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introdução

Afagar a terra
Conhecer os desejos da terra
E fecundar o chão
Milton Nascimento

Ao construirmos o relatório de prestação de
contas de 2019, realizamos um movimento de
olhar para trás. Sentimos o gosto da canjica e
do café da Débora; das delícias da festa junina;
da feijoada do Barracão, da comida da Joice nas
terças e do restaurante Mussarela nas quintas;
dos bolos de milho da Claudia e do bolo natural
da Leu. Lembramos do movimento das mãos
e dos afetos das artesãs; das vozes, cantorias
e a vivacidade dos jovens agentes do patrimônio com o Boi Gentileza. “Todas as quintas no
Museu” trazem sonoridades diversas, ensinamentos, aprendizados, abraços e beijos nos
cumprimentos. Os sábados chegam com capoeira e berimbau; cursos dos tempos da Baixada;
lançamentos de livros; seminários; visitações do
EJA; apresentação musical do Barracão do São
Bento; Grupos de Estudos e formatura do Mestre

Lula, que contou com a presença de inúmeros
mestres de capoeira. Movimentos do corpo, oralidades, toques de mãos e danças com as nossas
ancestralidades, com os nossos guardados.
Encontro com a luz do sol que é a nossa própria
humanização.
Nos encontros do “Café com história” e
nos “Achadouros”, chegam visibilidades para as
memórias silenciadas ou escondidas nos subterrâneos. O trabalho de compartilhamento
de memórias, de acervos, de higienização das
fontes, das trocas de saberes e das práticas investigativas que permite uma construção mais
coletiva da história local. No processo de coleta,
digitalização, registro e comunicação da história da Baixada, da cidade de Caxias, dos bairros,
das comunidades culturais, das devoções e das
trajetórias individuais, aprofundamos nosso
olhar sobre o movimento do homem e da mulher no território. Todo esse trabalho se constitui
também como um processo contínuo de educação patrimonial e de autorreconhecimento
dos patrimônios da pessoa e do lugar. Favorece
ainda a produção de exposições, de livros, cartões postais, materiais didáticos que lentamente
popularizam a história local, os percursos históricos, os patrimônios e as ações do MVSB e do
CRPH/DC. Afirmam e ampliam laços afetivos

entre aqueles que participam. Afirmam laços de
pertencimento ao lugar.
No ano de 2019, o movimento do MVSB
e do CRPH/DC foi muito dinâmico: ampliou o
número de visitantes, de Jovens e Mulheres nos
Programas; e expandiu-se a possibilidade de
Grupo de Estudos com as escolas, realizando-os
também na Sede do Museu. As Mulheres produziram uma exposição sobre as bonecas pretas
que não estavam nos sonhos. Transformada posteriormente em exposição itinerante, depois de
encantar os nossos visitantes, esta foi instalada
no Instituto Histórico de Duque de Caxias, assim
como a exposição de arte de Marco Bonfim, em
2017. A exposição de fotografias de Canudos
também é uma promessa de futuro com possibilidade de itinerância, ampliando o número
de exposições que possam circular pelas escolas e instituições educativas e culturais. Neste
ano, o MVSB afirmou-se ainda como espaço de
exposições temporárias abrigando produções
do próprio museu (“Nos tempos das Conchas
e da Jacutinga” e “Mulheres em movimento na
cidade de Duque de Caxias”), de artistas locais
(Oséias Casanova e João Teodoro Ribeiro), de
escola pública (produção de artes dos estudantes do CIEP 032 Cora Coralina), de instituição
acadêmica (dos cursos de moda e de desenho,
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produzida pelo Instituto Federal de Belford
Roxo e Centro Cultural Donana) e de outro museu (a de Canudos, uma exposição fotográfica
do Museu da República).
As exposições temporárias deram outra
dinâmica ao Museu: alargamento das parcerias;
atração de mais público; possibilidades de diálogos entre os produtores, a equipe do MVSB e
a escola pública, na medida em que encontros
entre os artistas e os estudantes foram fomentados. Além disso, foi ainda reestruturada a
exposição “Xerém: Lugar de Memória, História,
Trabalho e Fé”. Esta exposição é de 2008 e foi
feita de forma artesanal. Em 2018, iniciamos a
sua reestruturação com a produção de painéis
gráficos. Não foi possível concluí-la em 2018 e
avançamos para o ano seguinte.
Pesquisas também foram realizadas para
subsidiar as três novas exposições do Museu para
o ano de 2020: a da História do Assentamento
do MST Terra Prometida a ser instalada no próprio assentamento; a do Centenário de Barboza
Leite, e a da presença dos imigrantes portugueses açorianos em Duque de Caxias. As
montagens e instalações das exposições têm assegurado oportunidades de aquisição de acervo
para o MVSB. Recebemos, de Roraima, a doação
de um acervo dos índios Ye’kuana para ampliar

a coleção Jacutinga; da Câmara do Patrimônio
Cultural e Museológico de Roraima, um acervo
sobre a capoeira; quadros de artistas que expuseram no museu e recebemos, das mãos do
padre Domingos, um acervo familiar de açorianos que imigraram para o Brasil e os EUA, com
vistas a ampliar a coleção Alice Ormonde.
Podemos pontuar que o curso “Os tempos
da Baixada” também mobilizou pessoas, contribuiu para popularizar ainda mais a História da
Baixada, aprofundar as leituras sobre o território,
sistematizar informações sobre o local e difundir
as novas pesquisas e os seus produtores. Muitos
participantes do curso se integraram à outras
atividades realizadas pelo MVSB e CRPH.
O ano de 2019 também foi marcado por
muitas tragédias: os incêndios na Amazônia e
no Pantanal; assassinatos de guardiões da floresta e seringueiros; aumento do preço da
carne; salários atrasados; intolerância religiosa
que resultou em agressões aos Terreiros; aumento do suicídio de jovens; vazamentos de
óleo na Baía da Guanabara; a volta do sarampo
com 70 casos em nossa cidade; sinais violentos
de racismo, machismo, feminicídio e chacinas
provocadas pelo tráfico, pelas milícias e pela
polícia. Acreditamos que o movimento realizado pelo MVSB e pelo CRPH atuou em nós como

um manto protetor. Manto este que nos tirou,
em diferentes momentos, do lugar da dor, do
desânimo, da angústia frente às falas de ódio,
do desmonte das políticas públicas e de violência. Manto que é corda tecida diariamente,
que animou a resistência e afirmou sinais de
esperança. Mesmo quando testemunhamos
a precarização da Sede Administrativa e das
Tulhas, do Sítio Escola Sambaqui São Bento; o
aterro do Sambaqui do Iguaçu; a ameaça de desabamento do casarão da Fazenda do Iguaçu e
o desabamento de uma das tulhas, esses sinais
de esperança nos animaram a persistir. Sinais
que espalham ao vento promessa do bom, do
melhor, da ruptura do ódio.
Podemos identificar alguns sinais de
esperança: o início do restauro do Casarão; a elaboração do projeto de melhoria do Sambaqui,
feito pela UFRJ; a instalação da internet, a disponibilização de três verbas de suprimento, de
mesas e cadeiras escolares e da contratação de
mais funcionários de apoio pela SME; presença de autoridades e da sensibilização quanto à
necessidade de investimentos na infraestrutura
do MVSB; as proposições arquitetônicas e apoio
da arquiteta da SME, Cristina da Rocha Galvão;
as parcerias com as universidades, com instituições culturais, com as escolas e com os artistas
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locais. Aliás, as parcerias fazem as coisas acontecerem com pouco ou sem recursos, mobiliza e
compartilha energias e saberes de diferentes espaços de sociabilidade da Baixada Fluminense.
Nas parcerias realizamos exposições, cursos, seminários, jornadas, trabalhos de campo,
mostras, oficinas e produzimos materiais didáticos. Inspiramos e somos inspirados. Entre
os nossos parceiros não podemos esquecer: da ASSAMIH; do IHDC; da APPH/Clio; do
CEPEMHEd; dos Institutos Federais de Duque
de Caxias e de Belford Roxo; do Centro Cultural
Donana; da UFRRJ Campus de Nova Iguaçu;
do CEDIM/UFRRJ; da UFRJ Campus de Duque
de Caxias; da UFRJ (Escolas de Belas Artes,
Escola de Geologia, IPUR e FAU- Faculdade de
Arquitetura e Urbanismo); da UNIRIO; da FEBF/
UERJ; do PINBA; da FABEL; da OAB-DC; do
CEDAC; do MST Terra Prometida; da REM; da
REMUS; da Secretaria Estadual de Cultura; do
Sistema Estadual de Cultura; da Escola de Música
Barracão São Bento; do Centro de Cultura Dom
Helder Câmara; do Grupo Nova Geração de
Capoeira; do Centro de Cultura Nordestina; da
Associação Guadavida; do Movimento Nacional
de Moradia; das escolas públicas; do Museu da
República; do IBRAM; Escoteiros do São Bento;
da Associação de Moradores da Cidade dos

Meninos; da Comissão de Moradia do São Bento;
e dos Terreiros locais. Contamos ainda com a
ajuda da Secretaria Municipal de Obras que nos
socorreu em algumas situações emergenciais,
como a de reparo provisório de parte do telhado, e da Secretaria Municipal de Educação, da
qual fazemos parte. Vale ressaltar que a SME e
a SMO elaboraram um projeto emergencial para
a Sede, para as Tulhas e Sambaqui e esperamos
que estas obras tornem-se realidade para comemorarmos novos sinais de esperança.
Ao definirmos o título desta prestação de
contas pública escolhemos nomeá-la “A dança
dos afetos ancestrais em nós”. Essa dança traz
conhecimento, fortaleza, compromisso com o
outro e com os patrimônios. A ancestralidade
traz manto protetor, provoca silêncio para
meditar, gera incômodo para nos movimentar
e desejo de publicar. Acreditamos que esta
dança esteve presente em cada ação deste ano.
Nas entrevistas realizadas com as mulheres
negras em parceria com a ASSAMIH e a OAB;
nas formações; nos festejos; nas pesquisas e nas
festas. Esperamos que este relatório seja também
um esforço de sistematizar e guardar, ou seja,
tornar públicas as vivências. Olhar para trás para
pensar o presente, para tecer o presente.
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núcleo
administrativo

No dia 11 de outubro de 2019, quando fazíamos uma visita orientada pelo percurso do
Museu Vivo do São Bento (MVSB), no município
de Duque de Caxias, RJ, nos deparamos com um
desastre para nossa história patrimonial. Uma
de nossas Tulhas, construídas no século XIX/XX,
tinha desabado há alguns dias.
Como conviver com tanta falta de amor
pelo que foi guardado no tempo por aqueles
que vieram antes de nós?
É essa a pergunta que o MVSB está se fazendo neste momento, quando nossos olhos
testemunham a pequena Tulha se transformando em ruína bem diante de nós.
Nós, que lutamos tanto para que os sinais
e pegadas de nosso povo fiquem de pé.
É uma tristeza desoladora.
Lutamos num deserto insensível onde a
vida é desprezada e suas manifestações materiais
e imateriais são reduzidas ao nada da história.
Nosso silêncio é profundo, em luto diante
de nosso patrimônio.
Ouçam nosso silêncio de dor, vejam nosso pranto de tristeza e sintam nosso cansaço
de tentar preservar a valiosa memória do nosso
povo mais pobre.
Texto publicado no Facebook do MVSB.
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Em 2019, o Museu Vivo do São Bento contou com o
apoio muito valioso de alguns voluntários. Pelo carinho e
por toda ajuda recebida, o MVSB agradece!!!

Márcio Gonçalves dos Santos

Graziela dos Santos Sousa

Mariana Flor Leite da Costa

Participação e colaboração nas Visitas Guiadas
junto ao professor Paulo Pedro. (março a julho)

Registro Fotográfico de ações e
eventos do MVSB. (outubro a dezembro)

Registro fotográfico de quadros e peças de acervo familiar de
Barboza Leite e montagem de algumas exposições do MVSB.
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UTILIZAÇÃO DE RECURSOS
REPASSE MUNICIPAL

Em conformidade com a Lei nº2672, de 4 de
novembro de 2014, fica estabelecido o pagamento de despesas, no valor máximo de
R$5.000,00, pelo regime de suprimento de fundos por adiantamento, pela Prefeitura Municipal
de Duque de Caxias, através da Secretaria
Municipal de Educação, a ser dividido entre o
Centro de Referência Patrimonial e Histórico
do Município de Duque de Caxias - CRPH e o
Centro de Pesquisa, Memória e História da
Educação de Cidade de Duque de Caxias e da
Baixada Fluminense - CEPEMHEd.
Esse ano ocorreram 3 repasses de suprimentos aos Centros. Segue um demonstrativo
da utilização dos recursos utilizados pelo CRPH.

ABRIL | 1º adiantamento

SERVIÇO : R$1250,00
•

Impressão de material gráfico de divulgação das exposições, informativo da
exposição indígena e placas de identificação dos espaços da Sede.

CONSUMO : R$1250,00
•

Compra de material de papelaria para
as atividades cotidianas do CRPH/ MVSB
e dos Programas Jovens Agentes do
Patrimônio e Mulheres Artesãs.

•

Compra de material para arquivamento e
higienização de documentos e objetos da
Reserva Técnica e do Arquivo.
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AGOSTO | 2º adiantamento

SERVIÇO: R$1000,00
•
•

•

OUTUBRO/NOVEMBRO | 3º adiantamento

•

Compra de spots para iluminação da Sala
de Exposições do MVSB.

•

Compra de fitas mini-DV para gravação de
entrevistas e produção audiovisual.

Manutenção e conserto de impressora.
Impressão de material para a exposição
“Onde estavam as bonecas pretas que não
apareciam em nossos sonhos?“
Transcrição de depoimentos para montagem do MST – Terra Prometida (em
parceria) e do Barboza Leite.

SERVIÇO: R$1250,00
•

Impressão de material gráfico informativo e
de divulgação das exposições e atividades
do MVSB.

CONSUMO: R$1250,00
•

Compra de material de pintura para a
preparação do espaço do coreto para a
Formatura do Lula e Batizado e Mudança
de Cordas dos Jovens da Capoeira.

•

Compra de peças de informática para computador patrimonializado.

•

Compra de material de papelaria para
as atividades cotidianas do CRPH/ MVSB
e dos Programas Jovens Agentes do
Patrimônio e Mulheres Artesãs.

•

Compra de material para arquivamento e
higienização de documentos e objetos da
Reserva Técnica e do Arquivo.

CONSUMO: R$1500,00
•

•

Compra de material de papelaria para
as atividades cotidianas do CRPH/ MVSB
e dos Programas Jovens Agentes do
Patrimônio e Mulheres Artesãs.
Compra de material para arquivamento e
higienização de documentos e objetos da
Reserva Técnica e do Arquivo.
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PRESENÇA
DE AUTORIDADES

Em 2019, recebemos a Secretária Municipal de
Educação, Claudia Viana, para conversarmos
sobre as necessidades mais urgentes do MVSB
e do CRPH. Posteriormente recebemos uma recomendação do MP por conta da precarização
do prédio do antigo Renascer que estava ameaçado. A secretária de educação fez uma vistoria
na edificação e solicitou ajuda da Secretaria
Municipal de Obras. Após a realização de vistoria, a SMO elaborou um relatório e um plano de
intervenções na sede administrativa, do prédio
Renascer e das duas tulhas.
Recebemos também a visita do procurador do MPF, Dr. Júlio Araújo, para conversar
sobre as iniciativas instituídas pelo museu e pela
SME para proteger a edificação. A Secretária
Municipal de Cultura, Daniele Reis, e o diretor
do INEPAC, Claudio de Melo, também visitaram
a Sede Administrativa e o Sambaqui São Bento.

Em outubro, recebemos informações do
desabamento do telhado de uma das tulhas, o
que nos deixou imensamente entristecidos e
nos levou a informar as autoridades. Recebemos
a visita da SME, da SMO, do superintendente do
IPHAN, do diretor do Museu da República/Ibram
e da arqueóloga do IPHAN.
Recebemos ainda a visita de dois deputados federais: Aureo Ribeiro (Solidariedade),
que veio conhecer o Museu e pensar formas de
apoio ao MVSB, e Glauber Braga (PSOL), que se
reuniu com a Associações de Amigos do CRPH
e do CEPEMHEd e a sociedade civil para discutir
a destinação de emenda parlamentar para essa
associação e parceiros.
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Secretária Municipal de Educação, Claudia Araújo Viana
10 de abril

Secretária Municipal de Educação, Claudia Araújo Viana,
Subsecretária de Acompanamento e Gestão de Pessoal, Iracema Costa,
Secretário Municipal de Obras, João Carlos Grillo Carlett ,
Subsecretário de Obras, Valber Rodrigues Januário

Secretária Municipal de Cultura, Daniele Reis

02 de maio

17 de junho

Equipe da SMC-DC
Diretor do INEPAC, Claudio Pedro de Mello
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Subsecretaria de Ensino, Denise Klein
Equipe de Tecnologia e infraestrutura da SME-DC

Superintendente Regional do IPHAN(RJ), Manuel Vieira

Procurador do Ministério Público Federal, Dr. Júlio José Araújo Junior

Arqueóloga do IPHAN, Jeanne Crespo

24 de setembro

19 de junho

Diretor do Museu da República, Mário Chagas
Arquiteta, Ana Cecília Santana
17 de outubro
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núcleo
educativo

programa
de formação
continuada

No documento fundador do CRPH e do Museu
Vivo do São Bento, fica evidenciado que as instituições referidas foram criadas com a missão
de inserir, nos currículos vividos das escolas, a
História da cidade de Duque de Caxias e Baixada
Fluminense e efetivar um trabalho de educação
patrimonial. Em 2006, foram iniciados os cursos
sobre a História Local, os Grupos de Estudos nas
Escolas, a participação em congressos, seminários e rodas organizadas pelas universidades,
espaços culturais e educativos. No processo de
formação considerou-se como central a importância da pesquisa produzida pelos estudantes,

pelos professores e por moradores/pesquisadores, valorizando-se a autoria e a constituição de
sujeitos produtores de conhecimento. Afirmavase assim, a perspectiva de uma produção coletiva
de conhecimento acerca do território local. O caminho construído esteve sempre em movimento,
fazendo e refazendo as vivências e práticas como
a teia de Penélope. Nesse sentido, a elaboração
dos relatórios anuais pode favorecer a identificação do percurso vivido e das reflexões que elas
produziram ao longo do tempo.
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CURSO DE EXTENSÃO
OS TEMPOS DA BAIXADA:
HISTÓRIA DO MUNICÍPIO
DE DUQUE DE CAXIAS E DA
BAIXADA FLUMINENSE

coordenação
Marlúcia Santos de Souza

A partir do ano de 2018, estabelecemos um
processo de reestruturação do curso sobre a
história local, transformado em curso de extensão. Os encontros passaram a acontecer
mensalmente aos sábados, das 9 às 13 horas,
na Sede Administrativa do Museu. Compõe a
estrutura do curso: a definição dos tempos da
história local; cantos e poesias de abertura; aulas ministradas pela equipe do CRPH e Museu;
seminários com a participação de pesquisadores
apresentando suas produções acadêmicas; momentos de relatos de experiências ou notícias
de pesquisas em curso; projeção de filmes; lançamentos e vendas de obras sobre o território;
trabalho de campo com andanças, um dia inteiro, pela Baixada Fluminense; reprodução em cd
do material utilizado no curso com distribuição
para os participantes, e certificação.
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No que diz respeito aos seminários vale
ressaltar que se constituíram como um espaço
de apresentação de dissertações, teses e outras
pesquisas organizadas a partir de um eixo temático. Para o primeiro seminário, realizado no
primeiro semestre de 2019, o eixo temático definido foi: a educação em tempos ruralistas, com
a apresentação da Escola Regional de Meriti,
mais conhecida como Mate com Angu; a educação ruralista no tempo da laranja em Nova
Iguaçu, e o Patronato São Bento. O segundo e o
terceiro seminários foram realizados no segundo semestre. O segundo teve como eixo central
a apresentação de trajetórias pessoais dos operários da Fábrica de tecidos de Santo Aleixo, em
Magé; da trajetória de Dom Adriano Hipólito,
em Nova Iguaçu; de uma professora integralista, em Belford Roxo. No decorrer do curso
foram apresentadas outras trajetórias, como
a de Tenório Cavalcanti, Joãozinho da Gomeia,
Solano Trindade, Lídia Cunha, Josefa Pureza,
Gisele de Cossard, Barboza Leite, etc.
Em 2018, foi abordado, cronologicamente,
da presença dos primeiros habitantes ao século
XIX. O trabalho de campo percorreu o “Caminho
das Águas”. Já em 2019, trabalhamos o século
XX: os tempos ruralista, desenvolvimentista e da
ditatura militar.
19
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No primeiro semestre de 2019, o estudo foi dedicado ao tempo ruralista, centrado
no esforço de análise da transição do rural para
o urbano, do projeto ruralista, do processo de
avanço do modelo urbano industrial e da presença Getulista neste território. No segundo
semestre, o estudo esteve relacionado ao tempo
desenvolvimentista e da ditadura militar, focado
na compreensão do modelo desenvolvimentista e dos seus impactos na Baixada Fluminense,
no mapeamento das variadas experiências construídas pelos movimentos sociais, culturais e
religiosos antes do golpe de 1964. A partir da
instalação do golpe, analisamos novamente os
impactos deste na Baixada Fluminense, a repressão e desmantelamento das organizações
populares, as prisões, as torturas e desaparecimentos, o movimento de direitos humanos, a
resistência e o poder político local.
Não foi possível realizar trabalho de campo
por conta de não termos conseguido transporte. Realizamos o lançamento e vendas de livros.
Os lançamentos aconteceram ao final de alguns
encontros, com a presença dos autores. E o encerramento contou com a participação musical
e especial do Artur.

Foram 10 encontros divididos nos dois
semestres, com 60 participantes, aproximadamente, em cada um deles. Ao olharmos o
perfil destes participantes identificamos professores, pesquisadores, estudantes de graduação
e pós-graduação, Jovens Agentes do Patrimônio,
militantes de movimentos sociais e moradores
desejosos de conhecer a história do seu lugar.
Consideramos a frequência e a permanência boas, e ainda foi possível contar com o apoio
dos participantes com o lanche compartilhado,
com as trocas das pesquisas em curso, com o
sorriso e o abraço afetuosos na hora da chegada. Ainda contamos com a presença deles em
outros eventos realizados pelo museu.
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depoimento de aluno do curso.

depoimento de aluno do curso.

Pensar a baixada fluminense é um

Este curso nos permite resgatar nossa história. É

exercício diário. Foi fantástico participar

riquíssimo de conteúdo e a experiência e conhecimento

dos dois cursos ao longo do ano 2019.

da professora Marlúcia Santos é o ápice da “trajetória” de

Senti falta de um estudo de campo. Acho

2 anos do curso.

fundamental vivenciar essa experiência

Com isso, acredito que terminarmos esta experiência

com o grupo.

seria uma ruptura na proposta de nos colocar frente

Sugestão: Cotizar o valor do ônibus para

a todo o aprendizado que foi despertado. Como

participarmos do estudo de campo.

cidadã, nascida e criada em Duque de Caxias, não
tive experiência anterior de tanto conhecimento e
detalhamento da história da baixada fluminense.

depoimento de aluno do curso.

Diante do que foi solicitado, gostaria de sugerir a criação,

Muito interessante esses cursos no

manutenção do grupo para troca de experiências locais

Museu, pois nos faz refletir e pensar o

(conheço pouco de nossa história local); para grupos

que realmente aconteceu em todos os

de pesquisas; grupos de trabalho (apoio do MVSB);

assuntos abordados.

rodas de conversas; seminários; trabalhos de campos

A Baixada Fluminense é rica em história, e

(reconhecimento local) e outros que surjam ao longo do

a luta e as pesquisam continuam. Nossos

tempo.

encontros foram fundamentais, de suma

Minhas sugestões são para manter nossa história viva, são

importância para meu aprendizado e

sugestões simples, mas de alguém encantada com toda a

também para minhas pesquisas.

riqueza da história local e com a leveza e entusiasmo da

Obrigada, professora Marlúcia e professor

professora Marlúcia ao disseminar seu conhecimento e

Augusto, por essa oportunidade de

compartilhar tanta vida.

enriquecer meus conhecimentos, e a

Queria parabenizar esta iniciativa e agradecer a

todos do museu que nos recebem com

oportunidade de reencontrar minha história.

um sorriso para um café.
Que venha 2020, cheio de histórias

“Feliz aquela que transfere o que sabe

magníficas, tanto quanto foi 2019.

e aprende o que ensina.” (Cora Coralina)
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GRUPOS DE ESTUDOS
NAS ESCOLAS E
TRABALHOS DE CAMPO

No ano de 2019, muitas escolas solicitaram GE’s.
A maioria das solicitações estava relacionada à
História Local: memórias fósseis (sambaquianos e tupinambás nas cercanias da Guanabara),
natureza e ocupação colonial, escravidão e quilombos, formação das vilas, café e ferrovias e
século XX. Além dessas temáticas, a presença
feminina na Baixada Fluminense; a cultura afro-brasileira; a apresentação do Museu; a história
dos bairros Barro Branco, Taquara, Pilar, Cangulo,
Saracuruna e Parque Paulista, foram abordagens
solicitadas na realização de vários desses GE’s.

Outra singularidade deste ano, foi a realização de minicursos de história local em
algumas escolas. Na Escola Municipal Nossa
Senhora do Pilar foram realizados 4 GE’s para
os professores, e no C. E. Alexander Graham Bell
foram realizados 6 encontros para professores e
estudantes secundaristas ao longo do ano. Para
as duas escolas, um dos GE’s foi realizado no
Museu Vivo do São Bento. Isso caracterizou outra particularidade: vários GE’s foram realizados
na Sede do Museu, quando anteriormente ocorriam apenas nas escolas.
Além dos GE’s, ocorreram trabalhos de
campo como o Toxic Tour, realizados em parceria com a UFRJ/ Campus Duque de Caxias. Em
algumas escolas, os GE’s fizeram parte de um
projeto mais amplo construído pelas mesmas,
dedicados a levantar e comemorar a História
das Unidades Escolares, como foi o caso da E. M.
Nossa Senhora do Pilar, do CIEP Municipalizado
330 Maria da Glória Corrêa e da E. M. Minas
Gerais. Estas unidades fizeram ainda culminância

de seus projetos. No caso específico da E. M.
Nossa Senhora do Pilar, conseguimos participar
da culminância comemorativa do aniversário da
Escola que realizou uma exposição apresentando os resultados de suas investigações acerca
da história do bairro e das práticas educativas
da escola.
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LISTA DE GRUPOS DE
ESTUDOS E TRABALHOS
DE CAMPO EM 2019
FEVEREIRO

MAIO

SETEMBRO

07 | E. M. Mário Covas

23 | E. M. Minas Gerais

30 | C. E. José de Souza Herdy

29 | C. E. Alexander Graham Bell

25 | Toxic Tour C. E. Alexander Granham

JUNHO

NOVEMBRO

05 | E. M. Nossa Senhora do Pilar

06 | C. E. Alexander Graham Bell

17 | C.E Peres de Medeiros (B. Roxo)

06 | Toxic Tour UFRJ

26 | C. E. Alexander Graham Bell

14 | E. M. Nossa Senhora do Pilar

MARÇO
20 | C. E. Alexander Graham Bell
26 | Secretaria Municipal de Mesquita
29 | C. E. Alexander Graham Bell

ABRIL
02 | E. M. Nossa Senhora do Pilar
04 | Creche Municipal Ubaldina Alves Gomes
06 | CIEP 330

14 | Toxic Tour C. E. Alexander Graham Bel

JULHO
10 | E. M. Walter Russo
16 | E. M. Nossa Senhora do Pilar

17 | E. M. Anton Dworsak
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E. M. Mário Covas

C. E. Alexander Graham Bell - GE sobre violência contra a mulher na

CIEP 330

07 de fevereiro

Baixada Fluminense e as raízes do machismo na História local

06 de abril

20 de março

26

E. M. Anton Dworsak

E. M. Minas Gerais

C. E. Alexander Graham Bell

17 de abril

23 de maio

29 de maio

27

E. M. Walter Russo - Seminário sobre Natureza e Sociedade na Cidade

C.E Peres de Medeiros (B. Roxo)

E.M. Nossa Senhora do Pilar

10 de julho

17 de junho

16 de julho

28

C. E. Alexander Graham Bell

C. E. José de Souza Herdy

E.M. Nossa Senhora do Pilar

06 de novembro

30 de setembro

14 de novembro

29

Toxic Tour com o C. E. Alexander Granham

Toxic Tour à Cidade dos Meninos com professores

Toxic Tour com o C. E. Alexander Granham

em parceria com a UFRJ campus Duque de Caxias

e estudantes do UFRJ campus Duque de Caxias

em parceria com a UFRJ campus Duque de Caxias

25 de setembro

06 de novembro

14 de novembro
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OUTRAS AÇÕES
FEVEREIRO
25 | Palestra sobre Políticas Públicas.
Igreja de Santana. Campanha da
Fraternidade 2019. (Marlucia)

ABRIL
25 | Mesa Redonda na UFRRJ, Seropédica,
sobre Cultura e História na Baixada
Fluminense. (Marlucia)
30 | Palestra “As Identidades Africanas na
Baixada Fluminense” para professores da
Rede Municipal de Mesquita. (Nielson)
30 | Mesa Redonda “As identidades Africanas
na Baixada Fluminense”, no Centro Cultural
Donana, Belford Roxo. (Nielson)

08 | Palestra no 1º Seminário Municipal da
Cadeia Produtiva de Petróleo, Gás, Etanol,
Energia e seus derivados. Museu Ciência e
Vida. (Marlucia e Nielson)
26 | Palestra sobre Políticas Públicas e Memória
das Lutas na Cidade de Duque de Caxias.
Igreja Nosso Senhor do Bonfim. (Marlucia)

14 | Palestra “Museu Vivo do São Bento
e a importância da Museologia Social”,
Pousada Imperial Mangaratiba.
(Antonio Augusto)

JUNHO

25 | Oficina “Identidades e Memórias
Afro-indígenas na Baixada Fluminense.
E. M. Presidente Costa e Silva. (Nielson)

01 | Palestra na Ocupação Solano Trindade
como parte do Encontro Nacional de
Moradia. (Marlucia)

JULHO

05 | Palestra “A Baixada sob o olhar do
Patrimônio e Identidade”, para o Programa
de Pós-Graduação em Patrimônio, Cultura
e Sociedade da IM-UFRRJ, Nova Iguaçu.
(Antonio Augusto)
05 | Participação no encontro de reestruturação
curricular da SME-DC. (Arilson)
10 | 1º Seminário Baixada Fluminense da UFF.
(Nielson)

MAIO
02 | Apresentação do MVSB na 1ª Semana da
Baixada na Barão, da E.M. Barão do Rio
Branco. (Arilson)

13 | Roda de Conversa com alunos do Ensino
Fundamental do C.E.Peres de Medeiro,
Belford Roxo. (Nielson)

11 | Equipe da TV Daqui pra Frente. Entrevista
sobre o MVSB. (Marlucia)
12 | Palestra no IFRJ, Nilópolis. (Nielson)

04 | Palestra como culminância do Projeto
“Nosso Lugar”, do EJA do CIEP 369.
(Marlucia)
05 | Participação no 1º Encontro de Grêmios
Estudantis da SME-DC. (Arilson)
06 | Curso “Políticas Públicas e Baixada
Fluminense”. Igreja Senhor do Nazareno.
(Marlucia)
10 | Palestra “Natureza e Sociedade Caxiense”,
na 1ª Semana de Meio Ambiente da E. M.
Walter Russo. (Marlucia)
19 e 20 | Fórum Municipal de Meio Ambiente
(Marlucia)
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24 | Entrevista para a série “Agbara Dudu:
Visionários Negros”, do Canal Futura.
(Augusto)

18 | Palestra “Gestão de Patrimônio Cultural”,
no Programa de Mestrado da UFRRJ, Nova
Iguaçu. (Antonio Augusto)

26 | Palestra “História de Belford Roxo e
da Baixada Fluminense”. IFRJ Belford Roxo.
(Nielson)

21 e 22 | Trabalho de Campo: Vassouras,
Conservatória e Paracambi , com a
Paróquia Santa Clara. (Marlucia)

27 | Roda de Conversa “Memórias
Afro-indígenas na Baixada Fluminense”,
no Pré-vestibular organizado pela
UNEAFRO e Fórum GRITA BAIXADA,
em Bom Pastor. (Nielson)

25 | Participação no Ciclo de Debates
Museus em Curso – Museus e Resistência
II: Museologia em Movimento. UFSC.
(Aurelina)

27 | Visita dos Escoteiros e Acolhimento da
ONG “Onda Solidária”, com apresentação
do Museu e do Grupo de Capoeira.
(Antonio Augusto)

AGOSTO
30 | Lançamento do livro “Seu Lugar é no
Museu” de Tatiane Assumpção. (Marlucia)

SETEMBRO
10 | I Roda de Conversa com as escolas
que realizaram GEs com o MVSB/CRPH.
(Aurelina)

OUTUBRO
05 | Seminário de História da Baixada. UNIRIO
e CEDERJ. Museu Ciência e Vida. (Marlucia)
22 | Contação de Histórias na E.M. Barro Branco.
(Risonete)

NOVEMBRO
05 | Aula-palestra “Desamparo Patrimônio
Eco e Oco no Corpo do Museu Vivo do S
ão Bento”, para a turma de museologia da
UNIRIO. (Risonete)

Fluminense. (Filipo)
07 | Homenagem a professora Marlúcia Santos
de Souza na Fabel. (Marlucia)
12 | Oficina de Capoeira no CIEP 201.
(Mestre Lula)
14 | Oficina de Artesanato com as Mulheres
Artesãs no CIEP 201 (Débora)
26 | Oficina de Capoeira no CIEP 032
Cora Coralina (Mestre Lula)
26 | Roda de Conversa sobre João do Vale
na Baixada Fluminense. UFRRJ, Nova
Iguaçu. (Marlucia)
28 | Seminário na UFRRJ - CEDIM. (Marlucia)
30 | Participação na VIII Conferência
Municipal de Cultura de Duque de Caxias.
(Antônio Augusto e Mestre Lula)

DEZEMBRO
02 | Seminário “Conflitos Ambientais”.
UFRJ campus Duque de Caxias. (Marlucia)

05 | Participação na 9ª Semana do Patrimônio
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25 de fevereiro
Palestra sobre Políticas Públicas, solicitada ao MVSB, para
os representantes da Paróquia Campos Elíseos, na Igreja de
Santana, por conta da Campanha da Fraternidade.
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25 de abril
Mesa Redonda na UFRRJ (Seropédica) sobre
Política, Cultura e Educação na Baixada
Fluminense. Apresentação sobre o MVSB.
34

35

30 de abril
Palestra “As Identidades Africanas na Baixada Fluminense” para
os professores de história da Rede Municipal de Mesquita.

36

30 de abril
Atividade comemorativa do Dia da Baixada Fluminense
no Centro Cultural Donana, em Belford Roxo, em parceria com a
FABEL e o Instituto Federal de Belford Roxo.
37

02 de maio
Apresentação do MVSB na “1ª Semana da Baixada
na Barão”, da E.M. Barão do Rio Branco.

38

08 de maio
Participação no 1º Seminário Municipal da Cadeia
Produtiva de Petróleo, Gás, Etanol, Energia e seus
Derivados.
OBS: o encontro foi adiado do dia 09 de abril para 08 de
maio devido a tempestade rigorosa.
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25 de maio
Palestra ministrada para a Pastoral da
Juventude sobre resistência, políticas
públicas e memória das lutas na Cidade
Duque de Caxias, na Igreja Nosso
Senhor do Bonfim.

40

01 de junho
Participação no encontro da direção nacional do
Movimento Nacional de Moradia ,apresentando a
história da cidade, na Ocupação Solano Trindade.
41

05 de junho
Participação no encontro de
reestruturação curricular da SME-DC.

42

10 de junho
Participação no 1º Seminário Baixada
Fluminense da UFF.
43

11 de junho
Equipe da TV Daqui pra Frente produziu
uma reportagem sobre o MVSB.
44

05 de julho
Participação no 1º Encontro de
Grêmios Estudantis da SME-DC.

45

06 de julho
Palestra sobre a história do Jardim Gramacho no
curso “Da Favela pro Asfalto”, na Igreja do Nazareno,
Jardim Gramacho.
46

27 de julho
Visita dos escoteiros e acolhimento da
ONG Onda Solidária com apresentação
do Museu e da capoeira.

47

30 de agosto
Lançamento do livro “Seu Lugar é no Museu”
de Tatiane Assumpção, resultado da dissertação
sobre o Museu Vivo do São Bento.
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10 setembro
Em 2019, realizamos a nossa I Roda de Conversa com as escolas
que já receberam o MVSB em um de seus Grupos de Estudos.
Escolhemos convidar todas as 53 escolas, pessoalmente... E, na
ocasião, fomos recebidos com carinho e agradecimento por
tudo que o museu havia oferecido a estas instituições. Então,
preparamos um encontro muito delicado e amoroso, e ficamos
à espera...
No dia marcado, porém, pouquíssimas pessoas se fizeram
presentes. Embora com pesar, compreendemos essas ausências,
porque sabemos o quanto o dia a dia das escolas tem exigido
de nós força e resistência, além de ânimo extra para lidar com
a falta de pagamento dos profissionais, motivo de grande
desalento para todos nós… Ficará o registro de um encontro
bonito, de trocas de afeto e fortalecimento do caminho que
iniciamos com cada uma das escolas representadas. Para o
próximo ano, nos comprometemos em realizar outro encontro,
o segundo de muitos, esperamos.
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25 de setembro
Participação no Ciclo de Debates Museus em Curso –
Museus e Resistência II: Museologia em Movimento (UFSC).
Mesa 02: Experiências de resistência em museus.
50

05 de outubro
Participação no Seminário de
História da Baixada – UNIRIO e
CEDERJ – no Museu Ciência e Vida.

51

05 de novembro
Participação na 9ª Semana do Patrimônio
Fluminense. As fotos “Aqui jaz a Velha
Iguaçu” e “Vista Soberba” de Filipo Tardim
foram premiadas.
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“Aqui jaz a Velha Iguaçu” e “Vista Soberba”,
ambas premiadas com o 3º lugar em suas categorias.

53

07 de novembro
Homenagem a professora Marlucia
Santos de Souza na Fabel.

54

26 de novembro
I Jornada de Patrimônio, Cultura e Sociedade PPGPACS
Patrimônio em Tempos de Crise: Diálogos Interdisciplinares
A jornada pretendeu congregar estudantes, pesquisadores e profissionais
de instituições de patrimônio e memória, professores do ensino
básico, médio e superior de todo o país, agentes, mestres e mestras,
pessoas da sociedade civil que atuam com patrimônio, para intercâmbio
acadêmico, troca e relato de experiências, apresentação e debate
das investigações em curso, bem como envolver os participantes em
discussões de natureza ética, política e cidadã que circunscrevem o atual
debate sobre o patrimônio cultural, suas disputas e ressignificações.
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28 de novembro
Participação no 1º Seminário CEDIM de
Humanidades, na UFRRJ campus Nova
Iguaçu. Mesa: De Iguassu à Baixada
Fluminense.
56

30 de novembro
Participação na VIII Conferência
Municipal de Cultura de Duque de Caxias.

57

02 de dezembro
Participação na mesa sobre os Impactos
Ambientais na Cidade de Duque de Caxias.
UFRJ Campus Duque de Caxias
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programa
jovens agentes
do patrimônio
59

coordenadoras
Risonete Nogueira
Rosenilda Santos
monitoras
Giovanna de Freitas Dias
Jaqueline de Oliveira Nascimento
Iniciamos o ano de 2019 fazendo a divulgação
do Programa Jovens Agentes do Patrimônio nas
escolas próximas ao museu. O convite se dirigia
aos alunos das turmas do quarto ao sétimo ano
do Ensino Fundamental. Das muitas turmas que
visitamos e nas quais distribuímos o material de
divulgação referentes ao programa e ao Museu
Vivo do São Bento, apenas uma ou duas famílias nos procuraram para inscrever seus filhos. Ao
longo dos anos, a dinâmica de aproximação dos
jovens desse programa de educação patrimonial
tem sido o chamado daqueles colegas que já participam da formação. Não foi diferente dessa vez:
quem chegou primeiro foi convidando um amigo,
que trouxe o irmão, que convidou uma prima...
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A proposta que apresentamos declarava o
desejo de recriar a guia teatralizada do percurso principal do museu, a partir do auto popular
O bumba-meu-boi. Porém, como ser mágico,
o boi Gentileza, figura afetiva do nosso museu
desde 2012, esteve atento e presente, respeitando o tempo de chegada destes jovens. Havia
muito a se construir. Uma proposta de Educação
Patrimonial que se volta para jovens e crianças
de uma região cujo maior atributo tem sido o
abandono, carece de sutileza, presença e tempo, muito tempo. O tempo que convocamos
para ser o chão e a respiração do programa de
jovens se nutre daquele processo que observamos ao preparar o pão. Sim, como aquele pão
que preparamos na chegada dos jovens, quando chamamos a atenção para a importância do
fermento, da pitada de sal que realça o sabor
dos ingredientes, das mãos a sovar a massa, das
mãos a dar forma ao pão, da espera do tempo
necessário para a massa crescer... Pois esse ano
foi o tempo de esperar a massa crescer.
Precisamos investir na fabricação do
nosso próprio fermento: as perguntas! Que perguntas poderiam iluminar o caminho que se
inauguraria dos nossos passos? Em que direção

escolheríamos caminhar? Que sinais encontraríamos pelo caminho? Até onde nós chegaríamos?
É muito provável que cause estranheza o fato
destas questões aparecerem como incógnitas,
mas, para nós, elas são o principal ingrediente. E, pois, exige de nós toda a atenção para o
enxergamento e o tempo de sua emergência. É
claro que foram muitas as possibilidades de caminho e isso sempre exige de nós sensibilidade
para uma escuta do profundo, do inaudível, daquilo que precisa da nossa atenção patrimonial
para atiçar o fogo, ou não.
Pois, desde os primeiros encontros, o fio
das ´narrativas se ofereciam e procuravam por
contadores de histórias. Então, fomos caminhando e pesquisando a estrutura destes contadores,
os espantos e silêncios que podiam habitá-lo, os
corpos tão carregados de memórias... Foi esse
fio, essa pesquisa, que levou as crianças e jovens do programa a fazerem contato com avôs
e avós e com a sua ancestralidade, com as suas
narrativas, memórias, afetos, faltas... Foi denso,
profundo, bonito e um pouco invisível também,
como é próprio dos processos de transformação
que se iniciam.
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Mas, foi a partir deste fio que pudemos
entrelaçar o caminho que se iluminava dos passos e perguntas com outras duas ações muito
importantes desenvolvidas no museu: o programa de mulheres artesãs e o museu de leitores.
Como o museu de leitores se refere à criação de
um espaço de ler muito mais da ordem do mundo interno, na direção de pôr em movimento o
patrimônio imaterial que cada ser humano vai
construindo ao longo de sua jornada, os jovens
tiveram a oportunidade de estar com diferentes contadores de histórias, escritores de um
tempo que se apoia no suspiro, no encanto e
delicadeza: Daniela Fossaluza, José Mauro Brant,
Francisco Gregório Filho.
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Embalados pelas vozes destes contadores,
e ainda com a presença de Gregório ressoando
muito nos seus corpos, é que os jovens construíram a proposta da ação que seria apresentada
na primavera de Museus: Ciranda dos afetos
ancestrais. Esta ciranda, inspirada na possibilidade e beleza do diálogo entre gerações, se
entrelaçou com o grupo de mulheres artesãs
que estariam apresentando suas bonecas pretas
numa exposição, na mesma primavera de museus. Numa roda de conversa emocionante, os
jovens entrevistaram as artesãs acerca de seus
processos de criação. Em roda, jovens e velhas
se conhecendo, se escutando, se admirando, se
aprendendo... Entre risos e choros, encontros
e memórias, o respeito se materializando com
força e afeto. A conversa foi editada e exibida
durante a abertura da exposição Onde estavam
as bonecas pretas, que não apareciam em nossos sonhos? Mas antes, na mesma semana, na
Ciranda dos afetos ancestrais, que reunia moços
e velhos, pais, mães, avós, irmãos, namorados,
como convidadas de honra, estiveram presentes todas as artesãs. Em profundo estado de
abertura...

E, sim, foi nessa Ciranda que o nosso Boi
Gentileza chegou, como é próprio de seu espírito museal sagrado, trazendo provocações e
inspirações afetivas. Na ocasião, ele foi nomeado
como o Guardião das memórias e afetos ancestrais. Seus chifres ganharam mais cor, suas fitas
trouxeram sinais, sua presença nos autorizava e
convidava a habitar a necessária suavidade para
entrar em contato com temas tão antigos, como
sofridos: racismo, segregação, violência, desamparo, orfandade... A roda girou, gira e continua
convidando moços e moças, velhos e velhas a se
juntarem pra uma prosa boa, um sorriso largo,
uma lágrima, quem sabre?
Para findar o percurso deste ano de 2019,
o gentil boi se une aos queridos jovens numa
singela ciranda de celebração e homenagem às
crianças e jovens vítimas de uma violência que
se cada vez mais se volta para negros e pobres.
Com uma canção, uma dor coletiva e muitas
perguntas! Os personagens do auto popular se
juntam aos contadores de histórias eleitos: um
jovem negro e uma mãe também negra. Suas
vozes cantam, gritam, sopram um fôlego de ternura nos nossos dias. Continuemos...
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“E os meninos da rua fizeram um belo balão
Com as cores dos olhos e a forma de um
coração
Ai que belo balão os meninos fizeram de um
sonho
Ai que belo balão pra ir lá no fundo do céu.
Pra pegar todo o mel e adoçar a vida...”
“ Vem, meu boi bonito
Vem dançar agora
Já deu meia noite,
Já rompeu a aurora...”
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programa
mulheres
artesãs
66

coordenadora
Débora Nunes Cavalcanti
Crescimento é a palavra que define o grupo das
Mulheres Artesãs do Museu Vivo do São Bento,
que se reúne nas tardes de quinta-feira para trocar ideias e conhecimentos artísticos. Nesse ano
crescemos! Não só em número de participantes, mas também na aquisição de novas técnicas
e no conhecimento sobre nós mesmas, nossas
capacidades e nosso valor.
Para as Mulheres Artesãs do Museu Vivo do
São Bento, 2019 foi um ano ímpar, no qual com
arte perguntamos “Onde estavam as bonecas
pretas que não apareciam em nossos sonhos?”.
Essa pergunta ecoou primeiramente em nós. As
respostas nos trouxeram lembranças, reflexões,
superações, valorização de nossa cultura e cor
de pele, autoestima e realizações.
Mas a pergunta não parou em nós... ela
seguiu ecoando nos corações daqueles que visitaram nossa exposição, tanto no próprio Museu
Vivo quanto no Instituto Histórico... nos corações de quem comprou nossas bonecas pretas,
espalhando nossa arte e nossa identidade... e
continuará ecoando , esperamos, no coração de
quem se sentir tocado por nossa arte.
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14 de novembro
Oficina de Artesanato com as
Mulheres Artesãs no CIEP 201.
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visitas guiadas
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Em 2019, a visitação guiada pelo percurso do
Museu Vivo do São Bento foi um pouco mais
intensa, principalmente por parte das escolas,
públicas e particulares, tanto do ensino fundamental quanto do ensino médio, bem como da
modalidade de Educação de Jovens e Adultos.
A maior parte das visitas guiadas foi para
o atendimento não apenas das escolas da rede
municipal de Duque de Caxias, mas também de
escolas das redes de outros municípios vizinhos.
Vieram escolas particulares de diversas localidades, assim como alunos de Institutos Federais
e CAP’s de Universidades. Também recebemos
para as visitas guiadas alunos da UERJ, principalmente da FEBF, de Universidades Federais,
assim como de Faculdades e Universidades da
rede privada.
Dessa forma, pode-se considerar um saldo bem positivo de atendimento às instituições
de ensino.

As dificuldades para a realização das visitas guiadas se deram por conta de problemas
estruturais no sítio arqueológico Sambaqui do
São Bento, que necessita, com urgência, de intervenções que melhorem sua preservação e o
acesso ao público, com mais conforto e segurança. Também ocorreram restrições à visitação
do espaço da Casa Grande da Fazenda São
Bento do Iguaçu e da Capela de Nossa Senhora
do Rosário dos Homens de Cor, por causa das
tão aguardadas obras de reforma e restauração
de ambos os prédios, dessa forma, as visitas limitaram-se à exposição do histórico da Fazenda
São Bento do Iguaçu, bem como à observação
dos referidos prédios a partir da rua. Além disso,
não mais ficou possível fazer-se essa visitação
aos sábados, por que a Casa de Retiros São
Francisco não possui funcionários que recebam
os visitantes nesse dia da semana.
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VISITAS GUIADAS EM 2019
FEVEREIRO

ABRIL

29 | Colégio Estadual Embaixador
Raul Fernandes

07 | E. M. Santa Luzia e E.M. Lions
(Professores. Semana de Planejamento)

15 | FEBF/UERJ – Geografia

30 | E. M. Jean Paul Guerry
(São João de Meriti.). SESC

15 | E.M. Professor Vilmar Bastos Furtado

30 | SESC São João de Meriti – 3ªidade

17 | Escola Professor Antônio Canarinho

31 | Fiocruz – Museu da Vida

24 | E. M. Professor Paulo Freire

31 | SEMUS – Secretaria Municipal de Saúde
de Belford Roxo (Profissionais da Saúde)

21 | Colégio de Aplicação da FEUDUC
28 | Colégio Miguel Couto

MARÇO

25 | E. M. Alberto José Sampaio (RJ).
SESC São João de Meriti

JUNHO
14 | Creche Municipal Vereador José Carlos
Teodoro (Professores – Planejamento)
15 | SESC Nova Iguaçu
18 | E. M. Roberto Weguelin de Abreu

MAIO
03 | E. M. 21 de Abril
03 | IFRJ Nilópolis

06 | E. M. Minas Gerais

22 | E. M. Aila Saldanha (Grupo de Estudos)

21 | Moradoras do Condomínio São Bento
25 | E. M. Coronel Eliseu

08 | Colégio de Aplicação da UFRJ

23 | E. M. Minas Gerais (Grupo de Estudos)

11 | Centro de Integração Objetivo CIOB

28 | E. M. Paulo Roberto de Moraes Loureiro

24 | E. M. Tancredo Neves

29 | E. M. Paulo Roberto de Moraes Loureiro

27 | E. M. Professora Dulce Trindade Braga

17 | E.M. Eulina Pinto de Barros
(parceria com FEBF/PINBA/CEPEMHEd)

28 | CIEP 228 Darcy Vargas

19 | FEBF/UERJ – Pedagogia
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JULHO

OUTUBRO

08 | C. E. Fidélis Medeiros
11 | C. E. Professora Vera Lúcia Tavares

02 | E. M. Roberto Weguelin de Abreu

05 | CIEP 340 Professor Lais Martins

18 | C. E. Aydano de Almeida

04 | E. M. Minas Gerais

18 | FEBF/UERJ – Pedagogia

05 | E. M. Tiradentes ( Magé)

21 | E. M. Bairro Califórnia

22 | E. M. Professor João Faustino
de França Sobrinho

15 | Grupo Artistando (F.A.L.A.)

22 | Colégio Estadual Parque Amorim
23 | E. M. Bairro Califórnia

AGOSTO

23 | E. M. Bairro Califórnia
25 | E. M. Bairro Califórnia

07 | Centro POP Secretaria de Assistência
Social de Duque de Caxias

29 | E. M. Bairro Califórnia

16 | CIEP 226 Porto da Estrela

31 | Secretarias Municipais de Saúde de
Belford Roxo e de Duque de Caxias
(Agentes de saúde)

22 | FEBF/UERJ – Pedagogia

28 | CIEP 035 Marechal Henrique Teixeira Lott
29 | CIEP 135 Afonso Henrique Lima Barreto
29 | C. E. Frei Henrique de Coimbra
29 | CIEP 340 Professor Lais Martins
30 | C.E. Antonio Afonso Celso

30 | IFRJ Sarapuí

DEZEMBRO

27 | E. M. Roberto Weguelin de Abreu
04 | UFRRJ Nova Iguaçu

SETEMBRO

NOVEMBRO

06 | C. E. Antônio Gonçalves
14 | Grupo Movimenta São Bento

01 | CIEP 337 Paulo Fontes
16 | Centro Educacional Kariane
17 | E. M. Maria Clara Machado
(parceria com FEBF/PINBA/CEPEMHEd)

01 | E. M. Bairro Califórnia
04 | E. M. Bairro Califórnia

21 | E. M. Nísia Vilela Fernandes
73

E. M. Santa Luzia e Lions

CAP Feuduc

Colégio Miguel Couto

07 de fevereiro

21 de fevereiro

28 de fevereiro
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Creche Municipal Vereador José Carlos Teodoro

SESC de Nova Iguaçu

E. M. Roberto Weguelin de Abreu

14 de março

15 de março

18 de março
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depoimento de Kelly Teixeira aluna do Ciep 340.
A exposição das bonecas me fez refletir sobre
identidade, pois as artesãs contaram suas experiências e
eu me emocionei. Nunca tinha visto uma boneca negra,
foi a primeira vez. Me identifiquei com uma boneca,
pela primeira vez. Foi lindo. Nós negras merecemos ter
bonecas das nossas cores. Merecemos tudo o que nos
tiram dia-a-dia e fingem que não.

Moradoras do Condomínio São Bento

E. M. Paulo Roberto

21 de março

28 de março
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E. M. Paulo Roberto

Visita de alunos da FEBF

Escola Professor Antonio Canarinho

29 de março

15 de abril

17 de abril
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E. M. Paulo Freire

E. M. Alberto José Sampaio e Sesc

E. M. Tancredo Neves

24 de abril

25 de abril

24 de maio
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E. M. Dulce Trindade

Ciep 228 Darcy Vargas

C. E. Embaixador Raul Fernandes

27 de maio

28 de maio

29 de maio
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depoimento de Raiane da Silva Souza,
aluna do Ciep 340.
Achei (a visita) bem interessante.
As coisas estão bem preservadas.
As pessoas de lá são bastante dedicadas
no trabalho. Poderia ter mais passeios
para lá e poderiam ensinar aos alunos a
fazerem bonecas negras.

Sesc São João de Meriti

Agentes de saúde de Belford Roxo e Fiocruz

30 de maio

31 de maio
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E.M Vinte e Um de Abril

E.M. Minas Gerais

CAP da UFRJ

03 de junho

06 de junho

08 de junho
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Centro de Integração Objetivo - Ciob

E. M. Roberto Weguelin

E. M. Minas Gerais

11 de junho

02 de julho

04 de julho
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E. M. Tiradentes Magé

Grupo Artistando - coletivo Fala

Centro POP Secretaria de Assistência Social de Duque de Caxias

05 de julho

15 de julho

07 de agosto
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depoimento de Marlon Pereira
aluno do Ciep 340.
Achei muito interessante o
Sambaqui... um morro formado
por homens há 4 mil anos atrás...
e a obra de arte do Raul Seixas.

E. M. Roberto Weguelin

Centro Educacional Kariane

27 de agosto

17 de setembro
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E. M. Maria Clara Machado. Parceria com CEPEMHEd e FEBF

Visita guiada do CIEP 340 (Figueira, D. Caxias)

E. E. Parque Amorim

17 de setembro

05 de outubro

22 de outubro
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E. M. Bairro Califórnia

IFRJ Duque de Caxias

Agentes de Saúde de Belford Roxo e Caxias

29 de outubro

30 de outubro

31 de outubro
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depoimento de Ana Beatriz de Melo
aluna do Ciep 340.
Sobre a Baixada Fluminense, tem
muita coisa por aqui que eu nem
imaginava que existia, como, por
exemplo, os quilombos...
eu nem sabia que por aqui tinha...

C. E. Fidelis de Medeiros

C. E. Vera Lucia Romão

08 de novembro embro

11 de novembro
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C. E. AYDANO DE ALMEIDA

E. M. João Faustino

C. E. Frei Henrique - CIEP 340 Lais Matins - E. E. Teixeira Lott

18 de novembro

22 de novembro

29 de novembro
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C. E. Conde Afonso Celso

C. E. Antônio Gonçalves

30 de novembro

06 de dezembro
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capoeira
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coordenador
Mestre Lula
A capoeira é uma manifestação cultural brasileira que mistura arte marcial, esporte, música,
dança, história e a parte rítmica dos instrumentos, com movimentos de lutas e acrobacias. Ela
auxilia no desenvolvimento de diversas habilidades físicas, mentais e sociais, ajudando os
alunos a lidarem com conflitos e medos, adquirindo confiança. Além de aprenderem a lutar e
jogar, eles aprendem a tocar instrumentos típicos da capoeira como berimbau, atabaque,
agogô e pandeiro. A ginga da capoeira serve
para preparar e deferir os golpes, bem como fazer as esquivas dos golpes aprendidos na aula.
No Museu Vivo do São Bento, a atividade
propicia a interação entre os alunos, como forma
de socialização, permitindo que a roda de capoeira vire uma grande brincadeira em grupo. As
rodas de capoeira do MVSB contam com a ajuda de dois parceiros, que vem dialogando com
o patrimônio, já que a capoeira é patrimônio
imaterial da humanidade: o pedagogo e aluno
Ceará, e a Nega que é aluna do projeto e moradora do São Bento. Ela vem acompanhando o
trabalho com suas sobrinhas Carol e Janaina.

No ano de 2019, nossa roda conta com
15 alunos, entre crianças e adultos, incluindo a
terceira idade.
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07 de dezembro
Formatura do Mestre
Lula e troca de cordas
dos alunos do projeto.
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Duas oficinas de capoeira em escolas
aconteceram em novembro. A primeira no dia
12 de novembro, no CIEP 201 Aarão Steinbruch,
e a segunda no dia 26 de novembro, no CIEP
032 Cora Coralina. As oficinas abordaram a
história da capoeira, incluindo sua chegada a
Duque de Caxias. Também foram trabalhados
a roda, o jogo e muita musicalidade. Os alunos,
entusiasmados, participaram, nas duas escolas,
da grande roda proposta ao final da oficina. E
iam chamando os colegas para entrar na roda.
Até alguns professores participaram.
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outras ações
de formação
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“UM MUSEU DE LEITORES”

O ato de ler tem sido dos mais complexos e
revolucionários. Que ler convoca capacidades
de várias ordens. E muita sensibilidade. Muito
do processo de desumanização que paira sobre este tempo do agora pode ser atribuído à
compreensão do ato de ler como algo predominantemente racional e mecânico. Talvez por isso,
no início deste ano, nós desejamos criar aqui no
museu vivo do são bento um espaço voltado
para sentirmos, escutarmos e narrarmos as histórias como experiências. Nasceu UM MUSEU DE
LEITORES convocando todos aqueles que, fiandeiros de mundos em construção, investem na
potência de narrativas capazes de criar delicadeza, beleza, pesquisa e um museu comprometido
com a vida que se cria e manifesta em grandes e
pequeninos gestos. Neste espaço, conversamos
sobre o mundo da leitura e dos leitores, assim
como sobre as leituras de mundos que nos fiam
e fundam todos os dias. Um convite aberto a
todo mundo, de verdade!
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A ARTE DE CONTAR
HISTÓRIAS COM TAPETES,
COM DANIELA FOSSALUZA

No mês de abril, tivemos a alegria de receber
Daniela Fossaluza, atriz, especialista em literatura e educação infantil, mestre e pesquisadora
em educação, que há vinte anos tece a arte de
contar histórias com tapetes e narrativas pra lá
de primorosos.
Com a OFICINA-PALESTRA: “A Arte de
Contar Histórias Com Tapetes – um alinhavo
entre leitura de mundo e mundo da leitura” foram abordados e vivenciados os elementos que
compõem a arte de contar histórias, enfocando
a relação interativa do contador com seus ouvintes e suportes de trabalho (a palavra, a história,
o livro, o tapete, o cenário, os personagens, a
música, os objetos sonoros...). Num convite à
descoberta e estímulo da narração como processo criativo.

Que alegria tão grande receber *Daniela
Fossaluza* no Museu Vivo do São Bento!! Nossa
roda se encantou com os tapetes, a Strega Nona,
o Tonhão, a música, a massa, as caveiras... tudo
se fundindo com a alegria, performance e delicadeza da artista. Havia gente de toda idade
em estado de infância, suspirando... As histórias
sendo ofertadas e se ofertando em gestos que
nos arrumavam e que nos tiravam o chão, que
era pra criarmos outros chãos forrados com os
Tapetes inventados e costurados de literatura,
bondade, força, mistério... Foi emocionante de
verdade! Como os galos de João Cabral de Melo
Neto, nos sentimos fiando um mundo de leitores
críticos e sensíveis, com os corações em compasso uníssono com uma museologia criadora
e reveladora de afetos... Sou galo e não me calo,
cocoricó... Sou galo e não me calo, Cocoricó!!!
Gratidão à Daniela Fossaluza, que nos deu
esse presente tão precioso. E gratidão à roda
de gente querida do Museu Vivo do São Bento.
*Um museu de leitores!!* VIVA!!!
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ORALIDADE E JOGO CÊNICO
NAS PRÁTICAS LEITORAS,
COM JOSÉ MAURO BRANT

No mês de maio, José Mauro Brant veio encantar os leitores no Museu Vivo do São Bento. Ator,
diretor teatral, escritor, contador de histórias e
ser humano dos mais encantadores, ele atua
em teatro e promoção de leitura desde o fim
dos anos 80. Com a OFICINA: “Oralidade e jogo
cênico nas práticas leitoras” foram abordadas vivências que trazem as histórias, o contador de
histórias, o livro, a música, jogos e brincadeiras
que acordam oralidades e memórias que promovem leitura e apontam para a complexidade
de Ser e se Fazer leitor. Delicadezas...
Quanta honra! JOSÉ MAURO BRANT chegou ao museu trazendo consigo uma bolsa
que despertava curiosidades. Conforme ele foi
tirando da bolsa as histórias e cantigas, mitos e jogos, e bondade e delicadeza sem fim,
foi possível lembrar da bolsa amarela de Lygia
Bojunga. A coragem de sua história, o caminho

de sua arte, a afirmação de sua escolha, tudo
isso foi surgindo da tal bolsa já contada. O público era muito desafiador: educadoras, jovens
do ensino médio e fundamental, crianças muito
miúdas e até um bebê. Zé foi buscando o ritmo,
considerando os presentes, alternando recursos
conforme o instante pedia. Diante de adolescentes ensimesmados, ofereceu vivências para que
se encontrassem, pra acalmar e acolher o bebê,
aquele, e o que mora em todos nós, cantou acalantos e deu colo, e embalançou. Reverenciou
a jornada das educadoras no reconhecimento de seus contínuos deslocamentos em busca
de se tornarem pessoas mais duvidantes. Foi
emocionante, sabe? E foi possível ver um tanto daquilo que Zé Mauro Brant carrega naquela
bolsa. Esqueci de dizer que ele nos contou que a
chama de BOLSA DE VALORES. É claro que ficamos cá com nossos botões a refletir sobre que
valores carregamos nas nossas próprias bolsas,
as pessoais e as coletivas... Em consenso, compartilhávamos a alegria de participar de uma
rede de Museologia Social dos Afetos, e desta
se constituir num recurso dos mais potentes
quando se deseja ler e desler e reler o mundo!
Gratidão ao Zé e à roda de gente querida do
Museu Vivo do São Bento. Um Museu de leitores! Viva!
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LER E CONTAR. CONTAR
E LER, COM FRANCISCO
GREGÓRIO FILHO

No MVSB, agosto começou com gosto de
histórias contadas pelo mestre dos mestres
Francisco Gregório Filho, que num gesto de
amizade e compromisso com o que é público,
veio ao nosso Museu de Leitores na tarde do dia
13 de agosto com a oficina “Ler e Contar. Contar
e Ler”. Entre as delicadezas de costume, também
tivemos o lançamento do seu livro “Guardados
do Coração: Avô + Avó = A voz”, publicado pela
Semente Editorial.
Foi tão bom, tão bom, tão bom...
...tão bom receber o Narrador Francisco
Gregório Filho no corpo físico e simbólico do
Museu Vivo do São Bento! Ele já era esperado
há muito, muito tempo. E sua presença nesse lugar simples e marcado por tantas lutas foi
emocionante de um jeito que pra descrever seria necessário ouvir o coração de cada um que

teve a sorte de estar presente: educadores,
dinamizadores de leitura e bibliotecas comunitárias, nossos jovens agentes do patrimônio, a
equipe de Leitura da SME que, carinhosamente,
encorajou os dinamizadores de leitura da rede
municipal de Duque de Caxias a ajustar seus horários nas escolas e a entrar nessa Roda tecida
de todos os tons e suspiros...
Todos, leitores atentos à batuta do maestro a reger a artesania de um tempo revelado
em quietude, em sussurros do sagrado, em sorrisos e singelezas, enquanto histórias e poemas
se ofertavam para as vozes grávidas de tantos mundos. Ali, diante de nós, o homem por
trás da barba e do bigode sendo narrador de
um repertório cuidadoso, afetivo, provocador
e reparador de descuidos sociais, políticos e
culturais. Sua voz convocou o sol, a lua, Paulo
Freire, Fernando Lébeis, Eliana Yunes, Eduardo
Galeano, Regina Porto, ancestrais, homens, mulheres, avôs, avós, A VOZ... E foi acontecendo
a magia lá no íntimo das pessoas, foi crescendo o desassossego das histórias se remexendo
por dentro, ganhando proporção, encarnando...
Aconteceu até de uma mulher ser despudorada
o bastante para falar, em público e às três horas
da tarde, sobre as fomeS (assim, no plural) e sobre a importância de acesso aos livros abertos!
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Enquanto falava, a mulher deixava exposta a sua
vocação explícita para o sonho e a reexistência.
Despudoradamente! Gratidão à Chocolate.
E Gratidão ao amigo e mestre tão amado... Sabemos que ficou cansado. Veio de longe
e trabalhou ininterruptamente por uma tarde
que recebeu o anoitecer, e com tal intensidade
e zelo, que Cronos não pode contar ou traduzir.
É assim... É assim quando nos dedicamos à formação de leitores, quando nos damos as mãos
no exercício de uma Museologia Social que se
tece do afeto e do compromisso com as VidaS
(assim, no plural!). É assim, é assim...
Antes de Gregório chegar, porque queríamos recebê-lo com pipas espalhadas pelo
museu, andamos pelo bairro à procura de pipas feitas no próprio território e descobrimos
que no São Bento só há um fazedor de pipas
atuando nessa arte voltada para o brincar, imaginar, interagir, sonhar: Mário pipas... Quem

sabe para encorajá-lo, Gregório presenteou o
nosso Museu com uma de suas criações, uma
pipa-Horizonte! A delicada obra de arte do artista fazedor de horizontes cumprirá a missão
de nos lembrar desse gesto sendo o reconhecimento dessa Casa de Memórias como guardiã
de múltiplos e contínuos imaginários... Os leitores, reunidos e comovidos, foram testemunhas.
Foi em agosto de 2019. No Museu Vivo do São
Bento. Um Museu de Leitores! Viva, Viva!!
P.S.: Para homenagear Gregório, seguimos
a tradição de seu avô Pedro e lhe ofertamos um
caderno que a querida Júlia criou com iluminuras e muitas, muitas folhas em branco para o
Mestre mais VÔ-ar...
Os voos continuam por dentro da gente, ganhando e dando proporção aos nossos
gestos, falares, sentires, pausas, silêncios... No
próximo ano, mais encontros, outros suspiros,
mais afetos... Um Museu de Leitores. Viva!
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núcleo
de pesquisa
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ATENDIMENTO AO
PESQUISADOR

Durante o ano de 2019, recebemos muitos
pesquisadores com diferentes objetos de pesquisa em diálogo com a Baixada Fluminense.
Pesquisadores populares e das academias
produzindo TCCs, dissertações de mestrado,
teses de doutorado e de pós-doutorado, em
diferentes disciplinas: antropologia, arquitetura e urbanismo, história, geografia, sociologia,
pedagogia, etc. A novidade deste ano, foi a presença de vários pesquisadores de doutorado e
pós - doutorado de universidades estrangeiras

(norte-americana, inglesa, holandesa, mexicana e francesa). Foram vários os objetos que
moveram esses pesquisadores nacionais e internacionais, a saber: História da Cidade dos
Meninos e a contaminação de seu território;
Núcleo Colonial São Bento; História do Parque
Natural Municipal da Taquara; práticas educativas desenvolvidas pelo Museu Vivo do São
Bento; movimento camponês e a repressão imposta pela ditadura militar; movimentos sociais;
resistência no tempo da ditadura militar; projeto
de museografia urbana construída pelo MVSB;
movimentos de moradia; evolução urbana da
cidade; políticas públicas de moradia; múltiplas jornadas femininas na Baixada; trajetória
de Joãozinho da Gomeia; práticas instituídas de
combate a intolerância religiosa; pastorais sociais; história de bairros etc.
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PESQUISADORES
Alan Terra
Direito. UNIGRANRIO
Amanda, Anny Gabrielly e Matheus
E. E. Duque de Caxias
Ana Carolina, Letícia, Maria Luiza e Renata Mota
Centro de Formação Nogueira Mineiro
Brendha, Júlia, Maria Luísa e Rayna
Centro de Formação Nogueira Mineiro
Camila de Macedo Souza
História. UVA
Carolina
UFF
Cinthia Maria do Carmo Gomes
Comunicação. USP
Cristina da Rocha Galvão
PROARQ - Patrimônio e Restauro. UFRJ
Dandara Moura Rocha
Relações Internacionais. UFF
Eliane Cruz Guedes.
História
Fabrícia de Sá
Jornalismo. UVA
Fabricio Teló
CPDA - UFRRJ
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Fernanda Pessanha Farias
Arquitetura e Urbanismo.UFRJ
Frank Mueller
Doutorado. Universidade de Amsterdam
Gabriela, Izabella e Nayda
Arquitetura e Urbanismo. UNIGRANRIO
Ingrid Vitoria Luciano Gomes de Souza
Geografia. FEBF/UERJ
Jaiane R. L. Barbosa
Direito. UNIGRANRIO
Jessica Goodenough
Universidade de Reading
João Pedro G. P. Medeiros
História. UFF
Jucimara Fortunato de Almeida Silva
História
Marcela Lourenço de Souza
História. UVA
Juliana Câmara da Silva de Lima
Tecnologia em Gestão de Turismo. CEDERJ
Juliana, Renan, Sara e Thayane
Arquitetura e Urbanismo. UNIGRANRIO
Liadiane Lúcia Santana Galbim
FEBF/UERJ
Mariana da Costa Paixão
Mestrado em Práticas na Educação Básica
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Mariana Simões
Agência Pública
Márcio Douglas Floriano
Doutorado em Educação. PPGE-UFRJ
Mariane P. Guimarães
Arquitetura. UFRJ
Pammella
UNIRIO
Priscila Coli Rocha
Universidade de Berkeley
Ricardo Lourenço
Pós-doutorado. FIOCRUZ
Rodrigo Daniel Fernández Medina
Mestrado em História Internacional. CIDE-MX
Rose N. Alves
Arquitetura e Urbanismo. UNIGRANRIO
Rosemary Mota de Lima
Associação de Moradores da Cidade dos Meninos
Sonia Pinheiro T. C. Ramos
Direito. UNIGRANRIO
Tovally Machado Soares
UFF
Travis Knoll.
História
Yuri Dornelas Vieira.
Geografia. UEMG
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ACHADOUROS

O projeto Achadouros foi pensado como um abre
alas ou o primeiro esgar (iniciação) da pesquisa da
história de uma comunidade com pouca visibilidade
ou marcada pela ausência ou precária produção sobre o lugar/comunidade. No ano de 2019, realizamos
apenas o Achadouros Campos Elíseos por conta da
imensa agenda que tanto movimentou o nosso fazer.
Apesar da sua importância por abrigar o polo Petróleo
e Gás, era visível a ausência de pesquisas que dessem conta de identificar o processo de urbanização
do bairro de Campos Elíseos. As pesquisas existentes
ficaram restritas à REDUC, aos impactos da poluição
industrial, às pastorais sociais paroquiais e à qualidade
da água. Consideramos essencial realizar um esforço
de entrevistar alguns moradores mais antigos, efetivar
um registro fotográfico do lugar, construir um histórico
sobre as duas primeiras escolas e o clube, digitalizar o
acervo dos entrevistados, das escolas e do clube. Não
conseguimos finalizar a pesquisa e, portanto teremos
desdobramentos dela no ano de 2020.
Entrevista com D. Antônia e Sr. Aurelino. 15 de agosto.
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Entrevista com a portuguesa,
dona Alzira, na casa dela.
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MST
ASSENTAMENTO TERRA
PROMETIDA NO BAIRRO DO
AMAPÁ

Entre final de abril e maio de 2019, recebemos um chamado para prestar solidariedade
ao Assentamento Terra Prometida por conta
das ameaças que as lideranças receberam dos
envolvidos nos areais. Vários grupos da rede de
agroecologia, CEDAC, ambientalistas, movimentos de moradia, sindicatos, representantes das
pastorais sociais e nós, do MVSB, nos fizemos
presente para apoiá-los. Os areais ilegais avançaram sobre o território do assentamento e as
lideranças do MST resistiram e fizeram uma ocupação estratégica em um dos lotes.
112

Durante todo o mês, vários movimentos
se revezaram para assegurar presença e apoio.
Várias instituições federais e estaduais, além
do MPF, atuaram na organização de uma reunião para pensar ajuda para os assentados. No
sentido de favorecer uma maior visibilidade do
assentamento na cidade de Duque de Caxias,
negociamos uma parceria entre o assentamento,
o CEDAC e o MVSB/CRPH, com vistas a garantir:
a realização de um café com história para gravar o depoimento das lideranças acerca das suas
trajetórias e a do próprio assentamento; a produção de um documentário sobre a história do
assentamento; apoio e registro da Pré-Romaria
da Terra; a organização e instalação de uma
exposição sobre a história do movimento. No
dia 16 de maio, realizamos uma reunião com
o CEDAC para planejar a execução das proposições e, no dia 28 de maio, realizamos o café
com história no assentamento. Participamos
ainda do registro da romaria no dia 21 de julho. Com relação a organização da exposição, já
conseguimos transcrever os depoimentos, o que
pode favorecer a elaboração de uma exposição
itinerante ou um livro. Tanto a abertura da exposição quanto o lançamento do documentário
serão efetivados em 2020.

28 de maio.
Café com história.

113

114

Colheita de Feijão no MST.
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CAFÉ COM HISTÓRIA

O projeto Café com História tem por objetivo
a realização de entrevistas acerca das trajetórias
de vida de personalidades marcantes da vida
das comunidades e da Baixada Fluminense.
Essas entrevistas são filmadas e passam a compor um banco de oralidades. Muitas vezes o Café
é feito em parceria com o Instituto Histórico ou
a Associação de Amigos do Instituto Histórico.
O café se realiza, também, dentro de um
movimento de pesquisa mais ampliado, como
foi o caso da entrevista realizada pela equipe da
capoeira, para guardar as memórias dos mestres;
da entrevista com o padre Domingos Ormonde,
para a montagem da exposição sobre a presença
dos portugueses açorianos em Duque de Caxias;
e a entrevista com pai Antônio, em parceria com
a ASSAMIH, no movimento de registro das memórias das religiões afro-brasileiras.
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24 de outubro. Entrevista com padre Domingos
Ormonde, na Casa do Batismo do Senhor.
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Café com História com o mestre de
Capoeira Raimundo Filho
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18 de julho
Café com
História com o
Doté Antônio
de Amaralina,
em parceria com
ASSAMI.
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PESQUISA PARA A
EXPOSIÇÃO SOBRE OS
PORTUGUESES DA VILA
SÃO LUÍS, EM DUQUE DE
CAXIAS.

O Museu Vivo do São Bento recebeu do pe.
Domingos Ormonde Coelho Filho o acervo pertencente a sua mãe, d. Alice Ormonde Coelho,
portuguesa da Ilha Terceira, nos Açores.
Essa doação desencadeou uma pesquisa
sobre a presença dos portugueses em Duque de
Caxias, especialmente no bairro da Vila São Luís
e loteamentos ao redor.
Até o momento já entrevistamos
Alberto Alves Pereira, dona Maria do Carmelo
e o próprio pe. Domingos. No momento, continuamos nas entrevistas a outros
portugueses e fotografando os acervos pessoais.
A exposição está prevista para o segundo semestre de 2020.
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PESQUISA PARA O
COMEMORAÇÃO DO
CENTENÁRIO DE
BARBOZA LEITE

Em março de 2020, o artista Barboza Leite completaria 100 anos de vida. Pensando em fazer
dessa data um momento de festa, o MVSB já se
movimenta na organização de sua homenagem
a este cidadão duquecaxiense.
Durante o segundo semestre desse ano,
fizemos algumas visitas a familiares e amigos
do artista, realizando entrevistas, fotografando
quadros, construindo um grande acervo de imagens e histórias sobre esta figura tão importante
para as artes e as letras de nosso município.
Também conseguimos entrar em contato com muitos outros companheiros de luta e
ofício que se juntarão a nós nessa grande homenagem, que pretende acontecer em forma de
exposição (a ser inaugurada em março), cafés
com história (no decorrer do ano) e o lançamento de um livro (ao final do ano de 2020).
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núcleos de
comunicação
e acervo
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EXPOSIÇÕES

Há dois anos, o Museu Vivo do São Bento foi
procurado pelo artista plástico Marco Bomfim
que nos apresentou uma proposta desafiadora
e tentadora: abrigar uma exposição sua! Desafio
aceito, vivemos um momento especial com a
presença de Marco e sua arte em nosso Museu!
De lá pra cá, o MVSB foi se enchendo de alegria
ao se entender nesse movimento de assumir

essa sua nova tarefa: abrir suas portas e oferecer
suas paredes aos artistas de nossa cidade e da
Baixada Fluminense. Em 2019, ampliamos ainda
mais esse movimento, abrigando também exposições/mostras de escolas, das nossas Mulheres
Artesãs, de outro Museu-irmão e, mais uma vez,
de artistas duquecaxienses. Foi um ano muito
especial por isso!
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MULHERES EM MOVIMENTO
NA CIDADE DE DUQUE DE
CAXIAS
EXPOSIÇÃO ITINERANTE
Coordenação: Ivanete Silva, Luciene
Medeiros e Marlucia Santos de Souza
Expografia: Risonete Nogueira
Design Gráfico: Leear Martiniano
Período: março de 2019

A exposição ¨As Mulheres em Movimento na
Cidade de Duque de Caxias¨ é fruto de uma parceria do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher,
das Secretarias Municipais da Assistência e da
Educação, do Centro de Referência Patrimonial e
Histórico do Município de Duque de Caxias e do
Museu Vivo do São Bento. Esforço realizado na
direção de um registro que assegure maior visibilidade para as trajetórias femininas militantes
e para as atuações de mulheres comuns que, de
alguma forma, provocaram debates ou estabeleceram denúncias acerca das injustiças sociais
vividas no território local.

Ao visitarmos os breves históricos dos
movimentos estabelecidos por elas aprendemos mais sobre a condição feminina na cidade
e a realidade vivida por elas. Todas as mulheres
apresentadas na exposição, ocuparam papel de
inserção social em defesa da vida. Lutaram pelo
direito à educação, pela reforma agrária, pela
melhoria dos bairros, pelos direitos femininos e
da infância, contra a violência e o abandono cotidiano imposto as mulheres.
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NO TEMPO DAS CONCHAS
E DA JACUTINGA
EXPOSIÇÃO TEMPORÁRIA
Curadoria: Marlucia Santos de Souza
Produção Executiva: Equipe MVSB
Expografia: Flavia Andrea Paes Leite e Leear Martiniano
Design gráfico: Leear Martiniano
Período: 16 de Abril à 31 de Maio de 2019

Nas escrituras de Manoel de Barros, o autor
convida o leitor a escutar as suas memórias fósseis, os clamores antigos que carregamos. Um
verdadeiro movimento arqueológico de escavar
as heranças, as infâncias, o passado mais distante, ou seja, um movimento de reconhecimento
dos nascimentos remontados no interior da pessoa. Na mostra No Tempo das Conchas e da
Jacutinga sonhamos estabelecer um olhar sobre
as memórias mais antigas dos primeiros habitantes da Baía da Guanabara e a partir deles trazer
notícias de etnias originárias, denominados de
índios, sobreviventes do processo de colonização europeia e do avanço do modelo urbano
industrial capitalista. Povos que lutam ainda hoje

para defenderem sua terra, sua maneira de viver,
sua língua, sua arte e suas devoções.
Compreendemos o Tempo das Conchas
como o tempo dos primeiros habitantes do litoral e das Cercanias da Guanabara. Eles eram
caçadores, pescadores e coletores. Viviam
principalmente da coleta de conchas, ostras, mariscos e da cata de siri e caranguejo.
O Tempo da Jacutinga compreende o tempo
dos povos agricultores e ceramistas, viventes
no entorno da Baía da Guanabara. Eram Tupis
e, no Rio de Janeiro, receberam a denominação de Tupinambás. Segundo Jean Lery, havia
mais de 35 aldeias Tupinambás no Recôncavo
Guanabarino nos anos de 1550 e 1560.
Encontramos registros da presença da Aldeia
Jacutinga e da Aldeia Sarapuí no território do
atual município de Duque de Caxias.
A mostra é portanto, um caminho para nos
conectarmos com essa memória fóssil e com
os povos indígenas viventes no Brasil de hoje.
Traçarmos caminhos de solidariedade e conhecimento do outro.
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MÃOS QUE SANGRAM
DE OSÉIAS CASANOVA
EXPOSIÇÃO TEMPORÁRIA
Curadoria: Carla Rocha
Produção Executiva: Equipe MVSB
Fotos: Filipo da Silva Tardim
Texto: Nielson Rosa Bezerra
Design gráfico: Leear Martiniano
Período: 08 Junho à 30 Agosto de 2019

Oséias Casanova é um artista plástico que ocupa um lugar de vanguarda no estado do Rio de
Janeiro. De traços firmes e precisos, de formas
contundentes e expressivas, sua arte é uma versão da cultura afro brasileira que faz a cidade de
Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, pulsar
como um lugar onde a negritude está presente,
mas nem sempre reconhecida por sua população. Oséias Casanova é um artista com múltiplas
técnicas, diferentes percepções e de uma clareza
de seu lugar na sociedade. A sua obra nos oferece a oportunidade de reflexão e instiga a todos
que contemplam as suas obras sobre as vozes silenciadas desde os tempos dos navios negreiros.

A exposição “Mãos que sangram: arte afro
brasileira na periferia” foi pensada a partir das
informações biográficas que apenas seus amigos mais próximos conheciam, mas que agora,
juntamente com a sua família, Oséias Casanova
resolveu compartilhar com o grande público. Os
seus primeiros desenhos, ainda quando criança,
foram para a lixeira, uma vez que sua família não
compreendia o valor da cultura como estratégia
de transformação da condição social herdada
dos tempos do pós abolição. Mesmo muito interessado por diferentes formas de fazer arte, sem
incentivo, o jovem Oséias trabalhou em diferentes atividades que pudessem garantir sustento
para a sua família: ajudante de pedreiro, ajudante de entrega de material de construção,
caminhoneiro, entre outras. A sua autodescoberta como artista se deu de forma trágica.
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Depois de um grave acidente doméstico, ele
teve os ligamentos das mãos rompidos, além de
cortes que lhe renderam mais de 170 pontos.
Com os movimentos das mãos comprometidos
e sem condições para despesas com tratamentos
fisioterápicos, ainda no hospital, com um lápis e
um papel em branco, voltou a desenhar. Depois
que retornou para sua casa, com um martelo e
um formão sem muita qualidade, resolveu fazer
uma escultura entalhada na madeira que servia
de assoalho para o caminhão onde trabalhava
como ajudante de entregas em uma casa de
material de construção. Mesmo com dor e com
as mãos sangrando, Oséias Casanova produziu
a sua primeira escultura entalhada em madeira,
dando início há uma série que compõe a exibição que o Museu Vivo do São Bento tem a honra
de receber.
Com a mão curada e novas perspectivas
sobre sua própria vida, Oséias Casanova não
parou de desenhar, pintar, moldar e esculpir.
Artista premiado no Brasil e em diferentes partes do mundo, a obra de Oséas Casanova é uma
inspiração para um outro olhar sobre a periferia
e a cultura afro brasileira. Desse modo, convidamos a uma imersão no profundo da alma desse
artista de Duque de Caxias, mas que também é
do mundo, é de todos nós.
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NOSSOS OLHARES:
REFLEXÕES DOS ALUNOS
DO CIEP 032 CORA
CORALINA
MOSTRA
Curadoria: Mariana da Costa Paixão
Produção Executiva: Equipe MVSB
Expografia: Mariana da Costa Paixão
Texto: Mariana da Costa Paixão
Design gráfico: Leear Martiniano
Período: 05 a 24 de setembro de 2019

Esta mostra apresenta as produções artísticas dos estudantes do Ciep 032 – Cora Coralina,
da rede Estadual do Rio de Janeiro, em Duque
de Caxias. No primeiro semestre do ano de
2019, diversos temas foram abordados e discutidos nas aulas de Artes Visuais. Com base nas
reflexões mediadas pela professora de Artes,
Mariana Paixão, os estudantes transformaram os
debates em produções coletivas.
Os trabalhos foram produzidos por alunos
do 8° e 9° ano do Ensino Fundamental e 2°ano

do Ensino Médio. As temáticas abordadas foram: cenas cotidianas, diversidade da beleza
feminina e a valorização da cultura indígena.
O primeiro tema refere-se aos acontecimentos
noticiados pela mídia neste ano. Nessa abordagem, os estudantes escolheram uma notícia
e, coletivamente, transformaram suas reflexões
em produções artísticas. O segundo tema buscou explorar a beleza feminina e valorizar suas
peculiaridades. O último tema contou com a
presença da Guarani, Marize Vieira, promovendo
a aproximação da cultura indígena com a escola.
Desse encontro, surgiram potentes fotografias
registradas pelos alunos.
Como é de conhecimento geral, a adolescência é uma fase repleta de mudanças físicas,
psicológicas e sociais. Por marcar a transição
da infância para a idade adulta, esse período gera mudanças corporais e até ideológicas.
Entendendo que os adolescentes vivem uma
fase complexa e permeada de questionamentos
e incertezas, reforça-se a importância do Ensino
de Artes na escola, como já defendia a educadora brasileira, Ana Mae Barbosa. Acreditando,
ainda, na importância da interdisciplinaridade,
ressalta-se que tais produções só tiveram um
resultado positivo, porque os alunos tiveram
contato, ao longo de sua vida escolar, com as
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disciplinas de português, literatura, geografia,
história, sociologia e filosofia, o que possibilitou a presença de temáticas contemporâneas na
sala de aula. Todos os trabalhos artísticos, então,
resultam das reflexões e dos debates proporcionados pelas múltiplas disciplinas presentes no
currículo escolar.
Ao expor os trabalhos artísticos desenvolvidos pelos alunos do Ciep Cora Coralina
no espaço do Museu Vivo do São Bento, tornamos visível o potencial criativo e reflexivo dos
estudantes.
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depoimento de Mariana Paixão, curadora da mostra.
Museu Vivo do São Bento, um lugar vivo, que respira e
é acolhedor. Foi exatamente dessa maneira que nós, do
CIEP 032 Cora Coralina, nos sentimos. A experiência que
tivemos neste espaço começou no ano de 2017, onde
fomos recebidos pelo artista plástico, Marco Bomfim,
que concedeu uma entrevista aos nossos estudantes.
Após conhecer e sentir a receptividade deste espaço,
começamos a pensar na possibilidade de ocuparmos o
museu. Neste ano, eu, apresentei a professora Marlucia
a proposta de levarmos as produções artísticas dos
estudantes do CIEP Cora Coralina para as históricas
paredes deste museu.
No mês de setembro montamos a exposição
“Nossos olhares: Reflexões dos Estudantes do CIEP 032
Cora Coralina”.
Como professora de artes, me sinto imensamente
realizada por proporcionar aos meus estudantes a
experiência de terem os seus trabalhos expostos em um
museu, que além de ter a sua importância histórica, ainda
pertence a cidade que habitamos.
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ONDE ESTAVAM AS
BONECAS PRETAS, QUE
NÃO APARECIAM EM
NOSSOS SONHOS?
MOSTRA
Curadoria: Mulheres artesãs
Produção Executiva: Equipe MVSB
Expografia: Equipe MVSB e Mulheres Artesãs
Fotos: Filipo da Silva Tardim, Leear Martiniano
Texto: Debora Nunes Cavalcanti
Audioviual: Filipo da Silva Tardim
Design gráfico: Leear Martiniano
Período: 26 de setembro a 11 de outubro 2019

Em 2008, o Centro de Referência Patrimonial
e Histórico do município de Duque de Caxias e
o Museu Vivo do São Bento iniciaram um projeto que reuniu um grupo de mulheres que
buscavam, através da troca e do aprendizado
de diferentes técnicas artesanais, conseguir uma
fonte complementar de renda para suas famílias.
Com o passar do tempo, esse grupo e sua
finalidade foram se modificando. Os encontros,

que atualmente ocorrem às quintas-feiras, antes
muito voltados para a produção artesanal como
fonte de renda, passaram a ser, também, espaço de troca e conhecimento sobre si mesmas,
sobre o outro, sobre a história da comunidade
em que se situam e da sociedade na qual estão
inseridas.
Foi em um desses prazerosos encontros,
no início de 2019, que a artesã Rosário, a partir
de uma conversa sobre a forte presença da cultura negra na Baixada Fluminense, sugeriu que
o grupo confeccionasse bonecas pretas. O grupo, aos poucos, foi trocando, compartilhando
e se apropriando da proposição. Nasceu assim
o desejo… Do desejo nasceu o movimento, a
criação e as reflexões acerca dos sentimentos
provocados nesta tessitura, entre linhas, agulhas
e panos.
“Durante a confecção de cada boneca,
atravessamos lembranças da infância, memórias
de momentos felizes e tristes de nossas vidas.
Essas recordações fizeram com que viessem à
tona sentimentos adormecidos em nós, levando-nos a uma reflexão coletiva, libertadora e
enriquecedora sobre temas como: preconceito,
diversidade, sonhos, realizações, frustrações,
beleza, identidade, autoestima…”
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Essa mostra é, então, a oportunidade de
compartilhamento das reflexões e emoções
experimentadas no processo de criação das
bonecas pretas. Pensar as razões que levaram
meninas pretas a sonhar com as bonecas industrializadas, brancas e de olhos azuis. Sentir
os impactos da negação da beleza negra e, consequentemente, do não reconhecimento delas
para com a sua própria beleza. Ao confeccionar
as bonecas pretas veio à tona o desejo de se ver,
de pensar a identidade e oferecer aos visitantes
olhares construídos durante o processo. Talvez a
mostra possa ser compreendida como registro
do reencontro dessas mulheres artesãs com as
suas meninas de outrora. Quem sabe, as futuras
gerações de meninas possam sonhar também
com as bonecas pretas…
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CANUDOS:
A REPÚBLICA NUA
EXPOSIÇÃO TEMPORÁRIA
Curadoria: Mario Chagas, Marlucia
Santos de Souza, Silvia Pinho
Produção Executiva: Equipe MVSB
Fotos: Flávio de Barros
Textos: Cláudia Rose Ribeiro da Silva,
Mário Chagas, Marlúcia Santos de Souza,
Rosenilda Santos da Silva
Design Gráfico: Leear Martiniano
Período: 17 de outubro a 17 de novembro 2019

A exposição fotográfica “caNUdos: a república nua”, faz parte do acervo do Museu da
República. É composta por 69 imagens de autoria de Flávio de Barros, constituindo o único
registro fotográfico conhecido da tragédia de
Canudos, ocorrida entre 1896 e 1897. O acervo
é reconhecido como patrimônio documental de
interesse nacional e internacional, pela UNESCO,
no Programa Memória do Mundo, em 2008. Esta
exposição foi apresentada, anteriormente, no
Museu da Maré e agora é acolhida pelo Museu

Vivo do São Bento. A guerra de Canudos foi um
dos conflitos mais sangrentos da História do
Brasil. Resultou na destruição do povoado de
Belo Monte, caracterizando-se como um trágico
genocídio de sertanejos pobres, instaurado pelo
Exército Brasileiro nos primeiros anos de nascimento da república.
O sentido de república como “coisa do
povo” não foi evidenciado na experiência inaugural brasileira. Na realidade, o que se tinha
era uma república dos coronéis, marcada pelos
mandos e desmandos dos proprietários rurais e
por um processo de alargamento do latifúndio
e da grilagem. Desconsiderou-se a tradição secular do direito à terra para os que nela vivem e
trabalham. Na república proclamada valia mais
os aspectos da Lei de Terras associados à concepção da terra como mercadoria de compra e
venda, como moeda para obtenção de riqueza
móvel obtida pelas hipotecas; o que provocou
intenso processo de concentração fundiária, um
verdadeiro cercamento dos campos brasileiros.
Milhares de camponeses foram excluídos do
direito à terra e ao trabalho, e ainda enfrentaram a dureza da seca. Além disso, instaura-se a
cobrança de tributações injustas, agravando o
quadro.
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Acrescente-se a este cenário a ausência
do clero nas localidades mais empobrecidas e o
crescimento de um catolicismo popular, o surgimento das beatas e beatos a construir capelas e
a manter os ritos e práticas religiosos. Antônio
Conselheiro foi um desses beatos carismáticos.
Anunciou a possibilidade de um território comunitário, sem coronéis e sem impostos. Atraiu
multidões em direção à tão sonhada terra
prometida.
Canudos é expressão do primeiro grande
movimento de contestação à república nascente, mas representa também a resposta dada por
esta república aos sertanejos: morte, destruição,
fogo e degola. Era necessário cortar as cabeças,
as concepções de mundo dos sertanejos, e incendiar, queimar as memórias. Contudo, apesar
da degola, Canudos não caiu no esquecimento.
Vários registros foram realizados por jornalistas,
pelo escritor Euclides da Cunha, pelo fotógrafo
Flávio de Barros e, principalmente, pela memória oral e corporal dos nordestinos.
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DESORDENAR A ROTA –
ATALHOS. PRODUÇÕES
DOS CURSOS DE MODA E
DESENHO DO IFRJ BELFORD
ROXO
MOSTRA
Organização: Lara Ovídio e Ana Adelaide
Lyra Porto Balthar (Nena Balthar)
Expografia: Lara Ovídio e Nena Balthar
Produção Executiva: Equipe MVSB
Texto: Lara Ovídio e Nena Balthar
Design gráfico: Leear Martiniano
Período: 21 a 28 de novembro de 2019

A mostra “Desordenar a rota – atalhos
Produções dos cursos de moda e desenho do
IFRJ – Belford Roxo” é uma das ações que resulta da parceria do IFRJ/ Campus Belford Roxo,
Museu Vivo do São Bento e Centro Cultural
Donana.
A periferia vem sendo silenciada há anos
através de narrativas em que a escassez e a violência parecem abafar quaisquer possibilidades

de manifestação artística-cultural. Mas basta
desdizer o centro, desordenar a rota, adentrando por uma de suas artérias – Linha Vermelha
ou Av. Brasil – com o desejo de ver de perto,
para se dar conta do poder que possuem.
As manifestações são muitas, fizemos
um recorte das ações que desenvolvemos no
Campus e no Centro Cultural Donana: a Revista
VAN e o Curso DESENHOS.
A Revista Van é uma revista semestral que
compila os editoriais de moda realizados pelos
alunos do Curso Técnico de Produção de Moda
do IFRJ. São preocupações da revista, dar visibilidade às modas da periferia, descolonizando o
olhar e as narrativas: ver e mostrar potências. A
presente mostra pretende materializar um pouco dessa produção.
A Mostra de Desenhos traz uma parte do
percurso de cada participante do curso de extensão oferecido no Centro Cultural DONANA.
Ao longo dos encontros, os alunos desenvolveram uma série de trabalhos a partir de exercícios
e escolhas de assuntos, materiais e suportes,
produzindo assim novas imagens para compor
esse trabalho imenso que é romper para reinventar o imaginário periférico.
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MANOFABRICADO
DE JOÃO TEODORO RIBEIRO
EXPOSIÇÃO TEMPORÁRIA
Curadoria: João Teodoro Ribeiro
Produção Executiva: Equipe MVSB
Expografia: João Teodoro Ribeiro e Equipe MVSB
Texto: João Teodoro Ribeiro
Revisão: Filipo da Silva Tardim
Design gráfico: Leear Martiniano
Período: 30 de novembro de 2019 a 28 de fevereiro de 2020

João Teodoro Ribeiro, 29 anos, cresceu em
Duque de Caxias, no bairro 25 de Agosto. Logo
na infância teve seu primeiro contato com o universo das artes, quando estudou pintura à óleo
sobre tela. No ensino médio cursou publicidade, carreira que seguiu também na faculdade,
tendo atuado nesta área ao longo de dez anos.
Seu trabalho como fotógrafo e artista visual começou após um período de depressão, onde o
artista decidiu utilizar a fotografia como meio
de expressão.

“Desde 2009 venho trabalhando majoritariamente em agências de propaganda com foco
em marketing digital e produção de conteúdo.
Durante esse período me encontrei perdido em
meio a uma indústria que utilizava a minha criatividade para vender coisas que eu nem sempre
acreditava, ou não faziam parte do universo
em que eu gostaria de atuar. Então me voltei à
fotografia, onde trago minhas inquietações enquanto publicitário que atuou como diretor de
arte, vendendo não um produto, mas uma ideia.”
Assim surgiu o projeto “Mano Fabricado”
que, de forma conceitual, aborda aspectos da
vida urbana das metrópoles na relação com o
corpo de trabalho negro. Percebe-se, assim, uma
simbiose heterogênea, em que o urbano busca
de forma sistemática tirar a individualidade em
prol do mecanismo que movimenta as cidades e
oprime as várias questões da cultura negra.
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ACERVO

O nosso acervo ampliou-se, em 2019, com a
chegada de novos artigos, doados, carregados
de afetos e guardados de tempos ancestrais.
Recebemos, de Roraima, a doação de um acervo dos índios Ye’kuana para ampliar a coleção
Jacutinga; da Câmara do Patrimônio Cultural
e Museológico de Roraima, um acervo sobre a
capoeira; o quadro Ossanha e máscaras africanas do Marco Bomfim: e, das mãos do padre
Domingos, um acervo familiar dos portugueses
açorianos, que imigraram para o Brasil e os EUA,
à partir da década de 40, com vistas a ampliar a
coleção Alice Ormonde.

Acervo dos índios Ye’kuana.
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Quadro “Ossanha” de Marco Bomfim.

Acervo de d. Alice Ormonde.
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outras ações
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Ao longo de 2019, o Museu Vivo do São Bento
estabeleceu convênios e parcerias com instituições de ensino e pesquisa da Baixada
Fluminense, de forma que tenha sido possível
organizar atividades de formação voltada para
professores, alunos e pesquisadores da região. Essas atividades de formação, em geral,
são sem custos para os participantes, uma vez
que se intenciona uma formação continuada
para a atuação profissional e cidadã na Baixada
Fluminense, de forma que possa contribuir para
a consolidação da identidade e do pertencimento daqueles que vivem e trabalham no território.

O centro dessas parcerias está na elaboração de pesquisas sobre a História da Baixada
Fluminense, através de busca por documentos
em arquivos públicos e acervos pessoais. Nessas
pesquisas, também se garante o registro da memória de indivíduos e de instituições, através
de entrevistas com pessoas que são compreendidas dentro de uma relevância histórica para a
região. Entre essas parcerias, destacam-se:
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REM
REDE DE EDUCADORES EM
MUSEU DO ESTADO DO RIO
DE JANEIRO

Em 2004, um grupo de educadores em museus,
movido pelo desejo de estabelecer um fórum permanente de discussão e reflexão acerca do campo
de atuação da educação em museus, em sua dimensão prática e teórica, criou a Rede de Educadores
em Museus do Estado do Rio de Janeiro.
O objetivo principal da REM-RJ é propor
uma maior aproximação entre os profissionais
da área de Educação de diferentes museus,
instituições afins a princípio do Rio de Janeiro.
Proporcionando aos educadores um espaço onde eles possam avaliar suas experiências,
focando nos aspectos que consideram mais relevantes ou naqueles que se constituem como
desafios, abrindo a possibilidade de ouvir e

colocar questões aos colegas. Busca-se também
mapear as ações educativas em andamento, favorecer ações integradas entre as instituições
como a elaboração de estratégias visando o
público visitante e/ou avaliações em conjunto,
além de incentivar outras formas de parceria.
O Museu Vivo do São Bento participa,
sempre que possível, dos encontros mensais da
REM e das visitas técnicas aos museus do Rio.
Este ano, Débora, Flavia e Rosenilda estiveram
presentes em alguns dos encontros e visitas técnicas organizados.
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REMUS-RJ
REDE DE MUSEOLOGIA
SOCIAL DO RIO DE JANEIRO

A Rede de Museologia Social do Rio de Janeiro
tem como objetivo promover a conexão e a troca
de experiências entre comunidades populares,
movimentos sociais e instituições que atuam
no campo da memória, patrimônio e cultura, no
estado. Surge com o intuito de potencializar a
memória como fator de inclusão e transformação social, integrando e dando voz às diversas
iniciativas e narrativas históricas que compõem
o Rio de Janeiro. O Museu Vivo do São Bento
faz parte da REMUS e participa das reuniões, das
visitas técnicas aos museus da rede, dos cursos
e das reuniões de organização.

Neste ano, a REMUS lançou um documentário, em curta metragem, apresentando a rede e
algumas das experiências museais que a compõem.
Em uma ação conjunta da UNIRIO e do
Museu da República, foi realizado, nos dia 16 e
17 de setembro, o II Encontro “Território, Museus
e Sociedade”. Fazendo parte desse encontro, no
dia 17, os Museus que compõem a Rede realizaram a “Jornada Museologia Social Presente”,
nos jardins do Museu da República. Rodas de
conversas sobre as experiências da Rede, entrevistas, barracas com venda e mostras dos
museus sociais compuseram a Jornada.
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Esse ano nossa Rede voou bem alto... É que quando
voamos JUNTOS chegamos mais longe! E dessa vez
chegamos até a Espanha! Mais precisamente ao Museu
de Antropologia de Madrid com a exposição “Rio somos
nós”! Uma exposição que apresenta um pouco de tudo o
que realizam 8 Museus Comunitários do Rio de Janeiro: o
Museu Casa do Bumba Meu Boi em Movimento Raízes de
Gericinó; o Museu Memórias do Cerro Corá; o Museu de
Favela (MUF); o Museu da Maré; o Museu das Remoções;
o Museu Sankofa Memória e História da Rocinha; o
Ecomuseu de Sepetiba, e o Museu Vivo do São Bento.
E é com muita alegria e gratidão que dizemos MUITO
OBRIGADO a Mario Chagas (professor da UNIRIO e diretor
do Museu da República – nosso padrinho!) e Alejandra
Saladino (professora da UNIRIO), pela costura desse
encontro com o Museu de Antropologia de Madrid, e a
todas as companheiras e a todos os companheiros da
Remus-RJ, pela parceria do voo e da vida!!!
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IFRJ
INSTITUTO FEDERAL DO
RIO DE JANEIRO – CAMPUS
DUQUE DE CAXIAS

Museu e Instituto estabeleceram parceria técnica
com objetivo de desenvolver projeto de pesquisa intitulado “A capoeira na Baixada Fluminense:
memória e narrativas dos seus mestres”.
A pesquisa propõe identificar e mapear as práticas e tradições da capoeira em nossa
região ressaltando suas principais linhagens de
formação para que se possa construir um acervo

documental histórico, em forma de catálogo,
que sirva de base de pesquisas futuras e de instrumento de fortalecimento de justificativa e
ação de políticas públicas.
Compõe a equipe de pesquisa o professor Marcelo Cardoso da Costa do IFRJ/ Sarapuí e
os professores Antonio Augusto Braz, Luis Carlos
Maciel Terra e Andre Silva, pelo Museu Vivo.
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UFRJ
UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO DE JANEIRO

A parceria construída com o Programa
Articulado Expressões e Linguagens: Saberes em
Movimento que reúne a Escola de Belas Artes
e Laboratório de Geomorfologia e Degradação
dos Solos Ambientais propõe a interpretação da
paisagem de ambientes de valor estético, histórico e simbólico em três sítios fluminenses nos
quais se inclui o Sambaqui do São Bento.
Uma das ações dessa parceria já realizada constitui na coleta de amostras do Talude
para estudo de estabilidade e conservação no
LAGESOLOS, cujos resultados vão subsidiar os
futuros estudos arquitetônicos para a restauração do sítio arqueológico.
A destacar também a participação dos
pesquisadores do Museu em seminários nacionais e internacionais promovidos pelo Programa
conforme os já realizados em 2017 e 2018.

10 de setembro
Apresentação do Projeto do
Sambaqui construído por Rafael
para a Equipe do MVSB.
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UFRRJ
PROGRAMA DE
PÓS-GRADUAÇÃO EM
PATRIMÔNIO, CULTURA
E SOCIEDADE

o possível ingresso dos mesmos como alunos
oficiais em 2020.
Um segundo e importante desdobramento
foi a criação de uma comissão que estuda a possível implementação, através de um convênio
institucional, de um curso de pós-graduação lato
senso provisoriamente intitulado “Patrimônio
Fluminense: Gestão e Política Pública” a ser oferecido aos interessados já no primeiro semestre
de 2020.

A parceria agora estabelecida entre o Museu
Vivo do São Bento e a UFRRJ/ PPGPACS foi
consolidada ao longo desse ano de 2019 a partir de um diálogo, no qual as duas instituições
trocaram visitas técnicas mútuas com a participação de professores e alunos do Programa de
Pós-Graduação da Universidade e diretores e
colaboradores do Museu Vivo.
Esse diálogo gerou como ação imediata o
ingresso, em julho de 2019, de professores colaboradores do Museu Vivo, participantes do
Grupo de Estudos Teóricos, como alunos ouvintes do Programa de Mestrado em Patrimônio,
Cultura e Sociedade com o objetivo de construir
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APPH-CLIO
ASSOCIAÇÃO DE
PROFESSORES E
PESQUISADORES
DE HISTÓRIA

GRUPO DE ESTUDOS TEÓRICOS:
HISTÓRIA, CULTURA E PATRIMÔNIO
Essas ações consistiram em um estudo sistemático das teorias, conceitos e métodos dessas
áreas elencadas. Por volta de dez textos clássicos e outros tantos de caráter complementares
foram utilizados nesse aprofundamento.
Ocorreram, de abril a outubro de 2019,
oito encontros presenciais na sede do Museu
Vivo do São Bento e três visitas, em caráter
de formação, a eventos ocorridos na UFRRJ
(2) campus Nova Iguaçu e na UNIRIO na Praia
Vermelha (1).

Participaram desse GT quinze interessados.
Todos eles professores e colaboradores do Museu
Vivo e da APPH-CLIO, formados nas áreas de
História e Pedagogia, Serviço Social e Psicologia.
Um importante desdobramento foi o
acolhimento de nove participantes do GT como
alunos ouvintes no Curso de Mestrado oferecido pela Universidade Federal Rural do Rio
de Janeiro (UFRRJ) no seu Programa de PósGraduação em Patrimônio, Cultura e Sociedade,
o que os habilitará a pleitear uma vaga como
alunos oficiais do Programa já em 2020.
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PREPARATÓRIO COMUNITÁRIO
QUILOMBO DO BOMBA

O Preparatório Comunitário Quilombo
do Bomba iniciou suas atividades em 2018, com
o objetivo de oferecer aos jovens e adultos do
bairro do São Bento e adjacências um espaço de
capacitação e preparação para o ingresso ao ensino superior através do Enem e do CEDERJ.
As atividades de preparação (aulas, palestras e oficinas) ocorrem aos sábados na sede
do Museu Vivo do São Bento, e ao longo desse ano de 2019 ocorreram durante o primeiro
semestre, sendo interrompidas em julho devido
à falta de recursos para viabilizar a vinda dos
professores colaboradores que ofereciam as atividades, assim como a manutenção da equipe
de coordenação.
Um conjunto de nove professores e três
coordenadores da APPH-CLIO e, em média, vinte alunos por encontro, de um total de trinta
inscritos, frequentaram os encontros semanais
aos sábados e para 2020 está programado o início das atividades para o mês de março.

16 de fevereiro
Aula inaugural
do Pré-vestibular
Quilombo do
Bomba.
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23 de março
Trabalho de Campo
em São João Marcos
em parceria com a
APPH-Clio.
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INSTITUTO HISTÓRICO
DE DUQUE DE CAXIAS E
ASSAMIH

A parceria com o IHDC e a ASSAMIH é de longa duração, sendo que a segunda faz parte do
Conselho Deliberativo do CRPH/DC. Ela se realiza cotidianamente em várias situações, tais
como a assessoria no trato com os acervos, o
compartilhamento de dados e pesquisas, a participação em projetos.
Este ano realizamos, em parceria: o Café
com História com o Doté Antônio de Amaralina;

as entrevistas com as mulheres negras( em parceria também com a OAB-DC); a refazenda da
exposição “Xerém: Lugar de Memória, História
e Fé”; a exposição da Mostra “Onde estavam as
bonecas pretas que não apareciam em nossos
sonhos?”, das Mulheres Artesãs do Museu, no
IH. E já estamos preparando mais uma ação em
parceria para o ano de 2020: a comemoração do
Centenário de Barboza Leite.
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21 de maio
Visita do Pai Antônio ao MVSB para discutir
uma parceria relativo a memória do Terreiro em
conjunto com a ASSAMIH.
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OAB - DUQUE DE CAXIAS
COMISSÃO DA VERDADE
E REPARAÇÃO DA
ESCRAVIDÃO

Atendendo um convite da Comissão da Verdade
e Reparação da Escravidão, o Museu Vivo do
São Bento coordenou o projeto “Trajetórias
das Mulheres Negras em Duque de Caxias”,
que constitui num conjunto de 22 entrevistas
identificando e registrando as experiências acumuladas ao longo da vida dessas importantes
protagonistas da História de nossa cidade e
nossa região.

Um acervo de 58 horas de base sonora e centenas de páginas transcritas que serão
acomodadas e salvaguardadas nos arquivos
do Museu, do CRPH e do Instituto Histórico da
Câmara Municipal de Duque de Caxias, onde as
entrevistas foram realizadas.
Um segundo desdobramento, a ser realizado em 2020, será a construção de uma
exposição itinerante com o perfil estético e

informativo realçando a luta dessas mulheres
contra o racismo e o preconceito que será levada às escolas públicas do município, com o
objetivo de suscitar a discussão da posição da
mulher e da menina negra na sociedade duquecaxiense e brasileira.
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UERJ-FEBF
PINBA - PROGRAMA
INTEGRADO DE
COOPERAÇÃO TÉCNICA DA
BAIXADA FLUMINENSE

No âmbito das relações de parcerias com
o PINBA, realizou-se, no primeiro semestre
de 2019, o curso de Patrimônio e História da
Baixada Fluminense. Organizado por temáticas
independentes, o curso foi dividido em 8 encontros, realizados sempre aos sábados pela manhã,
nas dependências da Faculdade de Educação da
Baixada Fluminense – FEBF/UERJ. O curso contou com aproximadamente 100 alunos inscritos,
entre estudantes universitários, professores das
redes públicas, pesquisadores e interessados em
geral. As aulas foram ministradas pela equipe
do Museu Vivo do São Bento e de outras instituições parceiras.

Também em parceria com o PINBA, juntamente com Centro de Memória, Pesquisa e
História da Educação da Baixada Fluminense,
foram organizados Estudos de Campo pela
Baixada Fluminense, sobretudo pelos municípios de Duque de Caxias e Magé. O diferencial
desses estudos de campo está no fato de que
foram estudos de campo realizados com alunos
do primeiro segmento do Ensino Fundamental,
envolvendo a E.M. Maria Clara Machado e E.M.
Eulina Pinto de Barros.
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Curso de Extensão da FEBF em parceria com o MVSB
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17 de junho
Projeto em parceria PIMBA,
CEMPEMEd e MVSB/CRPH
Trabalho de campo “Caminhos da
Fé” com estudantes do primeiro
segmento do ensino fundamental
da E. M. Eulina Pinto de Barros.
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22 de agosto
Aula do Mestrado da FEBF com Oseias Casanova e Lasana Lukata.
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23 de setembro
Apresentação de pesquisa sobre o MVSB na 29ª UERJ
SEM MUROS
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IFRJ
INSTITUTO FEDERAL
DO RIO DE JANEIRO
CAMPUS BELFORD ROXO

A parceria com o Instituto Federal de Belford
Roxo se deu em um processo de visitas técnicas entre as equipes e representantes das duas
instituições. Além disso, foi organizado um curso da História de Belford Roxo, onde a equipe
do Museu Vivo do São Bento ministrou aulas de
formação para a equipe do Instituto Federal. O
MVSB também acolheu professores, técnicos e
alunos do Campus de B. Roxo em diversas oportunidades, inclusive realizando as visitas guiadas
do circuito histórico do museu.
Por último, o Museu Vivo do São Bento recebeu a mostra “Desordenar a rota – atalhos”,
com trabalhos dos alunos dos cursos de moda e
desenho do Instituto, que contou com uma edição do Projeto Pausa em sua abertura.

18 de junho
Estruturação do curso
sobre a História da Baixada
Fluminense e Belford
Roxo. Visita técnica dos
professores Jonas Lanna e
Adelaide (Nena) Balthar..
Projeto de parceria entre
Instituto Federal de Belford
Roxo e MVSB
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07 de novembro
Instituto Federal de Belford Roxo
entrevistando diretores do MVSB com
vista a produção de uma curta metragem
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GRUPO DE PESQUISA A
COR DA BAIXADA

O Grupo de Pesquisa A Cor da Baixada foi criado em 2013, formado por pesquisadores que
atuam em diferentes localidades da Baixada
Fluminense. Nesse contexto, a parceria com o
Museu Vivo do São Bento e a FEBF tornou-se
imprescindível. Durante o ano de 2019, o Museu
Vivo do São Bento e o Grupo de Pesquisa A Cor
da Baixada realizaram reuniões de formação
teórica e historiográfica para pesquisadores interessados na Baixada Fluminense como tema de
pesquisa. Foram organizados encontros quinzenais, com leituras teóricas, como Deleuze, Homi
Bhabba, Boaventura dos Santos, entre outras.
Também foram organizados encontros públicos
para debates sobre questões sobre as identidades africanas e indígenas na Baixada Fluminense.
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ESCOLA DE MÚSICA
BARRACÃO DO SÃO
BENTO

A parceria estabelecida com o Barracão São
Bento teve início em 2019. Primeiramente realizamos um reconhecimento mútuo da presença
deles e do MVSB no território. Depois tivemos
uma ação do Barracão, no Museu Vivo, denominada “Memórias Ancestrais do São Bento”, no
dia 26 de outubro, com aula, almoço compartilhado e apresentação musical do Barracão, que
encantou a todos. No dia 30 de novembro mais
um momento em parceria: participação especial
na abertura da exposição “Monofabricado”, de
João Teodoro Ribeiro, com belíssima apresentação musical e venda de deliciosa feijoada.
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26 de outubro
Raízes do São Bento.
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30 de novembro
Participação do
Barrcão na abertura
da Exposição
Manofabricado.
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PARCERIA COM A
PARÓQUIA SANTA CLARA

A parceria com a Paróquia Santa Clara começou, já há alguns anos, com a realização de
dois encontros sobre a história da cidade de
Duque de Caxias, com centralidade para o terceiro distrito. Esses encontros foram realizados
na sede paroquial. Posteriormente, foi realizado o primeiro trabalho de campo: uma visita ao
MVSB. Desde então, tornou-se tradicional a realização de um trabalho de campo por ano. O
MVSB aponta as possiblidades e em assembleia
paroquial se decide o percurso a ser vivido. A
paróquia providencia transporte e alimentação
compartilhada ou em restaurante.
Vários trabalhos foram então realizados com dois ônibus, envolvendo mais de 90
pessoas. Foram experienciados ao longo desta parceria: os Caminhos da Fé em Guia de
Pacobaíba e São Nicolau do Suruí; na Taquara

e Piedade de Inhomirim; em Piedade de Magé.
Em Paty de Alferes, percorreu-se os Caminhos
do Ouro, a Baixada e o Médio Paraíba, visitando a Matriz de Santo Antônio do Jacutinga,
Paracambi e Vassouras. Visitamos ainda o Museu
da República e o Centro de Tradição Nordestina
em São Cristóvão.
No ano de 2019, nos dias 21 e 22 de setembro, realizamos o mais recente Estudo de
Campo. Paracambi, Vassouras e Conservatória
foram os destinos escolhidos. Pela primeira vez
o trabalho foi realizado em dois dias, o que
exigiu da paróquia um esforço maior de organização para reservar transporte e pousada. O
MVBS se responsabiliza pelas guias e pelo material de apoio. Neste, estudamos sobre a fábrica
de tecidos União Indústria, do século XIX, em
Paracambi; o café e a escravidão em Vassouras; a
seresta e a cachaça em Conservatória. Articulouse a relação da história da Baixada Fluminense
com o Médio Paraíba Fluminense e o turismo
solidário para 98 pessoas das comunidades da
paróquia. A paróquia descobriu o caminho de
aliar formação, cultura e lazer para as comunidades, instaurando uma tradição que se repete
anualmente nessa parceria.
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Paracambi – a história da
fábrica União Indústria.

Vassouras.
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O grupo cantou e acompanhou as serestas na
noite de sábado e domingo pela manhã. Após o
almoço, no caminho de volta para casa, paramos
no Alambique e fizemos a nossa despedida com
música e dinâmica afetuosa.
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Escombros da Tulha desmoronada em
outubro de 2019.

Boi Gentileza, confeccionado
pelas mulheres e jovens dos
Programas do MVSB.

Foto: Arilson Mendes Sá

Foto: Leear Martiniano

Bonecas confeccionadas pelas mulheres
do Programa Mulheres Artesãs do
MVSB que integraram a mostra “onde
estavam as bonecas pretas que não
apareciam em nossos sonhos?“

Cestos e bolsa indígena. As peças
integraram a mostra “no tempo das
conchas e da jacutinga“.

Foto: Leear Martiniano

Foto: Leear Martiniano

Festa da colheita. Escultura integrante
da exposição “mãos que sangram” de
Oséias Casanova.

Tensões sociais. Fotografia parte da
exposição “manofabricado“
de João Teodoro Ribeiro.

Foto: Filipo Tardim

Foto: João Teodoro Ribeiro

Casarão de Vivenda da Fazenda do
Iguaçu. Um dos pontos do percurso do
Museu Vivo do São Bento, em processo
de restauração.

Horizonte. Pipa criada por Francisco
Gregório Filho, o narrador. Presente
ofertado ao MVSB em 2019.

Foto: Filipo Tardim

Foto: Graziela dos Santos Sousa
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