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Apresentação 

 

...Eu sou trezentos, sou trezentos-e-cinquenta, 

As sensações renascem de si mesmas sem repouso, 

Ôh espelhos, ôh! Pirineus! ôh caiçaras! 

Si um deus morrer, irei no Piauí buscar outro!... 

Mário de Andrade, em “Eu sou trezentos” 

 

 Clama um dito popular que o Brasil é um país sem memória. Ainda que 

possamos criticar essa famosa máxima, o fato é que o país está repleto de bens culturais 

ameaçados, um patrimônio que corre o risco de ser perdido para sempre. Seja por falta 

de verba, interesse das autoridades ou desconhecimento da população, diversos bens 

que compõem o patrimônio cultural brasileiro encontram-se em alto risco de perda de 

valor patrimonial. Em diversas partes do Brasil, documentos de arquivo, livros, 

edificações, espaços públicos, acervos museológicos, práticas, saberes, línguas 

encontram-se em estado de deterioração ou em risco de desaparecimento. Isso sem falar 

em outras partes do mundo, onde estruturas estatais frágeis ou guerras põem em risco 

um patrimônio de valor incalculável para toda a humanidade. Para abrir um debate 

sobre essa questão tão importante, a Revista Acesso Livre dedica o dossiê de seu nono 

número (janeiro-junho de 2018) ao tema “Patrimônio ameaçado”. 

 O termo em si, “patrimônio”, já merece uma boa arqueologia conceitual (senão 

etimológica), que não será feita nesta introdução. Apesar disto, cabe apontar que a 

Constituição de 1988 – fruto de intensos debates sobre nação e sobre o que 

caracterizaria a identidade brasileira – rebatiza e amplia o conceito anterior em voga na 

institucionalidade brasileira, o de “Patrimônio Histórico e Artístico Nacional”, 

proveniente do texto do decreto-lei nº 25 de 1937, propondo através do conceito de 

“Patrimônio Cultural Brasileiro” abarcar manifestações de minorias sociais. Apesar dos 

avanços nos marcos legais para visibilizar o patrimônio material e imaterial brasileiro, 

há a necessidade sempre urgente de debater qual país somos, qual queremos e como 

viabilizá-lo. 

 Nos últimos anos desta segunda década do século XXI, temos no Brasil uma 

intensificação de debates e ideias de cunho conservador, que afeta diretamente a 

percepção do que é “nosso”, do que é público e do que é privado. Há um avanço sobre 
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direitos sociais de grupos historicamente discriminados, o que coloca o conflito de 

interesses, também no campo da patrimonialização, na ordem do dia. 

 Boaventura de Sousa Santos, o sociólogo português, há tempos alerta pro 

epistemicídio subjacente às formas dominantes de se fazer e pensar o mundo. Ou seja, 

há formas de se fazer, de se criar, de se pensar, notadamente formas não brancas/não 

hegemônicas, não coloniais de arte, medicina, comportamento, linguagem, dança, 

música, arquitetura, saberes em geral que são subalternizados pelo mundo 

contemporâneo e suas relações de poder1. Anibal Quijano, escrevendo a partir do sul do 

mundo, fala sobre colonialidade do poder e, consequentemente, do saber, que mantém a 

hegemonia eurocêntrica legitimada como forma superior de conhecimento. Esta questão 

incide inclusive na produção acadêmica, quando, sob um suposto rigor por 

produtividade e títulos acadêmico-nobiliários, se esconde uma supressão de formas de 

saber – epistemicídio2. Eduardo Galeano, autor de tradição contra-hegemônica, nos 

lembra deliciosamente no “Livro dos Abraços” que a diferença simbólica entre religião 

e seita, língua e dialeto, arte e artesanato, cultura e folclore é basicamente, nos 

primeiros, a presença de poder, Estado e exército. Aos segundos, o sul do mundo, resta a 

invisibilização, quando não a destruição do patrimônio material e imaterial dos povos3. 

A Revista Acesso Livre se propõe a outro olhar. 

 Os artigos recebidos contemplam um amplo arco de discussões sobre patrimônio 

ameaçado, tanto do ponto de vista empírico quanto teórico, os riscos ao patrimônio 

material e imaterial, o pertencimento identitário e o tratamento dado à questão no Brasil 

e em outros países, ações de instituições multilaterais, assim como exemplos bem-

sucedidos de reconstrução, revitalização ou recuperação. 

 Diego Barbosa levanta a urgência militante de patrimonialização das culturas 

LGBTQIAs no Brasil, em um país infelizmente atravessado pela homofobia. Carlos 

Caroso, Fátima Tavares e Francesca Bassi escrevem um artigo sobre importante tema: 

as vulnerabilidades socioambientais na construção da identidade quilombola na cidade 

de Cachoeira, na Bahia. Para continuar no Nordeste brasileiro, Francisco Sávio da Silva 

e Henry Poncio Cruz de Oliveira apresentam os resultados de dois projetos de extensão 

com digitalização de documentos históricos em Mamanguape, São João do Cariri e João 

Pessoa, na Paraíba. Já no texto de Verioni Bastos, são debatidos os frutos da observação 

                                                           
1 SANTOS, Boaventura de Sousa. Pela mão de Alice. O social e o político na Pós-Modernidade. 
Coimbra: Almedina, 9a edição, 2013. 
2 QUIJANO, Anibal. A Colonialidade do saber: eurocentrismo e ciências sociais. Perspectivas 
latinoamericanas. Buenos Aires: CLACSO, 2005. 
3 GALEANO, Eduardo. O Livro dos Abraços. Porto Alegre: LP&M, 9a edição, 2002. 
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participativa e pesquisa realizada sobre as práticas de cura das rezadeiras e rezadores da 

Vila Mororó, em Santana do Cariri, no Ceará. Em outra contribuição, Edgar Monteiro 

Júnior e Carmen Izabel Rodrigues estudam as relações e estratégias de resistência/re-

existência entre os grupos de carimbó no interior paraense. Carimbó este, aliás, que foi 

registrado no IPHAN como patrimônio cultural brasileiro recentemente. 

 No campo do patrimônio propriamente material, temos contribuições tanto nos 

estudos paleontológicos quanto ambiental e arquitetônico. O arquipélago de Fernando 

de Noronha, inscrito na Lista do Patrimônio da Humanidade, é tema de um texto de 

Sílvia Helena Zanirato, em que se discute os riscos à manutenção da biodiversidade 

local e sua relação com as mudanças climáticas globais. Outro texto, de Átila Augusto 

Stock da-Rosa, analisa o impacto do crescimento urbano na preservação do patrimônio 

paleontológico na região central do Rio Grande do Sul, utilizando a intervenção no solo 

como parâmetro dos riscos. Se neste caso são riscos pouco visíveis para a população, o 

texto de Daniel Levy de Alvarenga traz um aspecto bastante visível e inclusive sensível 

para a população urbana do Rio de Janeiro. O autor se propõe a um estudo de recepção, 

forma e linguagem sobre o manifesto escrito pelo Clube de Engenharia em 1975 pela 

preservação do Palácio Monroe, destruído arbitrariamente pelo regime autoritário 

brasileiro. Ivan Fortunato traz também um ensaio sobre mudanças no tecido urbano, em 

que a arquitetura tradicional de casarios em Itapetininga (SP) dá lugar à verticalização, 

estacionamentos etc. 

 A Revista Acervo Livre aceita também artigos livres, e para fechar esta edição 

temos o artigo de Mariani Ferri de Holanda sobre as revoltas por víveres na Europa do 

século XVII ao XIX, protagonizadas amplamente por mulheres. À luz da teoria de 

Espinosa, são analisados os motins e a importância da participação feminina. Juliana 

Lucina Venturelli e Romilda de Souza Lima encerram este número trazendo questões de 

continuidades e permanências na cultura alimentar de duas regiões de Minas Gerais: a 

produção do fubá de moinho d’água e de moinho elétrico. 

 Esperamos, com esta ampla seleção de textos, poder alimentar o debate sobre 

patrimônio, mas também sobre política, produção de conhecimento e gestão pública, 

temas diretamente relacionados e que encontram guarida constante em nossa revista. 

Boa leitura! 

Cadu Marconi 
Vice-presidente da Associação dos Servidores do Arquivo Nacional – ASSAN  

Técnicos em Assuntos Culturais no Arquivo Nacional 


