
IV ENCONTRO DO PATRIMÔNIO FLUMINENSE
PROGRAMAÇÃO

MESA DE ABERTURA: Grandes eventos e sua relação com a vida cotidiana das cidades e os  
costumes e tradições locais

Data: 13/08 – QUARTA-FEIRA – NOITE 
Local: Casa de Cultura
Horário: 18:00 às 20:00
Tema:  Discutir  como os eventos interferem no dia a dia das cidades e de seus habitantes, 
destacando  tantos  os  efeitos  positivos  (incremento  dos  serviços,  geração  de  empregos  e 
oportunidades, etc) quanto os negativos (depredação do patrimônio, poluição sonora e visual, 
sujeira nos locais públicos, dificuldade de deslocamento, etc). A atividade turística aqui é vista 
como  questão  central,  sendo  pertinente  discutir  ações  e  políticas  públicas  (planejamento, 
gestão, regulação) capazes de ao mesmo tempo reduzir os efeitos predatórios e maximizar os 
benefícios sócio-econômicos: aumento da vitalidade econômica, valorização e preservação do 
patrimônio  e  melhorias  na  qualidade  de  vida  da  população  local.  Dentro  desse  contexto 
(interferência no cotidiano da cidade;  distanciamento da população local  dos eventos),  será 
também  objeto  da  discussão  a  relação  conflituosa  que  resulta  da  realização  de  eventos 
dirigidos a um público externo (a Flip não é o único, mas o exemplo mais paradigmático) e 
aqueles  organizados  pela  própria  comunidade,  voltados  à  preservação  dos  costumes  e 
tradições locais (“Festa do Divino de Paraty”). 
  
Participantes: 
• Representante  de  organizações  que  defendem  os  interesses  dos  que  se  sentem 

prejudicados pela realização dos eventos: Luís Perequê – Movimento do Defeso Cultural;
• Representante da Academia: Helena Catão Henriques Ferreira – Universidade Federal 

Fluminense; 
• Representante  do  governo  local: Cristina  Maseda  –  Secretária  Municipal  de  Cultura  de 

Paraty.

Mediador: Luiz Carlos Borges – MAST 

Currículo dos participantes
Luís Perequê - Nascido e criado na zona rural de Paraty-RJ, Luís Perequê captou e traduziu em suas canções a 
cultura e o modo de viver do caiçara, bem como as transformações sociais advindas da construção da BR-101 e 
do ciclo turístico, que sucede esta obra. Luís Perequê fundou o Silo Cultural José Kleber, espaço de valorização da 
cultura caiçara,  tradicional  e contemporânea.  Criou o “Movimento do Defeso Cultural”,  com propósitos que se 
assemelham ao do Defeso Marítimo e debateu com Gilberto Gil sobre formas de preservação da cultura local  
frente ao impacto de um turismo maciço e ininterrupto. 

Helena  Catão  Henriques  Ferreira -  Doutorado  em  Ciências  Sociais  pelo  Programa  de  Pós-Graduação  de 
Ciências Sociais em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro - 
CPDA/UFRRJ. Professora adjunta do Departamento de Turismo da Universidade Federal Fluminense-UFF na área 
de Turismo e Cultura. Coordena o Laboratório de Turismo e Antropologia-LATA, vinculado ao Núcleo de Estudos 
Socioculturais do Turismo-ESCUT e o Grupo de Pesquisa de Turismo e Cultura-T-CULT (CNPQ). Pesquisadora na 
área de antropologia do turismo e antropologia do meio ambiente, com ênfase nos seguintes temas: turismo de 
base  comunitária,  turismo  e  unidades  de  conservação  da  natureza,  patrimônio,  território,  relação  natureza  e 
sociedade.

Cristina  Maseda  -  Formada  em  jornalismo  pela  Universidade  de  Taubaté,  especialização  em  Produção 
Audiovisual, pela Escuela de Imagen y Sonido, La Coruna, Espanha, pós-graduada em Estilo Documentário e 
doutorada  em  Meios  Audiovisuais,  pela  Universidad  de  Santiago  de  Compostela.  Trabalhou  em  produção 
audiovisual e documentários, de 1998 a 2003, na Espanha. De 2003 a 2014, trabalhou na Associação Casa Azul 
como  coordenadora  do  Núcleo  de  Cultura  e  Educação,  da  Flipinha,  programação  infantil,  e  da  FlipZona, 



programação jovem da FLIP. Atuou como presidente da Associação Paraty Cultural que faz a gestão da Casa da 
Cultura de Paraty, de junho de 2013 a abril de 2014.
Currículo do mediador
Luiz Carlos Borges -  Doutor em Linguística pela Unicamp é historiador da ciência do Museu de Astronomia e 
Ciências Afins - MAST, onde desenvolve estudos na área de Astronomia Cultural, tendo como objeto a cosmologia 
e o sistema astronômico dos Guaranis do Rio de Janeiro e Espírito Santo. É professor do Curso de Pós-Graduação 
em Museologia e Patrimônio, convênio UNIRIO/MAST, no qual leciona disciplinas e desenvolve pesquisa sobre 
patrimônio cultural e suas relações com a sociedade.

MESA 1: Grandes eventos e a preservação das tradições culturais

Data: 14/08 – QUINTA-FEIRA – MANHÃ 
Local: Casa de Cultura
Horário: 09:00 às 12:00
Tema: Discutir como a realização de eventos pode funcionar como janela de oportunidade para 
difundir  e  preservar  as  manifestações culturais  das  comunidades  tradicionais  da cidade  ou 
região.Na  cidade  de  Paraty,  podem  ser  basicamente  identificadas  três  comunidades 
tradicionais:  caiçaras,  quilombolas  e  índios.  Os  dois  primeiros  foram,  de  alguma  forma, 
incorporados pelos eventos: associações e grupos culturais vinculados a essas comunidades 
transformaram-se em “pontos de cultura” e com o apoio de recursos do Ministério da Cultura 
conseguem desenvolver atividades que alimentam a programação cultural da cidade, integrada 
ao circuito de eventos. Já a comunidade indígena se encontra alijada desse processo. 

Participantes: 
• Representantes  das  comunidades  tradicionais,  pertencentes  à  organização  comunitária  

“Fórum das Comunidades Tradicionais Angra/Paraty/Ubatuba”: 
• Cacique Agostinho – Guaranis/Aldeia Araponga;
• Francisco “Ticote” Xavier Sobrinho – Caiçara do Pouso da Cajaíba;
• Vagner do Nascimento (Vaguinho do Campinho) – Quilombo do Campinho.

• Representante da Academia: Edmundo Gallo – ENSP/Fiocruz

Mediadora: Nilcemar Nogueira – Centro Cultural Cartola

Currículo dos participantes
Cacique Agostinho -  O cacique guarani Karai Tataemy Oka, Agostinho da Silva, tem 95 anos. Há 26 anos é o 
responsável pela Aldeia Araponga, em Paraty, onde acumula as funções de Pajé e Cacique. Pai de quatro filhos, 
casado com Dona Marciana. Nasceu em Itapiranga, SC, e sua missão é falar e difundir seus conhecimentos sobre 
as sementes e importância das plantações para a soberania alimentar e independência dos povos originários do 
Brasil.

Francisco  “Ticote”  Xavier  Sobrinho  -  Caiçara  do  Pouso  da  Cajaíba,  Ticote  é  responsável  pelo  Instituto  de 
Permacultura e Educação Caiçara,  o  IPECA, que é um núcleo  de ensino e aprendizagem dos saberes  e das 
técnicas caiçaras de construção e permacultura na comunidade costeira do Pouso da Cajaíba. Ticote também é um 
dos fundadores do Fórum de Comunidades Tradicionais Indígenas, Quilombolas e Caiçaras de Angra dos Reis, 
Paraty e Ubatuba responsável pela Campanha Preservar é Resistir - Em Defesa dos Territórios Tradicionais.

Vagner  do  Nascimento  (Vaguinho  do  Campinho)  -  Representante  da  Família  Nascimento  no  Quilombo  do 
Campinho  da  Independência  em  Paraty,  o  Vaguinho,  como  é  conhecido,  é  o  presidente  da  Associação  dos 
Moradores do Quilombo do Campinho (AMOQC). Liderança comunitária, Vaguinho é um dos fundadores do Fórum 
de Comunidades Tradicionais Indígenas, Quilombolas e Caiçaras de Angra dos Reis, Paraty e Ubatuba responsável 
pela Campanha Preservar é Resistir - Em Defesa dos Territórios Tradicionais.

Edmundo Gallo - Médico, Doutor em Ciências - Saúde Pública pela Fundação Oswaldo Cruz - Fiocruz (2009). Foi 
Secretário Municipal de Saúde de Belém-PA (1997-1999), Diretor de Investimentos do Ministério da Saúde (2002-
2005), Secretário-Geral e Presidente do Conselho Nacional de Secretarias de Saúde (1997-1999).  É Pesquisador 
Associado  da Fundação Oswaldo Cruz e consultor de organismos internacionais e  órgãos governamentais. Tem 
experiência nas áreas de Gestão Pública,  com ênfase em Planejamento e Gestão Estratégica e Desenvolvimento 



Sustentável e Promoção da Saúde. Atualmente coordena o Observatório de Territórios Sustentáveis e Saudáveis da 
Bocaina. 

Currículo da mediadora
Nilcemar Nogueira - Doutoranda em Psicologia Social (UERJ). Mestra em Bens Culturais e Projetos Sociais (FGV). 
Coordenadora de Projetos do Centro Cultural Cartola; coordenou a Pesquisa para instrução do dossiê com vistas ao 
reconhecimento  do  Samba do  Rio  de  Janeiro como Patrimônio  Cultural  do  Brasil.  Foi  Presidente  da Fundação 
Museu da Imagem e do Som do Rio de Janeiro. Autora do livro Dona Zica Tempero Amor e Arte. Idealizadora da 
publicação A Força Feminina do Samba. Produtora Executiva do CD Prazer  partido alto e  dos documentários: 
Cabeças Coroadas; Violinista do Samba; Baianas e Dispersão. Desenvolve programas e projetos sócio-educativos 
no Museu do Samba Carioca. Responsável no Rio de Janeiro pelo programa de salvaguarda do samba carioca.

MESA 2:   Grandes  eventos  como instrumentos  de  promoção  e  valorização  do  patrimônio  
material.

Data: 14/08 – QUINTA-FEIRA – TARDE 
Local: Casa de Cultura
Horário: 14:00 às 17:00
Tema:  Discutir  como  a  realização  de  grandes  eventos  podem  contribuir  para  dar  maior 
visibilidade ao patrimônio material (construído e natural) de uma cidade ou região e promover 
sua valorização e preservação. No caso de Paraty, discutir, por um lado, o papel da Flip (Feira 
Literária de Paraty) como evento que ano a ano vem conquistando maior espaço no círculo 
literário mundial e que ampliou a visibilidade internacional da cidade e de seu patrimônio e, por 
outro, a transformação do território em uma espécie de cidade-cenário com seu centro histórico 
desabitado e totalmente ocupado por estabelecimentos voltados à exploração turística (bares, 
restaurantes, galerias, lojas de artesanato, etc).

Participantes:
• Representante da FLIP que possa trazer um histórico do evento e sua influência sobre a  

cidade e seu patrimônio: Mauro Munhoz – Presidente da Associação Casa Azul; 
• Representante  da  comunidade  local  que  possa  discutir  a  questão  da  valorização  e  

preservação do patrimônio versus gentrificação do ponto de vista da população afetada: 
Almir Tã – Presidente da Associação dos Moradores do Araújo;

• Representante da Academia que possa discutir o conceito de “cidade-cenário”: a expulsão  
da população dos centros históricos e as mudanças na paisagem urbana decorrentes da  
recuperação/restauração de sítios históricos e de sua consequente exploração como polo  
turístico: Alexandre Corrêa – Universidade Federal do Rio de Janeiro;

• Representante dos órgãos de proteção do patrimônio que possa discutir a questão do ponto  
de vista institucional: Representante do Inepac 

Mediadora: Fátima Nascimento – Assessora da Direção do Museu Nacional/UFRJ

Currículo dos participantes
Mauro Munhoz - Arquiteto. Mestre em arquitetura pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de 
São Paulo (2003). O trabalho de pesquisa para sua dissertação de mestrado intitulada “A Borda D'Água de Paraty: 
Revitalização  Urbana  Sustentável  a  Partir  de  Seus  Espaços  Públicos  de  Borda  D'Água”  levou  à  criação  da 
Associação Casa Azul, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, que desenvolve projetos nas áreas 
de arquitetura, urbanismo, educação e cultura. Desde as primeiras ações, mantém uma intensa relação com a 
cidade de Paraty. Dessa iniciativa e da necessidade de envolver a população paratiense nas discussões sobre 
requalificação urbana, nasceu em 2003 a Festa Literária Internacional de Paraty (Flip), da qual Munhoz é diretor 
geral. 

Almir Tã - O caiçara Almir Tã é pescador, artista plástico, líder comunitário e escritor paratiense, nascido e criado 
na Ilha do Araújo. Criou a biblioteca pública Ler é Arte que conta com um acervo de mais de três mil volumes. É 
também autor do livro Cultura Caiçara,  lançado na Festa Literária de Paraty (FliP) de 2012. A obra,  escrita e 



ilustrada por ele, discorre sobre os elementos das comunidades que vivem da pesca, como a canoa, o puçá e o 
remo, além de apresentar lendas típicas e receitas da culinária que vem do mar.

Alexandre Corrêa -  Sociólogo e Antropólogo. Doutor em Ciências Sociais pela PUC/SP (2001).  Pós-doutorados 
em Antropologia pela UFRJ (2006) e pela UERJ (2010). Professor da UFRJ/ Macaé. Atua em Antropologia Urbana 
e Sociologia da Cultura. Pesquisas nas seguintes áreas: Heranças Culturais, Memórias Sociais, Novos Patrimônios 
e Literatura. Coordenador do Grupo de Pesquisas CRISOL. Livros publicados: Patrimônios Bioculturais (2008), 
Festim Barroco (2009), Museu Mefistofélico (2009) e Teatro das Memórias (2013).

Currículo da mediadora
Fátima Nascimento - Graduação em Museologia pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (1982), 
mestrado em Artes Visuais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (1991) e doutorado em ANTROPOLOGIA 
SOCIAL pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (2009). Atualmente é Técnico de Nível Superior Museóloga 
da Universidade Federal do Rio de Janeiro e Pesquisador/ Pós-Doc da Universidade Federal do Estado do Rio de 
Janeiro. Tem experiência na área de Artes, com ênfase em Museologia. Atuando principalmente nos seguintes 
temas: Acervo, Arte, Formação de Acervos, História, Taxionomia.  Pós doutoramento em andamento no Programa 
de Pós-Graduação em Museologia e Patrimônio da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro/UNIRIO.

MESA 3: Grandes intervenções e seus impactos no território 

Data: 15/08 – SEXTA-FEIRA – MANHÃ 
Local: Casa de Cultura
Horário: 09:00 às 12:00
Tema: Discutir como a construção da BR 101 (Rio-Santos) afetou drasticamente a paisagem e 
a vida cotidiana em Paraty e região, produzindo grandes mudanças nesse território. A cidade de 
Paraty foi, no século XVIII, um importante porto por onde se escoava para Portugal o ouro e as 
pedras preciosas extraídos de Minas Gerais. A construção de um novo caminho, que conectava 
as  Minas  Gerais  diretamente  ao  Rio  de  Janeiro,  levou  a  cidade  a  um  grande  isolamento 
econômico, o que explica em grande parte o patrimônio preservado. A dificuldade de acesso 
favoreceu  a  preservação  do  patrimônio  de  comunidades  tradicionais  da  região  (caiçaras, 
quilombolas e índios) e também atraiu a atenção de grupos sociais que defendiam um modo de 
vida alternativo, como os hippies. Após a abertura da Estrada Paraty-Cunha e da Rodovia Rio-
Santos na década de 70, Paraty torna-se um polo de turismo nacional e internacional, o que 
acarreta mudanças profundas na paisagem geográfica de toda a região. Esse novo cenário foi 
posteriormente reforçado pela implantação de outros empreendimentos como a Central Nuclear 
de Angra dos Reis.

Participantes:
• Representante da academia que possa apresentar os diferentes conflitos envolvidos nesse 

cenário de mudança: André Bazzanella – Doutor em Ciências Sociais/Escritório Técnico do 
Iphan na Costa Verde;

• Representante da comunidade local que tenha vivenciado o processo de mudança e possa 
relatar essa experiência: Amaury Barbosa – Conselheiro do Instituto Histórico e Artístico de 
Paraty – IHAP; 

• Representante dos órgãos de proteção do patrimônio cultural que possam discorrer sobre  
ações de salvaguarda: Ivo Barreto – Superintendente do Iphan no Rio de Janeiro

• Representante dos órgãos de proteção ambiental  que possam discorrer  sobre ações de  
salvaguarda: Francisco Livino – Chefe do Parque Nacional da Bocaina/ICMBio.

Mediadora: Daniella Costa – SENAI/RJ

Currículo dos participantes
André Bazzanella - Doutor em Ciências Sociais (2013), Técnico em Ciências Sociais do IPHAN lotado no Escritório 
Técnico da Costa Verde, situado em Paraty/RJ desde 2009.  Superintendente Interino do IPHAN/AM (2008-2009), 
Chefe da Divisão Técnica do IPHAN/AM (2007-2008), MBA em Gestão e Planejamento Ambiental (2005), Mestre em 



História da Arte,  com concentração em Antropologia da Arte (1999),  Bacharel  em Comunicação Visual  (1983).  
Trabalha com a área de Patrimônio Imaterial, tendo supervisionado, orientado e realizado trabalhos com populações, 
imaginário e saberes tradicionais. 

Amaury Barbosa - Nascido no Vale da Paraíba, em Guaratinguetá, São Paulo, graduado em Sociologia e Política 
pela  USP,  Letras,  pela  Anhanguera  Uniderp,  pós-graduado  em Tecnologia  Educacional  e  Ciências  Ambientais. 
Reside em Paraty há 36 anos. Professor na rede municipal e estadual, ocupando vários cargos na Gestão Pública, 
foi  secretário  de  Cultura  de  Paraty  e  Presidente  do  Comitê  Executivo  Pró-Unesco Paraty  Patrimônio  Mundial. 
Participa como palestrante em seminários pelo Brasil e fora do país, levando a experiência bem sucedida de Paraty 
com Referência em Turismo Cultural.

Ivo Barreto - Graduado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal Fluminense, em 2004, com ênfase 
em Patrimônio Cultural (Universidade de Sevilha, 2003) e especializado em Gestão do Patrimônio Cultural Integrada 
ao Planejamento Urbano (CECI-UFPE, 2010). Atuou no Departamento de Patrimônio Histórico da Fiocruz em 2004 
e, de 2006 a 2009, na Superintendência do Iphan no Maranhão na gestão dos centros históricos de São Luís e 
Alcântara. Após isso, foi responsável pelo Escritório Técnico do Iphan na Região dos Lagos e, desde  julho de 2013 
é Superintendente do Iphan no Rio de Janeiro.

Francisco Livino -  Analista ambiental  do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade.  Arquiteto-
Urbanista de formação atuou como gestor da Estação Ecológica Juami-Japurá/AM até 2006, tendo sido removido 
para Brasília onde acumulou as funções de analista, quando coordenou as ações do IBAMA na Terra do Meio/PA, 
com as de arquiteto, projetando centros gerenciais e de visitantes para unidades como os Parques Nacionais dos 
Lençóis Maranhenses/MA e Jaú/AM e a Estação Ecológica do Raso da Catarina/BA. Desde 2008 é chefe do Parque 
Nacional da Serra da Bocaina, elaborando e conduzindo o Projeto Nova Imagem, com ênfase na consolidação dos 
três principais “portais turísticos” da Unidade: a Trindade, a Estrada Paraty-Cunha e o Caminho de Mambucaba (São 
José do Barreiro/SP – Angra dos Reis/RJ).

Currículo da mediadora
Daniella  Costa  -  Arquiteta  e  urbanista,  com  experiência  em projetos  de  preservação  e  restauro.  Mestre  pelo 
programa de  pós-graduação  em arquitetura  da  Universidade  Federal  do  Rio  de  Janeiro  -  PROARQ/UFRJ -  e 
Doutoranda do  Programa de  Pós-graduação  em Arquitetura  e  Urbanismo da  Universidade Federal  Fluminense 
- PPGAU/UFF.  Daniella  Costa atualmente faz a coordenação técnica e leciona no Curso  de Especialização em 
Conservação e Restauro de Bens Patrimoniais do SENAI/RJ.

ENCERRAMENTO  

Data: 15/08 – SEXTA-FEIRA – TARDE 

Horário: 15:30 às 17:00
Premiação: Concurso Cultural Olhares sobre o Patrimônio Fluminense – fotografia e poesia, no 
alpendre da peixaria

Horário: a partir das 17:00
Apresentação cultural: Canto na janela do coro da Igreja Santa Rita e apresentação do Jongo 
do Campinho, com projeções de imagens nas fachadas das construções ao redor do Largo.


