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O ano de 2020 foi inédito. Iniciamos os nos-
sos trabalhos em fevereiro, após as férias de 
janeiro. Olhamos para o vivido em 2019, revi-
sitamos o nosso relatório anual, reconhecemos 
os movimentos que mais nos impactaram, nos 
emocionaram... Identificamos os avanços e os li-
mites do fazer diário... Olhamos ao redor para 
reconhecer o vivido... Mapeamos o construído e 
o que demandava continuidade para não com-
prometer o processo estabelecido. 

No ano de 2019, experimentamos mo-
vimentos preparativos para o Centenário de 
Barboza Leite: inventário das pinturas e desenhos 
do artista com vistas a assegurar a publicação de 
um livro de arte, organização de um baú com 
as suas produções, reunião de acervos produ-
zidos sobre ele, leitura das biografias existentes 
e sistematização dos marcos norteadores para 
uma exposição em 2020, elaboração do plano 
museográfico com a assessoria voluntária da ar-
quiteta/cenógrafa Beatriz Martiniano, publicação 
de obras do artista nas redes sociais do MVSB, 
abrindo caminhos para o centenário, e colocação 
de molduras em algumas obras para a exposi-
ção. Ficou evidenciado, então, que o Centenário 
de Barboza Leite seria um dos eixos centrais do 
planejamento para este ano, com a montagem e 
inauguração da exposição para o fim de março, 
com feijoada e apresentações de artistas amigos 
de Barboza, a realização de uma roda de memó-
rias com familiares e amigos, a apresentação da 
tese publicada por Tânia Amaro sobre Barboza 
e a cidade de Caxias, a realização de um traba-
lho com as Mulheres e os Jovens sobre literatura 
de cordel e xilogravura, a publicação de um livro 
de artes e de cartões postais ou selos homena-
geando o artista,... Assim, teríamos a exposição 
de Barboza Leite no primeiro semestre e outros 

eventos durante todo o ano. Consideramos uma 
grande oportunidade para pensar a presença e 
a cultura nordestina na construção da Baixada 
Fluminense. Algumas atividades seriam realiza-
das no Museu Vivo do São Bento e outras seriam 
andarilhas.

Um segundo eixo norteador desse plane-
jamento, foi o trabalho realizado em torno da 
preparação da exposição acerca da presença aço-
riana na cidade de Duque de Caxias, planejada 
para o segundo semestre. A escolha desse cami-
nho surgiu da doação de acervos pertencentes 
a uma aldeã açoriana, que veio para o bairro da 
Vila São Luís, nos anos de 1950. Seu filho, o pa-
dre Domingos Osmonde, doou uma coleção de 
objetos trazidos pela sua mãe e outros familiares 
para o Museu. Essa coleção é formada, princi-
palmente, por objetos domésticos e pessoais 
de Dona Alícia Osmonde, e inspirou a equipe a 
pensar uma exposição que contasse a trajetória 
dela e a imigração açoriana para Caxias naque-
le período. Ainda no ano de 2019, o acervo foi 
fotografado, catalogado, higienizado e acon-
dicionado. Além disso, foram realizados: um 
primeiro levantamento de fontes sobre a pre-
sença açoriana no Rio de Janeiro e em Caxias; 
Cafés com História, um com padre Domingos 
e outro com amigas açorianas de Dona Alice, 
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bem como um mapeamento dos açorianos re-
sidentes na cidade e que estiveram, de alguma 
forma, relacionados com ela. Padre Domingos 
esteve nos EUA e recebeu dos familiares açoria-
nos que foram para lá, algumas peças cerâmicas 
e colchas. Esse acervo também foi incorporado 
ao acervo familiar já anteriormente doado. Na li-
nha de continuidade, foi planejado para 2020 a 
realização de novas entrevistas, a elaboração do 
plano musegráfico da exposição, sua montagem 
e inauguração, bem como a  construção de uma 
vitrine expositora, no Museu, para abrigar parte 
do acervo.

O terceiro eixo estava associado à par-
ceria estabelecida entre o MVSB, o CEDAC e o 
Assentamento Terra Prometida. Esta parce-
ria se efetivou após a expansão da atuação 
dos areais em fins de 2018, sobre o território 
do Assentamento. Uma rede de proteção ao 
MST se estabeleceu envolvendo movimentos 
de moradia, ambientalistas, grupos agroecoló-
gicos, ONGs, igrejas, movimentos estudantis, 
entre outros. No sentido de afirmar visibilida-
de para o Assentamento e divulgar a existência 
deste no território local, o MVSB se comprome-
teu a registrar as memórias da construção do 
Assentamento, realizando em 2019, um Café 
com História com seus moradores e pesquisas 

complementares, visando a montagem de um 
documentário sobre o Terra Prometida e a ela-
boração de uma exposição, a ser instalada no 
Assentamento, contando a história da resis-
tência camponesa na Baixada Fluminense. A 
inauguração desta exposição e o lançamento do 
documentário foram pensados para o mês de 
abril desse ano, no dia da Baixada Fluminense.

No que se refere à Formação Continuada 
em História Local, consideramos as pressões do 
público quanto à abertura de novas vagas para 
o Curso de Extensão Os Tempos da Baixada, 
módulos 1 e 2:  Nos tempos das conchas, da 
Jacutinga e da ocupação lusitana (do princípio 
ao séc XVIII) e Nos Tempos do café, do trem, 
da pólvora e do pana (séc XIX). Por outro lado, 
os participantes que já tinham feito os 4 mó-
dulos do Curso, desejavam dar continuidade à 
Formação e propuseram a realização do módu-
lo 5, correspondente ao Tempo Presente. Apesar 
de  considerar trabalhosa a manutenção de dois 
módulos simultaneamente, optamos pela efeti-
vação de ambos. O módulo que corresponde ao 
Tempo Presente seria realizado no formato de 
seminários com pesquisadores e representantes 
dos movimentos sociais da Baixada Fluminense. 
Os demais módulos transcorreriam no forma-
to anterior: aulas mensais, um seminário para 

apresentação de dissertações e teses, um traba-
lho de campo e lançamentos de livros. O curso 
manteria o seu caráter de gratuidade com lan-
che compartilhado.

Ainda, no planejamento, asseguramos 
que as conexões estabelecidas com os parcei-
ros do entorno seriam fortalecidas e ampliadas 
em 2020, com a realização de mais edições do 
Toxictour junto com a UFRJ Campus Santa Cruz 
da Serra, com novas apresentações do Barracão 
São Bento e do Reisado Flor do Oriente no 
Museu, e com a manutenção das parcerias com 
as Universidades e com os variados núcleos e 
experiências culturais e de defesa dos patrimô-
nios ambientais.

Em março de 2020, chegamos a reiniciar 
as atividades dos Programas, as visitações e o 
Curso de Extensão. Porém, no dia 16, o gover-
no do Estado do Rio de Janeiro e a Prefeitura 
Municipal de Duque de Caxias decretaram o 
início do isolamento social em virtude da pan-
demia de Covid-19. Escolas, museus, cinemas, 
comércio, igrejas e outros estabelecimentos 
foram fechados. Todas as atividades do Museu 
foram suspensas e a Sede fechada. Entramos 
assim, no Tempo do Medo. Medo da morte, 
do desamparo, do despreparo e do descaso. 
Era preciso pensar sobre a Covid... olhar para o 
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passado, para as epidemias, as endemias rurais... 
aprender com a experiência dos ancestrais. Era o 
tempo das incertezas... ou de desmonte de algu-
mas certezas. Revalorizar, pensar o que de fato 
importa. Tempo da casa como lugar da prote-
ção. Tempo de pouso...

Mas, apesar do pouso, tempo também de 
olhar para as dificuldades do outro... olhar para 
o outro, ainda que distante, e acolher com ação 
concreta as suas necessidades... e assim, o MVSB 
se fez ponte entre algumas famílias e a distribui-
ção de cestas básicas que ajudaram a amenizar a 
fome e o impacto do isolamento social no sus-
tento destas...  

Apesar do pouso, veio a urgência do pes-
quisador, ávido por assessoria, informações, 
indicações de acesso e disponibilização de do-
cumentos...  e a estes conseguimos atender com 
o que tínhamos em nossos HDs pessoais e em 
nossas estantes domésticas. 

E apesar do pouso, voamos...  experimen-
tamos voos que, aos poucos,  foram nos tirando 
do chão: convites para participação em lives, em 
reuniões de grupos de pesquisas, em seminários 
e em debates; proposições de parcerias e instau-
ração de novas  pesquisas... Num tempo de voo 
mais alargado, experimentamos organizar séries 
de debates, rodas de conversa, Achadouros com 

os moradores contando a história do lugar, cur-
sos, seminários compartilhados, postagens de 
arte, exposição digital... participamos, em rede, 
de campanhas solidárias e das lutas sociais. Voos 
necessários que movimentaram o Museu, de 
maio até o mês de dezembro. Voos possíveis em 
tempo de pouso...

E nesse Tempo de Voo, se fez o amor, o 
encontro, a despedida, o silêncio, a escuta, a dia-
lógica, a fala, o gesto, o texto, o cartão postal, o 
conserto da parede, o mutirão de limpeza, o pai-
nel em homenagem ao Barboza Leite, a defesa 
do terreno do Terreiro de Joãozinho da Gomeia, 
a agenda ambiental e social...  O que queremos, 
aqui e agora, é compartilhar o registro dessas 
experiências do Tempo de Voo inventado coleti-
vamente pelo CRPH/DC e pelo MVSB. 
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DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS 

Em meio à pandemia da Covi-19, o Museu Vivo 
do São Bento reafirma a SOLIDARIEDADE como 
um dos seus princípios fundantes e, também, da 
Museologia Social.

Com a necessidade de isolamento social, 
imposta pela pandemia, muitas famílias tive-
ram seus meios de sustento reduzidos de forma 
drástica. São trabalhadores informais, vendedo-
res ambulantes, prestadores de serviços que, de 
uma hora para outra, tiveram que paralisar suas 
atividades e se recolher, numa tentativa de frear 
a disseminação do vírus. As escolas também fo-
ram fechadas, e muitas crianças ficaram sem a 
possibilidade de receber a merenda escolar, sua 
garantia de alimentação diária, muitas vezes.

Numa tentativa de amenizar o impac-
to desse contexto, o MVSB e seus profissionais, 
juntamente com outros grupos e instituições 
como o Movimenta Caxias, MNU e VIVA RIO, fi-
zeram chegar algumas cestas básicas e cartões 
alimentação para algumas famílias do bairro e 
do Grande São Bento. Foram atendidas, por essa 
ação, nossos Jovens Agentes do Patrimônio, inte-
grantes da Roda de Capoeira, Mulheres Artesãs, 
famílias das comunidades vizinhas à nossa Sede.

O MVSB se sente agradecido por fazer 
parte dessa  grande rede de colaboradores , par-
ticipando dessa ação solidária, que contou com 
o envolvimento de muitas  pessoas na arrecada-
ção, no levantamento das famílias, bem como  
na distribuição das cestas.
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SETEMBRO | 1º repasse

SERVIÇO : R$1250,00 

• Produção de painel artístico em home-
nagem ao centenário de Barboza Leite, 
em grafite, na parede lateral da Sede 
Administrativa do Museu Vivo do São 
Bento.

CONSUMO: R$1250,00

• Compra de tintas e outros materiais de 
pintura para a produção do grafite.

 
 
OUTUBRO | 2º repasse

SERVIÇO : R$1250,00 

• Produção de cartões postais comemorati-
vos do centenário de Barboza Leite.

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.

UTILIZAÇÃO DE RECURSOS 
REPASSE MUNICIPAL

Em conformidade com a Lei nº2672, de 4 de 
novembro de 2014, fica estabelecido o pa-
gamento de despesas, no valor máximo de 
R$5.000,00, pelo regime de suprimento de fun-
dos 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 2 repasses de supri-
mentos aos Centros. Segue um demonstrativo 
da utilização dos recursos utilizados pelo CRPH.
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No documento fundador do CRPH e do Museu 
Vivo do São Bento, fica evidenciado que as ins-
tituições 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, seminá-
rios e rodas organizadas pelas universidades, 
espaços culturais e educativos. No processo de 
formação considerou-se como central a impor-
tância da pesquisa produzida pelos estudantes, 

pelos professores e por moradores/pesquisado-
res, valorizando-se a autoria e a constituição de 
sujeitos produtores de conhecimento. Afirmava-
se assim, a perspectiva de uma produção coletiva 
de conhecimento acerca do território local. O ca-
minho 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 identifica-
ção 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
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relacionado à temporalidade estudada. O MVSB 
oferece todo o material utilizado nos encon-
tros: músicas, powerpoints, dissertações, teses, 
artigos e vídeos apresentados. O curso e a cer-
tificação são gratuitos. Durante a sua realização, 
ocorre ainda venda ou lançamento de livros, 
inauguração de exposição e convites para as de-
mais atividades do curso. 

O início do curso estava previsto para 
março, mas apenas os participantes da par-
te 5 tiveram a primeira aula, no dia 14. No dia 
16 de março iniciou-se o isolamento social, o 
que resultou no adiamento dos dois cursos. Foi 
mantido a comunicação dos inscritos pela rede 
instituída através do WhatsApp. Através dela, 
divulgamos ao grupo as atividades online reali-
zadas pelo MVSB.

O Curso de Extensão “Os tempos da Baixada” 
organiza-se em 5 partes. Para o primeiro se-
mestre do ano de 2020, planejamos concluir a 
Formação de quem já nos acompanhava há dois 
anos, com a oferta da parte 5, assim como, ofer-
taríamos vagas para parte 1, para aqueles que 
desejavam, e nos solicitavam, iniciar o processo. 
Desta forma, atenderíamos dois grupos, um en-
cerrando e outro iniciando os estudos acerca da 
História da Baixada Fluminense. 

As aulas do curso se realizam na sede ad-
ministrativa do Museu Vivo do São Bento, aos 
sábados, uma vez por mês. Os participantes são 
convidados a colaborar com o lanche comparti-
lhado. Geralmente, durante o curso, ocorre um 
ou dois seminários com pesquisadores apresen-
tando suas dissertações ou teses. No término do 
curso, sempre é previsto um trabalho de campo 
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CURSO LIVRE 
OS TEMPOS DA BAIXADA: 
HISTÓRIA DO MUNICÍPIO 
DE DUQUE DE CAXIAS E DA 
BAIXADA FLUMINENSE

coordenação
Marlúcia Santos de Souza

Em setembro de 2020, o SEPE/Núcleo de Duque 
de Caxias entrou em contato com a equipe de 
formação continuada para propor a realização 
de um curso online sobre a História da Cidade 
de Duque de Caxias. A equipe do MVSB concor-
dou com a proposição e pensou em um curso 
de cinco encontros, sendo o último no forma-
to de seminário. Havia de ser escolhido entre 
o estudo da história mais antiga, dos primei-
ros habitantes até o século XIX, atravessando o 
regime escravista, ou o tempo mais contempo-
râneo e presente. A direção do sindicato sugeriu 
o foco no século XX e XXI com vistas a favorecer 
o entendimento acerca do processo de evolução 
urbana e de constituição do presente. 

Na organização do curso foi possível ainda 
contar com o apoio da FEBF/UERJ - Faculdade 
de Educação da Baixada Fluminense, da Cor da 
Baixada e da ASSAMIH - Associação de Amigos 
do Instituto Histórico. Vale ressaltar que, dentro 
deste contexto, estava sendo desenhada tam-
bém uma parceria entre a FEBF e o MVSB para 
os estudos acerca dos movimentos sociais da 
Baixada Fluminense, inclusive com a realização 
de encontros para trocas com os pesquisadores 
de mestrado. Organização de uma bibliografia 
específica e arquivo compartilhado foram algu-
mas das alternativas construídas. 
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Ao pensar a metodologia do curso, ex-
perimentamos desafios para adequação às 
condições impostas por este tempo de pou-
so, tempo inédito de pandemia, e que exigiam 
novos enquadramentos ainda mais limitados. 
Geralmente uma aula do curso de extensão Os 
Tempos da Baixada tem a duração de quatro 
horas e no formato online duraria uma hora e 
meia. Outro aspecto a se considerar era que, os 
estudos do século XX e XXI eram realizados em 
três blocos presencialmente, com duração de 
um ano e meio ou quinze encontros de quatro 
horas cada um, além dos trabalhos de campo. 
Desafiador pensar, então, como construir um 
minicurso síntese. 

O caminho pensado pela equipe foi o 
da realização de um primeiro encontro, defi-
nindo as fronteiras da Baixada Fluminense e 
apresentação de algumas considerações acerca 
das identidades. A seguir, teríamos um encontro 
apresentando um caleidoscópio da Cidade de 
Duque de Caxias no século XX. A base econô-
mica e os aspectos da evolução urbana foram 
considerados na construção do caleidoscópio. 
Nos dois encontros seguintes, mais dois calei-
doscópios do tempo da contestação, ou seja, da 
presença dos movimentos sociais - do início do 
século XX ao golpe militar e dos anos de 1970 

ao Presente. Nestes dois encontros as tensões 
estavam no centro do debate. E finalmente, o 
encerramento sobre o presente no formato de 
seminário: reestruturação produtiva, unidades 
de conservação, acidentes ampliados e conflitos 
ambientais.

Para dar conta de apresentar os quatro 
encontros caleidoscópios, consideramos ser 
necessário que a apresentação de cada encon-
tro fosse feita por um único pesquisador, o que 
tornaria um tanto exaustivo para o outro que 
assistisse. Para amenizar os impactos dessa a es-
colha, a equipe optou pelo uso de fotografias, 
cartografias e vídeos para ajudar na intera-
ção, além dos chats, é claro. No início de cada 
aula, fizemos apresentação de obras publicadas 
acerca da Baixada Fluminense com vistas a de-
mocratizar o acesso a elas.

Apesar de ser um tanto exaustivo uma 
hora e meia com apenas um apresentador, o 
caleidoscópio permite acesso ao olhar pano-
râmico e o reconhecimento do processo ou do 
movimento do homem. Para os historiadores 
o movimento tem importância ainda maior do 
que a análise do fenômeno. Se de um lado, a 
panorâmica ou a meta narrativa pode apresen-
tar leituras não muito aprofundadas, por outro 

https://bit.ly/
TemposDaBaixada01

https://bit.ly/
TemposDaBaixada02

https://bit.ly/TemposDaBaixada01
https://bit.ly/TemposDaBaixada01
https://bit.ly/TemposDaBaixada02
https://bit.ly/TemposDaBaixada02
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lado, permite compreensões singulares do pro-
cesso, da experiência humana.

Em média a presença do público no curso 
sempre superou a duzentas pessoas em cada: 1ª 
aula – 556 visualizações; 2ª aula – 240; 3ª aula 
– 213; 4ª aula 179 e; 5ª aula – 226 até a data 
15/12/2020, totalizando 1413 visualizações. 
Interessante registrar a presença de pessoas de 
outros estados como Bahia, Minas Gerais e São 
Paulo, além de Brasília. Pessoas que moraram na 
cidade de Duque de Caxias anteriormente e que 
gostariam de conhecer a história do lugar, aces-
sar memórias. Vários pesquisadores acionaram 
as aulas posteriormente, já que elas estão gra-
vadas e continuam disponíveis no YouTube do 
Museu Vivo do São Bento. Ainda vale pontuar 
que, durante os meses de setembro e outubro, 
a equipe do MVSB sistematizou as panorâmicas, 
organizou e editou o material fotográfico de 
cada aula. Esta produção já esta sendo utilizada 
pela equipe do MVSB e da FEBF para outras au-
las ou consultas de pesquisadores. 

https://bit.ly/
TemposDaBaixada03

https://bit.ly/
TemposDaBaixada05

https://bit.ly/
TemposDaBaixada04

https://bit.ly/TemposDaBaixada03
https://bit.ly/TemposDaBaixada03
https://bit.ly/TemposDaBaixada05
https://bit.ly/TemposDaBaixada05
https://bit.ly/TemposDaBaixada04
https://bit.ly/TemposDaBaixada04
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MVSB LIVE

É preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperan-
çar; porque tem gente que tem esperança do verbo esperar.
E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera.
Esperançar é se levantar, esperançar é ir atrás, esperançar é 
construir, esperançar é não desistir! Esperançar é levar adiante, 
esperançar é juntar-se com outros para fazer de outro modo… 

Paulo Freire

Paulo Freire soa como um mantra frente 
aos desafios que se apresentaram neste tempo 
e que paralisaram muitas pessoas. Também o 
Museu Vivo do São Bento precisou se reinventar 
e esperançar... esperançar para entender o que 
estava acontecendo, juntar forças e agir de ou-
tra forma.

 O ano de 2020 trouxe consigo muitas 
questões. Tempos inéditos e desafiadores, nos 
quais a humanidade reinventou as práticas 

sociais. A crise sanitária que assolou os quatro 
cantos da Terra gerou medo, insegurança e ex-
pôs o quão singela é a vida.

Ele assistiu muitas despedidas. Em vir-
tude da Pandemia e de outras intempéries, 
perdemos muitos de nossos amores. Deise e 
Leu já não veem o sorriso de suas mãezinhas. 
Marlúcia perdeu o abraço de seu irmão. Muitos 
outros seguem assim enlutados, mas ainda 
esperançando, acreditando que em algum ou-
tro plano reencontraremos nossos queridos. 
Esperançamos porque seguir é preciso e a hu-
manidade ainda carece de guerreiros prontos 
para lutar pela transformação.

Viver em grupo, aprender em conjunto, 
como proposto por Vygotsky, tornou-se custo-
so. Também o Museu Vivo do São Bento parou. 
Parou para entender as transformações que es-
tavam acontecendo. Contudo, seguir era preciso. 
As demandas de um museu social ampliaram-se 
nesse período de crise e isolamento, na mesma 
proporção em que as desigualdades sociais e 
econômicas se multiplicaram.

Tivemos, então, muitos encontros virtuais 
e percebemos que era necessário utilizar a in-
ternet como ferramenta para seguir interagindo 
com aqueles que são muito mais do que pú-
blico, mas que integram o Museu Vivo do São 
Bento. Depois de certa resistência, decidimos 
organizar séries de lives (no mundo digital, a 
palavra significa “ao vivo”, passando a nomear 
as transmissões ao vivo, pela internet, que se 
popularizaram devido à necessidade de evitar o 
contato social a fim de frear a disseminação da 
pandemia de Covid-19) abordando diferentes 
temáticas.

Nossas discussões versaram não ape-
nas sobre a História e o Patrimônio da Baixada, 
mas também sobre as questões que fervilha-
ram no cotidiano, os dilemas éticos e sociais 
que se apresentaram para uma sociedade cujas 
chagas insistem em não fechar. Discutir o pre-
sente fez parte de nossa reinvenção do futuro, 
nossa estratégia para seguir esperançando em 
tempos difíceis. MOVENDO-SE, APESAR DO 
DISTANCIAMENTO...
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NOSSAS RAÍZES AFRICANAS

Ao discorrer sobre as prerrogativas de um 
museu social, Mario Chagas (2014)  afirma que 
trata-se de uma nova ética e de uma nova políti-
ca museológica, pela produção de novos saberes 
e fazeres museais, incluindo uma nova abor-
dagem historiográfica, uma nova construção 
teórica, uma nova configuração museográfica e 
uma nova forma de lidar com as pessoas, rom-
pendo com a mentalidade colonial.

Concordando com o autor, o MVSB rever-
bera as muitas vozes que ecoam na Baixada 
Fluminense. Vozes que apontam para a multi-
plicidade de pertencimentos, de saberes e de 
raízes. Vozes que bradam por uma Baixada onde 
as raízes africanas constituíram e constituem a 
existência das pessoas, estão presentes na rela-
ção cotidiana dos sujeitos com o território, num 
movimento que se contrapõe ao pensamento 

https://bit.ly/MVSBLive01

https://bit.ly/MVSBLive02

colonizador que aponta para uma hierarquia en-
tre os grupos humanos e suas culturas. Partindo 
dessa premissa, entendemos que, discutir a cul-
tura de matriz africana que nos forjou, e nos 
posicionarmos criticamente contra o racismo 
estrutural que marca a sociedade brasileira, era 
de suma importância. 

A série Escravocratas ao Mar surge, então, 
a partir da necessidade de se refletir, do ponto de 
vista do Patrimônio, o que representava o movi-
mento de protesto iniciado na cidade de Bristol, 
na Inglaterra, onde a estátua de um mercador 
de escravos foi jogada num rio, após a morte de 
George Floyd nos EUA. Um ato simbólico que re-
verberou em diversas partes do mundo. A partir 
do debate com pesquisadores, autoridades e ati-
vistas, revisitamos a História e relativizamos os 
monumentos deixados para nós. Monumentos 
esses que exaltam um passado de cativeiro e 
opressão, colocando em xeque nossas verdades 
e tudo o que aprendemos a acreditar.  

https://bit.ly/MVSBLive01
https://bit.ly/MVSBLive02
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A luta por uma sociedade onde não há ra-
cismo e discriminação racial também necessita 
do questionamento dos conhecimentos que 
legitimam tais ideias. Ideias que embasaram a 
construção de uma sociedade onde o racismo 
é estrutural, e que perpassam as instituições 
e as relações que nelas se estabelecem. Ideias 
equivocadas, que apresentam uma normativi-
dade branca, ocidental e europeia, e que nos 
são apresentadas pela sociedade desde o nas-
cimento, desqualificando sujeitos pretos através 
de rótulos, tais como ruim, feio, obscuro... Como 
proposto por Munanga (2005), “todos, brancos e 
pretos, tiveram suas estruturas psíquicas afeta-
das pelas amarras do racismo”.

 Sendo assim, a série constituiu-se um 
convite para que todos nós revisitássemos nos-
sas memórias e jogássemos nossos escravocratas 
ao mar! Ou seja, um convite para que refletísse-
mos sobre tudo aquilo que reforça o racismo 
e a discriminação racial, e que embasa o bran-
queamento, que se converte na necessidade de 
embranquecimento, imposto à população preta. 

https://bit.ly/MVSBLive08https://bit.ly/MVSBLive05

https://bit.ly/MVSBLive07 https://bit.ly/MVSBLive09

https://bit.ly/MVSBLive08
https://bit.ly/MVSBLive05
https://bit.ly/MVSBLive07
https://bit.ly/MVSBLive09
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 Torna-se pedagógico questionar o que 
é visível – nossos monumentos, mitos e alego-
rias,  e também o que é invisível, nossos medos, 
a opressão e, às vezes, a baixa autoestima – na 
medida em que aprendemos, de forma equi-
vocada pela estrutura social do racismo, que 
nossas raízes africanas, nossos ancestrais, valem 
menos que outras raízes ou outros povos.

Em seguida, a série Joãozinho da Gomeia 
reuniu diferentes pesquisadores, autoridades e 
membros da família da Gomeia com represen-
tantes de diferentes estados: Rio de Janeiro, 
São Paulo, Bahia, Minas Gerais, entre outros. 
Abordando aspectos variados, as memórias de 
Joãozinho da Gomeia e a defesa de seu legado 
como patrimônio cultural da cidade de Duque 
de Caxias foram reiteradas e defendidas, de for-
ma que o Museu Vivo do São Bento, mais uma 
vez, ocupou um lugar de protagonismo na luta 
política pela preservação da cultura afro-brasi-
leira, em Duque de Caxias e no Rio de Janeiro.



22

Na década de 1940, Joãozinho migrou para 
o Rio de Janeiro e se estabeleceu na cidade de 
Duque de Caxias, fundando nesta cidade, como 
ficou conhecida, a Gomeia de Caxias, e não de-
morou muito para que Joãozinho se tornasse o 
mais famoso sacerdote afro-religioso do Brasil, 
sendo o principal responsável pelo estabeleci-
mento e a difusão do Candomblé Angola pelo 
sudeste brasileiro. 

Suas memórias e heranças imateriais para 
o patrimônio cultural brasileiro são incontáveis, 
pois, além de sacerdote, Joãozinho da Gomeia 
também foi um grande artista, transforman-
do a estética da própria religião, e também 
incorporando muitos aspectos das tradições 
afro-brasileiras ao cinema, ao teatro de revista, 
à música, entre outros. Apesar das contradições 
do tempo presente, Joãozinho da Gomeia ainda 
é uma das maiores referências da cultura e do 
patrimônio afro-brasileiro em nossa sociedade. 

https://bit.ly/Gomeia01

https://bit.ly/Gomeia02

https://bit.ly/Gomeia03

https://bit.ly/Gomeia04

https://bit.ly/Gomeia01
https://bit.ly/Gomeia02
https://bit.ly/Gomeia03
https://bit.ly/Gomeia04
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https://bit.ly/Gomeia07https://bit.ly/Gomeia05

https://bit.ly/Gomeia06 https://bit.ly/Gomeia08

https://bit.ly/Gomeia07
https://bit.ly/Gomeia05
https://bit.ly/Gomeia06
https://bit.ly/Gomeia08
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Por fim, a série Cuidando do Nosso 
Sagrado, desenvolvida em parceria pelo Museu 
Vivo do São Bento e pelo Museu da República, 
propôs uma reflexão acerca dos desdobramen-
tos da campanha “Liberte Nosso Sagrado”, cuja 
mobilização conseguiu  que uma coleção com-
posta por mais de 500 peças da Umbanda, do 
Candomblé e de outras manifestações da cul-
tura de matriz africana, como o samba, fosse 
retirada do Museu da Polícia e transferida para o 
Museu da República. Outra importante mudan-
ça conquistada, nesse processo, foi a do título 
da coleção: de “Coleção de Magia Negra” para 
“Coleção do Sagrado Afro-Brasileiro”.

https://bit.ly/MVSBLive11

https://bit.ly/MVSBLive12

https://bit.ly/Gomeia09

https://bit.ly/Gomeia10

https://bit.ly/MVSBLive11
https://bit.ly/MVSBLive12
https://bit.ly/Gomeia09
https://bit.ly/Gomeia10
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Nessa série, religiosos, intelectuais e ativis-
tas reafirmaram que, em uma sociedade como a 
brasileira, onde o racismo é estrutural e perpassa 
todas as relações, são fundamentais os debates 
que promovam reflexões acerca do racismo reli-
gioso e do diálogo entre as diversas religiões. O 
reconhecimento do direito ao culto sagrado das 
religiões de matriz africana é uma importante 
frente da luta de diversos setores da sociedade 
contra o racismo e a discriminação racial.

Nesse contexto de proteção e valorização 
do sagrado afro-brasileiro, o Museu Vivo do São 
Bento e o Museu da República reafirmaram seus 
compromissos com uma museologia antirracista 
e deram boas-vindas ao mês de novembro, mês  
tradicionalmente dedicado às reflexões acerca 
da consciência negra, numa referência à morte 
de Zumbi, líder do Quilombo dos Palmares, fi-
gura proeminente que deixou como legado a 
preponderância do combate ao racismo e à dis-
criminação racial. Cabe, no entanto, ressaltar que 
essas reflexões tem fundamental importância em 
todas as suas pautas, em todos os meses do ano.https://bit.ly/MVSBLive13

https://bit.ly/MVSBLive13
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PANDEMIAS, ENDEMIAS RURAIS, 
UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E 
INJUSTIÇAS AMBIENTAIS.

Quando a pandemia forçou o isolamento 
social, foram várias as reflexões que se impuse-
ram aos nossos olhos. O desejo de olhar para 
trás e revisitar as experiências do passado, de ou-
tras pandemias... Quais as causas e os impactos? 
Como as sociedades do passado enfrentaram os 
desafios impostos e o medo da morte? Quantos 
morreram? Como veio a cura? Desejo de olhar 
para a própria Baixada Fluminense que conviveu 
com os impactos das endemias rurais nos sécu-
los XIX e XX, principalmente a malária e a febre 
amarela. Olhar os caminhos da ciência, no ter-
ritório fluminense, nas cercanias da Guanabara, 
parecia uma emergência. Olhar as condições 
ambientais do passado e do presente. Aprender 
com elas e reconhecer o tempo de incertezas 
que se desenha na atualidade. Incertezas acer-
ca da existência e da sobrevivência humana no 

planeta. A incerteza e os extremos presentes na 
mesma temporalidade.

As reflexões acerca da crise climática e 
ambiental ganharam assento, assim como, clari-
ficou ainda mais os descaminhos trilhados pelo 
neoliberalismo no planeta. O isolamento social 
revelou a importância do trabalho como a for-
ça transformadora e geradora de riqueza, mas 
também revelou a extrema desigualdade social 
existente no mundo e, principalmente no Brasil. 
Revelou o racismo estrutural e o machismo cres-
cente e homicida.

Convites e desafios das universidades, de 
parceiros e de instituições da sociedade civil para 
entrarmos na roda de conversa, apresentarmos 
referências das pesquisas sobre o território da 
Baixada Fluminense, olhando para essas experi-
ências, tornaram-se frequentes. Participamos de 
lives sobre as pandemias, as unidades de con-
servação e as injustiças ambientais no território 
local. Concomitantemente, organizamos as nos-
sas próprias lives e as nossas reflexões sobre a 
realidade vivida. Convidamos ainda pesquisado-
res parceiros para entrar na roda. 

https://bit.ly/MVSBLive03

https://bit.ly/MVSBLive04

https://bit.ly/MVSBLive03
https://bit.ly/MVSBLive04
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O Museu Vivo do São Bento guarda, na sua 
constituição, a tipologia de ser um ecomuseu e 
ao mesmo tempo, o seu território é reconheci-
do como de sacrifício ambiental. Vários são os 
sinais de injustiça ambiental que este território 
carrega. Os caminhos da ciência brasileira tam-
bém deixaram sinais na territorialização. As lives  
realizadas ajudaram a olhar para trás e pensar o 
agora e o futuro.

Inicialmente, acreditávamos que a expe-
riência vivida com a pandemia transformaria o 
mundo e o conduziria para as escolhas de maior 
humanização, tolerância, valorização da ciência 
e igualdade social. Entretanto, o que estamos 
vendo são permanências e ampliações da desi-
gualdade social e da desumanização. O aumento 
da agressividade e da destruição devastadora da 
Floresta Amazônica, do Pantanal e das áreas de 
preservação ambiental do Brasil, intensificada 
crescentemente pela desregulamentação e pelo 
desmonte das estruturas de fiscalização, alargou 
ainda mais a gravidade da situação do país e do 
planeta. 

As vivências com as perdas humanas, a 
dor da não despedida do parente morto, a pre-
carização do sistema de saúde, o desgoverno e 
ausência de cuidado com a vida do outro, nos 
fizeram ver a importância de afirmar caminhos 
de reflexão do real. Ele existe e insiste, como 
afirmou Arnaldo Antunes. Logo, tornou-se ne-
cessidade fazer voos contínuos. E se fez voo e se 
fez amor. Não ter medo das sombras e acreditar 
na conexão solidária, humanizadora, reflexiva, 
pesquisadora, indagadora. Não como lampari-
na, mas como espaço do pensar em direção à 
vida. Agradecemos amorosamente as contribui-
ções dos ambientalistas que voluntariamente, 
vieram aquecer este tempo de voo.

https://bit.ly/MVSBLive06

https://bit.ly/MVSBLive10

https://bit.ly/MVSBLive06
https://bit.ly/MVSBLive10
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MUSEOLOGIA SOCIAL, CULTURA 
POPULAR E A DECOLONIZAÇÃO.

No tempo de voo, a museologia social ga-
nhou centralidade nos debates da Antropologia 
e da Museologia brasileira e latino-americana, 
assim como, nos encontros internacionais acer-
ca da decolonização promovidos pelo ICOFOM 
– Comitê Internacional de Museus – e pela 
UNIRIO. Os enfrentamentos sociais em torno do 
racismo estrutural e religioso, dos impactos de 
séculos de colonialidades sobre os povos indíge-
nas e de cultura tradicional, sobre as populações 
latinas americanas, africanas e indígenas, prin-
cipalmente, visibilizaram tensões e reflexões 
no campo museal. Bruno Brulon Soares, pro-
fessor de Museologia da UNIRIO, coordenador 

do ICOFOM e do VIII Seminário Internacional 
de Museologia Experimental, afirmou que o sul 
e a museologia social estão movimentando as 
agendas da museologia do norte. Solicitações 
de repatriação de acervos, lutas populares pelo 
direito a memória e a museu, produção de co-
nhecimento popular crítico a ciência moderna, 
experiências de museologia como ferramenta 
de lutas sociais e de evidências histórias invisibi-
lizadas, problematizações acerca dos acervos e 
dos museus tradicionais, construções de museo-
grafias populares e produção de novos sentidos 
e metodologias para a curadoria, são alguns 
dos aspectos que tem aquecido o debate mu-
seal internacional. Toda essa discussão, esteve 
presente na primeira Ciranda de Conversa orga-
nizada pelo MVSB, chamada Museologia Social, 
Colonialidades e Decolonialidades.https://bit.ly/

CirandaConversa01

https://bit.ly/CirandaConversa01
https://bit.ly/CirandaConversa01
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No segundo encontro da série Ciranda 
de Conversas, entitulado Os Pobres: sua Arte e 
Cultura, Leu Cruz (diretora do MVSB), Leandro 
Vieira (carnavalesco), Luiz  Vaz (gestor de pro-
jetos sociais e ativista cultural) e Victor Bruno 
(físico, ogã e criador do Projeto Barracão, dedi-
cado a aprendizagem musical), discutem  a  arte, 
a  cultura  e  o conhecimento que emanam dos 
pobres. Pobres que reivindicam seu protagonis-
mo social. A potência, que nasce nos espaços 
menos favorecidos, atravessa toda conversa as-
sim como um recorte de classe e raça. 

Os debatedores discutem a necessidade 
da mudança de foco das carências dos grupos 
sociais para seus anseios. O termo “comuni-
dades querentes” é alardeado por todos. Em 
comum,  os convidados têm a origem nos ter-
ritórios pobres do estado do Rio de Janeiro,  o https://bit.ly/

CirandaConversa02

que os permite refletir sobre esses espaços com 
propriedade.

Num movimento contra hegemônico, o de-
bate dirige seu foco para legitimar a produção 
que vem de mulheres e homens pobres,  e a trans-
formação social que esses sujeitos  promovem.

https://bit.ly/CirandaConversa02
https://bit.ly/CirandaConversa02
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OUTRAS ATIVIDADES DE 
FORMAÇÃO EM PARCERIA

Do pouso veio o desejo de voo. Desejo 
coletivo, demandas do coletivo, dos parceiros 
e do MVSB. Várias experiências foram sendo 
instituídas em parceria para dar conta do en-
frentamento do inédito, do distanciamento 
social. Desejo de conexão, de comunicação e de 
manutenção de reflexões acerca da conjuntura 
vivida. Desejo de atravessar a ameaça da mor-
te com sinais de vida e de laços amorosos. As 
dificuldades existentes, de um lado e de outro, 
indicaram caminhos de junção de energias, de 
solidariedade, de experiências mais comunais. 
Assim, levantamos voos.

AULAS SEMANAIS PARA O  
PRÉ-VESTIBULAR COMUNITÁRIO:  
UMA PARCERIA ENTRE O MUSEU VIVO 
DO SÃO BENTO E O CENTRO  
DE FORMAÇÃO PAULO FREIRE

Uma dessas parcerias se estabeleceu com 
o Centro de Formação Paulo Freire e o seu Pré-
vestibular comunitário, para os negros, para os 
jovens populares. Parceiros de longa data. Em 
tempos anteriores, realizamos experiências con-
juntas: aulas no MVSB, percursos, idas nossas 
ao Centro Cultural Dom Helder Câmara para 
rodas de conversas, estudos sobre a Baixada 
Fluminense. O isolamento imposto exigiu da co-
ordenação do pré-vestibular buscar apoio para 
as aulas online. Estabelecendo mais essa ação 
conjunta, uma vez por semana daríamos uma 
aula para os jovens transitando o eixo Cultura 

e Cidadania com aulas de História do Brasil e 
local, temáticas sociológicas, filosóficas e cultu-
rais. Três componentes da equipe de formação 
assumiram essas aulas. O conteúdo de cada aula 
passou a ser negociado entre a coordenação 
do Centro Paulo Freire e a equipe. As aulas fo-
ram transmitidas e gravadas pelo Facebook. O 
contato que estabelecemos com os estudantes 
só foi possível através dos chats. Em vários mo-
mentos, a equipe do Centro de Formação Paulo 
Freire postava textos complementares, link de 
filmes, sugestões de leituras de obras digitais. 

Na avaliação do trabalho, a coordenação 
do Centro de Formação Paulo Freire, identifi-
cou as nossas dificuldades tecnológicas e a dos 
estudantes. Contudo, como as aulas ficaram gra-
vadas no Facebook do Centro, elas foram sendo 
assistidas pelos jovens quando eles conseguiam 
acesso à internet. Destaca-se, nesse contexto, o 
acesso às aulas por pessoas que não fazem par-
te do pré-vestibular, o que indicou um alcance 
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além do muro do grupo alvo. Segundo a equipe 
do Centro, o fato da equipe do Museu ser com-
posta por pesquisadores favoreceu ensaios de 
profundidade e de afi rmação da territorialida-
de Baixada Fluminense, integrada a História do 
Brasil e do mundo. A fala das aulas trazia a pes-
quisa e a centralidade de visão crítica de mundo. 
Afi rmação da luta por direitos, a comunicação 
acerca dos movimentos sociais e das africa-
nidades. Há um indicativo da necessidade de 
efetivarmos uma avaliação mais profunda para 
pensar caminhos para o ano de 2021.  A coorde-
nação do Centro de Formação Paulo Freire está 
considerando a possibilidade de continuidade 
do formato online para o ano de 2021, ainda 
que o isolamento se acabe. Refl exões que serão 
consideradas no planejamento.

MAIO

05 | Era Vargas (Antônio Augusto)

https://www.facebook.com/170942859673001/
videos/293378724996730/

14 | Cultura e cidadania: patrimônio como 
construção de cidadania (Marlucia)

https://www.facebook.com/170942859673001/
videos/1566246186869677/

19 | impactos da Era Vargas, o Governo Dutra 
e a volta de Vargas até o suicídio (Antônio 
Augusto)

https://www.facebook.com/170942859673001/
videos/755420384995843/

22 | História: Escravidão africana no Brasil e na 
Baixada Fluminense – parte I. (Nielson)

https://www.facebook.com/170942859673001/
videos/560885508140717/

27 | História: Escravidão, confl itos e construção 
da identidade nacional (Marlucia).

https://www.facebook.com/170942859673001/
videos/681142296007702/

29 | História: Escravidão africana no Brasil e na 
Baixada Fluminense – PARTE II. (Nielson).  

https://www.facebook.com/170942859673001/
videos/247499833341387/

JUNHO

02 | Brasil Republicano: Anos 50 e 60 (Antônio 
Augusto)

https://www.facebook.com/170942859673001/
videos/279705989850422/
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08 | História: documentações e a escravidão 
(Marlucia)

https://www.facebook.com/170942859673001/
videos/746173712588877/ e

https://www.facebook.com/170942859673001/
videos/277985266685265/

25 | Cultura e cidadania: História da mulher 
no período colonial e no século XIX – PARTE I. 
(Marlucia)

https://www.facebook.com/170942859673001/
videos/607875566809246/

26 | Anos 50 e 60: história política do Brasil 
e da Baixada Fluminense – PARTE II (Antônio 
Augusto).

https://www.facebook.com/170942859673001/
videos/2608567359409403/

JULHO

08 | Golpe de 64: Brasil e Baixada. (Antônio 
Augusto)

https://www.facebook.com/170942859673001/
videos/1193228354379000/

09 | Cultura e cidadania - debate sobre as 
mulheres no século XIX e século XX – PARTE II. 
(Marlucia)

https://www.facebook.com/170942859673001/
videos/301465357644409/

AGOSTO

21 | Golpe de 64: Brasil e Baixada – PARTE II. 
(Antônio Augusto)

https://www.facebook.com/170942859673001/
videos/905580073299227/

21 | Cultura e cidadania: tema: a mulher no 
século XX pós II Guerra Mundial – PARTE 3. 
(Marlucia)

https://www.facebook.com/170942859673001/
videos/3395761283840197/

28 | Cultura e Cidadania: A Ditadura Civil Militar 
(1964/1985): Brasil e Baixada. (Antônio Augusto)

https://www.facebook.com/170942859673001/
videos/952039971963990/

SETEMBRO

11 | Cultura: entre a razão e a sensibilidade. 
(Marlucia)

https://www.facebook.com/170942859673001/
videos/903901126766628/

https://www.facebook.com/170942859673001/videos/746173712588877/
https://www.facebook.com/170942859673001/videos/746173712588877/
https://www.facebook.com/170942859673001/videos/277985266685265/ 
https://www.facebook.com/170942859673001/videos/277985266685265/ 
https://www.facebook.com/170942859673001/videos/607875566809246/
https://www.facebook.com/170942859673001/videos/607875566809246/
https://www.facebook.com/170942859673001/videos/2608567359409403/ 
https://www.facebook.com/170942859673001/videos/2608567359409403/ 
https://www.facebook.com/170942859673001/videos/1193228354379000/
https://www.facebook.com/170942859673001/videos/1193228354379000/
https://www.facebook.com/170942859673001/videos/301465357644409/
https://www.facebook.com/170942859673001/videos/301465357644409/
https://www.facebook.com/170942859673001/videos/905580073299227/
https://www.facebook.com/170942859673001/videos/905580073299227/
https://www.facebook.com/170942859673001/videos/3395761283840197/
https://www.facebook.com/170942859673001/videos/3395761283840197/
https://www.facebook.com/170942859673001/videos/952039971963990/
https://www.facebook.com/170942859673001/videos/952039971963990/
https://www.facebook.com/170942859673001/videos/903901126766628/
https://www.facebook.com/170942859673001/videos/903901126766628/
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NOVEMBRO

13 | Cultura e cidadania: modelos explicativos 
da economia brasileira – economia agroe-
xportadora, desenvolvimentismo, teoria da 
dependência e neoliberalismo. (Marlucia) 

https://www.facebook.com/170942859673001/
videos/700737080806651/

27 | Cultura & cidadania: a presença indígena 
nas cercanias da Guanabara no período colonial 
e imperial. (Marlucia)

https://www.facebook.com/170942859673001/
videos/399631864572016/

DEZEMBRO

11 | Desigualdades Sociais: Brasil e o mundo. 
(Marlucia)

https://fb.watch/2oN7TaOSLh/

25 | Cultura: entre a razão e a sensibilidade –
PARTE II. (Marlucia)

https://www.facebook.com/170942859673001/
videos/376189616722988/

OUTUBRO

09 | Cultura e cidadania: movimentos sociais no 
Brasil e na Baixada Fluminense no século XX. 
(Marlucia)

https://www.facebook.com/170942859673001/
videos/358337965311835/

26 | Movimentos Sociais no Brasil e na Baixada 
Fluminense – PARTE II. (Marlucia)

https://www.facebook.com/170942859673001/
videos/677836089533911/

30 | Brasil e Baixada nos anos de 1980: 
Redemocratização – PARTE II. (Antônio Augusto)

https://www.facebook.com/170942859673001/
videos/1028945060863293/

https://www.facebook.com/170942859673001/videos/700737080806651/
https://www.facebook.com/170942859673001/videos/700737080806651/
https://www.facebook.com/170942859673001/videos/399631864572016/
https://www.facebook.com/170942859673001/videos/399631864572016/
https://fb.watch/2oN7TaOSLh/
https://www.facebook.com/170942859673001/videos/376189616722988/
https://www.facebook.com/170942859673001/videos/376189616722988/
https://www.facebook.com/170942859673001/videos/358337965311835/
https://www.facebook.com/170942859673001/videos/358337965311835/
https://www.facebook.com/170942859673001/videos/677836089533911/
https://www.facebook.com/170942859673001/videos/677836089533911/
https://www.facebook.com/170942859673001/videos/1028945060863293/
https://www.facebook.com/170942859673001/videos/1028945060863293/
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SEMINÁRIO:  QUESTÃO INDÍGENA  
NA BAIXADA FLUMINENSE.

O Seminário “Questão Indígena na Baixada 
Fluminense” foi pensado com a intenção de 
reunir as principais instituições localizadas 
na Baixada Fluminense que desenvolvem ati-
vidades de ensino, extensão e/ou pesquisas, 
trabalhos ou ações ligadas à temática indígena. 
Inicialmente o seminário seria realizado em um 
único dia, contudo veio o isolamento resultando 
no formato online nos dias 20, 22, 27 e 29 de 
outubro de 2020. 

O seminário reuniu as seguintes institui-
ções: UFRRJ (Campus Seropédica e Instituto 
Multidisciplinar/Campus Nova Iguaçu), UERJ/
FEBF (Duque de Caxias), Museu Vivo do 
São Bento (Duque de Caxias), Instituto de 
Arqueologia Brasileira - IAB (Belford Roxo), 
FABEL (Belford Roxo) e o IFRJ Campus Nilópolis. 
O seminário contou ainda com a presença de 
educadores indígenas e professores do Colégio 

Pedro II (Duque de Caxias) e das redes públicas 
estadual e municipal de Duque de Caxias. 

Além de palestras e mesas com relatos de 
experiências, o evento promoveu ainda um en-
contro entre as instituições participantes, com 
vistas a estimular um intercâmbio na realização 
e divulgação de atividades integradas de ensino, 
pesquisa e extensão sobre a temática indígena 
na Baixada Fluminense. 

Na avaliação da coordenação do evento, 
o seminário superou as expectativas, recebeu 
mais de 300 inscrições e acompanhamentos, 
todas as mesas ocorreram como o planejado, 
as instituições se encontraram virtualmente. 
Para a organização, o seminário foi, de fato, 
uma construção coletiva e colaborativa, feita 
de modo muito dedicado e cuidadoso, reunin-
do diferentes temas, gerações, pontos de vista e 
abordagens. Mas todos(as) os(as) presentes nes-
sa construção têm em comum, cada um com sua 
trajetória, o comprometimento com a temática e 
com as lutas dos povos indígenas. Há expectati-
vas de desdobramentos para o ano de 2021.
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O Seminário foi coordenado pelos pro-
fessores Alexandre Pimentel e Affonso Pereira, 
por meio do Núcleo de Estudos afro-brasileiros 
e Indígenas - NEABI (IFRJ/Nilópolis), com a co-
-realização dos grupos de pesquisa Geopovos 
(UFRRJ-IM/Nova Iguaçu), representados pe-
los professores Emerson Guerra e Roberta 
Arruzzo, e A Cor da Baixada (UERJ-FEBF/Duque 
de Caxias), além do Museu Vivo do São Bento 
(Duque de Caxias), na presença do professor 
Nielson Bezerra. O evento contou ainda com a 
parceria do coletivo Pluriverso, responsável pela 
plataforma que hospedou o seminário. 

MESAS DO SEMINÁRIO

20/10

ABERTURA e MESA 1: “O PAPEL DAS 
UNIVERSIDADES PÚBLICAS NA PESQUISA E 
NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES SOBRE A 
TEMÁTICA INDÍGENA” 

Emerson Guerra (Grupo Geopovos/IM-UFRRJ 
Nova Iguaçu); Nielson Bezerra (Grupo A Cor da 
Baixada/FEBF/UERJ Caxias/Museu Vivo do São 
Bento/FABEL) ; Izabel Missagia (PPG em Ciências 
Sociais UFRRJ – Campus Seropédica) 

22/10 

MESA 2: “RELATOS DE EXPERIÊNCIAS NO 
ENSINO E NA EXTENSÃO” 

Affonso Pereira (NEABI – IFRJ Nilópolis); Marize 
Vieira de Oliveira Pará Reté (Instituto dos 
Saberes dos Povos Originários Aldeia Jacutinga 
/ Associação Indígena Aldeia Maracanã - AIAM 
/ Professora da Rede Municipal de Duque de 
Caxias e do Estado-RJ); Paula Moura Aponè 
Kariri Xocó (Instituto dos Saberes dos Povos 
Originários Aldeia Jacutinga) 

27/10

MESA 3: “A PESQUISA SOBRE A PRESENÇA 
ANCESTRAL DE POVOS INDÍGENAS NA 
BAIXADA FLUMINENSE” 

Marlucia Santos de Souza (Museu Vivo do São 
Bento); Ondemar Dias (Instituto de Arqueologia 
Brasileira - IAB); Luís Rafael Araújo Corrêa 
(Colégio Pedro II - Duque de Caxias) 

29/10 

MESA 4: “A PRESENÇA INDÍGENA 
CONTEMPORÂNEA NA BAIXADA FLUMINENSE”

Ana Maria Silva Pará Poty Kariri (Professora e 
Arte-educadora); Thais Elisa Silva da Silveira 
(Professora da Rede Municipal de Duque de 
Caxias); Alexandre Pimentel (NEABI – IFRJ 
Nilópolis)
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CURSO  BELFORD ROXO:  
NARRATIVAS DA CIDADE

O projeto Belford Roxo: narrativas da ci-
dade consistiu em um WEBSEMINÁRIO em 
formato de lives públicas organizadas pelo  pelo 
Grupo de Pesquisa e Extensão Cultural A Cor da 
Baixada e o Museu Vivo do São Bento, em parce-
ria com o IFRJ-B. Roxo, o SEPE-B. Roxo, a FABEL e 
a Faculdade de Educação da Baixada Fluminense 
– FEBF/UERJ através do PINBA. O seminário foi 
transmitido pela WEBRADIO CENSURA LIVRE e 
contou com ampla divulgação nas redes sociais 
das instituições parceiras e organizadoras. Desse 
modo, estabeleceu-se uma oportunidade para 
um pensamento reflexivo sobre Belford Roxo e 
a Baixada Fluminense, de forma que foi possí-
vel mapear as pesquisas e os pesquisadores do 
território, dialogar com as pesquisas e suscitar 
atravessamentos da memória, da história e de 
outras áreas do conhecimento.

O Webseminário foi organizado em 08 en-
contros realizados às segundas-feiras, entre 19 e 

21 horas. O seu início se deu no dia 28 de julho 
e o seu encerramento no dia 14 de setembro de 
2020. As atividades contaram com pesquisado-
res do Museu Vivo do São Bento, da Faculdade 
de Belford Roxo – FABEL, do IFRJ-Belford Roxo, 
da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 
do Museu Nacional, da Universidade Federal 
Fluminense, da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro e da Universidade de Grandes Dourados. 
Diferentes temas sobre a cidade de Belford 
Roxo e da Baixada Fluminense foram aborda-
dos, como o patrimônio, a memória, a produção 
cultural, a história política, a violência, entre ou-
tros. Ao longo do seminário, tivemos mais de 
500 visualizações em cada encontro. Somando-
se os 08 encontros realizados, pode-se afirmar 
que esse seminário atingiu por volta de 4.000 
pessoas. Ainda registra-se que esse material 
ainda está disponível nas redes sociais e canal 
do YouTube da Rádio Censura Livre. Assim, esse 
material ainda pode ser utilizado como material 
de apoio pedagógico para outras atividades de 
formação.



37

SEMINÁRIO CAXIAS TEM GINGA: 
MEMÓRIA E HISTÓRIA DA CAPOEIRA  
EM DUQUE DE CAXIAS.

No ano de 2019, a capoeira do MVSB reali-
zou rodas de memória com mestres de capoeira 
da Baixada Fluminense com vistas a efetivar o 
registro das trajetórias e dos saberes desta tra-
dição cultural imaterial. Durante a pandemia, 
as rodas de capoeiras com as crianças, jovens 
e adultos que ocorriam aos sábados foram sus-
pensas. Atividades relacionadas à entrega de 
cestas solidárias às famílias foram asseguradas. 
Porém, todas as rodas de memória planejadas 
com os mestres foram adiadas. No início do 
mês de novembro, o mestre Lula e o professor 

Antônio Augusto Braz fizeram contatos com 
os mestres para pensar coletivamente alguma 
atividade para o Mês da Consciência Negra e 
resolveram realizar as rodas online, com trans-
missão na Rádio Capoeira. Planejaram três 
rodas de memória trazendo em cada encon-
tro, a trajetória de dois mestres. As rodas foram 
mediadas por Alexandre Marques, Mestre Lula 
e Antônio Augusto Braz. A realização do semi-
nário contou com a parceria da APPH-Clio, do 
Grupo Nova Geração de Capoeira, da Rádio 
Capoeira, do IFRJ/CeDuc e COEX - Coordenação 
de Extensão em Duque de Caxias. As gravações 
ficaram disponíveis após a realização das rodas. 
Posteriormente a equipe coordenadora irá dis-
ponibilizar os usos do acervo gerado.
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 21 DE OUTUBRO
Roda de Conversa Experiências 

Antropológicas em Museus Sociais no Rio 
de Janeiro: relatos de experiências de lide-
ranças, pré-Evento da 32ª Reunião Brasileira 
de Antropologia, organizado pelo Comitê de 
Patrimônios e Museus da Associação Brasileira 
de Museus.

29 DE OUTUBRO 
Roda de Conversa A Política Cultura 

Viva, como parte das rodadas de conver-
sa Descomplicando Museologia, Patrimônio 
e Memória, organizadas pelo Núcleo de 
Museologia, Território e Sociedade/UNIRIO.

03 DE DEZEMBRO
Mesa de debate Ação Comunitária e 

Museologias Experimentais, como parte do 
VIII Seminário Internacional de Museologia 
Experimental, organizado pelo ICOFOM e pela 
UNIRIO.

O MVSB E OS DEBATES DA  
MUSEOLOGIA SOCIAL

O MVSB também tem sido convidado a 
participar de vários encontros promovidos pe-
las academias para apresentar suas experiências 
e contribuir com os debates museais. Aprende 
também ouvindo as universidades e outras ex-
periências museais das favelas e periferias. Foi 
incorporado ao Guia de Museus de Favelas e 
de Periferias organizado pela Rede de Favela 
Sustentável. Entra no debate, pensa e ajuda a 
pensar, mas também organiza, no interior da 
REMUS – Rede de Museologia Social do Rio de 
Janeiro – as rodas de conversa. Enquanto REMUS 
não quer ficar alheio, de fora das rodas de con-
versa e sim, olhar para o interior da própria 
museologia social para identificar o colonizador 
que também carrega. 

22 DE SETEMBRO 
Mesa de Debate A Organização em Rede: 

suporte para o processo de transformação 
dos museus, organizada pelo Instituto Histórico 
da Câmara Municipal de Duque de Caxias, como 
atividade da 14ª Primavera de Museus, promovi-
da pelo IBRAM.
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Apresentação da obra “Seu Lugar é 
no Museu” de Tatiane Assunpção., disser-
tação sobre o MVSB

Descolonizando a Museologia, obra 
publicada pelo ICOFOM e UNIRIO resul-
tado do VIII Seminário de Museologia 
Experimental e Guia de Museus de Favela 
e Periferias, publicação da Rede Favela 
Sustentável
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PARTICIPAÇÃO EM OUTROS 
SEMINÁRIOS, DEBATES E RODAS DE 
CONVERSA A CONVITE. 

ABRIL

24 | A classe trabalhadora e a Baixada 
Fluminense em Tempos de Pandemia.  
(Nielson Bezerra)

facebook.com/professorarosecipriano

30 | O Dia da Baixada Fluminense: Histórico da 
criação do dia comemorativo e identidade local. 
(Antônio Augusto Braz, Marlucia Santos de 
Souza e Rose Cipriano).

facebook.com/professorarosecipriano

MAIO

05 | Os desafios da pandemia na Baixada 
Fluminense: o caso de São João de Meriti. 
(Nielson Bezerra e Juliana Drumond) 

facebook.com/febf.oficial
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21 | Arte e Cultura. (Oséas Casanova e  
Nielson Bezerra).

facebook.com/seojuniormachado

JUNHO

04 | Duque de Caxias e os crimes ambientais. 
Com Marlúcia Santos de Souza, Helenita Beserra 
e Rose Cipriano. 

facebook.com/professorarosecipriano

17 | Nós somos IFRJ. (Nielson Bezerra).

facebook.com/conselhopcdbr

JULHO

06 | Passados Presentes: o peso da escravidão 
e do racismo na Era da Pandemia. (Nielson 
Bezerra, Vitor Hugo Monteiro e Angélica de 
Oliveira)

10 | A luta por moradia em Duque de Caxias. 
(Marlúcia Santos de Souza) 

facebook.com/
uniaodosestudantesdeduquedecaxias 
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AGOSTO

03 | Queimados em tempos de pandemia: 
saúde, educação e classes populares. (Nielson 
Bezerra e Nilson Henrique). 

facebook.com/febf.oficial

04 | Entrevista com Marlúcia Santos de Souza 
sobre a História da Baixada Fluminense.

diariodorio.com

05 | Pimenta no vatapá: resistência religiosa no 
terreiro da Gomeia. (Antônio Augusto Braz)

Iaras e Pagus

05 | História da formação da Baixada 
Fluminense e desafios históricos e contem-
porâneos da negritude da Baixada. (Antônio 
Augusto Braz, Marlucia Santos, Nielson Bezerra 
e Cândida Machado) 

OABDC

06 | Bate papo online. Diversidade étnico-racial 
no cotidiano escolar: a implementação das leis 
10639/03 e 11645/08. (Antônio Augusto Braz, 
Deise Guilhermina, Marlucia Santos e Nielson 
Bezerra) 

SME/CPFPF (meet)
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07 | Pandemia e Políticas Públicas em Mesquita. 
(Rafael Eugênio e Nielson Bezerra) 

facebook.com/febf.oficial

21 | Escravidão no Recôncavo da Guanabara, no 
Rio de Janeiro colonial. (Nielson Bezerra) 

instagram/historiadaescravidao

26 | Duque de Caxias, a história não conta-
da. (Ivanete Silva, Marlúcia Santos de Souza e 
Nielson Bezerra) 

facebook/Ivanetesilva

SETEMBRO

02 | Covid na Baixada: um debate sobre a reali-
dade da periferia. (Nielson Bezerra)

instagram/autustoperillo 

16 | Sirè dos Saberes. A Infância Africana nos 
Tempos da Escravidão: Narrativas da Diáspora 
na Baixada Fluminense. – IV Encontro das cultu-
ras de Asé. (Nielson Bezerra) 

instagram/encontrodasculturasdease
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24 | Aula inaugural do 3º Curso Defensoras 
Populares da Defensoria Pública. (Marlúcia 
Santos de Souza).

OUTUBRO

01 | Educação popular anti-racista e feminista 
no contexto da Baixada. (Nielson Bezerra) 

facebook/lalihoficial

05 | Papodebel: os desafios de viver em Belford 
Roxo. (Nielson Bezerra e  Vanessa Vicente)

06 | Belford Roxo uma cidade para todos: 
Educação e Orçamento Participativo. (Nielson 
Bezerra)

facebook.com/prof-jose-antonio
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coordenadoras
Risonete Nogueira
Rosenilda Santos

Daqui desse momento
Do meu olhar pra fora
O mundo é só miragem
A sombra do futuro
A sobra do passado
Assombram a paisagem
Quem vai virar o jogo
E transformar a perda
Em nossa recompensa...

(É o que me interessa. Lenine)

Relatar um percurso que se fiou de sobras, 
sombras e assombros nos põe diante do desafio 
de desfiar muito mais do que o de fiar. Estamos 
acostumados a caminhar na direção do futuro 
com as mãos cheias de novelos... Mas, assim de 
repente, o ano de 2020 embolou os fios todos 

e... diante de nós estava O senhor tempo! Um 
tempo Sentido e Pressentido em falta e/ou em 
excesso, e que nos convocava a nos curvarmos 
diante dele, ganhar intimidade, suportar as no-
tícias íntimas que ele nos trazia... Um tempo 
de pouso forçado e necessário. E assim é que 
o Senhor tempo foi nos desfiando como a um 
novelo... Sem muita consciência, os fios foram 
ganhando proporção e função. Alguns fios se 
fizeram ninho, outros fios encorajaram os pas-
sos, teve até fio que se firmou sozinho. Mas a 
maioria deles se uniu em urdiduras e tramas que 
possibilitaram voos... Sim, nesse tempo de pou-
so, o voo se fez! E no programa jovens agentes 
do patrimônio, o afeto foi o fio mais potente 
para assegurar, a um só tempo, o pouso e o voo. 
O assentamento e os passos. O acolhimento e a 
coragem...  

Bartolomeu Campos de Queirós escreveu 
um livro chamado tempo de voo. O primeiro 
verso desse livro declara que o tempo é vivo.



48

Essa declaração, além de fazer ressonância 
com o nosso Museu Vivo, também nos convida a 
reolhar o tempo com mais atenção. Nesse tem-
po de pouso e recolhimento, foi possível verificar 
o tamanho do vínculo que vimos construindo 
com os jovens e crianças participantes do pro-
grama de educação patrimonial do Museu Vivo 
do São Bento, pois pudemos atravessar a exclu-
são digital que foi evidenciada na dificuldade de 
nos encontrarmos em chamadas de vídeo, por 
exemplo, com os recursos possíveis para cada 
um: telefonemas, conversas pelo whatsapp, re-
cados, mensagens e áudios...  O atendimento às 
famílias com cestas básicas e cartão alimentação 
foi um recurso construído com solidariedade e 
parcerias. Os encontros, as conversas, a música 
de Lenine, a história de Mia Couto, os poemas 
de Drummond e de Roseana Murray, o desejo... 

Ah, como foi bonito abrir um de nossos encon-
tros com a Roseana recitando especialmente 
para os jovens um poema de sua autoria, Para 
onde vão? Nesse dia, muito emocionados, fi-
zemos contato com os nossos desejos, os mais 
singelos, como o de Talita, que só queria escutar 
a nossa voz bem de pertinho, ou com os desejos 
coletivos bem mais desafiadores!

Para a prestação de contas, pedimos aos 
jovens e crianças que fizessem um vídeo tra-
zendo algo que seu coração tivesse desejando 
dizer. Alguns deles nos enviaram. Mas a jovem 
Jaqueline me enviou um texto dizendo o quanto 
era difícil pra ela se filmar, se dizer num vídeo... 
E recebendo esse texto e a sua confissão como 
fios absolutamente preciosos, os lanço aqui para 
mais encarnarem este ralato:



49

“2020 foi o ano em que houve aquela pe-
dra no meio do meu caminho. Como Drummond, 
eu nunca me esquecerei... No começo senti mi-
nha vida mudar de um segundo para o outro. O 
ano para o qual eu fiz tantos planos e desejos 
tinha mudado completamente: o que era alegria 
se tornou medo, precaução e saudade; o que 
parecia ser algo que duraria pouco, se tornou 
algo duradouro... Entre saudades e faltas, esse 
ano me fez pensar e refletir sobre a tamanha 
importância de um abraço, de estar ao lado de 
quem se ama e de quem nos faz bem. O que 
mais senti falta esse ano foi de estar presente 
nas rodas de conversa do museu, de estar em 
um lugar em que me sinto confortável, em que 
posso respirar amor. Foi triste ter momentos 
em que parecia que tudo isso nunca iria passar 
ou que nunca mais veria as pessoas que amo 
e que nunca mais poderia abraça-las. Mas eu 
fui revirando meus sentimentos e memórias e 
me lembrei de cada poema que liamos nos en-
contros. Em cada verso e em cada estrofe me 
sentia menos ansiosa, menos sozinha e me 
sentia mais esperançosa.. Foi assim que pude 
lidar melhor com esse tempo e fui me sentindo 
melhor e melhor. E ainda mais quando havia os 

encontros online. Cada palavra me reconectava 
com os momentos em que estivemos juntos no 
museu. Pensar que logo nós iremos nos reen-
contrar me faz bem, me faz respirar, sentir paz. 
Sinto que brevemente teremos mais histórias e 
mais momentos a serem compartilhados, sem 
perder um segundo sequer” 

(Jaqueline. Jovem agente do patrimônio)

Com as palavras e sentimento de nos-
sa querida Jaque, representamos a pulsação 
desse percurso vivido. Com vírus, pandemia, 
isolamento social e tantos, tantos desafios, 
quem sabe buscando responder ao Lenine so-
bre transformar perdas em recompensa, talvez 
em conexão com  a poesia de Roseana e com 
os  nossos desejos mais profundos, cá estamos 
nós reunidos, reinventados, respirando e, com 
Clarice Lispector, perfumando de amor. Num 
tempo vivo, de pouso e de voo, nosso exercí-
cio,  tão sutil quanto precioso, foi o de escolher 
os fios que nos conectavam com o amor e que 
possibilitou nos lembrarmos de que somos uma 
comunidade. Uma comunidade viva, um museu 
vivo de leitores. Sensíveis e bravos leitores! Viva!
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coordenadora
Débora Nunes Cavalcanti

O grupo de Mulheres Artesãs, que se reúne to-
das as quintas-feiras à tarde, no Museu Vivo do 
São Bento, iniciou suas atividades do ano de 
2020 no dia 12 de março. 

Depois de afetuosos abraços (ainda possí-
veis...) e da alegria pelo reencontro, o grupo, já 
em planejamento, decidiu que gostaria de dar 
continuidade às oficinas, iniciadas no final de 
2019, com a artesã Marcelle. Nestas, ela ensi-
naria a fazer xampus, sabonetes, desodorantes, 
máscaras de limpeza e hidratação facial … tudo 
a partir de matéria prima natural, como plantas, 
ervas e flores. 

Também resolveu-se que, posteriormen-
te, dar-se-ía início a uma série de oficinas de 
bordado, visando uma futura exposição com as 
peças criadas pelo grupo. 

Com o fechamento da sede do Museu, por 
conta da pandemia da Covid-19, em 16 de mar-
ço, tornou-se inviável a realização do que havia 

sido planejado inicialmente, e o grupo então 
teve que se reinventar e encontrar uma maneira 
de continuar “se reunindo”, mas com cada uma 
em sua casa.

 “E foi então que o grupo de Whatsapp se 
tornou um instrumento imprescindível, não só  
para a  comunicação como também para a nossa 
unidade. Nele postamos e partilhamos produ-
ções criadas em nossos lares, conhecimentos, 
novas técnicas adquiridas, ações solidárias, troca 
de ideias, receitas e nossos sentimentos, através 
de mensagens de ânimo, exortação, força, espe-
rança, fé…

E assim temos vivido esse ano tão singu-
lar para todos nós, unidas e confiantes de que 
tudo passará em breve e que logo estaremos 
juntas outra vez, para matarmos as saudades e 
vivenciar momentos criativos e felizes em nos-
sas reuniões semanais”.
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Ao reiniciarmos as atividades do MVSB, em 
fevereiro de 2020, já começamos a receber so-
licitações de agendamentos de Visitas Guiadas 
ao território do Museu. Escolas e outros grupos 
foram, então, sendo agendados para essa ati-
vidade, que sempre é bastante solicitada, para 
datas no mês de março e abril. Com o avanço 
do contágio pela COVID-19, e a necessidade 
do isolamento social, decretado à partir do dia 
16 de março, apenas um grupo conseguiu ser 
recebido em nosso Museu. O CEDAC – Centro 
de Ação Comunitária – realizou a visita, guiada 
pelo professor Antônio Augusto, no dia 14 de 
março, com estudantes e professores do curso 
sobre Saneamento Básico.
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Outro roteiro bastante solicitado e reali-
zado pelo MVSB é o que chamamos ToxicTour. 
Nesse roteiro, percorre-se o território do Grande 
São Bento observando as injustiças ambien-
tais por este sofridas. Também em virtude da 
pandemia de covid-19, em 2020, esse rotei-
ro foi realizado apenas uma vez. No dia 10 de 
março, recebemos estudantes e professores da 
Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, 
numa ação em parceria com o Fórum dos 
Atingidos pela Indústria Petroquímica e Gás-
química da Baía de Guanabara (FAPPBG), o 
Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano 
da UFRJ (IPPUR), o Movimento de Saneamento 
de São João de Meriti e o Museu Vivo do São 
Bento. Neste dia, observamos o antigo Aterro 
Metropolitano do Jardim Gramacho, as instala-
ções da REDUC e do polo Petroquímico, a Cidade 
dos Meninos e o Museu Vivo do São Bento.
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ATENDIMENTO AO 
PESQUISADOR

O atendimento ao pesquisador, normalmente, 
ocorre presencialmente, mas não imagináva-
mos viver este tempo de pouso. O fechamento 
do Arquivo e do Museu Vivo do São Bento, im-
posto pelo isolamento social, nos fez pensar 
que estávamos impedidos de prestar esse aten-
dimento. Entretanto, em abril, os celulares 
pessoais da equipe de pesquisa começaram 
a tocar. Pesquisadores com prazos impostos 
e com limites para acessar acervos acerca da 
Baixada Fluminense, nos colocaram de frente de 
uma nova realidade. Assim, estabelecemos uma 
parceria com o Instituto Histórico e começamos 

a atender os pesquisadores. Os HDs pessoais 
passaram a ser nosso principal arquivo para 
atender essas demandas. Entrevistas gravadas, 
encontros online com grupos de pesquisadores, 
envio de documentos por e-mail, indicações de 
pesquisadores e de pessoas para novas entre-
vistas, fotografias de acervos, participação em 
aulas, produção de áudios e transcrição de rela-
tos foram os caminhos possíveis.

Os pesquisadores foram obrigados a se 
adaptarem frente aos limites impostos, mas de-
ram continuidades as suas pesquisas. Entre as 
temáticas apresentadas pelos pesquisadores 
podemos destacar as questões ambientais e cul-
turais, as pesquisas relacionadas ao Museu Vivo 
do São Bento, ao fazer do historiador e a História 
da Baixada Fluminense e movimentos sociais.

PESQUISADORES DO ENSINO 
FUNDAMENTAL

Nesse tempo de voo, vivemos também 
uma experiência muito interessante em parce-
ria com a Escola SESI de Duque de Caxias. Essa 
escola estava agendada para realizar uma aula 

de campo no Museu Vivo do São Bento quando 
foi anunciado o isolamento social, e, por con-
ta deste, essa atividade não pode ser realizada. 
Os professores e a equipe pedagógica, então, 
fizeram contato com a equipe do MVSB solici-
tando a participação em uma aula virtual, para 
conversar sobre a história da cidade de Duque 
de Caxias, a presença negra e indígena em seu 
território, o combate ao racismo e a preservação 
dos patrimônios locais. Equipe do SESI, convi-
dados, estudantes e responsáveis participaram 
de três encontros. Os estudantes do Ensino 
Fundamental participaram opinando, per-
guntando e ofertando contribuições. Foi uma 
experiência surpreendente e agradável, princi-
palmente no que se refere ao reconhecimento 
do interesse das crianças. 

Vale destacar, também, a experiência jun-
to ao pesquisador mirim Jackson, do Ensino 
Fundamental, que nos procurou pesquisan-
do sobre quatro patrimônios da cidade de 
Duque de Caxias. Ele nos enviou uma gra-
vação apresentando suas questões e depois 
gravou a apresentação dele para a professo-
ra em uma aula online. Foi uma experiência 
interessantíssima.

.
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ENCONTRO COM GRUPOS DE 
PESQUISADORES

Uma modalidade nova de atuação do 
MVSB foi se constituindo neste tempo de 
pouso... Através de encontros virtuais com dife-
rentes grupos de pesquisadores de graduação 
e de mestrado, seis experiências foram tecidas 
nesta modalidade. Todos esses encontros foram 
gravados e ultrapassaram o tempo de duas ho-
ras de duração. Vale enumerá-los:

• Encontro com o grupo de pesquisa sobre 
agricultura e movimento camponês na 
Baixada Fluminense, coordenado pela pro-
fessora de geografia da UFRRJ Campus de 
Nova Iguaçu, Roberta Arruzzo;

• Encontro com 30 mestrandos em edu-
cação pela FEBF/UERJ, coordenado pela 
professora Gil Barão e com a contribui-
ção da Doutora Virgínia Fontes. Temática: 
Movimentos Sociais no Brasil e na Baixada 
Fluminense – Anos de 1970 ao Presente.

• Encontro com 30 mestrandos em educa-
ção pela FEBF/UERJ, coordenado pelos 

professores Amália Dias e Nielson Rosa 
Bezerra. Temática: Movimentos Sociais na 
Baixada Fluminense – Início do século XX 
ao Golpe militar. Trocas de informações 
e produções; organização de uma biblio-
grafia específica acerca dos movimentos 
sociais na Baixada Fluminense, e estrutura-
ção de um arquivo específico da temática 
ainda encontra-se em andamento.

• Encontro com os mestrandos, da Univer-
sidade Cândido Mendes, Mônica Maria da 
Silva Souza, Alexandre Ramirez Alonso e a 
orientadora, Katia de Marco, sobre Gestão 
de Museus Sociais em tempo de Pandemia. 
Este encontro proporcionou um espaço 
extremamente rico de reflexões acerca dos 
caminhos construídos pelo MVSB.

• Encontro com o Grupo Brota Clima que 
reuniu 89 jovens das periferias, das favelas 
e da região serrana fluminense para deba-
ter e indicar estudos acerca do bioma Mata 
Atlântica e as principais injustiças ambien-
tais nas cercanias da Guanabara.

• Encontro da equipe do MVSB e dos Jovens 
Agentes do Patrimônio com a pesquisadora 

e arquiteta Cristina Galvão – Mestrado pela 
FAU/UFRJ – acerca de acessibilidade no 
Museu Vivo do São Bento. Esta foi uma 
experiência singular e emocionante. Ao 
propor que a equipe descreve-se as rela-
ções afetivas estabelecidas como percurso 
principal do MVSB, relatos sensíveis e amo-
rosos revelaram o tamanhão da intimidade 
construída.

Também, no segundo semestre, o CEDIM/
UFRRJ Campus de Nova Iguaçu propôs uma 
parceria e a formação da rede Grupos de 
Pesquisadores da Baixada Fluminense e o MVSB 
aceitou o convite. Da parceria com os vários 
grupos surgiu o I Seminário da Rede, com to-
dos os parceiros apresentando o histórico da 
formação constituidora da Instituição e as suas 
experiências de pesquisas sobre o território. Foi 
de suma importância esse momento de autoco-
nhecimento da rede e de suas potencialidades. 
O encontro aproximou ainda mais os grupos e 
apontou as possibilidades de ampliação da in-
timidade e parcerias no que tange a construção 
de pesquisas mais coletivas.
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ATENDIMENTO INDIVIDUAL  
AO PESQUISADOR

O atendimento ao pesquisador também se 
efetivou de forma individualizada e com cará-
ter multidisciplinar. Assessoria na elaboração de 
projeto de pesquisa, entrevistas para as pesqui-
sas em andamento, disponibilização de acervo, 
indicações de pesquisas e de outros pesquisa-
dores, fizeram parte dessa movimentação em 
tempo de pouso. Muitos pesquisadores ex-
perimentavam situação limite, o que exigiu da 
equipe de pesquisa um esforço solidário e de 
articulação para viabilizar o atendimento. Não 
foi possível registrar todos os atendimentos e 
nem as datas de todos os encontros, assim, op-
tamos por não datá-los. Contudo, consideramos 
interessante apresentar os atendimentos que 
foram possíveis registrar com vistas ao reconhe-
cimento das temáticas em foco e dos lugares de 
produções acadêmicas:

Frei Gabriel Dellander 
Graduação em Bens Culturais.  
PUC-Petrópolis. 
Tema: Igreja Nossa Senhora do Parque Estrela.

Cristiano Carvalho 
Mestrado em Ciências Ambientais.  
IFRJ-Nilópolis.  
Tema: Parque Natural da Taquara.

Cristiana Silva dos Santos 
Mestrado. 
UFRRJ. 
Tema: Pantanal da Boa Vista.

Beatriz Leal 
Projeto de doutorado em História. 
UFF. 
Tema: Mulheres viajantes no Rio de Janeiro  
e na Baixada Fluminense.

Fernanda Pessanha Farias 
TCC.  
FAU/UFRJ. 
Tema: São Bento Esporte Clube São Bento.

A pesquisadora apresentou o seu trabalho 
de pesquisa em novembro de 2020 e um 
representante do MVSB acompanhou a 
apresentação.
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Ana Clara de Sales 
Pesquisa do projeto PIBIC-EM. 
UFRJ. 
Tema: Mapeamento de Bens Culturais da Baixada 
Fluminense/ Museu Vivo do São Bento.

Cristiano Ramos de Carvalho 
Mestrado em Ciências Ambientais. 
IFRJ-Nilópolis. 
Tema: O impacto da instalação da Fábrica  
da Coca-Cola na Taquara.

Lisa Ferreira de Souza 
Projeto de mestrado. 
FEBF. 
Tema: As lutas pelo direito a educação  
em Jardim Primavera. 

Neste caso, a pesquisa se deu em parceria  
com o CEPEMHEd.

Marcos Lord 
Mestrado em Educação. 
FEBF/UERJ. 
Tema: Os CIEPS em Duque de Caxias.

Ana Cecília da Costa Silva 
Graduação em Geografia. 
FEBF/UERJ. 
Tema: Remoção da Comunidade Teixeira Mendes.

Juliana Braga e Emilly Mendes 
Projetos Finais em Engenharia Civil. 
UNIGRANRIO.  
Tema: APA São Bento através da aplicação  
do método RAPPAM e Morro do Parque  
da Caixa D’água.

Débora 
Direito. 
UERJ. 
Tema: Regularização fundiária no Parque  
Império – Campos Elíseos.

Claudia Abreu Eiras 
TCC. 
CEDERJ. 
Tema: Teatro Armando Melo. 

Neste caso, a pesquisa se deu em parceria com 
o Instituto Histórico de Duque de Caxias.

Caroline Delfino dos Santos 
Doutorado em Ciências Ambientais. 
UNIGRANRIO. 
Tema: Parque Natural Municipal da Taquara e o 
seu entorno: Um estudo sobre potencialidades, 
desafios e conflitos territoriais.

Giselle dos Santos Siqueira 
Projeto de doutorado. 
UERJ.

Tema: Félix Escobar: trajetória e morte de um 
militante comunista em Duque de Caxias, na 
Guanabara e em Salvador.

Sara Braga Peixoto 
Mestrado em museologia. 
UNIRIO. 
Tema: Museu Vivo do São Bento: o trabalho 
educativo, as exposições e a gestão.

Carolina da Fonseca Schlaepfer 
Graduação em História. 
UFF.  
Entrevista sobre o papel social do historiador.

Andre Mello 
Mestrado. 
IPPUR. 
Tema: Coca-Cola Andina em Duque de Caxias.

Rodrigo de Souza Costa  
Graduação em História. 
UERJ. 
Tema: Fábrica de Pólvora da Estrela  
em Tempo de Ditadura Militar.
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ACHADOUROS

O Projeto Achadouros foi concebido, inicial-
mente, para efetivar um trabalho de pesquisa da 
história das comunidades e instituições culturais 
pouco conhecidas. Um trabalho de investigação 
acerca dos guardados da cidade de Duque de 
Caxias e da Baixada Fluminense. Essa expedi-
ção sempre foi construída a partir do interesse 
de quem mora no lugar ou é militante do movi-
mento cultural investigado. Em alguns casos, o 
Museu foi acionado por professores que traba-
lham em uma escola local e estão interessados 
na história de sua comunidade, ou na constru-
ção de um núcleo de memória na unidade. 

Geralmente, um grupo de pessoas do lu-
gar, ou de educadores, entra em contato com o 
Museu para articular a expedição, indica as pes-
soas que devem ser entrevistadas e disponibiliza 

o acervo existente, quando tem. A equipe do 
Museu realiza uma pesquisa inicial para iden-
tificar as fontes já existentes sobre o lugar e 
cria um arquivo com os materiais encontrados. 
Posteriormente é agendada a data da expedi-
ção, que consiste na ação conjunta de fotografar 
o território ou o espaço cultural, entrevistar os 
moradores do lugar ou os componentes do gru-
po cultural, fotografar os acervos conseguidos. 
Em alguns casos, quando a quantidade de acer-
vo é grande e o entrevistado autoriza, o material 
é levado para ser digitalizado no Museu. Todo 
acervo levantado e construído compõe uma 
coleção com o nome da expedição. Quando é 
possível, as entrevistas são editadas e o material 
final é compartilhado com todos os envolvidos.

Em tempo de pouso, os Achadouros fi-
caram paralisados até que uma professora do 
Bom Retiro entrou em contato com a equipe do 
Museu para obter informações acerca do bair-
ro. Após algumas trocas de informações sobre a 
história do bairro, resolvemos fazer uma edição 
online do Achadouros Bom Retiro. 

https://bit.ly/
AchadourosBomRetiro

https://bit.ly/
AchadourosEliseos01

https://bit.ly/AchadourosBomRetiro
https://bit.ly/AchadourosBomRetiro
https://bit.ly/AchadourosEliseos01
https://bit.ly/AchadourosEliseos01
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Esse formato novo não nos permitiu as-
segurar a fotografia do lugar, sendo esta tarefa 
adiada, todavia, foi possível recolher imagens 
dos baús domésticos. Elas foram enviadas para 
a equipe do MVSB. O acervo já existente no 
nosso arquivo e as fotografias enviadas pelos 
moradores, reunidos e editados, geraram uma 
apresentação utilizada na live.

Assim, ao longo do segundo semestre 
de 2020, o MVSB realizou, em formato de li-
ves, o Achadouros Bom Retiro, o Achadouros 
de Jardim Primavera (em 4 encontros que 
abordaram: o loteamento de Jardim Primavera 
construído por Nelson Cintra, o loteamen-
to Santana do Pilar, construído pela Diocese de 
Petrópolis, o loteamento Vila Maria Helena, com a 
E. M. Anton Deworsak, e o último, com olhares da 
cultura produzida no lugar, trazendo a história da 
Escola de Samba Flor da Primavera e da Escola de 
Música Luar) e o Achadouros Campos Elíseos.

https://bit.ly/
AchadourosPrimavera03

https://bit.ly/
AchadourosPrimavera

https://bit.ly/
AchadourosPrimavera02

https://bit.ly/
AchadourosPrimavera04

https://bit.ly/AchadourosPrimavera03
https://bit.ly/AchadourosPrimavera03
https://bit.ly/AchadourosPrimavera
https://bit.ly/AchadourosPrimavera
https://bit.ly/AchadourosPrimavera02
https://bit.ly/AchadourosPrimavera02
https://bit.ly/AchadourosPrimavera04
https://bit.ly/AchadourosPrimavera04
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https://bit.ly/
RodaDeMemoria01

https://bit.ly/
RodaDeMemoria02

Como a atuação da Paróquia Nossa 
Senhora do Pilar e os movimentos sociais, prin-
cipalmente a luta pelas passarelas e a greve da 
FIAT, apareceram nessas entrevistas, resolvemos 
realizar duas outras lives (Roda de Memória) 
sobre os movimentos sociais e a Paróquia 
Nossa Senhora do Pilar. Várias imagens des-
ses movimentos foram coletadas dos baús dos 
moradores e dos convidados para as lives, am-
pliando assim, o acervo já existente no Museu. 

Para 2021, pretendemos realizar uma outra 
edição do Achadouros Campos Elíseos, trazen-
do as memórias da trajetória do professor Flávio 
e do C. E. Adelina Castro. 

https://bit.ly/RodaDeMemoria01
https://bit.ly/RodaDeMemoria01
https://bit.ly/RodaDeMemoria02
https://bit.ly/RodaDeMemoria02
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O ano de 2020 começou com bastante traba-
lho para essas duas equipes. Com a exposição 
em homenagem ao Centenário de Barboza 
Leite, prevista para ser inaugurada em março 
deste ano, todo acervo conseguido sobre esse 
artista estava sendo organizado, higienizado, 
preparado para compor a exposição. Também 
ocuparam-se de selecionar as obras que seriam 
expostas, cuidando para que as que precisa-
vam ser emolduradas o fossem e, aquelas que 
seriam emprestadas por familiares do artista, 
fossem buscadas e higienizadas. A Equipe de 
Comunicação cuidava das artes para divulgação 
da exposição, para o evento de inauguração e, 
de toda a expografia da mesma, e para tal tarefa, 
contou com a colaboração preciosa e voluntária 
da arquiteta/cenógrafa Beatriz Martiniano.

Paralelamente aos cuidados com o acer-
vo para a exposição, a Equipe de Acervo 
ainda se dedicava à delicada tarefa de digitalizar 

fotos e documentos ligados aos Terreiros de Pai 
Valdomiro de Xangô e de Pai Paulo da Pavuna.

A Equipe de Comunicação também cuida-
va da divulgação e das inscrições do Curso de 
Extensão Os tempos da Baixada (partes 1 e 5).

Com o início do isolamento social, e o fe-
chamento do Museu, todas essas ações foram 
suspensas, e ficamos aguardando o retorno para 
retomá-las. Naquele tempo, acreditávamos que 
esse tempo de pouso fosse ser breve…

Com o passar dos dias e as sucessivas 
portarias emitidas pela Prefeitura de Duque de 
Caxias, prorrogando a suspensão das atividades, 
esse otimismo foi sendo substituído pela an-
gústia da saudade do convívio, da presença, da 
troca com o outro que o MVSB estava acostuma-
do. A Equipe de Comunicação, então, começou 
a pensar maneiras de estabelecer diálogos atra-
vés de suas redes sociais.



67

A primeira ação do MVSB nessa direção foi 
a série de depoimentos, em vídeo ou por escri-
to, que nos foram enviados em atendimento ao 
convite que fizemos a muitos amigos, sobre a 
Baixada Fluminense, em virtude da comemora-
ção do seu dia – 30 de abril – e que chamamos 
de Olhar a Baixada. Esses depoimentos foram 
sendo postados ao longo do dia 30, mas foram 
se espalhando também nos seguintes, pois mui-
tos foram os amigos que desejaram participar 
dessa homenagem ao nosso lugar.

Depois dessa série, percebemos que utili-
zar as redes sociais era o caminho que tínhamos 
disponível para manter o MVSB atuando e 
atuante nesse tempo de pouso forçado, mas ne-
cessário... e voamos…
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Três outras séries de postagens passaram 
a dar notícias do Museu e da riqueza de acer-
vo pesquisado, construído, vivido pelo CRPH e 
pelo MVSB, nesses 15 anos de suas existências… 
e é isso mesmo, nesse ano difícil, tenso, inédito, 
debutamos!

Toda semana, desde então, as séries 
Patrimônios da Baixada, Memórias MVSB e 
Centenário Barboza Leite passaram a mostrar 
imagens de muitos dos patrimônios existentes 
na nossa Baixada, lembranças de grandes mo-
mentos vividos pelo MVSB nesses seus 15 anos e 
obras do artista homenageado do ano, por seu 
centenário, Francisco Barboza Leite. Através dos 
comentários, das curtidas, dos compartilhamen-
tos, nos sentimos um pouquinho mais próximos 
dos amigos e amigas, nesse momento distantes, 
e ainda fizemos muitos outros. Uma alegria que 
nos fez desejar voar mais alto…
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E, cada vez mais, o tempo de pouso se fez 
tempo de voo… voo que é movimento, é re-
sistência, é acontecimento impulsionado pela 
conjuntura e pelo desejo de reiventar a existên-
cia e o fazer!

O canal do YouTube, o Instagram e o 
Facebook do Museu Vivo do São Bento pas-
saram a ser ferramentas fundamentais na 
transmissão de nossas lives, pensadas e organi-
zadas pela Equipe de Comunicação em parceria 
com as Equipes de Educação e Pesquisa, organi-
zando a agenda, assessorando, acompanhando, 
divulgando e publicando os debates online pro-
movidos pelo CRPH/DC e pelo MVSB.

Ainda como parte das atividades pensadas 
para a comemoração do centenário de Barboza 
Leite, a Equipe de Comunicação viabilizou, com 
a utilização dos dois recursos municipais rece-
bidos pelo Museu, a produção do painel Preta, 
rainha da feira. O que essa preta tem? fei-
to em grafite pelos artistas @maisaltodabf e 
@klebertblack, numa releitura autoral da obra 
de Barboza, e a confecção de uma série de pos-
tais com três obras do artista.
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Sem título. 1966. 44cm x 60cm.  
Óleo sobre tela.

Acervo Marcílio Leite

Sem título, 1989. 51cm x 70cm.  
Óleo sobre tela.

Acervo Marcílio Leite

Sem título. 1970. 49cm x 59cm.  
Óleo sobre tela.

Acervo da Família

Casa de Vivenda da Fazenda São Bento 
do Iguaçu e Capela Nossa Senhora do 
Rosário dos Homens de Cor. São Bento, 
Duque de Caxias .

Foto: Filipo Tardim

Sem título. Sem data. 50cm x 65cm.  
Óleo sobre tela.

Acervo Graça Leite

Rio Saracuruna e Balneário Ana Clara. 
Duque de Caxias.

Foto: Filipo Tardim

Rio Inhomirim. Porto Estrela, Magé. 

Foto: Filipo Tardim

Sem título. 1990. 49cm x 60cm.  
Óleo sobre tela.

Acervo a família
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https://www.facebook.com/museuvivodosaobento/
https://www.instagram.com/museuvivodosaobento/
https://www.youtube.com/channel/UCTn2SRVgSrPMq-BbJzssNfQ
https://www.museuvivodosaobento.com.br/

