes os nomes dos lugares, estes 

interagem com as tradições locais indicando de modo funcional e brevemente 

explicativo um pouco da história do espaço. Portanto, é interessante observar que o 

patrimônio se relaciona constantemente com a tangibilidade e intangibilidade da 

cultura, afiinal, ao nomearmos determinado espaço marcamos no universo concreto 

a ideia, ou melhor, figuramos para o mundo o território e suas territorialidades.  

No campo social, figurar realidades e criar representações simbólicas que 

atuem nos atravessamentos dos indivíduos são mecanismos de manutenção e 

controle. Bem como a publicidade, podemos dizer que o patrimônio estimula o 

desejo e a relação de pertencimento. Se a comunicação publicitária estimula o 

consumo, o campo do patrimônio segue os mesmos moldes. Isso porque, tanto um 
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quanto o outro atuam no campo do desejo, ou seja, o desejo de possuir identidade e 

individualizar-se no universo social. Consumir para o patrimônio, está para além das 

visitações à museus e espaços tombados, pois o consumo neste caso deve ser visto 

de forma complexificada, afinal, consumir nesta abordagem parece apontar o lugar 

de poder do patrimônio nas introjeções de valores que contribuirão para a 

construção da identidade de povos e comunidades.  

Tendo em vista que a noção de patrimônio cultural está imbricada à 

percepção de políticas públicas, se faz necessário historicizar a ideia de patrimônio 

para que se compreenda o conceito, sua evolução e as percepões atuantes no 

campo da cultura do século XXI. Ou seja, para entender patrimônio, é preciso visitar 

o passado, pensar no presente e aspirar o futuro. Inspirada em Márcia Chuva 

(2012), apresenta-se um retrospecto da formação do conceito de patrimônio, onde 

será possível observar a elaboração de paradigmas para a preservação do 

patrimônio cultural que auxiliaram na construção da noção de patrimônio cultural 

integrado, onde a tangibilidade e intangibilidade caminharam juntas, pretendendo-se 

a não herarquização dos bens culturais. 

De acordo com Márcia Chuva (2011), a noção de patrimônio cultural é a base 

chave para a compreensão dos direcionamentos de ações de políticas públicas de 

preservação cultural. Sendo assim, entender patrimônio é ter em  mente quais são, 

como atuam e como atuaram as lideranças de ideais vigentes nas representações 

sociais. Isso porque, ao atrelarmos o conceito de patrimônio às políticas públicas 

culturais percebemos a existência de uma teia de constituição de sentidos que 

coloca o “patrimônio” no centro do debate. Dessa forma, ao determinarmos o que é 

patrimônio, criam-se modelos de preservação, onde a elite de pensadores e 

especialistas podem deterninar para a grande massa o que deve ser continuado, 

como deve ser preservado, quem deve ter acesso a determinado conhecimento e de 

que forma será passado este legado. Segundo Chuva (2011), os entedimentos 

sobre patrimônio tem se transformado com o tempo, ou seja, as representações 

sociais estabelecidas por ele não são estáticas. No Brasil, as especificidades do 

percurso de formação da área de patrimônio ocasionaram em uma configuração 

dicotômica dessa categoria, que separou-se entre tangível e intangível. Entretanto, 

tal divisão não é consensual, visto que a ideia de patrimônio material e imaterial 
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nada mais é que uma falsa divisão, numa aparente unanimidade sobre o assunto 

(Chuva, 2011). Para ela, esta divisão tem levado à reestruturação das instituições de 

patrimônio, que se tornaram sistemáticas a partir dessa diferenciação da natureza 

dos objetos, onde a organização se dá de forma setorizada entre patrimônio material 

e imaterial.  

No ano de 1980, surgiu a primeira versão oficial sobre a história da 

preservação do patrimônio cultural no Brasil. Pelas mãos da Secretaria do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e Fundação Nacional Pró-Memória 

(Sphan/PróMemória), foi lançada a publicação nomeada como: Proteção e 

revitalização do patrimônio cultural no Brasil: uma trajetória. Nessa obra, 

esboçavam-se os caminhos das ações de preservação que remetiam ao século 

XVIII, pois a obra inspirava-se nos nortes de ideias do governador de Pernambuco 

D. Luíz Pereira Freire de Andrade que tinha como foco a preservação de 

construções deixadas pelos holandeses no Recife. Esta primeira versão inseriu uma 

peridodização que se tornou consagrada, estruturando em duas estapas a trajetória 

institucional: a fase heróica e a fase moderna. Após a apresentação desta versão, foi 

propagada a ideia de que o anteprojeto de 1936, desenvolvido por Mário de Andrade 

a pedido do ministro da Educação e Saúde, Gustavo Capanema, foi base 

fundamental para o amadurecimento do texto do decreto- lei 25/1937, proposto no 

ano seguinte por Rodrigo Melo Franco de Andrade. Este texto visava a organização 

de um serviço direcionado para a preservação do patrimônio, onde sugere a criação 

do Span (Serviço do Patrimônio Artístico Nacional). De acordo com Chuva (2011),  a 

constante recorrência à figura de Mário de Andrade como fundador das práticas de 

preservação cultural no Brasil pareceu estratégica, pois atribuia grande carga 

simbólica e tornava legítimo todo o seu legado, mesmo após a sua morte, que 

ocorreu há mais de 50 anos.  

O fato é que essa memória entrelaçada à Mário de Andrade desloca o olhar 

do verdadeiro contexto histórico, por conseguinte, descaracteriza o campo do 

patrimônio e sua história. Isso porque, o conceito de patrimônio historicamente se 

desenvolve em um campo de tensões e lutas que devem ser compreendidos para 

além da passagem de Mário de Andrade na trajetória de entendimento sobre 

patrimonialização, pois elas ajudam a transpor o anacronismo que fabricou uma 
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linha de continuidade histórica, enfraquecendo a complexidade e os antagonismos 

presentes naquela esfera política, buscando, pois, evidenciar a relevância da 

presença de Mário de Andrade na constituição da trajetória conceitual do patrimônio. 

Entretanto, sabe-se que a influência do poeta em sua geração de pensadores é algo 

inegável, mas o seu brilhantismo intelectual não pode ser visto como o grande 

conceituador da noção de patrimônio, ainda que para o Brasil ele tenha sido um dos 

nomes que buscou “inventar” a identidade do país, Mário de Andrade não criou o 

conceito de patrimonialização, nem tão pouco determinou e findou a trajetória. Ao 

contrário, para Chuva (2011) a tentativa constante de voltar a atenção do percurso 

histórico do patrimônio, a partir da participação do poeta, causou danos éticos-

políticos, pois a linearidade da adoção de uma visão histórica cronológica e reta 

trouxe fortes impactos nas formulações das políticas públicas culturais. 

No percurso de edificações das interpretações sobre o que é patrimônio, 

diferentes concepções se formaram. Dessa forma, a trajetória histórica-política 

desenvolveu-se em áreas de ação que se entrelaçam em seu percurso. Nessa 

relação, ocorreram desmarcações e levantamentos de questões de ideias, que 

colocaram em cheque, ou melhor, em dúvida, concepções de entendimento onde os 

temas clássicos perderam território e questões não abordadas tornaram-se 

relevantes.Tal fato ocorreu porque a noção de patrimônio está imersa na História, 

pois esta é uma edificação do ser humano. 

A ideia de patrimônio surgiu a partir de práticas direcionadas para o 

fortalecimenento da identidade de determinados grupos que pretendiam afirmar-se 

frente à outras comunidades e legitimar seus laços de identidade. De acordo com 

Márcia Chuva, o surgimento do conceito de patrimônio no ocidente está relacionado 

aos primórdios do cristianismo. Nessa fase surge a necessidade de valorizar a 

cultura cristã a partir do reconhecimento material de vestígios, onde a preocupação 

em guardar a memória da passagem do Salvador deveria perpassar a lógica mental 

e alcançar a materialidade, a fim de que essa funcionasse como testemunha do 

acontecido. Com isso, buscou-se valorizar sinais e traços da identidade de um novo 

grupo em formação, que pretendia uma espécie de chancela e reconhecimento 

como cristãos. Logo vieram as relíquias, os santos, os tesouros da divindade, os 

santuários, as igrejas e os monastérios, objetos e construções patrimonializadas por 
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sentimentos de pertencimento, por relações de afeto e tentativas de permanência de 

convicções e valores na humanidade (Chuva, 2005).  

No século XIX, as percepções e as atribuições de  valores e significados a 

bens materiais tomaram novas proporções, pois agora o patrimônio estava 

diretamente atrelado à formação dos Estados nação. Sendo assim, formou-se em 

diversos países, uma elaboração de um plano de que buscava desenvolver uma 

ligação de pertencimento social ao grupo-nação, onde as relações se dariam por 

identificação “[...] a partir de referências, ícones ou marcas aos quais eram 

atribuídos valores” (CHUVA, 2005: 1).  No Brasil, a atenção ao cuidado da 

conservação de objetos materiais, aliada a organização e estruturação de uma 

história nacional, ocorreu de forma sistemática após a criação do Serviço do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN, atual IPHAN). Nessa fase, 

nomeou-se como patrimônio a chamada arquitetura tradicional da época colonial 

(Chuva, 2005). Uma das primeiras narrativas históricas de constituição de identidade 

veio com a forte produção artítica do estado de Minas Gerais e seu patrimônio 

arquitetônico herdado pelos jesuitas. Esta fase constitui-se como os primórdios da 

consagração dos “patrimônios nacionais”. 

Longe de ser uma atitude despretenciosa, a escolha  desta narrativa 

representava a busca da edificação de uma história da nação, basicamente 

fundamentada na possibilidade de construir heróis nacionais que cumpririam a 

função de informar as ações no futuro e minimizar as diferenças no presente 

(Chuva, 2005). Para Márcia Chuva, a “Guerra Guaranítica” contra os jesuítas no 

período das missões do sul da Colônia e da Inconfidência Mineira, foram os fatores 

principais para uma profunda transformação na edificação das origens da 

nacionalidade brasileira, pois para a autora tal fato remete à necessidade da criação 

de uma genealogia da nação brasileira. 

Chegado o século XX, os anos 30 e 40 produziram substancial contribuição 

para o campo do patrimônio. Nesse período, o SPHAN obteve sucesso em sua área 

de atuação, através da seleção de bens para tombamento, ao consolidar 

procedimentos que desenvolveram o conceito de patrimônio histórico e artístico 

nacional. Nessa fase, o SPHAN atuou com o tombamento de 417 bens, estes 

simbolizam pouco menos de 40% dos bens tombados na contemporaneidade. 
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Dessa forma, “[...] esses bens deveriam expressar a ‘memória nacional’ ou a 

produção cultural ‘mais autêntica’ da nação” (CHUVA, 2005: 1). Sem dúvida, a 

imagem propagada, que era o reflexo da identidade pretendida como edificação, 

utilizou arcabouços de valor verdadeiramente consideráveis. Isso porque, tomar 

como ponto de referência na nacionalidade brasileira o profeta Aleijadinho em 

Congonhas, ou as ruínas da Igreja de São Miguel das Missões no Rio Grande do 

Sul, onde os dois estão inscritos na Lista do Patrimônio Mundial da UNESCO, atribui 

valor inquestionável à nacionalidade e à construção da identidade do Brasil. 

Tendo em vista que o conceito de patrimônio construiu-se e expandiu-se 

tradicionamente na cultura material, onde a História compreendia o homem social e 

seus vestígios, bem como a sua territorialização e seus traços de identidade, onde 

não se torna relevante os sentimentos de pertencimentos, os laços de afinidade e 

suas territorialidades, como elaborar o desenvolvimento da noção de patrimônio 

imaterial? Sendo assim, o avanço da ideia de patrimônio vem nos anos 70, no qual 

ocorre a apropriação do conceito antropólogico de cultura. Nesse momento, a 

preservação do patrimônio direciona o olhar para o discurso do saber das práticas 

culturais. Assim, a “cultura material torna-se significativa não pelo produto que gera, 

mas pelas práticas que possibilitam a sua produção, os modos de vida e 

organização social que a criam” (CHUVA, 2005: 1). Dessa forma, entra no cenário 

da ideia de patrimônio, os saberes e as práticas advindas com as festas, com as 

celebrações ritualizadas e com as mais diversas formas de expressão do 

conhecimento no saber fazer das práticas cotidianas. Desse modo, a autora em 

questão relata e complementa a ideia de patrimônio em seus desdobramentos de 

percepção imaterial: 

 

[...] as festas, rituais e celebrações, as formas de expressão 
diferenciadas, os modos de fazer enraizados no cotidiano das 
comunidades, os lugares onde se concentram e reproduzem práticas 
coletivas são práticas culturais passíveis de se tornar patrimônio, isto 
é, de se atribuir valor e significados que amalgamam grupos. Mas 
também essas práticas culturais estão intrinsecamente relacionadas a 
uma territorialidade e a uma concretização, no tempo e no espaço, 
ainda que dinâmicas, em movimento e, por vezes, voláteis ou 
fugazes. É pois justamente nos significados atribuídos, nas 
representações culturais que todo patrimônio é antes de tudo 
imaterial. A preservação de um patrimônio imaterial pode ser pensada 
enquanto tal a partir da percepção dessa imaterialidade concernente 
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a todo patrimônio, e, principalmente, em função da ampliação da 
noção de patrimônio de um modo geral. (CHUVA, 2005, p.1) 

 

Bem como nos relata Márcia Chuva, a noção de patrimônio surge 

primeiramente no campo da imaterialidade, ainda que o homem tenha colocado o 

conceito de patrimonialização, inicialmente, no lugar da materialidade das relações, 

é interessante observar a afirmação de Chuva ao dizer que todo patrimônio é antes 

de tudo imaterial. Isso porque, o fato dele necessitar das significações que lhe são 

atribuídas nos campo das representações simbólicas, nos remete aos estudos de 

comunicação. Para o campo da comunicação há sempre o emissor, o canal e o 

receptor no processo de transmissão da mensagem. Nessa relação, ocorrem os 

ruídos de transmissão, quando uma das partes não está alinhada. No campo do 

patrimônio não é diferente, pois ao patrimonializarmos determinado objeto ou saber, 

determina-se a mensagem que será emitida através do patrimônio. Neste caso, 

arrica-se dizer que  elite de especialistas pensadores seriam o emissor da 

mensagem, o patrimônio seria o canal e o receptor a sociedade. Entretanto, essa 

relação deve ser complexificada, visto que os significados atribuídos nas 

representações culturais que todo patrimônio tem e carrega em si, é antes de 

qualquer coisa imaterial. Sendo assim, preservação de um patrimônio imaterial pode 

ser pensada enquanto tal a partir da percepção dessa imaterialidade concernente a 

todo patrimônio, principalmente, em função da ampliação da noção de patrimônio de 

um modo geral. Dessa forma, compreende-se no campo do patrimônio que o 

conhecimento desdobrado em fazer, saber fazer e o que já foi feito é, ou pode ser, 

patrimonializado. Portanto, concatenando as ideias de patrimônio com os estudos de 

comunicação o esquema de ideias seria: Mensagem = corrente de ideiais de 

especialistas da elite de pensadores vigente; Canal = Objeto, coisa ou prática de 

conhecimentos (festas, músicas etc.); Emissor = Conhecimento material e imaterial. 

Receptor=sociedade receptora de valores introjetados. Sendo assim, o patrimônio 

seria a mensagem e o canal ao deter o conhecimento e emitir a mensagem com 

possibilidade de ruídos na transmissão da mensagem. Todo patrimônio sofre os 

fluxos temporais da remodelação de sentidos atribuídos à ideia de patrimônio. Antes 

de um prédio ou casa ser reapropriado como museus e centros de cultura,  eles 

guardam na materialidade dos tijolos, bem como nas práticas cotidianas, uma 
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variedade de usos, apropriações e ressignificações identitárias. Afinal, se a 

identidade vive em constante fluxo, o patrimônio como edificador de identidades, 

passa pela mesma variabilidade de certezas e verdades nas disputas das 

representações sociais. 

 

 

3.2 A Indústria Cultural nos Espaços Patrimonializados: lugares inseridos na 

lógica de turismo cultural e os caminhos dos fluxos culturais da identidade 

 

 

“No mundo realmente invertido,  

a verdade é um momento do que é falso”.  

(DEBORD, 2011, p.16) 

 

O autor do pensamento acima foi filósofo, agitador social e diretor de cinema. 

Guy Debord desenvolveu a obra “A sociedade do espetáculo” e tornou-se precursor 

na análise crítica da moderna sociedade de consumo. O pensador francês se definia 

como “doutor em nada” e somente em 1994, após a sua morte, ganhou notoriedade 

na mídia. Ainda que pareça estranho atrelar o pensamento de Debord ao Morro da 

Conceição, faz bastante sentido pensar tal ideia sobre realidades apresentadas pelo 

Morro. Em primeiro lugar, a Conceição está inserida em um território de constante 

disputa de legitimidade territorial. Isso porque, há uma luta que atua no campo 

tangível e intangivel das ideias e relações que busca afirmar quem são os “donos 

primários” do espaço, ou seja: quem territorializou primeiro: brancos ou negros? 

 Para além desta questão, a citação de Debord também permite a reflexão 

sobre outros aspectos da Conceição. Hoje, a percepção estabelecida pelo senso 

comum sobre morros do Rio de Janeiro é, em geral, sempre a mesma: morro é 

favela, ou seja,  favela-morro é lugar de marginalidade. Sendo assim, torna-se  difícil 

conceber que existe um morro localizado no centro da cidade dos cariocas, ao lado 

do Morro da Providência, que não segue as lógicas dos morros contemporâneos, ao 

contrário, este é um espaço patrimonializado pelo Estado que abriga o Forte de 
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Nossa Senhora da Conceição, atual Museu Cartográfico do Exército. Ainda 

refletindo sobre a citação de abertura no território de pesquisa, outra “verdade” de 

Debord se confunde com as realidades dispostas na Conceição, pois se o Morro diz-

se pela grande mídia, por literaturas e por frequentadores como um recanto 

paralisado no tempo, ou melhor, em suspenso no ar da urbe (literalmente e 

simbolicamente, tanto no campo físico como no mental), de que forma um espaço 

que remete aos tempos onde a paz e o silêncio reinam no centro da cidade do Rio e 

a conversa se faz na porta de casa com a vizinhança pode ser também, na 

contemporaneidade, o lugar que abriga a Pedra do Sal? Talvez para os incautos a 

Pedra do Sal não represente um paradoxo na realidade de convívio do Morro da 

Conceição. Isso porque, basta ter o conhecimento de que a Pedra é um lugar 

patrimonializado onde as implicações culturais que o título acarreta nas relações 

comunitárias por meio dos impactos da indústria cultural influem e reestabelecem as 

práticas sociais. Afinal, a Pedra do Sal é atravessada por aspectos culturais 

elaborados pela lógica de patrimônio e funciona como palco para grandes 

celebrações e festividades que acabam por atrair turismo para a região e para o 

próprio Morro da Conceição. 

Com a finalidade de ilustrar o que foi dito, colocou-se a postagem do breve 

relato de Marina Luisa Moreira. Esta senhora postou no dia 14 de dezembro de 

2015, na rede social Facebook, no grupo Morro da Conceição/Saúde-RJ, um 

comentário afetuoso e deslumbrado sobre a Conceição. Marina contou que sempre 

esteve na Pedra do Sal, mas que nunca havia subido o Morro para conhecê-lo. A 

Pedra e as festividades foram o seu primeiro contato com a região, porém, somente 

no dia 13 de dezembro de 2015 ela conheceu o espaço e acompanhou a procissão 

de Nossa Senhora da Conceição. Abaixo a imagem com a postagem: 
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Dessa forma, é interessante observar que o “recanto da tranquilidade”, ou 

melhor, o Morro da Conceição, é também o “espaço da  confusão”, ou seja a Pedra 

do Sal. Portanto, as “pernas da Conceição” (= as entradas de acesso situadas na 

pista, em específico a Pedra do Sal) parecem possuir algum tipo de vida própria que 

vive em busca da emancipação de seu “corpo” (= alto do morro e núcleo de 

convívio). Desse modo, como o recanto da tranquilidade sobrevive a tantos apelos 

modernos? Ou ainda, como os “pés” se deslocam para um lado e o “corpo” deseja 

permanecer no mesmo lugar; no mesmo instante vivido de sua criação se os apelos 

da patrimonialização o encaminham para o turismo e introjeção de novos valores e 

usos culturais?  

Estar na contemporaneidade inserido em território de constante disputa de 

discurso já é por si só um desafio para comunidades tradicionais como a Conceição, 

Trecho recortado de um perfil na página do face do Morro da Conceição. 
Fonte: Facebook acesso Dezembro de 2015 
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pois fazer parte do início da História da identidade nacional é um privilégio e também 

um encargo. Manter-se com o “título de tranquilo” para o senso comum mostra-se 

como uma escolha inerente ao morador tradicional do Morro. Entretanto, é notório 

que nos dias de hoje os novos moradores estão em busca de “povoar” os espaços 

da Conceição, visto que os  recém chegados parecem mostrar interesse por 

introjeções de novos valores na comunidade. Se no século XX os donos dos morros 

eram os excluídos, no século XXI uma elite da “cidade do asfalto” vem tentando 

adentrar o espaço dos excluídos. Assim, observa-se uma força de movimento 

cultural que mostra caracteríticas positivas e negativas em seus processos de 

hibridização, gentrificação, patrimonialização, transformações simbólicas e de 

territorializações que atuam diretamente e indiretamente nas representações 

simbólicas do universo social. Dessa forma, a história cultural é impactada e o 

movimento cultural refaz as práticas sociais destes espaços, modificando assim, a 

ideia de lugar, seus usos e apropriações do território. Um exemplo que evidencia 

esta questão é o FIM-Fim de Semana do Livro no Porto, o evento foi desenvolvido 

com o próposito de integrar cultura de rua, artistas da região portuária e erudição de 

livros voltados para estudos de cultura. O projeto que foi iniciado no ano de 2013, 

tem como idealizador Raphael Vidal, este busca através do FIM dar voz a escritores 

de cultura popular brasileira, ao mesmo tempo em que pretende “desacademizar” 

conhecimentos antes disponíveis apenas nas universidades. Os temas encontrados 

nos livros são os mais diversos, sendo eles: carnaval, cachaça e capoeira. Nessa 

relação festiva estão inclusos a presença de quitutes da região portuária e músicos 

cariocas. Segundo Vidal, o FIM é um papo livre no boteco, onde escritores, artistas e 

interessados em cultura dialogam de forma descontraída. Além disso, o idealizador 

do projeto parece buscar atrelar cultura popular e erudita, abraçando saberes por 

meio da união de prática e discurso. Abaixo, registros do evento de 2015. 

 

 

 

Da tenda que 
vendia 
bebidas 

alcoolicas e 
tocava 

músicas, 
visitantes 

observam a 
procissão 
caminhar. 
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Anúncios de divulgação do evento FIM 
– Fim de Semana do Livro. Ano, 2015 

Procissão de Nossa Senhora da Conceição. Com a 
Capela de Nsª. Senhora da Conceição ao fundo. É 
possível observar a extensão do cortejo e os espectadores 
espremidos nas vielas do Morro da Conceição.  
Fotos: Visita de campo, 13 de Dezembro de 2015. 
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Se por um lado o FIM trás benefícios, ele também pode representar o “fim” de 

práticas tradicionais no Morro da Conceição. Brincadeiras à parte com as palavras e 

seus significados, se faz necessário problematizar a última edição do Fim de 

Semana do Livro no Porto. Na edição de 2015, o evento ocorreu no mesmo dia de 

uma das festividades mais tradicionais da Conceição: a procissão de Nossa Senhora 

da Conceição. Diferente da procissão anterior, no ano de 2015 o cortejo à Nossa 

Senhora esteve relativamente vazio. Observou-se um desconforto por parte dos 

moradores e religiosos no dia 13 de dezembro de 2015. Isso porque, dois eventos 

aconteceram neste dia: a celebração tradicional ao dia de Nossa Senhora da 

Conceição e a festa organizada pelos novos moradores chamada FIM- Fim de 

Semana do Livro no Porto. Durante o cortejo à santa, era evidente o desconforto dos 

fiéis ao ter de dividir as ruas do Morro com uma festa da carne. Os comentários 

mostravam uma relação de indignação ao ver visitantes bebendo cerveja e rindo ao 

ver a procissão passar. A fé, naquele momento, não era compatilhada com os 

forasteiros, pois eles observavam a procissão daquela que representa o início e o 

arcabouço da identidade do Morro como quem assiste a um espetáculo. De acordo 

com Debord, “toda a vida das sociedades nas quais reinam as condições modernas 

de produção se anuncia como uma imensa acumulação de espetáculos. Tudo o que 

era diretamente vivido se esvai na fumaça da representação” (DEBORD, 2011: 13). 

Sendo assim, o cortejo à Conceição tinha se apresentado como uma história de 

ficção, onde cada devoto desempenhava seu personagem inspirados em tradições 

perpassadas por seus familiares. Porém, se para os fiéis a procissão mostrava-se 

como uma manifestação de sua fé de forma concreta, para os forasteiros e visitantes 

este era um espetáculo que compunha as características do território. 

Ao acompanhar a procissão, alguns desrespeitos povoaram o espaço. 

Quando o padre que comandava o cortejo convidou a todos para rezar, neste 

momento, um grupo que bebia acatou o comando de ordem do padre e rezou o Pai 

Nosso com suas garrafas de cerveja nas mãos. Entretanto, quando o padre solicitou 

a oração de Salve Rainha, este mesmo grupo riu, fez brincadeiras e piadas com a 

oração dos católicos. Umas de suas falas foi: “Fala sério, eles ainda rezam isso. Eu 

nunca soube rezar essa parada, serve pra quê mesmo?!” Não é necessário 

conhecimento aprofundado no Catolicismo para ter ciência que a oração de Salve 
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Rainha é uma das orações mais praticadas e respeitadas pelos católicos. Isso 

porque, a Salve Rainha é uma reza que exalta a mãe de Jesus, ou seja Maria de 

Nazaré. Para os cristãos católicos, Nossa Senhora possui profunda importância em 

sua constituição de fé, sendo assim a fala dos visitantes mostra desconhecimento da 

fé católica e do território onde estava sendo praticado esta fé, afinal, eles estavam 

presentes em uma procissão à Nossa Senhora da Conceição,  onde o significado e 

a vitalidade da oração Salve Rainha é fundamental. Dessa forma, temos o embate 

entre o encontro da razão do conhecimento e do mistério da fé. Sendo assim, a 

finalidade do FIM perde a sua essência ao dividir espaço com a procissão de Nossa 

Senhora da Conceição, pois o FIM parece exaltar a cultura da erudição e a 

procissão a prática da fé. Seria essa uma tentativa de disputa de território dos novos 

moradores ao provocar um esvaziamento das práticas da fé dos antigos moradores? 

Ou será que esta disputa de território está para além das relações tangíveis e busca 

atuar na intangibilidade das relações em busca da formação de novo discursos? 

Como um polvo de tentáculos que também sabe voar, o  Morro da Conceição 

habita a região do porto com pernas fixas e corpo em suspenso. Cada perna sua, ou 

melhor, entrada, luta pela introdução de seu discurso no território. Parecendo órgãos 

humanos, onde juntos e articulados contribuem para a manutenção e sobrevivência 

do corpo, estes órgãos assumem uma arrogância que visa a independência de lugar 

na História, acreditando serem mais importantes, ou fundamentais para a 

constituição do todo. É como se o coração desejasse dizer ao cérebro quem é que 

comanda o fluxo da vida. Assim, diante desta metáfora, a Pedra do Sal se desloca 

do lugar de pedra, ou espaço de acesso à Conceição e ganha destaque como 

Quilombo Pedra do Sal. Já o Jardim Suspenso do Valongo, parece desejar mostrar 

a beleza da História do Valongo se relacionando de modo mais harmônico com o 

seu corpo, ou seja, com o Morro da Conceição. Nesse entremeio, o território 

inicialmente branco, aquele edificado e ocupado por imigrantes portugueses, 

coexiste através da disputa de legitimidade de territorializações da cultura negra. 

Isso porque, o espaço do Valongo entende a sua região como primariamente de 

origem africana, para isso buscam chancelar suas “verdades” tanto pelo aspecto da 

patrimonialização do Estado, bem como pela patrimonialização das práticas. Já na 

Pedra do Sal, observa-se uma midiatização das práticas, pois suas celebrações e 
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festividades são atravessadas por valores contemporâneos, advindas de 

implicações conceituais da lógica de patrimônio, indústria cultural e turismo. Tal fato 

pode ser observado através do Baile Black Bom, uma festa que exalta a cultura 

negra, em um território físico de legitimação da cultura africana, por meio de um 

estilo musical chamado charme que não possue origens africanas, inserido em um 

lugar que tem como denominação “berço do samba”. Dessa forma, percebe-se que 

a midiatização do espaço está diretamente ligada à questões voltadas para a 

patrimonialização e turismo da zona portuária, que está inserida no modelo de 

cidades globais de Sassem, ao qual a cidade do Rio de Janeiro busca se adequar a 

partir das obras de requalificação do porto. Sendo assim, a Pedra do Sal aplica ao 

Morro da Conceição novas práticas sociais, acelerando o processo de gentrificação 

e introdução de novos fluxos culturais. Porém, nesta relação evidencia-se uma 

espetacularização das práticas e uma banalização do discurso, pois: 

 

A prática social, diante da qual surge o espetáculo autônomo, é 
também a totalidade real que contém o espetáculo. Mas a cisão nesta 
totalidade mutila ao ponto de apresentar o espetáculo como sua 
finalidade. A linguagem do espetáculo é constituída por signos da 
produção reinante, que são ao mesmo tempo o princípio e a 
finalidade última da produção. (DEBORD, 2011, p.15)   

 

Há uma separação entre espetáculo e atividade social, o que motiva uma 

reflexão a cerca do Morro da Conceição. Do alto observa-se uma atividade social 

entre os moradores que não passa pela espetacularização da Pedra do Sal, esta se 

nota no cotidiano dos moradores e em seus relacionamentos de afeto, entretanto, ao 

se relacionar com um espaço espetacularizado, gotas de midiatização resvalam 

sobre o Morro. Isso porque, as festas tradicionais da Conceição eram praticadas 

entre os pertencentes do espaço como forma de legitimar e fortalecer os laços de 

afeto e pertencimento. Já as celebrações da pista, ou melhor, aquelas ocorridas na 

Pedra do Sal, contam com holofotes midiáticos e um turismo crescente. Sendo 

assim, percebe-se a Conceição de modo fragmentado, onde realidades são 

formadas de acordo com o seu entorno, onde mais tarde, tais realidades contribuirão 

para edificar e manter a amalgama identitária do Morro da Conceição. Dessa forma, 

Debord complementa a ideia: 
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O espetáculo que inverte o real é efetivamente um produto. Ao 
mesmo tempo, a realidade vivida é materialmente invadida pela 
contemplação do espetáculo e retoma em si a ordem espetacular à 
qual adere de forma positiva. A realidade objetiva está presente dos 
dois lados. Assim estabelecida, cada noção só se fundamenta em sua 
passagem para o oposto: a realidade surge no espetáculo, e o 
espetáculo no real. Essa alienação recíproca é a essência e a base 
da sociedade existente. (DEBORD, 2011, p.15) 

  

De acordo com Benjamin (1985), a aquisição de experiências é o combustível 

necessário para a construção de narrativas e histórias presentes no repertório de um 

narrador. Para o autor, “a experiência que passa de pessoa a pessoa é a fonte que 

recorrem todos os narradores”. (BENJAMIN, 1985: 198). Ou seja, o hábito de 

propagar ideias é prática comum na sociedade.  Observar fatos reais do cotidiano e 

transformá-los em contos parece ser um exercício natural entre os narradores, pois 

os acontecimentos são passados como forma de legado à humanidade e as suas 

experiências, bem como a de outras pessoas, podem servir de inspiração ao 

narrador e à comunidade (GONDAR, 2005). O que se percebe é que não há como 

abrir mão de seus conhecimentos na construção de uma narrativa, assim, a 

formação da identidade da Conceição passa pelo processo natural de criação de 

narrativas pela apresentação de novas realidades vividas. Bem como relata 

Benjamin, o olhar do narrador reflete as particularidades de sua leitura  e 

atravessamentos culturais, sendo assim, para narrar o Morro da Conceição se faz 

necessário complexificar os usos e apropriações do território, pois cada narrativa 

empregada pelos antigos moradores parece buscar manter as tradições, do mesmo 

modo que os novos, desejam introduzir novas práticas sociais. Desse modo, vemos 

que: 

 

A narrativa [...] é ela própria, num certo sentido, 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 se imprime na narrativa a marca do narrador, como a mão do 
oleiro na argila do vaso.”  (BENJAMIN, 1985, p.205) 

 

Dessa forma, percebe-se que o Morro da Conceição vive em constante 

processo de reformulação da escrita  de sua identidade, entretanto, sabe-se que a 
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escrita é um processo do pensamento humano, ou seja, o ato de escrever é uma 

etapa da ideia, no qual nos abre duas vertentes: a experiência vivida no real e no 

imaginário. Estas quando aglutinadas e transpostas no papel e passadas para a 

comunidade de forma clara e objetiva, sugerem e geram uma interpretação precisa 

que edificará as representações simbólicas da realidade desejada. Ou seja, uma 

interpretação da realidade encaminhada com início, meio e fim estimulam e 

fortalecem o inconsciente da construção de um “espírito comum”14.  

 

 

3.3 O Morro Empreendimento: enfrentamentos e transtornos das tradições 

comunitárias do Morro da Conceição em uma cidade com pretensões ao 

modelo de “cidade global” pela ótica de ressignificações urbanísticas da zona 

portuária do Rio de Janeiro. 

 
 

Quem conhece o porto da cidade do Rio de Janeiro no ano de 2016 e espera 

encontrar o descaso dos governos e o empobrecimento visto há dez anos atrás, 

surpreende-se com as transformações urbanísticas, paisagísticas e sociais. Se 

antes os carros passavam pelo espaço como quem foge, ou tenta apagar tal 

paisagem de sua memória por meio de pontes e viadutos, hoje, a zona portuária 

carioca é entendida como ponto turístico. Para além dos livros de História, o porto do 

Rio não é apenas um tradicional museu a céu aberto, ao contrário, a zona portuária 

parece entender-se como um tradicional e moderno museu formatado pelos 

conceitos de uma museologia social. Isso porque, o porto da Cidade de São 

Sebastião pode ser comparado a um museu tradicional por  apresentar como 

características a preservação de arquiteturas e narrativas históricas chanceladas 

pelo Estado, ou melhor, pela elite do patrimônio. Moderna, por permitir interação, 

interferência e renovação da cultura do espaço por meio da visitação e turismo. 

Sendo assim, observa-se uma preservação natural do espaço em questões que 

                                                           
14 Referência ao termo que titula o nome do livro de Raquel Paiva: O Espírito Comum- Comunidade, 
mídia e globalismo, publicado em 2003, pela editora Mauad.  
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tangem o patrimônio imaterial, àquele aprendido e repassado nas práticas, pela 

justificativa do esquecimento do Governo do Estado e por relações de afetos e 

pertencimento da comunidade. Entretanto, é preciso perceber que ao discurso do 

“patrimonializado” e “abandonado” cabe interpretações, onde a complexificação dos 

conceitos, a maturidade como se analisa e como se observa determinarão as 

verdades e as falácias de narrativas históricas atuantes nas representações 

simbólicas. Por essa razão, o Morro da Conceição deve ser compreendido neste 

espaço de disputa e legitimação do território. Não há como romantizá-lo como a 

grande mídia faz, atribuindo-lhe apenas o caráter de “espaço tranquilo” e “pausado 

no tempo”, pois para compreendê-lo de modo mais amplo e crítico é preciso ter em 

mente as intenções de reformas urbanísticas em centros históricos de cidades 

empreendimento. Desse modo, tais pontos são chaves para a compreensão do 

objeto de estudo e suas inserções que o problematizarão na contemporaneidade. 

Sendo assim, para analisar o Morro da Conceição como espaço socialmente 

construído no território do Rio de Janeiro, se faz necessário a introdução dos 

atravessamentos do projeto Porto Maravilha e os eventos esportivos de promoção 

da cidade dos cariocas como agentes de transformações culturais. 

Na atualidade, os projetos de renovação da área portuária, a dinâmica da vida 

social e a especulação imobiliária colocam o Morro da Conceição no centro de um 

debate sobre seus destinos. Gilberto Velho explica que as cidades brasileiras 

possuem uma “organização social [...] associada a fontes culturais. Estas se devem 

a N variáveis como, origem regional, identidade étnica, classe e estratificação 

social”. (VELHO, 1986: 50) O acadêmico assinala uma questão que nos parece 

essencial:    

 

A grande cidade está sociologicamente dividida em áreas 
com características próprias. Isto é consequência de longos e 
complexos processos históricos e culturais. Pretender alterar 
essa situação através de decisões centralizadas, seja sob 
que bandeira for, constitui violência não contra uma cidade 
abstrata, mas contra as populações que nela vivem.  
(VELHO, 1986, p. 50) 
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Sendo assim, atrelar o entendimento das transformações urbanísticas do 

porto se faz crucial para os rumos da identidade do Morro da Conceição. Isso 

porque, de acordo com Júlio Santos (2005), as políticas espaciais de requalificação 

urbana de áreas centrais, tal como a do Rio de Janeiro, propõe uma nova estética 

para as cidades e uma desintegração local devido à espetacularização dos espaços. 

Desse modo, saber que as requalificações sugerem novas relações tanto com o 

espaço, bem como com a comunidade e os personagens do lugar, modificam 

estruturas do campo simbólico atuando na tangibilidade e intangibilidade das 

relações de seus habitantes, os usos e as apropriações do território. Observar a 

Conceição pela perspectiva da citação de Gilberto Velho (1986) vem a calhar, pois o 

porto tem como característica histórica estabelecer a comunicação entre as “ilhas”. 

Era através dos portos que as relações de compra e venda se findavam. Nessa 

relação, introjeções culturais surgiam no cenário das comunidades, sendo elas 

colônias ou impérios. Por meio do porto o consumo ultrapassa os limites do mar e da 

tangibilidade das relações, pois o porto era o caminho de abertura para novas 

introjeções culturais, tanto de quem comprava, bem como para que vendia. Dessa 

forma, as comunidades em torno foram diretamente afetada por um tipo de 

globalização, onde a comunicação transpunha a língua mãe e se relacionava com 

outras culturas por meio visual, sonoro e verbal. Negociar era também dominar 

outras culturas, ou no mínimo saber se relacionar com elas. A negociação parece 

sempre ter buscado o benefício para ambas as partes negociantes, pois o mínimo 

que se adquiria como benefício era a assimilação de novos hábitos e costumes nas 

comunidades situadas na zona portuária. Sendo assim, é interessante observar o 

Morro da Conceição e sua tradição dentro do processo de ressignificações advindas 

das interferências do cenário cultural que os portos apresentam. Afinal, o porto da 

cidade do Rio de Janeiro, para além de “características próprias” (VELHO, 1986), 

possui peculiaridades das estruturações e desestruturações que as zonas portuárias 

sugerem nas cidades sociológicas de Gilberto Velho. 

Tendo como mote os eventos esportivos, a zona portuária da cidade do Rio 

de Janeiro vem sofrendo, desde 2009, um processo de remodelagem pelo Projeto 

Porto Maravilha. As regiões contempladas pelo Projeto passaram por processo de 

requalificação e ressignificação do espaço. Nesta ação, descortinou-se para o Brasil 
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um Rio Antigo que por anos manteve-se esquecido pelos apagamentos provindos da 

modernização de um Estado Republicano. Os espaços urbanos apreciados por 

aquilo que o Estado chama de revitalização, nunca estiveram sem vida, ao contrário, 

foram ocupados por personagens que ressignificaram o território como espaços 

vividos. Como exemplo, utilizo o Cais do Valongo, localizado próximo a Pedra do 

Sal, que teve seu nome substituído por Cais da Imperatriz no século XIX. De acordo 

com historiadores, a transferência do nome e, por conseguinte, a acepção de 

valores, foi uma ação realizada por políticas públicas de Estado que visavam atingir 

determinada requalificação do espaço. Tais políticas ocasionaram a requalificação 

do local, gerando assim, apagamentos e ressignificações na memória do Antigo 

Porto e, consequentemente, na memória nacional. 

Para os entendimentos culturais, a cultura é um corpo vivo que se reconstrói 

através da fluidez da sua existência. Entrosado a isso, as cidades criam seus 

apagamentos e ressignificações conscientes e inconscientes, fundados por meio do 

consumo que pretende edificar pontes que conectem o passado e o presente. 

Compreender a cidade como um corpo humano é ter em mente que cada órgão 

municipal e estadual possui a incumbência do bom funcionamento do corpo. É esta 

unidade que faz o coração (centros de cultura, espaços de convivência, 

comunidades tradicionais, praças etc.) bombear e oxigenar o cérebro (órgãos 

governamentais) das grandes cidades. Tendo em vista a modernização urbana do 

porto do Rio de Janeiro, percebe-se uma preocupação do Estado com a edificação e 

manutenção de novas e já construídas narrativas da identidade nacional. Ao 

modernizar o porto, o governo pretende apresentar as permanências, os fluxos e a 

hibridez da cultura local. Tal como a elite do patrimônio atua na definição do que é 

memória dentro de museus, centros de cultura e centros urbanos, a modernização 

do porto também é afetada por esta elite.  

Vemos que projetos arquitetônicos e urbanísticos pouco interagem e acionam 

a malha urbana de moradores locais, sendo assim, as políticas públicas parecem 

não dialogar com o território em prol da minimização de impactos socioculturais. Tal 

fato pode ser observado em entrevista realizada no ano de 2013 com o 

superintendente de projetos especiais da CDURP - Companhia de Desenvolvimento 

Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro, Rógerio Riscado. Nesta fase a 
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derrubada da Perimentral ainda não havia ocorrido e a abertura de novas vias 

urbana estava em processo. Em sua entrevista, Rogério demostra certa arrogância 

em seu discurso, alegando que as obras de revitalização do porto são um grande 

“favorecimento” para a cidade do Rio de Janeiro. Em muitos momentos ele afirma 

que todo projeto de revitalização possui perdas e ganhos, porém, o Porto Maravilha 

traria mais ganhos do que perdas. Ao ser questionado sobre o que ele considerava 

perdas e ganhos, para quem e como funcionavam tais perdas e ganhos, o 

superintendente posicionou-se contra as políticas de afirmação do território, 

mostrando que a modernização deve ocorrer para além das colocações acadêmicas 

e das práticas cotidianas exercidas no local. Para ele, a CEDURP respeitava os 

moradores locais ao entregar-lhes novas moradias com melhores condições de 

habitação em outros bairros. Além disso, sua fala apresentava as requalificações do 

projeto Porto Maravilha como benfeitorias e favores entregues à zona portuária do 

Rio. Dessa forma, a troca dos cabeamentos da rede elétrica e a modernização da 

rede de saneamento básica da região foram apontadas como presentes generosos 

de empresas investidoras e da Concessionária Porto Novo. Tal modernismo relatado 

deve ser comparado ao padrão europeu em modernização urbana. Sendo assim, 

observa-se o discurso da cidade empreendimento (Ribeiro, 2001) em investidas de 

adequação ao formato de cidade global (Sassem, 2010) na cidade dos cariocas. 

Isso porque, bem como outras cidades que passaram por este mesmo processo, o 

início se deu pela modernização do porto. Abaixo, trechos da entrevista realizada no 

ano de 2013, com o superintendente de projetos especiais da CDURP, Rógerio 

Riscado. 

 

Quanto à modernização da rede elétrica e saneamento básico: 

As obras do Porto Novo deixarão de mão beijada legados como: a 
troca da rede de água e esgoto da região, a realização de 
cabeamentos de fibra ótica, renovação da rede elétrica por iluminação 
de led e enterramento dos cabos elétricos. 

 

Quanto ao remanejamento de pessoas: 

Verificamos o imóvel da pessoa e negociamos com a família o aluguel 
social. Após a conversa, iniciamos as obras, pois muitas destas casas 
possuem problemas estruturais na arquitetura. Enquanto isso, as 
famílias são remanejadas para moradias seguras. O aluguel social é 
temporário, dura o tempo das obras de readequação das moradias. 
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Quanto à modernização das estradas: 

O Elevado da Perimetral foi substituído por duas vias subterrâneas, o 
número de pistas aumentou, e não diminuiu. Estamos criando 
ciclovias e espaços de deslocamento sem máquina, ou seja, para 
pedestres. As pessoas acham que estamos fazendo maldades, mas 
essa é uma maldade programada para uma melhor qualidade de vida.  

 

Quanto ao paisagismo: 

Os eventos esportivos do Rio de Janeiro deixarão como legado a 
modernização da Região Portuária através do remodelamento 
urbano. A revitalização visa a maior qualidade de vida da população 
por meio do aumento da área verde, que está sendo feita com plantio 
de arvores e diminuição de veículos na região.  

 

Das muitas influências que o modernismo abarca nos processos sociais e 

urbanos, a cultura é a mais afetada.  Introjeções tecnológicas caracterizadas como 

artifícios para a entrada no mundo moderno, introduzem nas relações novas 

interpretações, onde as máquinas ocupam lugar na comunicação da sociedade. 

Assim, modelos de requalificação espacial são reproduzidos em diversos 

continentes, pois a ideia de moderno deve carregar em sua essência a locomoção 

física, espacial e mental. Dessa forma, as cidades adquirirem aspectos de empresa, 

onde as especificidades de uma nação são setorializadas na gestão governamental 

e, por vezes, pautadas na lógica do planejamento estratégico. Perceber a zona 

portuária como um espaço urbano que faz parte dos patrimônios materiais do Brasil, 

dentro da coerência do planejamento estratégico, ou melhor, como um território 

pertencente a uma cidade empresa, simula um entendimento de cultura 

patrimonializada e de relações sociais que não constam nos altos da definição sobre 

o que é e como funciona a ideia de patrimônio. Isso porque, para além do conceito 

estão as implicações das patrimonializações urbanas, tais implicações estão 

circundadas de palavras como: indústria cultural, turismo, cidades 

empreendimentos, cidade globais, não-lugares, etc. Tal fato parece representar um 

paradoxo nos estudos de tradição e patrimônio, pois tradição e modernismo 

parecem não conviver no universo das heranças e legados que compõem o sagrado 

mito da nação.  Preservar a cultura o máximo que possível intocável mostra-se, por 

muitas vezes, como uma realidade no cotidiano dos salvaguardistas do patrimônio e 

da História. Entretanto, no século atual, o mercado competitivo exige que se exaltem 
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as “qualidades” de um espaço para que este se adeque ao modelo de consumo 

turístico e econômico. Nesses processos, estão imbricados os legados culturais, as 

tecnologias, o transporte e os lugares globalizados que emitem aos citadinos a 

sensação de pertencimento à cultura global. Vainer completa a ideia do seguinte 

modo: 

 

[...] a cidade é uma mercadoria a ser vendida, num mercado 

extremamente competitivo, em que outras cidades também estão á 

venda. Isto explicaria que o chamado marketing urbano se imponha 

cada vez mais como uma esfera específica e determinante do 

processo de planejamento e gestão das cidades. (VAINER, 2002, 

p.78) 

 

Nessa teia histórica de sentidos e significados culturais onde as 

representações simbólicas atuam, está o Morro da Conceição. Por isso, bem como 

Vainer examina, cabe aqui utilizarmos o mesmo questionamento utilizado por ele: 

“Nestas condições, o que é que, afinal de contas se vende quando se põe à venda 

uma cidade?”.  Assim, o que é que se comercializa no Morro da Conceição que atrai 

o olhar da grande mídia, do Estado e de novos moradores? Qual a produção de 

sentidos atuantes na sociedade de um morro patrimonializado, que se relaciona com 

um território em constante ressignificação e modernização espacial e social? Quais 

são as intenções do Governo Municipal ao requalificar urbanisticamente e 

sociologicamente a zona portuária do Rio? Se o Morro da Conceição agrega valor 

ao porto do Rio, justamente pelo esquecimento do Estado com o território, quais as 

transformações culturais que o espaço sofrerá a partir das requalificações propostas 

pelo Porto Maravilha? De acordo com Vainer, a resposta é apenas uma: tudo 

depende do público-alvo, ou seja, dos possíveis compradores interessados nos 

atributos oferecidos em determinado local.  

A partir desta ideia, o Morro da Conceição exibe atributos variados que pode 

proporcionar opções de consumo que "agrade" a diferentes públicos e compradores. 

Isso porque, a Conceição possui características tangíveis e intangíveis que 

valorizam o espaço nas relações de consumo tanto no campo da fisicalidade, bem 

como na abstração. Suas características territóriais “valorizam seu passe” no 
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mercado imobiliário (financeiro), patrimonial (cultural) e turístico (comércio). Atrelado 

a isso, sua bagagem histórica com base na preservação das práticas sociais, ou 

seja, preservação do patrimônio intangível, lhe confere lugar de poder nas narrativas 

da identidade nacional. Para além disso, sobrevive pacificamente e ativamente aos 

apelos modernos de seu território mãe, ou seja, a zona portuária do Rio de Janeiro. 

Quando sucumbe às adequações e readequações ao modelo das empresas 

competitivas da cidade empreendimento, faz frente ao mercado global com os 

seguites paradoxos: Ser morro, mas não ser favela. Ser patrimônio, mas ser 

parcialmente tombado e preservado. Possui tradição nas práticas, mas não na 

arquitetura geral do espaço. Se organiza e estabelece de maior forma pela relações 

patrimonializadas na intangibilidade, seu patrimônio tangível traz mais interferências 

em suas práticas sociais tradicionalizadas, do que fortalecem o discurso da 

identidade local. Assim, Castells completa o pensamento do seguinte modo: 

 

A flexibilidade, globalização e complexidade da nova economia do 

mundo exigem o desenvolvimento do planejamento estratégico, apto 

a introduzir uma metodologia coerente e adaptativa face à 

multiplicidade de sentidos e sinais da nova estrutura de produção e 

administração. (CASTELLS, 1990, p.14) 

 

A base das ideias que caracterizam a globalização econômica é enfatizada 

pela: hipermobilidade, comunicações globais e a neutralização do lugar e da 

distância. A ênfase deste processo está nas práticas que compõem a organização 

econômica e o controle global na tarefa de produzir e reproduzir a organização e a 

gestão em um sistema global (SASSEN, 2010). O foco nas técnicas abarca na 

globalização econômica as hierarquias do lugar e do processo de produção. De 

acordo com Sassen (2010), é importante que se recupere o lugar da produção na 

análise da economia global, pois é a partir deste entendimento que poderemos 

compreender a multiplicidade de economias e culturas que estão enraizadas à 

economia global da informação. Assim, a preservação do patrimônio, através das 

narrativas patrimoniais que anseiam pelas preservações históricas e culturais de 

determinados pontos de vista da História, parece entender que “[...] recuperar o 
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lugar significa recuperar a multiplicidade de presenças nessa paisagem” (SASSEN, 

2010: 91). 

Na atualidade, o discurso do projeto Porto Maravilha está alinhado com as 

ideias de modernização e globalização da cidade do Rio de Janeiro. Entretanto, na 

prática, o que se observa é uma proliferação da execução de um autoritarismo por 

parte do Estado. Sabe-se que o pensamento moderno solicita a interferência do 

“novo” constantemente nas relações tradicionais. Assim, o que é estático deve dar 

abertura para a transformação. Nessa relação, surge a presença dos meios 

tecnológicos da comunicação, sendo assim, implementa-se nas regiões a 

possibilidade de diálogo com outros espaços por meio de transportes modernos e 

centro de interação cultural. Não obstante desta intenção, na zona portuária museus 

como o Museu do Amanhã e o Museu de Arte do Rio vieram compor e integrar o 

cenário moderno e de comunicação da região. Além disso, transportes de 

embelezamento, de interligação e rápida locomoção surgiram, como o VLT- Veículo 

Leve Sobre Trilhos. Porém, se a globalização permite a acessibilidade e a 

comunicação global, ela também nivela e pasteuriza as relações. Dessa forma, 

arrisca-se afirmar que a preservação patrimonial da zona portuária seria uma falácia. 

Afinal, o porto sofre processo de ressignificação espacial por meio de novas 

propostas de locomoção  e organização urbanísticas e permite constantes 

remanejamentos de personagens do cenário cotidiano, desintegrando aquilo que 

Gilberto Velho chama de “cidades sociológicas”, sem desejar “recuperar o lugar [...] 

a multiplicidade de presenças nessa paisagem”. (SASSEN, 2010: 91). Para ilustrar a 

relação autoritária do governo com os moradores e seus remanejamentos, segue 

abaixo um breve diálogo com uma menina chamada Jéssica, de 8 anos, moradora 

do Morro da Conceição. A conversa foi realizada no ano de 2009, onde a criança 

relata quase de forma adultizada que a Prefeitura do Rio de Janeiro entregou a 

família um apartamento no bairro de Realengo para que ela e seus pais deixassem a 

casa onde moravam. Hoje, o local é a Casa da Guarda15, situada no Jardim 

                                                           
15 A Casa da Guarda no Jardim Suspenso do Valongo foi construída no início do século XX e fez 
parte do plano de remodelação e embelezamento da cidade pelo Prefeito Pereira Passos, o parque 
foi projetado pelo arquiteto-paisagista Luis Rey e inaugurado em 1906. Os dois integram o Circuito 
Histórico e Arqueológico da Celebração da Herança Africana. 
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Suspenso do Valongo, cujo espaço foi ressignificado e reformado em 2010 e 

inaugurado em 2011 como centro de cultura. Abaixo, o diálogo: 

 

Jéssica:  

- Tia, você sabe que eu, o meu pai e a minha mãe vamos ter que sair 
daqui? Não sei como vai ser, porque a minha escola é aqui perto e 
nós vamos mudar lá pra Realengo...é longe lá? Você vai continuar 
visitando a gente tia?!  

 

Pergunta: 

- Você está triste porque vai precisar sair daqui?  

 

Jéssica: 

- Até que não, porque aqui em casa quando chove molha tudo... tem 
goteira, está vendo? Eu tenho alergia e o meu pai tem que gastar 
dinheiro comigo. Mas... [hesitação] eu vou ter que deixar as minhas 
amigas da escola e ir para uma outra escola...só porque o governo 
quer...tem escola lá? [Referência ao bairro de Realengo] [...] Eles 
nunca ligaram pra gente, e agora vão dar uma casa pra gente [mescla 
de tristeza e alegria]. O meu pai diz que isso é bom, mas acho que é 
mentira.  

 

Pergunta:  

- Por que você acha isso? 

 

Jéssica: 

- Ele está triste, ontem ele bebeu e brigou com a minha mãe...deu pra 
escutar, ele estava com raiva do governo...ele não quer sair daqui.  

 

Pergunta: 

- Mas essa casa não é do seu pai? 

 

Jéssica: 

- Não, essa casa a gente mora.  A minha mãe disse que lá na nossa 
nova casa o governo deu pra gente, mas eles só estão dando por 
causa das Olímpiadas.  
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Destacou-se a fala da menina Jéssica, pois a forma como a criança recebeu a 

realidade da mudança das relações sociais de seu círculo impressiona devido a sua 

pouca idade. No relato é possível notar a ausência de uma preocupação 

governamental com as características sociais e culturais daquele espaço. O pai da 

menina, Renildo, ainda que tentasse demostrar o contrário a sua filha, 

experimentava um profundo descontentamento com as autoridades governamentais, 

pois estas desejavam remontar o cenário ao qual ele e sua família pertenciam, 

retirando os personagens da paisagem sem consultá-los. A seguir, duas fotos 

comparativas da Casa da Guarda. Nos dois momentos a ressignificação se fez 

presente, na primeira imagem em preto e branco, o local foi ressignificado como 

espaço de morada pela família de Renildo, devido ao abandono por meio do Estado. 

No segundo momento, na imagem colorida, a Casa da Guarda readquire o seu 

nome de origem e é requalificado como centro de cultura; espaço de memória. 

Porém, diante das fotografias os questionamentos que ficam são: Qual uso e 

apropriação do território tem o direito de continuar e estabelecer uma narrativa 

Jéssica, filha do Sr. Reinildo, último morador da Casa da Guarda, Jardim Suspenso do Valongo – 
Morro da Conceição. Fotos: João Maurício Bragança, 2008.  
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histórica? Qual memória deve permanecer? Memória sem usos e apropriações são 

memórias? Quem são os “donos” da narrativa de memória, aqueles que legitimam o 

território pelas políticas de patrimônio (Estado), ou quem faz o uso e as 

territorialidades do espaço? 

 

 

 

Diante de tantas perguntas que complexificam o objeto de pesquisa, 

propõem-se observar o Morro da Conceição como lugar de musealização de 

práticas sociais e patrimônios tangíveis. Isso porque, o cenário ao qual a Conceição 

está inserido, ou seja, zona portuária do Rio, por certo reflete nos processos de 

decisão administrativos e de manutenção da memória do espaço de convívio do 

morro. Na contemporaneidade, o Morro da Conceição se distingue como detentor de 

práticas sociais inexistentes nos centros das grandes metrópoles. Ele está localizado 

em um território que vive em constantes transformações históricas desde os 

primórdios da colonização portuguesa no Brasil. Como em um sambaqui, narrativas 

históricas viabilizadas por políticas públicas culturais em constante disputa de 

memória, discurso e território, podem ser observadas neste mesmo local. Assim, o 

Morro da Conceição poderia ser comparado a um tipo de cidade sociológica de 

Gilberto Velho (1986). A partir deste pressuposto de cidade, Vainer (2002) diria que 

o planejamento é algo fundamental para que seja continuado o patrimônio intangível 

da Conceição, pois ao ser comparado a uma “cidade sociológica”, no século XXI ela 

estaria passando pelo processo de gentrificação das “cidades empreendimento”, 

pois sendo um diferencial nas grandes metrópoles, a sua imagem estaria a ser 

Imagens comparativas de antes e depois da reforma do Projeto Porto Maravilha. Fotos: (esquerda) 
Jardim Suspenso do Valongo antes da reforma, em 2008/João Maurício Bragança; (direita) 
apresentação do grupo de teatro Cia. De Teatro ContraCena Zona Portuária, em 2014/Dossiê do 
Valongo na UNESCO/João Maurício Bragança. 
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vendida como uma “cidade mercadoria”. Tal fato é bastante coerente para Castells 

(1990), pois os apelos modernos das requalificações urbanísticas do Porto Maravilha 

são características da globalização e da complexidade de uma nova economia 

mundial, afinal, neste processo estão imbricados as flexibilidades da identidade e 

seus fluxos culturais. Dessa forma, Sassen (2010) completaria a ideia dos teóricos 

alegando que tudo que se vive no Morro são reflexos da globalização econômica, 

pois os espaços inseridos na lógica das “cidades empreendimentos”, ou “cidades 

mercadorias”, dão ênfase às técnicas dos processos de produção tornando as 

relações padronizadas em um formato global, onda a neutralização do lugar e da 

distância seriam o vilão para a perda “da multiplicidade de presenças nessa 

paisagem” (SASSEN, 2010, p. 91). Portanto, o Morro da Conceição sofre no século 

XXI, talvez, um dos seus maiores “desafios modernos”: a globalização.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 
[...] por termos em nossa formação a presença de espanhóis e 
portugueses, esses estrangeiros quando vieram pra cá ficaram cada 
vez mais fechados, por isso nós sempre procuramos ter as nossas 
coisas particulares, por isso nós possuímos  as nossas bandas, os 
nossos artistas e a nossa capela. Nós passamos por um período de 
ditadura, onde aprendemos a ter um bom relacionamento com o 
Exercito e a Universidade Federal, porque isso faz parte da cultura do 
Morro da Conceição. [...] A base de tudo é a família; esse morro é um 
morro que valoriza o ser humano, essa é a nossa diferença. (FÉLIX, 
2016) 

 

A pesquisa “Anagramas do Afeto” é um projeto que fala de relações de 

amizade edificadas em um espaço patrimonializado e atravessado pela fé católica. 

As práticas sociais deste território são calcadas em aspectos de tradições culturais 

que são a aura do lugar desde a malha de formação do Morro da Conceição. Com 

aspectos urbanísticos que se assemelham ao período colonial no Brasil, a 

Conceição exibe em suas ruas estreitas e arquitetura antiga o desejo de se manter 

distante dos hábitos e costumes da contemporaneidade. No cotidiano do Morro 

Patrimonializado, o isolamento parece ter funcionado como preservação das 

singularidades da sua identidade. Na citação de abertura, a moradora Nely Félix, 

nascida e criada no Morro da Conceição há mais de 50 anos, contextualiza seu 

espaço de moradia introduzindo percepções de quem habita o território. Seu 

ancestrais ocupam a Conceição desde o início do século XX, sendo o pai dela o 

último administrador do Jardim Suspenso do Valongo. Como figura atuante naquela 

região, Nely funcionou como uma interlocutora na pesquisa, apresentando críticas 

sobre o novos moradores da Conceição, observações pertinentes sobre as políticas 

de requalificação da zona portuária durantes os processos históricos até o século 

XXI e os impactos em sua habitação, tornando-se assim, uma voz ativa entre os 

moradores de tradição do local.  

Elucidando determinadas questões que se apresentavam como problemáticas do 

recorte de pesquisa, Nely Félix me apresentou personagens significativos para a 

cultura local. Dentre elas, o padre Wagner que relata em seu discurso a fé católica 
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como paradigma principal para a permanência dos laços de afeto. Na citação de 

Nely, observa-se três peculiaridades que podem indicar respostas para as 

idiossicrasias do território de pesquisa. A primeira está na presença de estrangeiros 

como colonizadores durante a malha de formação. A segunda está nos processos 

históricos que as reformulações e ressignificações promovidas por projetos de 

requalificação espacial estabelecido por políticas públicas durante os andamentos 

históricos e culturais da região central e da zona portuária do Rio de Janeiro possam 

ter causado impactos no território de pesquisa. Paralelo a isso, o estreitamento de 

laços de vizinhança durante o período da Ditadura se fez por meio da aproximação 

dos moradores com três entidades de influência local, sendo elas: 5ª Divisão 

Cartográfica do Exército (Forças armadas), Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(campo das ideias e intelecto) e Capela de Nossa Senhora da Conceição (fé cristã 

católica). Tais fatos colaboraram para o fortalecimento das tradições culturais e suas 

práticas.  

Bem como a moradora aponta na citação de introdução, o Morro da 

Conceição é baseado na valorização do ser humano e na família, para ela está é a 

diferença do território. Dessa forma, a sua declaração aponta pistas para encontrar 

as possíveis respostas dos questionamentos de formulação deste projeto. No 

capítulo de abertura, em “Paralelepípedos, ruínas, fortes e fortalezas: a escrita 

histórica e geográfica da identidade do Morro da Conceição”, foi possível historicizar 

o objeto de pesquisa a fim de compreender os processos históricos da formação 

cultural do espaço. Neste tópico, observou-se o lugar dos morros da cidade do Rio 

de Janeiro no universo social durante as reformulações temporais de paradigmas 

que atuam nas representações simbólicas. Adiante, em “Morro da Conceição e a 

arquitetura de introjeção de valores e comportamentos”, Zarankin faz apontamentos 

a partir da leitura metafórica sobre paredes e muros das urbes. Ele apresenta as 

construções arquitetônica como “corpos congelados”, encaminhando o leitor a 

perceber os lugares de ocupação do território que cada muro ou parede pode 

representar nas edificações simbólicas. Assim, a teoria de Zarankin corroborou para 

compreensão dos diálogos estabelecidos no centro urbanos por meio da articulação 

de comunicações entre o universo tangível e intangível da arquitetura. Em 

“Conceição entre nós: a presença, a força e a memória que reata os laços de afeto, 
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pertencimento e as territorialidades na celebração ao dia de Nossa Senhora da 

Conceição”, Priore (2000) e Burke (1999) nos ajudam acompreender o sentido das 

festas no universo social. Ao lado de Hobsbawn (1994) observou-se a tradição da 

procissão de Nossa Senhora da Conceição como uma tradição inventada que 

exerce a função de unificar e reatar os laços de amizade da vizinhança desde as 

primeiras ocupações do Morro da Conceição. 

No segundo capítulo, tentou-se compreender a Conceição em suas diversas 

formas de se relacionar. Foram levados em conta os encontros pelo campo das 

celebrações festivas que ocorrem no alto e no pé do morro. Assim, “Os Encontros da 

Conceição” foram observados como fatores determinantes para as edificações da 

identidade. Nessa relação estão imbricados a diversidade de crenças e suas 

práticas no microcosmo místico da Conceição, bem como no cosmo social que o 

abrange, ou seja, a zona portuária do Rio de Janeiro. Na primeira parte do capítulo 

2, em “O território: festas do alto e da pista” foi narrada duas festas que celebravam 

o tradicional dia de São Jorge,  realizado no dia 23 de abril  de 2014. Com base em 

Magnani (2011), compreendeu-se os encontros festivos pelo campo da religião. 

Neste tópico, o conflito entre uma nova tradição introduzida pela chegada de novos 

moradores, relativiza a tentativa de introjeção de uma nova cultura por meio de 

agitadores culturais, ou seja, novos moradores do Morro da Conceição. A 

celebração ao dia de São Jorge, tradicionalmente promovida pelo Afoxé Filhos de 

Gandhy no Largo de São Francisco da Prainha, próximo a Pedra do Sal, oferece 

feijoada e danças afros de culto à São Jorge em busca de estabelecer seus hábitos 

e costumes como permanências na memória do espaço. Atrelado a isso, “os de fora” 

colocam a sua cultura e comemoram a mesma data dentro das lógicas 

contemporâneas, assim as festas organizadas pelas agitadores culturais parecem, 

efetivamente, apenas “agitar” o Morro da Conceição. Isso porque, ao implementar 

seus hábitos no Morro Patrimonializado, tornam o dia de São Jorge uma festa 

esvaziada de crença e fé. Ao criarem seu repertório musical e exibi-lo por meio de 

máquinas e amplificadores modernos, deixam de lado o lugar da tradição da fé, ou 

seja, o fazer com as mãos, colocando a celebração ao dia de São Jorge como um 

simples baile. Dessa forma, observou-se um oportunismo para o estabelecimento do 

processo de gentrificação que está cada vez mais  presente nas organizações dos 
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produtores culturais atuantes da zona portuária do Rio de Janeiro. Sendo assim, 

percebeu-se as novas requalificações espaciais advindas com o Porto Maravilha 

como mecanismo de renovação e transformação da cultura essencial da região. Em 

“Celebrações da pista: tradições e práticas sociais que provocam interferências nas 

territorialidades da Conceição”, novamente nota-se a presença do Afoxé Filhos de 

Gandhy como entidade contribuinte da identidade do Morro. 

Ainda no capítulo 2, a partir do tópico “Encontros do “alto”: Entre as rezas e os 

livros”, analisa-se o maior encontro de afirmação de laços afetivos do projeto de 

pesquisa, ou seja, a procissão à Nossa Senhora da Conceição. Foram percebidas 

questões fundamentais para os entendimentos das territorialidades do lugar. Após o 

relato das procissões dos anos de 2014 e 2015, evidenciou-se uma rejeição por 

parte dos moradores antigos ao novos moradores e suas novas práticas cotidianas. 

No ano de 2015, com a presença do FIM-Fim de Semana do Livro no Porto dentro 

do território da Conceição, uma espécie de indignação manifestou-se no espaço a 

partir da concretização de duas festas distintas. Dessa forma, foi possível notar a 

intolerância por parte dos fiéis de Nossa Senhora da Conceição com a realização do 

evento literário ocorrido no mesmo dia da procissão. Ou seja, neste momento umas 

das problemáticas foi calada, ao identificar a fé como maior elo de pertencimento. 

No último tópico do capítulo 2, “Pedra do Sal: um museu de práticas a céu aberto no 

pé do Morro da Conceição”, considerou-se a Pedra do Sal como um território que 

busca a emancipação do território de origem. Diante de tantas práticas que 

legitimam a cultura negra e a tradição afro, entendeu-se essa entrada como uma das 

mais atuantes nas edificações simbólicas do projeto de pesquisa. Além disso, a 

Pedra do Sal apresentou-se como a entrada mais afetada por especulações 

imobiliárias ocorridas após a execução do projeto Porto Maravilha. Neste local é 

evidente os conflitos identitários entre um território que se denomina negro, mas que 

pertencente ao território da Conceição. Além disso, foi entendido que o discurso da 

tradição é atravessado pela lógica dos espaços patrimonializados e os 

enfrentamentos destas regiões estão diante dos processos de gentrifiação advindo 

com a indústria cultural.  

Pode-se afirmar que as condutas deste espaço estão atreladas as normativas 

de uma região patrimonializada, entretanto, há nesse morro um sentido de 
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pertencimento entre os moradores que se dá por algum tipo de código e 

identificação íntima. Há uma espécie de partitura a seguir, onde as notas musicais 

de vários instrumentos necessitam organizar-se em uma mesma canção. Ou seja, os 

mais antigos da comunidade estão incumbidos da função de preservar o patrimônio 

imaterial, que parece se ancorar em um tipo de normas e condutas pré- 

estabelecidas por seus componentes, pois estes deverão garantir os bens 

simbólicos acumulados através de uma sociabilidade licenciada pelo meio e 

consensual. 

No capítulo 3, abordou-se a questões voltadas para os temas: patrimônio, 

indústria cultural e cidades globais e suas formas de descontrução e reformulação 

dos espaços.  Através de “A ideia de patrimônio”, pode-se perceber a história do 

conceito e suas apropriações durante o tempo. Em “A indústria cultural nos espaços 

patrimonializados: lugares inseridos na lógica de turismo cultural e os caminhos dos 

fluxos culturais da identidade”, por meio de Debord foi possível perceber os 

processos que os espaços patrimonializados enfrentam quando inseridos nos 

padrões da indústria cultural. Por fim, em “O Morro Empreendimento: 

enfrentamentos e transtornos das tradições comunitárias do Morro da Conceição em 

uma cidade com pretensões ao modelo de “cidade global” pela ótica de 

ressignificações urbanísticas da zona portuária do Rio de Janeiro”, observou-se o 

território de pesquisa articulado ao porto do Rio de Janeiro , onde foi complexificado 

os atravessamentos que tal localização pode conferir a um território que convive 

com a lógica de uma cidade empreendimento ao passo que se caracteriza como um 

espaço patrimonializado. 

“Anagramas do Afeto” buscou estudar as práticas cotidianas do Morro da 

Conceição como mantenedoras das tradições intangíveis do lugar. Como ponto de 

partida, justificou-se as idiossincrasias do território de pesquisa como atravessadas 

pela lógica da patrimonialização. Entretanto, durante o processo de pesquisa, 

observou-se que a aura da Conceição não se sustenta nos patrimônios tangíveis, 

ainda que os ambientes patrimonializados no campo da fisicalidade contribuam para 

estipular modos de organização nos relacionamentos comunitários, na 

contemporaneidade “a ideia de patrimônio” tangível, parece apresentar-se como o 

vilão das tradições intangíveis. Capaz de sustentar a sua aura frente às intervenções 
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do Estado e a presença de novos e diversificados personagens durante os 

processos históricos ao qual esteve inserido. No século XXI, o lugar do pensamento 

ciêntífico e o afastamento dos jovens do território de seus ancentrais (ou seja, os 

filhos dos filhos da Conceição), deu espaço a novos personagens desvinculados das 

tradições intangíveis (onde o repasse das práticas não foi aprendido no saber fazer 

das práticas cotidianas). Dessa forma, com a chegada dos novos personagens, que 

chegaram carregados do desejo de interagir com o espaço e promover novos 

encontros, o fluxo cultural ocorre de forma mais acelerada e características 

essenciais da região estão se perdendo.  

O Morro da Conceição manteve sua memória entre os esquecimentos e 

abandonos do governo ao lado de períodos de requalificações urbanísticas, se nos 

anos 80 esforços da elite do patrimônio lutaram pela patrimonialização do lugar, na 

contemporaneidade estes esforços ocasionaram em temas relacionados a ideia de 

patrimonialização. Dessa forma, a globalização por meio das requalificações das 

regiões portuárias, readequaram o patrimônio às lógicas de indústria cultural. Ao 

lado das reformas surgiram as especulações imobiliárias e as forças de edificação 

de narrativas identitárias mudaram de mão. No século XXI, o poder de definir as 

narrativas patrimoniais históricas não fundamentam-se no Estado, mas no modelo 

global das cidades empreendimentos. Assim, as celebrações de fé, que mostraram-

se até então como principais laços de fortalecimento identitários, esvaziam-se na 

juventude do pensamento ciêntífico com a chegada dos novos habitantes. 

Concomitante, as forças armadas (5ª Divisão Cartográfica do Exército) e o poder 

público fecham os olhos mostrando conivência com os novos e diversos 

personagens, que parecem desejar introjetar novos valores e práticas na Conceição, 

desprendidos das tradições do território. Como consequência, o desconforto 

instalou-se na Conceição ressignificando seu microcosmo por meio da instalação de 

um pequeno tráfico de drogas na região do Adro de São Francisco da Prainha, 

proveniente da epetacularização do espaço. Paralelo a isso, as forças armadas que 

antes ocupavam o território do Morro da Conceição, parecem apenas habitar o lugar 

que circunscreve a sua propriedade, esquivando-se de restabelecer a organização 

da região.  
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