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Editorial 
Volta Redonda, dezembro de 2022 

 

A Festa Literária de Mambucaba – FLIM  já faz parte do 

calendário cultura do Sul Fluminense. A Vila histórica de Mambucaba, 

distrito do Município de Angra dos Reis, através da Associação 

Mambucaba Sempre Viva (AMSV), pelo quinto ano consecutivo a realiza.  

O impacto educacional e cultural para região é gigante. Abre 

portas da Vila Histórica de Mambucaba, sua história e acaba por nos 

levar a nós mesmos tamanha a sinergia do evento com a região. Não foi 

fácil.  Essa 5ª edição da FLIM não contou com o apoio governamental, 

como nas anteriores. A AMSV se desdobrou e se reinventou para 

realização da Festa que atende a milhares de alunos das redes de 

ensino a região.  

A edição 2022 homenageou o poeta Vinicius de Moraes. Então, o 

já tradicional concurso de poesia se transformou em “Concurso de 

Sonetos” que foi organizado pela Nós Educação Cultural, coordenada 

pela CEO Prof. Aline Reis, parceira desde a primeira FLIM, e a AVL. 

Contou também com apoio de membros da ACILBRAS. Trazemos aqui 

os sonetos vencedores do concurso e os demais 17 sonetos finalistas.   

A FLIM teve importantes lançamentos e a participação de autores 

de Volta Redonda e da Região Sul Fluminense. Temos aqui alguns 

registros. 

A ideia de fazer um número especial da Revista Arigó relacionada 

à FLIM nasceu com um intuito de contar esta história, registrar o 

evento e abrir discussão sobre literatura e cultura na região Sul do 

Estado do Rio de Janeiro. Por isso fizemos questão de incluir a 

programação completa.  

Esperamos que seja o primeiro de muitos números da Arigó-FLIM 

e que essa história esteja sempre ao alcance de todos!  

 

Boa Leitura! 

José Huguenin 

Editor Chefe 
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A Vila Histórica de Mambucaba dá um grande salto em virtude da 

cultura com apresentação da quinta edição da FLIM - Feira Literária de 

Mambucaba. Com o decorrer do tempo, a FLIM ganha uma força 

gigantesca atendendo cada vez mais escolas de toda parte de Angra dos 

Reis. Os alunos saem com uma bagagem amplamente enriquecida, e 

nós adultos também desfrutamos de momentos muito prazerosos. A 

falta de verba e parceria do poder público em nada ofuscou o brilho da 

festa, que na minha opinião foi a melhor de todas as edições. Nossa 

região só tem a ganhar com esse belo projeto cultural. 

Que em 2023 mais parceiros abracem esse projeto que já é sem 

dúvida alguma um sucesso! 

 

Depoimento de Rosângela Mattos.   

Uma das organizadoras FLIM_Mambucaba 2022 
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Contando a história de 
Mambucaba através da poesia 

Cagério de Souza,  

 
  Este texto foi adaptado de uma publicação feita em meu site. 

Trato da história de Mambucaba, apresento fotos e finalizo com um 

poema que foi escrito com a intensão de contar essa história por meio 

de versos do poema . A referência básica para esse trabalho foi o livro 

“Mambucaba, uma história”, de Cimar Pinheiro, capa reproduzida na 

Figura 1.  

UM POUCO DA HISTÓRIA 

Por volta de 1614 chegam os primeiros colonos em Mambucaba, 
plantando em especial a cana de açúcar. 

 

Figura 1 - Capa do livro de Cimar Pinheiro, Mambucaba. Uma história. 
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O Açúcar e a Cachaça - Um dos primeiros colonos, Antônio 
Pedrosa de Alvarenga constrói próximo ao Rio Mambucaba uma capela 
à Nossa Senhora do Rosário, e um engenho de cana. 

Já em 1755, a Vila Histórica de Mambucaba era uma única 
fazenda onde o seu proprietário Manuel da Cunha Carvalho construiu 

uma igreja (onde hoje fica a Praça, próxima a atual escola). A obra se 
findou em 1770. 

Com a morte do Capitão Carvalho, seu sobrinho herdeiro Valério 

de Carvalho destina a igreja ao Bispado de Angra para que a mesma, 
também de Nossa Senhora do Rosário, seja usada como Matriz. 

Em 1802 o Bispado de Angra eleva Mambucaba em Paróquia de 
Nossa Senhora do Rosário de Mambucaba, das margens do rio Taquari, 
até a Piraquara. Para isso, o pároco deveria demarcar a área do 

Cemitério e instalar uma pia batismal. 

Em 1808, D. João VI, ainda Príncipe Regente, eleva Mambucaba 
em Freguesia, no dia 27 de julho. 

Por volta de 1812, Mambucaba começa a fase do plantio do Café. 

E esse ciclo segue com crescimento na região do Vale do Rio 

Mambucaba por muitos anos. 

Em virtude desta Cultura, Mambucaba utiliza seu porto para 
escoar o café produzido em sua região, em parte de São Paulo (região de 

São José do Barreiro) e de Minas Gerais (serra da Bocaina). 

Constrói-se para isso, uma estrada para escoar o Café até 

Mambucaba. 

Equivocadamente, chamam esse caminho de caminho do Ouro, 
quando na verdade, ele foi construído para o Café. Então, o correto, 

segundo Francimar, é chamá-lo de CAMINHO DO CAFÉ, ou Estrada de 
Mambucaba. A  Figura 2  indica esse Caminho.  
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GRANDE PRODUTIVIDADE 

Com o decorrer do tempo, a presença de um porto e o aumento da 
produção do café, surge a necessidade da construção dos casarões e 

sobrados de Mambucaba. 

Mambucaba nessa época, se transforma num grande centro 

comercial, com muitoscasarões, conforme mostra a Figura 3.  

 

Figura 2 – Foto com caminho do ouro na Serra da Bocaina.  Foto de Alexandre Gans. 

Fonte: https://www.chicotrekking.com.br/2016/12/trilha-do-ouro-na-serra-da-

bocaina_31.html 

 

Figura 3 - Casarões e sobrados de Mambucaba no Ciclo do Café 
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Também a igreja precisa de mais espaço. Após longo período de 
obra, em 1863 finaliza-se a atual igreja de Nossa Senhora do Rosário de 
Mambucaba, que até hoje está incompleta. 

Por falta de verba, ficou faltando a construção da sua segunda 
torre, e de toda o lado direito da igreja.  A Figura 4 mostra a Igreja de 

Nossa Senhora do Rosário de Mambucaba 

 

Figura 4  - Igreja de Nossa Senhora do Rosário de Mambucaba 

 

Apesar de todo o apogeu em virtude do café, não podemos 
esquecer a parte triste da História. Mambucaba também prosperou 

graças a mão de obra dos escravizados. 

Em 1849, dos 3192 moradores, cerca de 1368 negros cativos e 
outros 112 pardos cativos. 

A DECADÊNCIA 

Após longo tempo de apogeu, com seu porto, armazéns, nova 

igreja e toda a movimentação comercial, Mambucaba inicia após 1860 
sua decadência. 
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Dois foram os principais fatores para esta decadência do ciclo do 
café: 

Primeiro, a redução em virtude da construção da estrada de ferro 

que escoaria o café de São Paulo e de Minas por trem. 

Alguns anos depois, Mambucaba e toda a região, sofre um ataque 

de uma praga que extermina todo o café da região. 

Hoje, Mambucaba ainda guarda vestígios deste áureo ciclo. 

Entretanto, essa história se apagará, se o patrimônio histórico e a 

própria história não forem conservadas. A Figura 5 mostra o “Sobrado 
de Mambucaba. Busca-se que este espaço seja reerguido, e nele se 

construa o espaço Cultural Mambucaba. 

 

“Mambucaba, salve sua memória"! 

 

 

Figura 5 - Sobrado de Mambucaba 
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A HISTÓRIA EM FORMA DE POESIA 

Mambucaba  
 Da colonização ao Ciclo do Café 

Cagério de Souza 

 
 

Terra Vista, gritou Cabral. 

Logo que avistou o Brasil 

Voltou correndo a Portugal 

E contou ao rei o que ele viu 

 

Para não perder a riqueza 

Que havia no mundo de cá 

As novas terras da realeza 

Portugal precisava povoar 

 

Nas terras de Mambucaba 

Colonos vieram cultivar 

na beira do rio, a capela 

E o engenho pro "canaviá" 

 

Na fazenda Mambucaba 

100 anos depois surgiu 

A nossa primeira igreja 

que o Capitão construiu 

 

A igreja Nossa Senhora 

Do rosário de Mambucaba 

Paróquia, logo depois 

Em 1802 

 

D. João eleva o que um dia 

Já foi um canavial 

De paroquia a Freguesia 

O que agora é cafezal. 
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Um Novo Porto então surgiu 

Para escoar tanto café 

E Mambucaba progrediu 

Com a velha igreja ainda de pé 

 

Pro café que vinha da Serra 

Até Mambucaba chegar 

Colocaram na estrada de terra 

Pedras pra melhor escoar 

 

O café trazia tantos bens 

Tanta gente vinha para cá 

Casarões, sobrados, Armazéns 

Riqueza de não se acabar 

 

A igreja pequena e apertada 

Mal dava pra se entrar 

Antiga e mal conservada 

Estava para desabar 

 

Após 29 anos acaba 

Com luta e muito suor 

A obra em Mambucaba 

Da igreja de uma torre só 

 

Parecia ser pra sempre 

A riqueza e a fartura 

O povo vivia contente 

Com aquela agricultura 

 

Mas tudo que é bom é assim 

Um dia pode se acabar 

A estrada tinha o seu fim 

O trem estava por chegar 

 

Uma praga veio um dia 

Destruir o cafezal  
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Transformando a freguesia 

De Mambucaba em matagal 

 

O comércio acabando 

A ponte já sem movimento 

O povo com sua memória 

Se apagando pelo tempo. 

 

E assim vai-se o passado 

Que não se pode esquecer 

Mambucaba salve sua história. 

Não deixe o passado morrer. 

 

Casarões, igreja e sobrado 

Mostram o teu apogeu 

Recupere o teu passado 

Teu passado é um tesouro 

Que o tempo escondeu. 
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Considerações, reflexões, e alguns 
troços e coisas inesperados da 

experiência em Mambucaba1 

Reykel Diniz de Araújo 

 

Núcleo de Estudos de Cultura Material / Nupecm – UERJ 

Instituto de Memória e Ação Social / IMAS 

 

Desenvolverei sobre algumas coisas que surgiram durante a 

experiência de campo realizada durante a pesquisa e que estão 

associadas a esta rede de relações entre troços antigos e pessoas. 

Parece injusto escrever sobre este estudo de caso2 e não dar certa 

atenção ao Mambucaba Cultura e Arte. Apesar de não ser um objeto de 

estudo, esta estrutura de meados do século XIX merece ser 

mencionada. Não só por estar presente e ter sido integrante importante 

no trabalho de campo, como também por constituir-se como um 

importante nó desta rede envolvida com a herança cultural 

mambucabense. 
 

 
Figura 1 - Mambucaba Cultura e Arte durante a FLIM 2019. Foto autoral 

(23/08/2019). 

 
1 Texto adaptado da monografia “Arqueologia do Costume: um estudo de caso sobre o presente 
arqueológico mambucabense”,  Reykel Diniz de Araujo -  UERJ, Rio de Janeiro - RJ 2021 
2 Estudo de caso presente na monografia, tal qual referencial teórico metodológico 
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A casa é contemporânea a Oca e a ruína do sobrado3. Está bem 

conservada em sua fachada e interior. Apesar de algumas modificações, 

a casa não perdeu sua essência formal e histórica, no que diz respeito a 

estética. É uma grande edificação de dois andares que ficou conhecida 

como Mambucaba Cultura e Arte. Há alguns anos, Cagério ao voltar 

para Mambucaba alugou a casa no intuito de transformá-la em um 

espaço cultural – em falta de resposta quanto à demanda do restauro e 

uso da ruína. Assim como a Oca, a estrutura denominada Mambucaba 

Cultura e Arte pode ser compreendida como um importante nó da rede 

social mambucabense. Nesta retomada de Cagério ao movimento 

cultural mambucabense, ele reergueu a já conhecida Mambuarte, agora 

em companhia da FLIM. 

Além disso, para poder levantar capital e sustentar o espaço, 

Cagério transformou a casa em uma pousada/hostel. Assim, o 

Mambucaba Cultura e Arte também é um espaço que pode ser 

compreendido como de domínio privado, mas que, tem um caráter 

público e ativo nesta rede de relações com o patrimônio. Tal qual a Oca 

Tamoia, o Mambucaba Cultura e Arte também é uma herança antiga 

que é usada, protegida e valorizada pelos moradores. 

Essa estrutura que não tinha sido selecionada como objeto de estudo 

surgiu durante o campo e se desdobrou como um importante agente 

desta rede interligada com o fenômeno patrimonial e as estruturas 

oitocentistas. Em 2019, pude acompanhar a FLIM – Feira Literária de 

Mambucaba – que ocorreu no mês de agosto no Mambucaba Cultura e 

Arte. O evento possuía algumas atividades dispersas pelo bairro – como, 

por exemplo, na Oca. Porém, esteve concentrado no Mambucaba 

Cultura e Arte, principalmente nos dias que acompanhei e que 

choveram. 

Este evento, apesar de ser literário, também tem um caráter 

amplo, abarcando manifestações culturais de todos os tipos. No evento, 

além de referências a história do bairro, e também, aos elementos 

arquitetônicos antigos (como fotografias, pinturas, desenhos e cenários), 

pude testemunhar duas coisas importantes relacionadas a herança 

cultural de Mambucaba: a apresentação do Jongo Bindito Cruz e da 

 
3 Oca Tamoia e Ruína do sobrado foram dois dos três objetos de estudo selecionados para o caso, junto 
com a Igreja N. S. do Rosário de Mambucaba 
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peça teatral “A história de Benedito Noite”. O Jongo Bindito Cruz, 

conforme um dos participantes me contou, é um dos mais antigos de 

Angra dos Reis. Sempre está presente em eventos ou em frente à Igreja 

N. S. do Rosário de Mambucaba, onde se encontram e mantêm as 

práticas. É uma das heranças culturais herdadas e cultivadas pelo 

coletivo de raízes afro-brasileiras de Mambucaba. 

O Jongo Bindito Cruz de Mambucaba é um 

grupo cultural de dança afro-brasileira de base 

familiar, existente na Vila Histórica de Mambucaba, 

na cidade de Angra dos Reis, RJ e mantido e 

repassado pela familia do senhor Sebastião 

Nascimento (sr. Condongo). Mantendo encontro todas 

as quintas feiras as 19h em frente a Igreja Nossa 

Senhora do Rosário (Descrição tirada da página do 

Facebook do Jongo Bindito Cruz de Mambucaba4). 

 

Figura 2- Jongo Bindito Cruz de Mambucaba na FLIM 2019. Foto autoral, 

23/08/2020. 

 
4 Disponível em: https://www.facebook.com/profile.php?id=100013625742877&sk=about_details   
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Sobre a outra apresentação que mencionei, nomeada “A história 

de Benedito Noite” (CIA das Artes), ela também é interligada com a 

história da antiga Freguesia. Esta peça teatral é apresentada desde 

2008, quando foi escrita para um edital da UNESCO. Ela narra à 

história de Benedito Noite, um homem escravizado que foi preso até o 

fim dos seus dias por se perder na mata do filho do infeliz que o 

mantinha cativo. Esta é uma das crônicas presentes no livro “Ouro, 

Incenso e Mirra: narrativas históricas sobre Angra dos Reis” de Alípio 

Mendes (2009). Esta narrativa é bem conhecida pelas pessoas de 

Mambucaba, e, a peça, por já existir há alguns anos, teve diferentes 

atores locais participando, assim como se apresentou em diversos 

lugares. Apesar de ser uma história triste e impactante, também 

representa uma das poucas histórias registradas sobre a vida 

costumeira de Mambucaba no século XIX. A peça é escrita com 

reflexões e algumas adaptações, representando uma releitura da 

história que foi apropriada e transmutada. É também uma das 

heranças culturais de Mambucaba. É importante notar como o cenário 

da peça representa estruturas históricas e a paisagem do bairro 

oitocentista. Os troços de outros tempos encontram uma forma de 

serem também atores da história mambucabense. 

Além disso, vale lembrar de outro movimento interessante: a série 

de vídeos produzidos por Cagério que é nomeado “Mambucaba salva 

sua memória”, publicados no Youtube. Os vídeos gravados com 

moradores antigos, ou por Mambucaba ou no ponto de ônibus atrás da 

Igreja, contam memórias, histórias sobre personalidades do bairro, 

relações das pessoas com as coisas antigas e a paisagem e, causos e 

memórias do passado recente e antigo deste lugar. Graças ao vídeo, 

pude saber sobre a história de uma estrutura curiosa que encontrei 

enquanto explorava o bairro por lugares que eu ainda desconhecia. 

A chamada “Bica da Figueira” no passado era uma das únicas 

três fontes de água do bairro, que descia da Serra da Bocaina até o 

litoral e era canalizada para abastecimento dos moradores. Há certo 

tempo, por causa da construção da Rodovia Rio-Santos, a bica entupiu 

e desapareceu. Conforme um dos vídeos5 “Mambucaba salva sua 

memória” e a narrativa de Senhor Evanir, a pedra que acumula água 

 
5 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=A__hAxDfnX4   
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abaixo da Bica da Figueira atual, era um elemento rochoso que fazia 

parte da antiga Bica. Essa pedra onde a água cai – que já tinha sido 

roubada uma vez, mas foi recuperada e voltou a nova Bica – na crença 

de Seu Evanir, pode ter mais de 200 anos (de uso), tal qual o 

mencionado no livro de Alípio Mendes (1970). 

Quando me deparei com a estrutura da bica fiquei curioso e 

confuso. A estrutura possuía estética de elemento antigo. Porém, havia 

alguns elementos que indicavam pelo menos interferência recente. Só 

pude compreender que aquela estrutura não era antiga, mas, uma 

reconstrução e renovação em memória a original, graças às memórias 

registradas em vídeo na internet. Seu Evanir ao testemunhar a 

destruição de uma herança arqueológica de Mambucaba pela 

construção da rodovia BR-101, se movimentou e tratou de restaurar 

aquela herança cultural de memória e afeto a sua própria maneira e 

nas possibilidades das condições. 

Este é outro evento que demonstra as estratégias e saídas 

encontradas no âmbito do costume para proteger, valorizar e transmitir 

sua herança arqueológica para as próximas gerações – mesmo quando a 

tradição6 não o faz. Ao mesmo tempo, também demonstra o como a 

herança arqueológica mambucabense vai além de materialidade 

oitocentista presente, mas também, herança que desapareceu, foi 

guardada ou enterrada. Mesmo que não estejam diretamente presentes 

os troços do oitocentos estão sempre associados a memória e ao 

costume mambucabense. É curioso perceber como este processo de 

retorno da Bica só pode fluir de tal maneira diante da própria 

destruição do elemento arqueológico na construção da rodovia – que o 

liberta das premências do tombamento de Mambucaba. Não que isto 

tenha sido uma coisa boa – não estou aqui defendendo a destruição do 

patrimônio arqueológico. Porém, na medida em que a antiga bica já não 

estava mais sobre as condições da tombamento, já que ela tinha sido 

destruída e não existia mais, pode ser reconstruída a partir da própria 

agencia do costume, provocada pela apropriação e incorporação destas 

materialidades do passado a identidade e ao habitus mambucabense; 

 
6 Uso o termo tradição, no sentido de hobsbawn (2008), falando sobre a tradição patrimonial (que 
constrói as políticas públicas voltadas ao patrimônio cultural) 
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do desejo de recuperar aquela materialidade de memória e afeto 

perdida. 

Graças a quebra da retórica da perda (Gonçalves, 1996), já que a 

estrutura de fato foi destruída, a agência dos mambucabenses pode 

afetar a paisagem e a memória material, (re)materializando esta herança 

do costume em uma nova coisa. Ao contrário da ruína do sobrado que 

não chegou a ser totalmente destruída, portanto, ainda está amarrada 

as premências da lei, a Bica da Figueira foi reerguida pela valorização e 

afeto do costume mambucabense – da qual o tombamento não deu 

conta de proteger ou reconstruir. 

Conforme o relato de seu Evanir havia uma toca de pedra onde 

era a bica no passado. Segundo ele, a água era limpa e bem gelada, 

podia ser utilizada até mesmo para gelar alimentos e bebidas. Seu 

Evanir comenta que este local, conforme a memória e os relatos de seu 

pai, no passado, era um lugar de encontros e socialização, na qual os 

moradores se encontravam para abastecer a água e também para 

conversar. Ele conta inclusive que sua família possuía o ritual de ir todo 

dia de manhã bem cedo ao acordar, lavar o rosto nas águas geladas da 

bica. 
 

 
Figura 3 - Bica da Figueira. Foto autoral, 31/07/2019. 
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Com autorização da prefeitura, seu Evanir construiu uma 

estrutura com pedras locais, que pudesse revitalizar a Bica da Figueira 

com estética de antiguidade. Ele também utilizou a mesma pedra onde 

a água da antiga bica caia. Canalizou a água diretamente do morro, e 

assim, trouxe de volta a Bica da Figueira. Porém, transmutada em uma 

nova coisa a partir da valorização, da memória e o afeto. Este elemento 

e essas histórias, dizem respeito ao passado recente do bairro e são 

registradas e valorizadas através dos vídeos “Mambucaba Salva sua 

memória” – associados ao Mambucaba Cultura e Arte. Mas também, 

são apropriadas e incorporadas pelos mambucabenses, participando de 

suas vidas e estabelecendo laços. 

Agora, voltando para a Oca Tamoia, irei me aprofundar um pouco 

mais na exposição “Relíquias de Mambucaba”, que aconteceu em 

setembro de 2019 e que pude apreciar no último dia da Mambuarte. A 

exposição conta com objetos diversos que pertencem a moradores de 

Mambucaba, reunindo desde memórias e representações da paisagem a 

coisas antigas, artefatos manufaturados por artistas locais e objetos um 

tanto curiosos. No caso, as relíquias aqui são as memórias e produtos 

culturais de Mambucaba e dos mambucabenses. 

Haviam muitos objetos antigos, pertencentes desde o século XIX 

até períodos recentes. Balanças e pesos comerciais do século XIX, um 

sino de metal, um moedor, são apenas alguns troços que estavam na 

exposição, e que, foram herdados de família pelos moradores. Havia 

também fotos de Mambucaba e pinturas que representavam a paisagem 

antiga e contemporânea do bairro. Algumas pinturas importantes de 

notar são as paisagens sobre telha cerâmica colonial que Milton pinta. 

Sempre é possível ver suas obras nos eventos e nas casas de 

Mambucaba e, podem representar distintos elementos arquitetônicos, 

mas, geralmente, mostram esses troços e a paisagem mambucabense 

do passado recente que é vivo nas memórias dos moradores. 

As pinturas são produzidas sobre suportes materiais que 

pertenciam a estruturas coloniais do bairro. Portanto, são restos 

construtivos (reboco ou telha) que caíram de uma edificação ou que 

foram descartadas após alguma reforma. Algumas destas pertenciam ao 

sobrado da ruína, outras, a Igreja N. S. do Rosário de Mambucaba. É 

importante destacar como o passado é representado no presente sobre 

suportes materiais que atravessaram os tempos, e que agora, se 
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constituem como uma nova coisa, um troço híbrido (Bezerra, 2017; 

Agostini, 2018).  

 

 
Figura 4 - Heranças mambucabenses exibidas na exposição "Relíquias de 

Mambuarte", na Mambuarte 2019. Foto autoral, 22/09/2019. 

 
 

 
Figura 5 - Pintura em telha feita por Milton Barros, exposta na Mambuarte 

2019. O quadro está pendurado em uma das pilastras originais da casa, 

 junto do pilar da estrutura de eucalipto. Foto autoral, 22/09/2019.  
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Figura 6 - Pintura do sobrado da Rua do Comércio e da paisagem 

mambucabense, em telha colonial, feita por Milton Barros e exposta na Mambuarte 

2019. Foto autoral, mãos do autor, 22/09/2019. 

 

 

Além das pinturas em telha, a paisagem mambucabense pode ser 

observada também em mini-quadros pintados sobre pedaços de blocos 

das estruturas coloniais que já caíram no bairro. Os mini-quadros 

pintados por Milton são elementos interessantes que nascem a partir da 

valorização por Mambucaba e, da incorporação das heranças 

arqueológicas a sua própria identidade e vida cotidiana. Na verdade, 

apesar destes elementos originalmente serem parte de edificações 

oitocentistas, e em algum momento, terem sido separados e tratados 

como lixo, hoje estes elementos também podem ser considerados 

heranças arqueológicas. Não só por serem elementos do passado, ou 

que representem as paisagens mambucabenses da memória local. 

Também não só por serem produtos locais. Mas, estes troços híbridos 

são heranças arqueológicas, justamente por que a coisa por si mesmo 

atravessou os tempos se relacionando com a rede mambucabense e 

culminando em um elemento que possuí valor cultural e afetivo muito 

significativo para o contexto. Um resto construtivo ou fragmento de 

ruína, que poderia ter se tornado lixo ou parte de aterro, é transmutado 

e se transmuta em uma obra de arte. Sobre a curiosidade da 

arqueologia, é possível rastrear conexões e relações que atravessaram 
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os tempos e que estão presentes e envolvidos com a coisa – que é um nó 

de sua própria rede. 

Antes que estes elementos caíssem no esquecimento, ou se 

tornassem lixo, ou se tornassem vestígio arqueológico, o agente artista 

interfere no ciclo de vida desta coisa, mudando-a completamente de 

sentido e função – da mesma maneira que essas coisas também 

afetaram o artista, que se tornou autor de obras de arte muito 

significativas em seu contexto. A interferência do artista não profana a 

materialidade, ela faz parte da própria história de vida da coisa. 

Portanto, mesmo que agora sendo uma obra de arte, este 

elemento ainda pode fornecer informações e fruição de caráter cognitivo 

e intelectual voltada para seu corpo material. Porém, as fontes aqui 

estão híbridas e emaranhadas, misturam os tempos, funções, sentidos e 

formas do troço; estão espalhadas tanto no corpo físico da coisa, como 

em suas redes, ou seja, em outros agentes. Portanto, as histórias e 

relações do troço ao longo de sua vida não estão presentes somente em 

seu corpo. Olhar para o troço apenas pensando em seu corpo físico, é 

um movimento que torna os trecos entidades mortas, inertes. O que dá 

vida (Ingold, 2012)7 ao corpo dos trecos são seus movimentos, conexões, 

histórias e transformações em relação com múltiplos e distintos outros 

agentes. Olhar para um treco solitário é olhar para um objeto – algo que 

não tem vida. Portanto, para dar vida as coisas precisamos segui-las e 

deixar que elas nos mostrem suas conexões e sentidos. 

Nas heranças arqueológicas, as ‘fontes’, ou, os campos potenciais 

de fruição cognitiva, não estão localizadas em um único caminho e 

lugar. Estão presentes tanto no troço por sí mesmo como em suas 

redes; na memória, na oralidade ou nas fotografias; em documentos 

históricos públicos e também nos acervos particulares de pesquisa dos 

mambucabenses. Nos costumes e na identidade mambucabense.  

 
7 Ao longo do trabalho e escrita não cheguei a ter contato direto com Tim Ingold, 

nunca tinha lido nenhum de seus trabalhos. Porém, após a defesa ao procurar sobre o 

autor, percebi o como minha abordagem, maneira de pensar sobre as coisas e agir e 

campo vinham sendo influenciadas por seus trabalhos – através de alguns autores 

que usei como referência, como Bezerra (2019), Cabral (2020) e Pellini (2018), por 

exemplo. Portanto, é importante declarar que apesar de haver influencia do autor 
neste trabalho, não utilizei nenhum texto de Ingold diretamente em campo ou na 

escrita – apenas o trouxe na correção final pós-defesa.   
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Um processo em que elementos de matrizes culturais 

distintas são reunidos para formar uma matriz, que 

não é o resultado de uma fusão de referências. Elas 

não se dissolvem no processo de criação de algo novo, 

mas são mantidas de modo a formar um híbrido que 

revela as dissonâncias resultantes da interrelação dos 

elementos ‘originais’ e, assim, conserva a sua 

reconhecibilidade (Bezerra, 2020). 

 

O mais curioso é que algumas destas pinturas podem representar 

justamente o elemento arquitetônico da qual elas tombaram. Este 

paradoxo, em que um pedaço de edificação colonial caído no presente, 

ao se relacionar com um artista, é transformado pelo afeto em uma 

nova coisa: uma coisa que (re)materializa o desmaterializado. Que da 

forma a memória e identidade do artista, que também carrega com sigo 

a identidade e memória de rede mambucabense. Uma coisa que é uma 

herança do costume, que não necessariamente é congelada e estática, 

presa em suas superfícies congeladas (Ingold, 2012). Mas, uma coisa 

que é viva e está sempre em transformação e ação. Esse paradoxo 

mostra o como o significado de herança aqui é muito dispare do 

aplicado no conceito de patrimônio do tombamento. E também, o como 

as coisas do passado podem nos afetar, nos transformar e nos definir: 

como no caso de Milton, que foi me apresentado primeiramente por 

suas obras de arte ímpares. Ao mesmo tempo, ele também pode ser 

definido como artista pelo reconhecimento coletivo de suas obras e 

produções como arte. 

É também importante destacar que a transmutação desses restos 

construtivos em obra de arte, num movimento humilde, mas muito 

significativo, acaba por realizar o que a tradição exige e se propõe a 

fazer de maneira muito criativa e particular. As obras de arte de Milton 

Barros também dão conta de registrar, valorizar e relembrar o passado. 

Elas transmitem este passado para outras pessoas e para as próximas 

gerações. Em consequência, tornam-se símbolo de identidade, de afeto e 

de memória. Tornam-se um nó que constrói o sentimento de 

pertencimento a este lugar. Um dos muitos nós que são amarrados 

pelos próprios mambucabenses a partir de sua convivência com essas 
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coisas, e que, as tornam significativas. Seja como algo notável e 

importante, ou como algo humilde e comum. 

Quando perguntei a mambucabenses se poderiam identificar 

coisas em Mambucaba que eles compreendem como patrimônio da 

comunidade, a resposta geralmente contemplava tanto elementos físicos 

quanto intangíveis: “Além das construções, ou o que resta delas, a Bica 

da Figueira, o Jongo, alguns pratos típicos como o peixe com banana e 

a festa de Nossa Senhora do Rosário (Lucy Sodré, em questinario das 

atividades do grupo de whatsapp “Patrimônio, Afetos e Memórias”, 

2020). Porém, é curioso que mesmo sendo identificados elementos 

culturais heterogêneos na compreensão da herança mambucabense, 

eles frequentemente são categorizados na dicotomia material/imaterial 

Talvez pelos efeitos do fenômeno patrimonial no contexto, os 

próprios mambucabenses incorporaram essa dicotomia. Valorizam e 

apontam heranças como se não houvesse distinção de valor, porém, 

categorizam os elementos sobre a dicotomia – como pode ser percebido 

em campo, quando alguns mambucabenses vão se referenciar a uma 

herança como um patrimônio material ou imaterial. Portanto, a partir 

do que ouvi em campo, é possível perceber a influência dos valores que 

transformam a herança em semióforo, onde alguns princípios da 

tradição são incorporados e reproduzidos. 

Uma interpretação que construí sobre o uso da lógica da tradição 

nos discursos dos mambucabenses, durante os diálogos que estabeleci 

em campo sobre o patrimônio de Mambucaba, é que, esta escolha na 

linguagem pode estar associada a necessidade de legitimar o próprio 

discurso perante um agente especialista. Conforme o diálogo se 

estabelece, os mambucabenses para serem ouvidos e terem seus 

discursos legitimados, necessitam que seu capital intelectual e técnico 

seja posto a mesa – mostrando que não são apenas o “público leigo”. 

Seguindo a compreensão de Bourdieu (1983), os capitais são recursos 

que determinam condições sociais, as possibilidades e caminhos 

possíveis para se jogar o jogo de disputas dos campos sociais em que 

um indivíduo participa. 

Apresentar domínio teórico sobre os valores e premências do 

Estado no campo do patrimônio, e a instrumentalização jurídica sobre 

as regras da tradição, quando os diálogos se estabelecem com outros 

agentes externos, determina não apenas uma posição nas negociações e 
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disputas dentro do diálogo, como também, pode a certa medida, 

legitimar um discurso, construir ou desconstruir assimetrias de poder 

ou saber. Desta maneira, percebo que o fenômeno patrimonial afeta os 

mambucabenses não somente a partir das exigências jurídicas ou em 

sua ação sobre a materialidade. Mas também, a partir da própria 

estrutura cultural e da rede de significados que é construída dentro do 

campo dos estudos de patrimônio – e que é enraizada no contexto 

através do tombamento. 

Esta reflexão foi construída tanto a partir de alguns discursos e 

ações ouvidas em diálogo com os mambucabenses, mas também, a 

partir de meus próprios discursos retomados nos registros. Conforme as 

atividades de campo começavam e eu era um desconhecido, meus 

discursos eram sempre muito colocados sobre conceitos teóricos e em 

textos legais. De certa maneira, aquela era uma forma que eu tinha 

encontrado de me legitimar como arqueólogo e pesquisador, ainda que 

estudante. Com o tempo, tudo aquilo já não fazia mais sentido, já que, 

havia um interesse e reconhecimento pelo meu trabalho. Com a 

experiência de campo e a familiaridade, ao invés de colocar meus 

discursos e conceitos enquanto as pessoas me apresentavam coisas, 

tentava ouvir o que elas me apresentavam e como explicavam aquelas 

coisas a partir de sua própria lógica, para depois tentar associar aquela 

explicação aos conceitos teóricos e traduzi-los no diálogo a minha 

maneira de entender e explicar aquilo. E aqui é preciso citar Mariana 

Cabral (2013; 2016) novamente, já que, este foi um dos momentos que 

o questionamento “e se fossem todos arqueólogos?” me afetou e mudou 

algumas estratégias e ações em campo. 

Existem muitos ‘patrimônios’ em Mambucaba. Porém, ao que 

parece, essas heranças estão invisíveis a tradição. É então que lugares e 

movimentos como a Oca Tamoia e o Mambucaba Cultura e Arte 

surgem, reivindicam e lutam por si só pelas heranças culturais que lhe 

pertencem. É curioso como a Oca Tamoia, um patrimônio material 

tombado, através das pessoas e dos processos que se engendraram na 

história, acabou se tornando um agente potencial na luta em defesa e 

valorização do patrimônio, tanto em relação à herança material quanto 

a imaterial – tal qual o Mambucaba Cultura e Arte. Além disto, esta 

herança material acautelada pela tradição, graças aos agentes e a 
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história do lugar, pode se tornar também suporte de um passado que 

não é protegido e valorizado pelo tombamento. 

Tanto as obras de arte de Milton, como os objetos de estudo – a 

Oca Tamoia, a ruína do sobrado e a Igreja N. S. do R. de Mambucaba – 

representam troços antigos que se transformaram, e que, agora, se 

constituem como novos agentes da rede social de Mambucaba – 

possuindo novas formas de função e interação com as pessoas, assim 

como também, promovendo novas relações sensíveis e afetos. Até 

mesmo a Igreja, que hoje, está semelhante como estava no século XIX, 

tem uma nova função e forma de interagir – como um monumento 

histórico, ou, patrimônio. 

A criação do patrimônio mambucabense, pelas vias da tradição, 

não parece acompanhar as práticas senso-afetivas que se constroem no 

âmbito do costume – apesar de influenciá-las. Mas, como notado 

durante todo trabalho, não é por que a tradição não faz que o costume 

não vai fazer. Aqui, mesmo sem grande apoio da prefeitura ou dos 

órgãos responsáveis pelo acautelamento da herança material, os 

mambucabenses, a sua maneira e na medida do possível, se esforçam, 

se unem, brigam, se abraçam,constroem conflitos e soluções, põem a 

mão na massa e vão à rua. Tudo isso sem grande apoio externo. Ouvi 

de muitos moradores que se queixam do fato de que se o bairro se 

encontrasse do outro lado do Rio Mambucaba e pertencesse ao 

município de Paraty, talvez a história pudesse ser diferente.  

Voltando a Mambucaba, vale destacar que o coletivo da 

Mambucaba Histórica como um todo não é exatamente uma força unida 

em prol do patrimônio. Os agentes ativos nas lutas queixam-se dessa 

desunião, que também em parte é responsável por manter as coisas 

como estão, conforme os próprios moradores. Como disse Rafael Sodré 

em minha primeira atividade de campo, “o que é de todo mundo sempre 

dá briga”. 

As pessoas são muito desunidas, é difícil, acho que o 

povo ta muito desunido, nem só aqui, mas o povo em geral. 

Na vila tem muita gente de fora que não sabe a história 

daqui, então não ta interessado, dane-se o nome, ta cagando 

pra isso, não é importante pra ele. Existem mesmo pessoas 

que brigam por isso e que nem são daqui. Cagério não é 

daqui; o Milton não é daqui. Pessoas que não nasceram aqui. 
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Nem Paulo nem Lucy são daqui, são paulistas, vieram para 

cá há muito tempo. Galera que é daqui mesmo, nascido aqui, 

de família daqui, hoje em dia tem muito pouco. Acho que se 

fosse um pouquinho mais unido, protestasse mais, a gente 

conseguia fazer as paradas. A prefeitura não apoia em nada, 

nem nos eventos que a gente tenta fazer, no máximo manda 

uma caixa de som, pra conseguir uma tenda é um sufoco. 

Angra dos Reis não quer que isso aqui seja um atrativo 

turístico, se quisesse, a gente podia ta anos luz disso daqui. 

Podia estar igual Paraty (Transcrição de fala de um 

mambucabense gravada por áudio, 22/01/2020). 

 

Os conflitos de interesses e relações afetivas, as disputas e 

coletivos que se formam em torno de semióforos do fenômeno 

patrimonial, são fenômenos frequentes e quase prementes dentro do 

campo do patrimônio cultural. Estes conflitos ecoam diretamente no 

patrimônio, mas, principalmente, nos coletivos a sua volta. É possível 

perceber comparando a Igreja N. Senhora do Rosário com a ruína do 

sobrado da Rua do Comércio. A rede de relações que a Igreja mantém 

com as pessoas é mais ampla e intensa. Portanto, nota-se a Igreja 

reformada e em perfeito estado de conservação. Já a ruína, apesar de 

ser também um importante elemento da história deste coletivo, um 

patrimônio de domínio ‘público’ (prefeitura), possui uma rede muito 

mais limitada e concentrada. Com o tempo e com as desventuras, os 

muitos fios que davam potência a ruína acabaram se perdendo e 

tornando a amplitude desta rede menor. 

Alguns moradores com quem conversei, com certa frequência, tem 

sempre reclamações a fazer a respeito do diálogo e da postura do 

“patrimônio”. É curioso que por vezes, ao ouvir a percepção de outros, o 

fenômeno patrimonial é um agente. Também o percebi desta maneira 

algumas vezes. Um agente que todos sabem o que é e que atua em suas 

vidas, mas cada um tem uma explicação distinta e um sentido para 

coisa; uma coisa que não é definida, mas fluida e dinâmica, se 

estruturando e reconfigurando a partir da concepção subjetiva de cada 

pessoa que a concebe – que é interligada com concepções coletivas e 

contextos espaço-temporais. Patrimônio pode ser entendido como uma 

instituição pública responsável por acautelar heranças culturais da 
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nação. Porém, patrimônio também pode representar os agentes e 

especialistas da tradição inventada, ou, a própria instituição da 

tradição. Vale lembrar que aqui o sujeito patrimônio (nesse caso, as 

instituições da tradição) pode referenciar tanto ao órgão fiscalizador 

(IPHAN) quanto à prefeitura de Angra dos Reis (ou, os setores do 

município responsáveis pelo ‘patrimônio’). Nas palavras de um 

mambucabense, “o ‘patrimônio’ não liga pra isso aqui não, por eles já 

tinha até caído. A prefeitura cagou pra Mambucaba”. 

O tombamento se estabelece como uma medida autoritária e 

distante, que infere uma série de premências e condições, obriga as 

pessoas a valorizarem uma memória e referência cultural específica e 

não cria um meio de interação com o coletivo detentor do patrimônio. 

Seja em atividades de educação patrimonial continua e periódica; ou em 

atividades de mediação de patrimônio; ou em desenvolvimento de 

pesquisa; fomento de capital para manutenção das estruturas 

patrimonializadas; promoção de atividades; nada. O tombamento 

somente infere normas jurídicas e estabelece valor a troços velhos. Ele 

não constrói um patrimônio com a comunidade, ele enfia um 

patrimônio a comunidade goela a baixo. 

Existem heranças culturais muito expressivas, profundamente 

enraizadas no costume mambucabense, que interligam este coletivo 

através do sentimento de pertencimento ao lugar e da valorização das 

muitas histórias de Mambucaba. Assim, penso que múltiplas outras 

formas de abordagens e práticas públicas podem ser pensadas e 

executadas aqui em favor da herança cultural de Mambucaba e dos 

mambucabenses. Na verdade, muitas dessas práticas já vêm sendo 

executadas pelos moradores, por vontade e conta própria. Inclusive, 

como pesquisadores, de qualquer campo do saber que se envolve com 

os ‘patrimônios’, temos muito a aprender com as práticas senso-afetivas 

que nascem, se desenvolvem e se transformam no costume – com as 

arqueologias do costume. 
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 A nossa história com a Feira Literária de Mambucaba / FLIM 

começou com o desenvolvimento do TCC do Reykel, mambucabense do 

Perequê que dedicou o trabalho de conclusão de sua graduação em 

Arqueologia, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro / UERJ, para 

pensar os patrimônios acautelados na Vila Histórica de Mambucaba. 

Nos caminhos da sua pesquisa, que tinha o olhar atento para a Igreja 

da Matriz, a ruína do sobrado na Rua do Comércio e uma das casas do 

centro histórico, a Oca Tamoia, Reykel costurou fios para além dos bens 

tombados, acompanhando de perto as políticas locais sobre patrimônio, 

junto ao costume mambucabense (Diniz, 2021). Nos circuitos por onde 

perambulou, Reykel não resistiu em incluir traçados sobre a FLIM, 

encontrando nela palco e protagonismo dessa Mambucaba Histórica, 

em Angra dos Reis / RJ. 

 
8 Bolsista de Iniciação Científica PIBIC-UERJ 
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 Veio a pandemia de covid-19 e a quarta edição da Feira, tão logo 

ela foi possível, ainda em 2021. No ano de 2022, quando estava sendo 

programada sua quinta edição, chegou um convite à nossa equipe para 

integrar o quadro de atividades que aconteceria entre 21 e 25 de 

setembro desse mesmo ano. Foi com grande prazer que participamos 

com o lançamento do livro Entre Lugares, de autoria da Camilla, uma 

dinâmica de Ler-Ouvir-Contar histórias, com base no livro Um 

Vagalume no Mundo da Lua, também de autoria da Camilla, com 

palestra do Reykel sobre seu trabalho na Mostra de Pesquisa, e uma 

oficina de Cartografia Social de nossa equipe com as crianças de 4º e 5º 

anos da Escola Municipal Ignácio During. 

 Nesse ano de 2022, também foi criado o Instituto de Memória e 

Ação Social / IMAS e consideramos nossa participação na FLIM como a 

primeira ação pública do Instituto, em parceria com o Núcleo de 

Estudos de Cultura Material / NUPECM – UERJ. O IMAS, uma 

instituição sem fins lucrativos, propõe Ações na sociedade, levando 

nossas costuras acadêmicas para diferentes ambientes, onde elas 

possam vir a agregar. Ambientes literários, culturais, educacionais, a 

contextos e grupos que se dedicam a pensar políticas de Patrimônio e 

de Memória, bem como o problema do lixo contemporâneo. O instituto 

também se dedica a promoção de cursos e oficinas, além da 

disponibilização online de diferentes acervos. 

Assim, a Arqueologia que temos desenvolvido se interessa em fazer 

perguntas e procurar por respostas, como é usual para quem faz 

ciência em suas práticas de pesquisa. Mas, também, está interessada 

em agir. Por mais que perguntar e procurar por respostas também 

correspondam a ações com peso e relevância social, ainda que 

direcionadas a outros campos de consequências, muitas vezes a 

pesquisa arqueológica não se estrutura enquanto uma Ação Social 

objetiva e circunstanciada, amparada pelo empreendimento científico. 

Portanto, nós temos nos dedicado a utilizar nossa práxis arqueológica 

para agir no mundo, mesmo que a passos curtos e modestos. 

A busca por novos encontros, experiências e narrativas sobre a cultura 

material e patrimônios culturais nos levou, assim, à Mambucaba, 

respondendo ao convite de Cagério de Souza, em nome da FLIM. No 

desenvolvimento da oficina de Cartografia Social, nos organizamos para 

desenvolver uma atividade com as crianças dos 4º e 5º anos da Escola 
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Municipal Inácio During, por sugestão do próprio Cagério. Essa 

atividade começou um mês antes, em agosto de 2022, sendo finalizada 

durante a feira, em setembro. Nosso grupo, coordenado pela professora 

Camilla Agostini, incluía o arqueólogo Reykel Diniz e as estagiárias 

Nicole Almeida Guimarães da Silva , Maria Luyza Mauler e Mariana 

Amaral de Oliveira, as três estudantes do curso de graduação em 

Arqueologia da UERJ. 

No primeiro momento, ainda em agosto, a equipe foi reconhecer a 

Mambucaba Histórica do trabalho do Reykel e palco da FLIM. No dia 7 

agosto, fomos apresentados ao bairro por Cagério, na sua função de 

professor, músico, agitador cultural e agente local do patrimônio. Além 

de nos contar e cantar a história do bairro, ele rodou a Mambucaba 

Histórica conosco, apresentando a arquitetura oitocentista 

remanescente e suas histórias. No dia seguinte, iniciamos a atividade 

com as crianças na escola. Os materiais produzidos por eles nesse 

encontro foram levados para serem analisados, sendo devolvidos às 

crianças quando retornamos no mês seguinte, junto com uma 

exposição chamada: “Meu Caminho por Mambucaba”, que foi doada 

para a escola. Essa pequena exposição ficou exposta na V FLIM, 

durante os dias 23, 24 e 25 de setembro de 2022. Ela trazia os 

caminhos e os lugares da “Mambucaba Antiga” representados em 

mapas que foram traçados pelas crianças com as suas referências da 

Vila História de Mambucaba. Em anexo segue o conteúdo dessa 

exposição para acompanhar a narrativa sobre a atividade, a seguir. 

Na segunda visita, quando retornamos em setembro, nos assustamos 

com uma novidade. Uma intervenção brutal na ruína do sobrado, na 

Rua do Comércio, em decorrência de obras. Um patrimônio tombado 

que atraiu a nossa atenção e nos levou a algumas discussões que foram 

retomadas durante a FLIM, junto ao debate na Mostra de Pesquisa 

sobre o trabalho do Reykel. Também trazemos um pouco dessas 

reflexões para compartilhar aqui. 
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Figura 1: placa de identificação como bem tombado da ruína do sobrado 

da Rua do Comércio, na Vila Histórica de Mambucaba, em Angra dos 

Reis - RJ. Foto: Maria Luyza Mauler, 21/09/2022. 

 

 

 
Figura 2: registro das intervenções no que antes era a ruína do sobrado 

da Rua do Comércio, na Vila Histórica de Mambucaba, em Angra dos 

Reis - RJ. Foto: Reykel Diniz, 23/09/2022. 
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Vamos, então, organizar essa conversa por partes. Primeiro, 

vamos falar da experiência com a oficina de cartografia social. Depois, 

apresentar alguns registros e reflexões sobre o nosso encontro com a 

obra na ruína. Por fim, esticar a conversa que aconteceu durante a 

Mostra de Pesquisa, no último dia da FLIM, quando Reykel trouxe 

temas do seu TCC sobre patrimônio e costumes mambucabenses. 

Trazer as reflexões que surgiram nessa ocasião tem o intuito de esticar 

a prosa. 

 

Oficina de Cartografia Social – o primeiro dia 

 

 A ideia de desenvolvermos alguma atividade com as crianças 

partiu do Cagério, que nos incentivou a multiplicar nossa participação 

durante a FLIM, para além do lançamento do livro Entre Lugares, da 

Camilla. Não tivemos muito tempo para uma aproximação preliminar 

com a própria escola, especialmente com as professoras das duas 

turmas, que, ainda assim, nos receberam com muita atenção, junto à 

direção da escola. 

A oficina teve cinco etapas: 1) uma visita guiada pelo Cagério com 

a finalidade de apresentar nossa equipe à Vila Histórica de Mambucaba; 

2) um primeiro contato com as duas turmas juntas em uma sala de 

aula da Escola Municipal Ignácio During, com a produção de desenhos 

pelas crianças, em uma atividade orientada por nós; 3) análise dos 

desenhos pela a equipe; 4) produção de uma exposição com base na 

análise, que serviu como suporte para continuarmos a conversa com as 

crianças; 5) exibição da exposição durante a FLIM, integrando as tantas 

atividades do evento, com a sua posterior doação para a Escola. 

Chegamos na Vila História de Mambucaba, por volta das onze 

horas de domingo, no dia 7 de agosto. Assim que chegamos fomos 

recebidos por Cagério, que tratou de nos acomodar. Marcamos um 

encontro após o almoço para conhecer a Mambucaba histórica, uma vez 

que Camilla, Maria Luyza e Mariana não estavam familiarizadas com o 

local. A visita guiada se deu da seguinte maneira: em um primeiro 

momento, Cagério como entusiasta do patrimônio local, professor, 

músico e compositor, cantou para nós a história do bairro e da antiga 

freguesia. Em um segundo momento, após as histórias cantadas, fomos 

então guiados por Cagério pelos arredores da Vila, ouvindo um pouco 
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mais sobre sua história. Ao final do dia, estávamos cansados da viagem, 

porém animados e agradecidos pelo passeio. 

No dia seguinte, fomos em direção à escola para a realização da 

oficina, sendo apresentados pela diretora Elizabeth Dias Gomes às 

professoras Rosane Arantes, do quarto ano, e Diolanda Santos Ribeiro, 

do quinto ano, e, por elas, junto com o Cagério, às crianças. Iniciamos a 

atividade dispondo as carteiras em círculo, em uma das salas de aula 

da escola. Assim podíamos observar a dinâmica da atividade a partir do 

centro do círculo, ao mesmo tempo em que, os materiais que 

disponibilizamos (folhas A4, lápis de cor e giz de cera) ficassem de livre 

e igual acesso a todos, sobre uma mesa no meio da roda. 

A professora Camilla iniciou a conversa, contando de onde 

éramos e o que estávamos fazendo ali. Para conhecê-los um pouco, 

também perguntou de onde eram e se sabiam de onde seus pais ou 

avós tinham vindo. Desta maneira, tínhamos uma visada sobre as 

origens plurais do grupo, que iam desde Minas Gerais, Volta Redonda, 

da cidade do Rio de Janeiro, e, também, de diversos lugares da baía da 

Ilha Grande, de Angra, Paraty, ou mesmo do Perequê ou do Sertão de 

Mambucaba. 

 Camilla propôs um desafio às crianças que consistia em pegar 

uma folha de papel em branco e desenhar um mapa do bairro da Vila 

Histórica de Mambucaba – lugar em que se concentraram nossas 

atividades e onde se localizava a escola. Os lápis de cor, giz de cera e 

papel A4 foram disponibilizados para que cada um escolhesse o que 

preferisse. Foram orientados para não utilizarem a cor vermelha. 

Alguns indagaram o porquê, mas foi explicado que ela seria utilizada 

com finalidade específica, logo depois. Fora o vermelho, eles poderiam 

utilizar a cor que quisessem, tanto em lápis de cor, como em giz de 

cera, ou as canetinhas coloridas que alguns tinham. As crianças 

levantaram e pegaram as folhas. Algumas já possuíam materiais, como 

as canetinhas, régua, lápis, borracha, apontador. Outras não, pegando, 

junto com a folha de papel, também lápis e giz de cera. Havia um 

constante empréstimo desses materiais entre os colegas ao lado, o que 

diversificava um pouco as coisas envolvidas para a produção do 

desenho. 

 A maneira pela qual as crianças prosseguiram com a atividade foi 

bem diversificada. Algumas começaram escrevendo seu nome na folha, 
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em cima ou embaixo, mas, a maioria, no verso. Outras começam a 

desenhar livremente, sem colocar informação prévia ou pensar muito. 

Algumas simplesmente travaram de início. Outras por um tempo 

considerável. Os motivos do bloqueio eram variados. Umas 

argumentavam que não conheciam bem a Vila Histórica de 

Mambucaba, por não morarem ali. Outras, que não sabiam como fazer 

um mapa, ou o que deveriam representar no mapa. Enquanto alguns 

pequenos desenhavam com decisão, como se já soubessem o que 

representar, como e onde, outros ficaram esboçando, tentando encaixar 

trecos no espaço, e concertando o desenho por algum tempo ou pedindo 

ajuda para saber como poderiam elaborar o mapa.  

Algumas crianças já começaram utilizando régua, definindo linhas que 

iriam dar base para o desenho: fosse para traçar as ruas em plano de 

topo e organizar os elementos no espaço representado; fosse para 

desenhar as paredes das construções pela perspectiva frontal, das 

fachadas, os representando a partir da percepção experimentada no 

cotidiano.   

Quando as crianças desenhavam a Igreja ou outros elementos 

arquitetônicos de frente, elas acabavam caindo em um modelo de 

desenho frequente entre os pequenos: o da casa quadrada com telhado 

triangular.  Certas Igrejas não pareciam tanto com a forma da Igreja de 

N. S. do Rosário de Mambucaba, mas seguiam outro modelo 

quadrangular e eram referenciadas através de um símbolo de cruz na 

fachada, que nos fez pensar nas igrejas evangélicas as quais muitas 

podiam tecer relações no seu dia a dia. 

As formas de representação da paisagem eram variadas. 

Alternavam entre o plano de topo, a percepção da fachada, e a 

hibridização entre as duas perspectivas. Importante notar que a maioria 

dos desenhos não eram individuais, percebemos e registramos algumas 

duplas, ou trios, que além de compartilharem materiais, cochichavam e 

trocavam opiniões ou ideias. Elas mostravam os desenhos umas às 

outras e seguiam cada um com o seu. Às vezes espiavam o desenho ao 

lado, de canto de olho. Ou, então, se articulavam para pensar e testar 

como produzir o mapa a partir dos materiais disponíveis e lembranças 

do lugar. 

Alguns desenhos eram consideravelmente semelhantes. Pela 

atitude natural pareciam cópias transformadas apenas em detalhes, 
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como ocorre na dinâmica do “telefone sem fio”. Dessa maneira, alguns 

mapas apresentavam a mesma composição, fosse na dispersão espacial 

dos trecos sobre a folha, como no modo de representação da paisagem 

ou nos elementos lembrados e escolhidos  para serem representados. 

Entre os pequenos, eram tecidas algumas críticas. Fosse quando uma 

criança elogiava ou desaprovava o desenho da outra. Ou, então, quando 

dizia que a representação não parecia o que deveria representar: “um 

mapa”. Desta maneira, os desenhos eram traçados individualmente, 

mas, também, costurados coletivamente. Nós acompanhamos sem 

intervir, apenas quando éramos solicitados a ajudar, o que aconteceu 

em poucos casos, uma vez que muitas crianças eram tímidas. 

Quanto mais o tempo passava, as crianças que estavam 

bloqueadas ficavam mais envergonhadas e tendiam a se esconder, 

desviar o olhar. Algumas colocavam o braço na frente, ou por cima, 

para que não víssemos ao passar. Outras viravam o desenho do avesso, 

ou colocavam em baixo da mesa. Uma das crianças chegou a se 

debruçar sobre a folha e voltar o rosto pra baixo, entre os braços 

cruzados, para que não víssemos nem o desenho, nem o seu rosto. 

Um dos meninos que não tinha começado a desenhar parecia 

sentir certa pressão sobre o que representar. Ao perguntar de onde ele 

era, disse que morava no Morro da Serenga (que fica do outro lado da 

BR 101, fora do Centro Histórico). Apesar de morar em Mambucaba, 

esse menino estava mais acostumado com outra Mambucaba em sua 

história. Aquela das pessoas que habitam no morro que se erguia por 

trás da planície em que estávamos. Após algum estímulo, ele começou a 

desenhar, decidindo representar em seu mapa tanto a planície, quanto 

o morro e a estrada – aumentando a escala em relação aos outros 

desenhos. 

Entre os lugares representados nos mapas, a Igreja Nossa 

Senhora do Rosário de Mambucaba estava presente na maioria dos 

desenhos, cerca de 59% deles – em 16 dos 27. Além disso, durante a 

atividade, percebemos que alguns desenhos eram iniciados justamente 

pela Igreja (como um marco zero de referência do mapa). Ambos os 

fenômenos são interessantes de se pensar a respeito. 

Por que a Igreja é um importante referencial na produção dos 

desenhos? Muitas crianças ali não eram da Mambucaba Histórica, ou, 

não tinham intimidade com o lugar. Seria pela centralidade espacial e 
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simbólica da Igreja nas dinâmicas no bairro? Por ser um destaque 

estético na paisagem? Seria por que esse treco existe sobre o status 

(Kopytoff, 2008) de Monumento Histórico da Nação? Ou mesmo, seria 

pela incorporação de capital cultural propagado pelas narrativas e ações 

dos agentes mambucabenses? 

Outro lugar que era utilizado como referência inicial para o 

desenho era a própria Escola M. I. During, ou, então, a Praça Augusto 

Jordão da Silva Vargas, que fica logo na frente da escola, com uma 

imensa figueira e brinquedos. O primeiro lugar a ser desenhado parecia 

ter alguma importância no desenrolar do processo. Logo que a atividade 

começou, percebemos uma criança que começou a desenhar com 

decisão – não pensou muito no que fazer, apenas começou. Ao contrário 

do mapa requerido, ou de elementos arquitetônicos (que estávamos 

esperando), o pequeno transgressor simplesmente começou a desenhar 

o mar e o céu em tons azuis, com ondas quebrando, acompanhados de 

pássaros ao fundo e um sol sorridente e vibrante em tons quentes. Ao 

perguntar ao menino, ele disse que surfava em Mambucaba. No topo da 

grande onda havia desenhado um pequeno surfista. 

 Encerrada a primeira etapa para a produção dos mapas “da 

Mambucaba Histórica”, “antiga”, ali “na Vila”, pedimos para guardarem 

todos os materiais e que  pegassem, então, apenas lápis e canetinhas 

na cor vermelha. Vale destacar que dispúnhamos de certo tempo 

limitado para executar a atividade – de acordo com os ritmos da escola, 

tendo sido todo processo nesse dia realizado em cerca de quatro horas. 

Camilla perguntou o que elas achavam que faríamos com o 

vermelho. As crianças responderam de imediato que “destacar” algo, o 

que foi assentido. Então, foi proposto que circulassem em vermelho os 

trecos que eram compreendidos por elas como “antigos”, “históricos”. 

Após as crianças destacarem os elementos em vermelho, colamos os 

desenhos à frente das carteiras e fizemos uma rápida exposição para 

que pudessem ver os desenhos umas da outras. 

Após a mini exposição e alguns movimentos aleatórios das 

crianças, zanzando por todas as direções e observando os desenhos a 

partir de seu próprio interesse, fizemos um placar no quadro da sala de 

aula para concluir a atividade, observando a frequência dos lugares que 

foram circulados como “antigos” ou “históricos”. Durante a elaboração 

do placar, enquanto as crianças diziam quais lugares haviam circulado, 
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notamos que havia crianças que, ao perceberem que não haviam 

circulado determinado lugar em comparação aos colegas, tentavam, 

discretamente, circular lugares que teriam deixado de fora. Essa 

movimentação foi interrompida por Camilla, que pediu para que os 

pequenos não alterassem o que já havia sido feito, que não se 

preocupassem, já que não havia certo ou errado na atividade. No final, 

o placar ficou com o seguinte resultado: 

 

Lugares Frequência % 

Igreja 16 59,30% 

Escola 13 48,10% 

Casarão 6 22,20% 

Cemitério 6 22,20% 

Praia 5 18,50% 

Escadão 2 7,40% 

Estrada 2 7,40% 

Loja 2 7,40% 

Pracinha 2 7,40% 

Balanço 1 3,70% 

Banco do Perequê 1 3,70% 

Bar 1 3,70% 

Estacionamento 1  3,70% 

Padaria 1  3,70% 

Pedra ao lado da Igreja 1 3,70% 

Plantas e flores 1 3,70% 

Ponto de ônibus 1 3,70% 

Rio Mambucaba 1 3,70% 

Total 27 100% 

 

 

Interessante notar que alguns elementos que reconhecemos como 

naturais eram identificados como antigos, históricos. Como a Praia de 

Mambucaba, a Figueira na praça e as plantas e flores. Ao mesmo 

tempo, elementos construídos recentes também foram destacados pelas 

crianças, como o ponto de ônibus, o escadão, o estacionamento, ou 

mesmo a pracinha e o balanço. 

 Como mencionado, finalizada a atividade nesse dia, com a 

definição do placar, recolhemos os desenhos, com a promessa de que 
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voltaríamos para conversar com eles sobre as coisas que veríamos com 

mais cuidado nos mapas e nas suas escolhas. 

 

Análise dos desenhos 

 

A análise dos desenhos foi feita no laboratório do curso de 

Arqueologia da UERJ, espaço onde o NUPCEM atua. As folhas foram 

espalhadas pelas mesas do laboratório para que pudéssemos nos 

debruçar sobre elas, observando suas similaridades, diferenças e 

peculiaridades. Inicialmente, na observação dos desenhos, íamos 

recordando de cada criança com quem havíamos trabalhado, onde 

estavam sentadas, como agiam quando nos aproximávamos, seus 

nomes, rostos, a fim de criar grupos a partir das representações dos 

desenhos e tentar entende-los melhor. 

 Logo num primeiro momento foi possível perceber algumas 

características similares e distintas nos desenhos. Desenhos iguais, 

frutos da cola autorizada ou da dinâmica natural do telefone sem fio, 

foram os primeiros a serem notados. Apesar de serem desenhos com 

grandes similaridades, mantinham peculiaridades, mesmo que em 

pequenos detalhes. Foram notadas três representações pela via da 

“cola”, contando com seis desenhos de crianças que estavam sentadas 

próximas. 

Observamos também desenhos que estavam organizados como 

mosaicos, estando cada elemento do mapa no limite de um quadrado. 

Esses, por sua vez, faziam pensar em representações de ícones, 

semelhantes à linguagem comum na internet. Ficamos com a dúvida se 

poderiam ser fruto de uma orientação pedagógica, no cotidiano de sua 

formação escolar, para a realização de desenhos. Infelizmente não 

tivemos oportunidade para aprofundarmos conversa e troca 

diretamente com as professoras. 

A perspectiva de fachada também foi algo recorrente nos 

desenhos. Outros optaram pelada vista aérea, de plano de topo. Como 

mencionado, outros ainda misturavam as duas perspectivas. Muitos 

desses mapas continham representações que pareciam soltas no 

espaço, sem nada que as conectasse. Em contrapartida, em outros 

casos, essas representações estavam ligadas por trajetos. Alguns desses 
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trajetos criavam representações semelhantes ao de mapas turísticos, ou 

com um design semelhante a jogos eletrônicos ou de tabuleiro. 

A Igreja Ns.a Sr.a do Rosário, patrimônio tombado e cartão postal 

da Vila Histórica de Mambucaba, foi a representação mais recorrente, 

mas, ainda assim, em alguns casos ela não estava representada ou 

possuía uma forma diferente de como é tradicionalmente desenhada, 

com um quadrado e telhado triangular. Nesses desenhos, as igrejas 

eram referenciadas com o símbolo de cruz na fachada quadrangular, o 

que nos fez pensar nas igrejas evangélicas que também estão no seu dia 

a dia. 

Após essa análise, iniciamos a diagramação da exposição 

projetada para ser montada em folhas de papel cartão e costuradas por 

um longo barbante, semelhante a um varal. Agregamos os conjuntos 

identificados a partir das regularidades e particularidades referidas a 

cima, incluindo as perspectivas e formas gráficas de representação 

cartográfica. Os conjuntos foram organizados pelas seguintes formas de 

representação gráfica: 

 

• Representação das fachadas dos elementos arquitetônicos 

como centrais. 

• Visão cartográfica com pontos soltos no espaço. 

• Pontos soltos relacionados por trajetos (semelhantes a jogos 

eletrônicos, de tabuleiro e mapas de circuitos turísticos). 

• Visão cartográfica mais completa, incluindo elementos 

construídos, marcos da natureza, trajetos que os interligam e 

outros elementos que compunham a paisagem. 

• Visão cartográfica com detalhes de representação 

arquitetônica técnica. 

• Representação de cada elemento delimitado por espaços 

quadrangulares, semelhante à representação de ícones. 

• Desenho livre, artístico. 

 

Na observação dessas categorias, procuramos identificar a idade de 

cada criança, já que estávamos trabalhando com duas turmas 

diferentes, de 4º e de 5º ano. Procuramos notar de que maneira a idade 

influenciava nas formas de representação, ou a possibilidade de 

influências pedagógicas desenvolvidas em cada ano escolar. Entretanto, 
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alguns alunos não identificaram suas idades, nomes ou a qual turma 

pertenciam. Como não tivemos chance de checar a listagem dos alunos 

de cada turma, isso não foi possível. 

Outro critério na formação dos grupos de desenhos para a exposição foi 

em função do que as crianças haviam destacado em vermelho como 

coisas “antigas”, “históricas”. A primeira observação feita foi a partir das 

colas. Notamos que todas as colas destacavam as mesmas coisas. O 

desenho era feito e circulado em colaboração, não tendo muitas 

diferenças entre eles.  

Houve caso onde todos os trajetos saiam da Igreja, porém, a 

mesma não foi escolhida para ser circulada de vermelho. A igreja estava 

como ponto central, mas não foi considerada pela criança como algo 

antigo. Em outro desenho, o campo de futebol assume a representação 

central, sendo maior do que a Igreja. Porém ele também não estava 

circulado, já a igreja, estava. 

Houve caso em que foram desenhadas muitas árvores espalhadas 

na paisagem, entretanto, apenas uma foi circulada: a Figueira que se 

encontra no meio da praça, em frente à escola, onde as crianças 

costumam brincar. Essa praça nos foi apresentada como o local da 

primeira igreja do bairro, antes da oitocentista que ainda está de pé ser 

construída. Praça onde, depois da demolição da igreja mais antiga, teria 

sido plantada uma Figueira. Pensando nessas observações e no placar 

que foi elaborado no dia da oficina, com os elementos mais e menos 

recorrentes entre as escolhas de todo o grupo, separamos as coisas 

antigas em quatro grupos maiores: 

 

• Patrimônio Histórico – elementos considerados importantes 

construídos pelas pessoas de tempos atrás: igreja, casarão, 

cemitério e pedra ao lado da igreja. 

• Patrimônio Natural – marcos da natureza, como árvore, 

praia, rio, plantas e flores. 

• Patrimônio Comunitário – coisas com sentido de 

pertencimento, afetivas ou  que fazem parte do “meu lugar”, como 

a escola, a praça e o campo de futebol. 

• Referências livres do cotidiano – como a estrada, o escadão, 

lojas, o bar, a padaria, o ponto de ônibus, estacionamento, 

balanço e o banco do Perequê. 
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Os três principais conjuntos de patrimônios destacados por eles 

foram o Histórico, o Comunitário e o Natural. Os patrimônios que 

possuem o maior número de escolhas dentro do placar são os das 

categorias de Histórico e o Comunitário. Entretanto, a categoria de 

Referências livres do cotidiano possui o maior número de lugares em 

comparação com as outras. Os lugares ali representados parecem estar, 

em sua maioria, associados ao deslocamento.  

Após a finalização da análise, nos perguntamos, ainda, se 

algumas crianças teriam sido influenciadas pelos agentes do patrimônio 

na ideia do que seria “antigo”, já que em data muito próxima Cagério, 

por exemplo, havia feito outra atividade com elas a cerca dessa 

Mambucaba Histórica. Percebemos, ao longo da atividade, que muitos 

tinham uma noção, mesmo que pequena, do que normatizamos chamar 

de Patrimônio. Com isso, esses apontamentos foram organizados em 

formato de exposição para podermos trabalha-los em sala de aula no 

nosso retorno em setembro, de maneira que depois ela pudesse também 

ser aproveitada para fazer parte da FLIM. 

 

Exposição Meu Caminho por Mambucaba 

 

 A exposição, nomeada Meu Caminho por Mambucaba, auxiliou 

duas ações que realizamos no retorno, pouco mais de um mês depois. 

Voltamos com o intuito de conversar com as crianças para darmos o 

retorno sobre o que refletimos a partir de seus desenhos. Por outro 

lado, levar a exposição para a FLIM com o que foi produzido na oficina 

de cartografia social junto com eles e suas Mambucabas. A exposição 

era constituída de reproduções dos desenhos colados em cartazes 

laranjas, que foram organizados de acordo com as formas de 

representação gráfica e das escolhas que haviam feito para destacar a 

Mambucaba “antiga”. Os originais foram entregues à professora para 

que fossem devolvidos aos alunos e a exposição foi montada com 

impressões de todo o conjunto. 
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Figura 3: Exposição Meu Caminho por Mambucaba, participando da V FLIM / 2022, 

na grade da Escola Municipal Ignácio During, com equipe IMAS/Nupecm-UERJ. Foto: 

Camilla Agostini, 21/09/2022. 

 

 

 
Figura 4: Detalhe da Exposição Meu Caminho por Mambucaba, participando da V 

FLIM / 2022, na grade da Escola Municipal Ignácio During. Foto: Camilla Agostini, 

21/09/2022. 
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As reproduções coladas foram acompanhadas por legendas, 

sugerindo o olhar e a diversidade para as formas de representação. 

Foram conectados por dois fios de barbante que passavam por dois 

pares de furos feitos na aresta superior de cada cartaz. Alguns estavam 

dispostos em sentido horizontal, outros em sentido vertical, a depender 

de como os desenhos selecionados para compor o conjunto se 

harmonizavam nas cartolinas. 

 Quando retornamos para a sala de aula – diferente da qual 

realizamos a oficina – havia muitos rostos familiares, mas também 

alguns diferentes: as crianças que faltaram no dia que os desenhos 

foram produzidos. Camilla perguntou às crianças se lembravam do que 

havíamos feito na nossa primeira visita. Algumas das respostas foram: 

“desenhamos”, “fizemos um mapa” e “desenhamos o bairro”. Após a 

resposta dos pequenos, Camilla seguiu relembrando sobre a oficina, 

para depois perguntar a elas o que significava a estranha palavra 

Patrimônio. Algumas das respostas foram: “lugar da prefeitura”, “lugar 

que não se pode entrar”, “lugar histórico”. Ao desenvolver um pouco 

sobre o que seria tal palavra, Camilla disse que iríamos relacionar os 

elementos que eles circularam em vermelho, em quatro conjuntos de 

coisas, listadas no centro do quadro: 

• As coisas antigas feitas pelas pessoas, que seriam o 

Patrimônio Histórico. 

• As coisas que são parte da natureza, que seriam o 

Patrimônio Natural. 

• O “Meu lugar”, aqueles lugares onde eles nutriam um 

sentido de pertencimento. 

• As coisas e lugares do dia-a-dia, como referências livres do 

cotidiano – usando a música Cotidiano, de Chico Buarque, para 

ajudar na definição dessa expressão. 

Camilla anotou novamente no quadro os lugares que haviam sido 

destacados como “antigos” na visita anterior. Conforme íamos 

anotando e as crianças iam relembrando dos lugares e falando 

sobre eles, começamos ligar esses elementos escolhidos aos 

quatro conjuntos maiores destacados no centro, dizendo que cada 

elemento poderia estar relacionado a mais de um dos conjuntos. 

Conforme íamos ligando os elementos que formaram o placar aos 

conjuntos maiores, através de linhas, as crianças formulavam 



 

 

48 
 
 

 

 

opiniões plurais sobre onde os lugares deveriam se encaixar. 

Despertaram algumas narrativas interessantes de lembrar. 

 

Conforme se definia algum consenso sobre quais lugares que se 

encaixariam na categoria das coisas antigas, os questionávamos (ou 

eles mesmos nos questionavam) se de fato certos lugares seriam 

antigos. Alguns exemplos foram: a praia, a praça, a estrada, o escadão, 

entre outros. Algumas das narrativas se aproximavam em detalhes das 

que ouvimos de Cagério, especialmente dedicado ao trabalho com as 

crianças.  

Entre elas, ouvimos a que explica o surgimento da Praia de 

Mambucaba, através de enxurradas que mudaram o curso do Rio 

Mambucaba entre as décadas de 1960 e 1980; ou, então, a hipótese da 

antiga Capela e seu cemitério se situarem na Praça A. J. S. Vargas, que 

fica na frente da escola, onde hoje está a Figueira. Esses discursos 

despertavam entre as crianças, e, muitas vezes, eram associadas por 

elas às “histórias do tio Cagério”. 

Elas também tinham sido contadas e cantadas para a equipe do 

IMAS/NUPECM-UERJ no dia 7 de agosto, assim que fomos recebidos 

por Cagério, em Mambucaba. Tanto no que diz respeito à execução da 

oficina na escola, quanto sobre nossas estadias e atividade na FLIM, 

Cagério atuou como mediador entre nós e os agentes do contexto local – 

fosse a paisagem, as pessoas ou trecos de interesse. 

A emergência de narrativas que se associavam ao trabalho 

cultural de agentes locais do patrimônio mambucabense despertaram 

algumas questões para se pensar. Muitas vezes essas ações que 

dedicam tempo e esforço em atividades voltadas para a valorização da 

história e cultura local são apoiadas, ou mesmo orientadas, pelas fontes 

de financiamento público, como editais e prêmios. Em outras palavras, 

apesar de possuírem certa autonomia sobre o como desenvolver os 

projetos, seguindo as prerrogativas e orientações dos editais, são elas 

em si mesmas fonte de capital financeiro para agentes culturais ou 

coletivos locais. Entretanto, muitas dessas ações, principalmente as 

corriqueiras e cotidianas, não são movidas por fonte de capital 

financeiro. Elas acontecem por engajamento particular de cada um 

desses agentes envolvidos, ou pela articulação desses coletivos – sejam 

lá quais as intencionalidades envolvidas. Geralmente, são movidas pela 
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valorização do lugar, de sua cultura e história particular, a partir do 

afeto e do sentimento de pertencimento. 

Desta maneira, agitadores culturais e agentes locais do 

patrimônio, profissionais ou não, trançam narrativas históricas que 

atravessam as coisas antigas e o costume local, e que são costuradas 

tanto por suas pesquisas particulares e intencionalidades, quanto a 

partir da experiência e das memórias ouvidas e vividas no e com 

contexto (Diniz, 2022). Essas são as arqueologias desenvolvidas pelo e 

no costume em fruição com trecos que afetam cada um. Arqueologias 

feitas pelo público e não formalmente pela ciência arqueológica. Se a 

Arqueologia se constitui enquanto uma atividade que atribui sentido às 

coisas (Cabral, 2013), e se reconhecemos tal prática em outros campos 

e saberes (Bezerra, 2017; Agostini, 2019), percebemos que agitadores 

culturais e os agentes locais do patrimônio fazem essas outras 

arqueologias a partir de suas próprias perspectivas e condições. Isso os 

torna narradores das coisas e dos tempos vividos por essas coisas. Isso 

os torna, também, mediadores do patrimônio com o costume (Diniz, 

2022). 

As narrativas arqueológicas que são construídas por esses 

mediadores no âmbito do costume – a partir de outras regras que as da 

arqueologia profissional – muitas vezes não encontram igual 

legitimidade no campo de conhecimento autorizado. Entretanto, elas se 

propagam e se estabelecem através de atividades consistentes desses 

agentes ao longo dos tempos e de gerações. São estruturadas por fontes 

diversas, que vão desde a memória e a oralidade, arquivos particulares 

de fotos e documentos, ou mesmo, heranças arqueológicas transmitidas 

e apropriadas que são em si memórias materiais. 

Essas outras arqueologias do costume podem conversar com a 

historiografia sobre a região, enriquecendo-a a nível particular. Elas 

também podem contestar e reorganizar eventos do passado de acordo 

com seus interesses e processos de construção do conhecimento 

próprios. Elas podem tomar poder sobre o passado, no alcance que lhes 

é possível, dando ênfase a algum aspecto específico – como o apogeu 

econômico do café, por exemplo. Podem também obscurecer eventos ou 

agentes. Ou, ainda, alterar sentidos e memórias a partir da propagação 

e incorporação dessas novas narrativas material-discursivas que, em 

detrimento de outras, já assentadas, criam conflitos de memórias e 
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narrativas plurais – como foi o caso sobre a cisão da função original da 

antiga estrada de Mambucaba: se seria a estrada do ouro desviado de 

forma clandestina ou a do café serrano (Diniz, 2022). 

Diferente das narrativas arqueológicas oficiais, que ainda se 

mantém distantes de seus objetos-lugares de estudo, se comunicando 

majoritariamente através de artigos científicos em linguagem 

especializada, ou em congressos entre pares, essas outras arqueologias, 

que nascem e se constroem no costume, são amplamente incorporadas 

pelas coisas na vida das pessoas – como percebemos na conversa com 

as crianças. Essas outras arqueologias são tecidas em um processo 

relacional, contextualizado no espaço e no tempo com essas coisas 

todas (Ingold, 2015). Elas nascem, acontecem e se propagam no 

cotidiano – no contexto de vida dessas coisas. 

Neste caso, para nós, as coisas não são um mero suporte no qual 

as pessoas debruçam narrativas ou problemas de pesquisa. Muito 

menos objetos investigados com distância e objetividade. Elas são tanto 

protagonistas dessas memórias, como, também, narradoras e agentes 

da história de Mambucaba. Portanto, tal como os mambucabenses 

engajados com a valorização da cultura e da história local, as heranças 

arqueológicas também podem ser compreendidas como mediadoras do 

costume, articulando diferentes tempos, agentes, processos e afetos em 

um encontro multitemporal (e transitório) no presente arqueológico 

(Diniz, 2022; Agostini, 2019). 

 

Sepultamento da ruína e gestação de espaço cultural 

mambucabense 

 

Como comentado, nossa visita à Mambucaba também foi 

marcada por um fenômeno que afetou nossa experiência 

consideravelmente. Na segunda visita, em setembro, ao chegarmos ao 

bairro histórico, percebemos que a ruína do sobrado, na Rua do 

Comércio, que foi narrada e registrada por Reykel Diniz (2021 e 2022), 

tinha sofrido intervenções notáveis. 

Entendíamos a ruína como um marco importante nesta 

Mambucaba Histórica, antiga. Algo que foi tombado pelo Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, com o intuito de ser 

preservado como referente da história do lugar, de sua memória 
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coletiva. As ruínas remanescentes de um antigo sobrado – associado a 

atividades comerciais na freguesia no século XIX e a residência de uma 

senhora inglesa no século XX – estavam envelopadas pelo cimento. Aos 

nossos olhos, pareciam sepultadas para o novo.  

O sonho da construção de um centro cultural precisou do lugar 

onde ainda viviam as colunas de pedra e os pedaços de paredes dos 

tempos da Mambucaba oitocentista. Elas estavam caindo cada dia um 

pouco mais. Apresentavam certo risco aos moradores, inclusive. A 

proposta da prefeitura foi consolidá-las até se iniciarem as obras 

definitivas da construção de um espaço para cultura, lazer e memória 

de Mambucaba – evitando algum acidente até que a obra fosse iniciada. 

Entretanto, ao longo das nossas duas visitas à Mambucaba, 

acabamos nos deparando com certos fenômenos que também geraram 

discussões e reflexão de teor arqueológico. Afinal, não deixamos de ser 

pesquisadores. 

 

 
Figura 5: ruína do sobrado, na Rua do Comércio, em 2019. Vila histórica de 

Mambucaba, Angra dos Reis - RJ. Foto: Reykel Diniz. 
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Figura 6: registro das primeiras intervenções que observamos na ruína da Rua do 

Comércio.  Foto: Reykel Diniz, 07/08/2022. 

 

Ao nos depararmos com as ruínas tomadas pelo cimento, na 

segunda visita, as observamos de longe e com pouco tempo para pensar 

sobre aquilo que nos espantava, mas aproveitamos para fazer alguns 

registros e conversar sobre a questão com Cagério, em um momento 

oportuno. Apesar de criar certo impacto, ver o novo estado da ruína, 

com relação aos registros feitos por Reykel, em 2021, parecia 

representar esperança para as pessoas do lugar, já que corresponderia 

a medidas preliminares e provisórias para sustentar a estrutura até que 

fossem possíveis as obras de construção do espaço cultural, sonho 

mambucabense com mais de três décadas de luta coletiva.  

 Aos nossos olhos, nos deparávamos com uma ruína sepultada, 

envelopada pelo cimento. Além disso, algumas partes da antiga 

construção que ainda estavam de pé tinham sido derrubadas. As 

superfícies, que antes eram plurais em textura, materiais, formas e 

estado de conservação, tomaram uma forma homogênea. Essa 

homogeneidade era intensificada pelo relativo alisamento e 

embranquecimento das superfícies pelo cimento, sendo impossível 
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identificar os limites entre rochas, tijolos, argamassa ou reboco de 

superfície. Os detalhes, como telhas entre as rochas, buracos para o 

encaixe das vigas de madeiras, ou mesmo as conchas moídas presentes 

na argamassa, tais como os minerais que constituíam as rochas e a 

própria argamassa perderam lugar para uma superfície lisa e branca. 

Aos olhos da Arqueologia, a coisa já não era mais uma ruína. 

 O branco espalhado pelo contexto da obra tomava o espaço, 

escondendo até mesmo os elementos do chão como o piso vermelho de 

cimento queimado, a grama, restos construtivos e o lixo misturado com 

vestígios arqueológicos na superfície – fruto do processo de preparar o 

cimento. A velha ruína e seus elementos múltiplos foram cobertos pela 

argamassa cinzenta que minava água de suas superfícies. 

 

 
Figura 7: registro de água minando nas paredes reformadas do antigo sobrado. Foto: 

Reykel Diniz, 23/09/2022. 
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Figura 8: remanescentes vegetais, escoras e chão impactado pelas intervenções da 

obra. Foto: Reykel Diniz, 23/09/2022. 

 

 Ao mesmo tempo, a antiga ruína foi praticamente esterilizada da 

vegetação que a constituía enquanto ruína. Ainda é possível observar 

alguns restos vegetais presentes em certos locais, como na escada, mas 

sem folhas ou vida. Apenas o esqueleto das plantas que viviam em 

simbiose com a ruína. As ruínas e as plantas têm histórias difíceis de 

serem separadas. Quanto mais imersas em ambientes com vegetação, 

sem interferência direta de agentes humanos, mais intrincada e 

emaranhada é a relação entre elas, assim como a dificuldade de apartá-

las por completo. Isso porque as plantas crescem nas, sobre e pelas 

ruínas. Em ambientes de mata, árvores colossais como as Figueiras 

surgem enraizadas do meio de paredes de pedra. Longas raízes abraçam 

estruturas, vegetações miúdas se espalham por toda parte. Vale 

destacar que a vegetação emaranhada à ruína do sobrado da Rua do 

Comércio também hospedava outros seres, principalmente pássaros, 

que além de seus ninhos, traziam sementes e novos seres para também 

habitarem a ruína. 
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Essa relação que é viva faz parte do processo de deterioração 

dessas estruturas abandonadas pelo uso a que foram destinadas, como 

casas, engenhos, igrejas, mercados. Para conter esse processo de 

invasão de plantas que degradam construções é preciso avaliar como 

fazer a extração da vegetação que se emaranha por entre as pedras. 

Apenas aquelas miúdas, sem raízes já profundamente aderidas, podem 

ser retiradas, com cuidado, utilizando as mãos. Ainda assim, é 

necessária a aplicação de substâncias químicas que as impede de voltar 

a crescer. 

Aquelas que já encontraram espaço entre as pedras e argamassas 

não podem ser retiradas sem o trabalho técnico especializado, que, 

como numa cirurgia, saberá como proceder na retirada da inquilina, 

sem desestabilizar o corpo da ruína. As árvores que pouco a pouco 

tomam uma ruína passam a fazer parte dela. Muitas vezes, mesmo no 

estado inicial do seu desenvolvimento elas não poderão ser retiradas 

com risco de desabamento, já que lentamente vão abrindo espaços 

entre as pedras e, se retiradas, resultarão em pequenos vãos com as 

quais a estrutura não se sustenta. 

Se há o interesse na preservação de uma ruína, enquanto ruína-

mediadora-de-memórias, isso apenas será possível com uma equipe de 

manutenção permanente, que atualiza a retirada das plantas assim que 

elas começam a crescer, sem risco de dano à estrutura. Uma equipe que 

conhece a melhor forma de poda para aquelas que não podem ser 

retiradas – a poda para que a deixe pequena e não o contrário; que 

garanta a limpeza do local; a verificação de eventuais ações de 

depredação humana; e riscos de desabamento que requeiram ações 

técnicas especializadas emergenciais. A integração de ruínas a espaços 

construídos novos, como vemos em muitos museus, restaurantes, 

bares, espaços públicos ou domésticos, apenas pode ser realizada com 

um trabalho integrado com especialistas em Conservação, Arqueologia, 

Engenharia e Arquitetura. 

Nosso susto, ao nos depararmos com a “consolidação da ruína” 

para a realização da obra foi um desconcerto ao ver toda aquela 

diversidade de materiais, formas e texturas serem homogeneizadas pela 

argamassa, sepultando seus conteúdos heterogêneos em um branco 

chapado, como uma lápide. Os vazios deixados pelas portas roubadas 

ou deterioradas foram preenchidos com tijolos. Isso provavelmente 
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aconteceu para dar mais estabilidade e firmeza aquele pedaço de parede 

solitário – que antes era conectado a outras paredes. Inclusive, parece 

provável que tenham utilizado os materiais da parede dos fundos – que 

foi derrubada na intervenção que identificamos entre as duas visitas. 

Apenas uma das portas foi fechada com esses tijolos originais da ruína. 

Os outros portais foram selados e consolidados com tijolos recentes, 

distintos dos antigos em forma, cor e tecnologia de produção.  

 

 
                                                                                Figura 9  

       
                                          Figura 10                                  Figura 11 

Figuras 9, 10 e 11: portal do antigo sobrado selado com tijolos originais derivados da 

parede derrubada na intervenção de consolidação. Fotos: Reykel Diniz, 23/09/2022 e 

Camilla Agostini, 22/09/2022 
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 Um tanto surpresos pelo sepultamento da ruína e impactados por 

sua transformação em outra coisa, apesar desta herança cultural não 

ser tida como um dos objetivos planejados para a FLIM, sua presença 

nos atravessou e nos fez refletir. De uma perspectiva preservacionista 

legal, aquelas intervenções podem ser, inclusive, compreendidas como 

um crime – já que o treco é tombado. Porém, percebemos que as 

sensibilidades despertas por essa intervenção, entre os 

mambucabenses, eram ambíguas. Manifestando-se como estranheza ou 

esperança. Vamos aprofundar esse assunto na próxima seção. Afinal...  

 

 

Estamos ouvindo as pessoas? 

 

O caso da ruína envelopada pelo cimento ressurgiu na conversa 

sobre o trabalho do Reykel, na Mostra de Pesquisa, no último dia da 

FLIM. A conversa sobre os patrimônios mambucabenses se desenrolou 

com o público presente, entre eles muitos eram agentes locais do 

patrimônio. Durante a apresentação, Reykel abriu espaço para que o 

público pudesse comentar algo antes de sua conclusão. Foi então que 

ouvimos um desconforto sobre serem eles forasteiros fazendo a FLIM, e 

perguntando onde estariam os mambucabenses nativos que não 

estavam ali. Perguntavam, afinal: “quantos aqui são mambucabenses 

originais, nascidos no lugar?” 

 

Neste momento, apontaram para Joaquim Arão Soares, seu 

Joaquim, um senhor negro, magro, que estava espiando junto à porta e 

foi chamado por todos a entrar. Seu Joaquim, segundo eles, era um dos 

únicos antigos do lugar que acompanhava os movimentos culturais 

promovidos por esses agentes locais do patrimônio.  Reparamos que seu 

Joaquim voltou a aparecer para o momento da apresentação de música 

com violões. Murmurou que queria ficar, mas, com a mão na lombar, 

reclamava de fortes dores nas costas, com o corpo arqueado, meio de 

lado. 

Ouvir essa demanda fez pensar também em Benedito Oscar, 

conhecido como seu Benedito. Um senhor muito antigo que 

conhecemos cruzando pela calçada da Vila, em agosto. Ele levava sua 

bengala, parecia curioso e com vontade de conversar. Pensando sobre 
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essas duas figuras de velhos, pretos do lugar, nos perguntamos: “onde 

estão os velhos do lugar? E as velhas?”. Queremos ouvi-los, saber suas 

histórias, suas referências e valores? Queremos saber o que o seu 

Joaquim quer? Queremos aliviar a sua dor? Queremos cuidar do corpo 

do seu Joaquim – patrimônio vivo de Mambucaba, assim como o de seu 

Benedito e tantos outros e outras mais? 

Certa vez numa dessas viagens de pesquisa, estava no carro um 

grupo de historiadoras, muito animadas, conversando sobre o tanto de 

coisas que fariam ao chegarem no lugar para o trabalho. As horas de 

viagem passavam com a animação das ideias, vontades, planos, 

propostas. Numa brecha daquela conversa, uma educadora que 

acompanhava o grupo, até então calada, pronunciou uma única frase: 

“acho que antes de qualquer coisa, quando chegarmos, precisamos 

ouvir o que as pessoas têm a dizer”. A frase dessa educadora pode 

orientar todos nós, que estamos cheios de boa vontade e energia para 

Ações Sociais, mas, antes de tudo, precisamos aprender a chegar nos 

lugares, ouvir suas demandas e, juntos, pensarmos no sentido de 

proteção, conservação, patrimônio e memória, seja sobre o corpo de 

uma estrutura de pedra, em processo de arruinamento, seja sobre o 

corpo vivo de seu Joaquim. 

Sobre as velhas e os velhos mambucabenses, existe uma 

demanda pelo salvamento de suas memórias – enquanto heranças 

culturais únicas de Mambucaba. Um movimento já iniciado por Cagério 

de Souza em seus vídeos “Mambucaba salva sua memória”,  tendo 

registrado algumas memórias de Hilda Galhano Rodrigues (dona Hilda), 

Madalena Arão Soares e Yolanda Marinho Vargas, e, também, de Ivanir 

de Carvalho Vargas (seu Ivanir). Vale destacar que, mesmo sendo 

forasteiros, como eles se dizem, muitos desses agentes mambucabenses 

perpetuam e defendem discursos de certos mambucabenses nativos já 

não mais presentes, como Abdias de Carvalho Vargas (seu Abdias) 

(Diniz, 2021), antigo comerciante local que, além de trazer produtos de 

barco a remo do centro de Angra, quando ainda não havia estrada, foi 

um dos agentes de heranças e cultura local. Essas memórias são 

algumas das tantas que permeiam esse contexto multitemporal envolto 

por pessoas, trecos oitocentistas e patrimônios. 

A delicadeza do intrincado de interesses, negociações e processos 

é extremamente complexa. As ações costuradas aos patrimônios, seja 
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de especialistas, seja de mediadores do costume, ou mesmo do Estado e 

órgãos públicos responsáveis, podem cair em assimetrias e 

unilateralismos facilmente. Não estamos aqui para dar um veredito. 

Essa é uma prosa que definitivamente não se esgota nesse texto e que 

demanda muita gente com interesses diferentes sentadas na mesa para 

as tomadas de decisão.  

Estamos aqui para fomentar a conversa e refletir sobre o como é 

difícil lidar com diferentes perspectivas, mesmo que nos proponhamos a 

agir de maneira simétrica e horizontal. Ao mesmo tempo, para 

evidenciar como os interesses são plurais e como a negociação pelo 

passado material acontece em diferentes níveis, formas e escalas. 

Talvez, para prosseguir, seja necessário pensar em novas questões, 

novos enfoques, caminhos e formas plurais de Ação Social. Por mais 

que tenhamos argumentos suficientes para apontar problemas na 

intervenção da ruína e orientar outras maneiras menos intrusivas de 

consolidá-la, quem somos nós na história de vida do sobrado da Rua do 

Comércio? E, nos perguntarmos, independente de nossas perguntas e 

explicações, ou mesmo de nossas soluções para conciliar restauro e 

arqueologia, antes de tudo, estamos ouvindo as pessoas? 
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Exposição 

Meu Caminho por Mambucaba 
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MAMBUCABA: ENTRE A SERRA E O MAR 

Representação da Vila Histórica 
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DESENHANDO JUNTOS 

Desenhos em colaboração 
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DESENHANDO JUNTOS 

Desenhos em colaboração 
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DESENHANDO JUNTOS 

Desenhos em colaboração 
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FACHADAS 

Interpretações arquitetônicas 
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TRAJETOS 

Nos caminhos de Mambucaba 
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TRAJETOS 

Na visão dos jogos 
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TRAJETOS 

Na visão dos jogos 
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LUGARES 

Representação da cidade em ponto diversos 
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LUGARES 

Representação da cidade em ponto diversos 
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“CADA UM NO SEU QUADRADO” 

Referências icônicas em mosaico 
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PEREQUÊ TAMBÉM É MAMBUCABA 

Referências livre do cotidiano 
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IGREJA OU CAMPO? 

Referências livres do cotidiano 
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IGREJA OU ESCOLA? 

Meu lugar: referências de pertencimento 
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MARCOS DA NATUREZA 

Referências de patrimônio natural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

77 
 
 

 

 

COISAS ANTIGAS 

Mambucaba Histórica 
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MINHA MAMBUCABA 

Desenho artístico e desenho arquitetônico 
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Programação da 5ª 

FLIM 

 

 

 

 

 
PROGRAMAÇÃO FLIM_MAMBUCABA 
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QUARTA-FEIRA - 21 DE SETEMBRO 
  
8h – Intervenção cultural    

Apresentação Circense com Palhaçaria 
Local: Palco principal 

 
9h – Contação de Histórias    
No Reino dos Sonhos      

Com Lisete Mazzei Marques 
Local: Tenda 6 – Vermelha 

  
9h30 – Contação de Histórias e Origambooks  
A fábula da Joaninha Raivosa!       

Com a Escritora Joana D'Arc Lage 
Local: Espaço Escola – 3 - Cinza                                       
  

10h – Contação de Histórias    
As aventuras de Pedro Malasartes e era uma vez 

Com Ronaldo Camelo. 
Local: Tenda 6 – Vermelha 
  

10h - Gincana 
Saúde animal 

Com Equipe da Superintendência de Bem Estar Animal-PMAR 
Espaço Chico Pinto – 8 – Amarelo 
  

10h30 – Contação de Histórias    
Macartelo, o macaco sem rabo e amarelo.  
Com Ayala Rossana, Malu Alves e Kayana Lima.  

Local: Espaço Escola – 3 - Cinza 
  

14h – Intervenção cultural    
Apresentação Circense com Palhaçaria 
Local: Palco principal 

  
14h – Contação de Histórias e Origambooks  
A fábula da Joaninha Raivosa!       

Com a Escritora Joana D'Arc Lage 
Local: Espaço Escola – 3 – Cinza 

  
14h – Oficina da Brincadeira     
Com Maria Hermínia de Souza Guedes     
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Tenda 7 Roxa 
  
14h - Gincana 

Saúde animal 
Com Equipe da Superintendência de Bem Estar Animal-PMAR 

Espaço Chico Pinto – 8 – Amarelo 
  
15h – Contação de Histórias    

Macartelo, o macaco sem rabo e amarelo.   
Com Ayala Rossana, Malu Alves e Kayana Lima.  

Local: Espaço Escola – 3 - Cinza                                       
  
15h30 – Contação de Histórias    

No Reino dos Sonhos      
Com Lisete Mazzei Marques 
Local: Tenda 6 – Vermelha 

  
18h30 - Sarau 

Com os escritores Bruno Black, Rodrigo Mariano, Carlos Mambucaba 
Local: Palco diretor 
  

20h – Ofício de Escritor 
A escrita na linguagem infantil 

Com as escritoras 
Ayalla Rossana, Joanna D´arc Lage, Lisete Mazzei Marques e Maria 
Hermínia de Souza Guedes 

Local: Espaço Escola – 3 - Cinza                                       
  
21h – Música ao Vivo 

Suíte de Paraty 
Com o Músico e Compositor Rhandal Oliveira 

Local: Palco Principal     
  

ATIVIDADES PERMANENTES 

(Durante toda quarta-feira) 
  
RECREAÇÃO E JOGOS 

Brinquedos Infláveis – 9h às 15h 
Jogos Gigantes – 9h às 15h 

  
EXPOSIÇÕES 
Exposição de Brinquedos Antigos – 8h30 às 16h30 
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Exposição de Saúde Bucal – 9h às 16h 
Exposição Interativa Línguas Vivas - Tirinhas na Educação – 8h às 17h 
Exposição: Mambucaba – De Cabral ao Café – 9h às 21h 

Exposição Escolar Vinícius de Moraes – 9h às 21h 
Projeto Tartaruga viva – 8h30 às 16h30 

Exposição de Gibis do Colégio Jean Piaget - 9h às 21h 
  
MOSTRAS E VIVÊNCIA 

Mostra Literária – 10h às 16h 
Tecnologia na Saúde – 10h às 14h 

  
BIBLIOTECA, EDITORAS E LIVREIROS 
BiblioSESC - 8h às 17h 

Livraria Caminhos do Saber - 9h às 21h 
  
OFICINAS 

Oficina de Circo – 8h30 às 11h e 14h30 às 16h30 
Tenda 5 -  Verde Escuro 

  
Oficina de Grafite - 8h30 às 11h30 e 14h30 às 17h30 
Espaço - Associação de Moradores - 10 – Branco 

  
Oficina de Música e Poesia para Crianças - Vinicius de Moraes - 9h às 

16 h 
Tenda 2  - Azul escuro 
  

Oficina de Marcador de Livro – 9h às 10h 
Tenda SESC 
  

Oficina de ponteira para lápis - 
Tenda SESC 

  
Oficina Lápis Semente - Sesc + Sustentabilidade – 9h ÀS 16h 
Tenda 4 - Verde Claro 
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PROGRAMAÇÃO FLIM_MAMBUCABA 
QUINTA-FEIRA - 22 DE SETEMBRO 

  
8h – Intervenção cultural 

Apresentação Circense com Palhaçaria 
Local: Palco principal   
  

9h – Contação de Histórias 
No Reino dos Sonhos 

Com Lisete Mazzei Marques 
Local: Tenda 6 – Vermelha   
  

9h30 – Contação de Histórias e Origambooks 
A fábula da Joaninha Raivosa! 
Com a Escritora Joana D'Arc Lage 

Local: Espaço Escola – 3 – Cinza   
  

9h30 – Oficina da Brincadeira 
Com Maria Hermínia de Souza Guedes 
Local: Tenda 7 Roxa   

  
10h – Contação de Histórias 

Primavera de histórias e ciranda de histórias 
Com Carine Haziel 
Local: Tenda 6 – Vermelha   

  
10h30 – Contação de Histórias 
Macartelo, o macaco sem rabo e amarelo. 

Com Ayala Rossana, Malu Alves e Kayana Lima. 
Local: Espaço Escola – 3 - Cinza   

  
14h – Intervenção cultural 
Apresentação Circense com Palhaçaria 

Local: Palco principal   
  
14h – Contação de Histórias e Origambooks 

A fábula da Joaninha Raivosa! 
Com a Escritora Joana D'Arc Lage 

Local: Espaço Escola – 3 - Cinza 
  
14h30 – Contação de Histórias 
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Oficina de Cordel e de Xilogravura 
Professores e Alunos da UFF – Angra dos Reis 
Espaço Chico Pinto – 8 – Amarelo 

  
15h – Contação de Histórias 

Macartelo, o macaco sem rabo e amarelo. 
Com Ayala Rossana, Malu Alves e Kayana Lima. 
Local: Espaço Escola – 3 - Cinza   

  
15h30 – Contação de Histórias 

No Reino dos Sonhos 
Com Lisete Mazzei Marques 
Local: Tenda 6 – Vermelha   

  
18h30 – Sarau 
Com as escritoras Ayala, Rossana, Joanna D´arc Lage, Lisete Mazzei 

Local: Palco Principal   
 

20h - Ofício de Escritor      
A escrita poética      
Com os escritores Rodrigo Mariano, Carlos Mambucaba e Bruno Black 

Local: Espaço Escola – 3 - Cinza      
  

21h - Música      
  
  

ATIVIDADES PERMANENTES 
(Durante toda a quinta-feira) 

  

RECREAÇÃO E JOGOS 
Recreação – 10h às 15h 

Brinquedos Infláveis – 9h às 15h 
Jogos Gigantes – 9h às 15h 
  

EXPOSIÇÕES 
Exposição de Brinquedos Antigos – 8h30 às 16h30 
Exposição de Saúde Bucal – 9h às 16h 

Exposição Interativa Línguas Vivas - Tirinhas na Educação – 9h às 16h 
Exposição: Mambucaba – De Cabral ao Café – 9h às 21h 

Exposição Escolar Vinícius de Moraes – 9h às 21h 
Projeto Tartaruga viva – 8h30 às 16h30 
Exposição de Gibi do Colégio Jean Piaget - 9h às 21h 
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MOSTRAS E VIVÊNCIA 
Mostra Literária – 10h às 16h 

Tecnologia na Saúde – 10h às 14h 
  

BIBLIOTECA, EDITORAS E LIVREIROS 
BiblioSESC - 8h às 17h 
Livraria Caminhos do Saber - 9h às 21h 

  
OFICINAS 

  
 
Oficina de Livrinhos Sensoriais – 9h às 15h 

Tenda 1 Azul Claro 
  
 

Oficina de Circo – 8h30 às 11h e 14h30 às 16h30 
Tenda 5 Verde Escuro 

  
 
Oficina de Grafite - 8h30 às 11h30 e 14h30 às 17h30 

Espaço - Associação de Moradores - 10 – Branco 
  

 
Oficina de Música e Poesia para Crianças - Vinicius de Moraes - 9h às 
16 h 

Tenda 2 Azul escuro 
  
 

Oficina de Marcador de Livro – 9h às 10h 
Tenda SESC 

  
 
Oficina de ponteira para lápis – 8h30 às 16h30 

Tenda SESC 
  
 

Oficina Lápis Semente - Sesc + Sustentabilidade – 9h às 16h 
Tenda 4 - Verde Claro 
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PROGRAMAÇÃO FLIM_MAMBUCABA 
SEXTA-FEIRA - 25 DE SETEMBRO 

  

8h – Intervenção cultural    
Apresentação Circense com Palhaçaria 

Local: Palco principal 
 
9h – Contação de Histórias    

No Reino dos Sonhos      
Com Lisete Mazzei Marques 

Local: Tenda 6 – Vermelha 
  
9h30 – Contação de Histórias e Origambooks  

A fábula da Joaninha Raivosa!       
Com a Escritora Joana D'Arc Lage 
Local: Espaço Escola – 3 - Cinza                                       

  
10h – Contação de Histórias    

As aventuras de Pedro Malasartes e era uma vez 
Com Ronaldo Camelo. 
Local: Tenda 6 – Vermelha 

  
10h30 – Contação de Histórias    

Macartelo, o macaco sem rabo e amarelo.  
Com Ayala Rossana, Malu Alves e Kayana Lima.  
Local: Espaço Escola – 3 - Cinza 

  
14h – Intervenção cultural    
Apresentação Circense com Palhaçaria 

Local: Palco principal 
  

14h – Contação de Histórias e Origambooks  
A fábula da Joaninha Raivosa!       
Com a Escritora Joana D'Arc Lage 

Local: Espaço Escola – 3 – Cinza 
  
14h30 - Contação de Histórias 

Contação de história musicada 
3 contos cantados 

com Hora de Cantarolar 
15h – Contação de Histórias    
Macartelo, o macaco sem rabo e amarelo.   



 

 

89 
 
 

 

 

Com Ayala Rossana, Malu Alves e Kayana Lima.  
Local: Espaço Escola – 3 - Cinza                                       
  

15h30 – Contação de Histórias    
No Reino dos Sonhos      

Com Lisete Mazzei Marques 
Local: Tenda 6 – Vermelha 
  

18h30 - Teatro 
Peça Teatral: 2 Perdidos 

Criação e apresentação da Cia Chão de Estrelas 
Baseado em Texto de Plínio Marcos 
Local: Tenda 6 - Vermelha 

  
19h30 – Lançamento de Livro 
Infância em Resende 

Com as escritoras Valdete Asevedo, Eliane Dornelas, Claudia Pires, 
Carmen Penna Firme e Maria de Luz 

Local: Espaço Escola - Tenda 3 Cinza                                       
  
21h – Espetáculo Musical 

Lucas Carneiro Canta Vinícius de Moraes e outros poetas. 
Com Lucas Carneiro e Banda. 

Local: Palco Principal     
  

ATIVIDADES PERMANENTES 

(Durante toda sexta-feira) 
  
RECREAÇÃO E JOGOS 

Brinquedos Infláveis – 9h às 15h 
Jogos Gigantes – 9h às 15h 

  
EXPOSIÇÕES 
Exposição de Brinquedos Antigos – 8h30 às 16h30 

Exposição de Saúde Bucal – 9h às 16h 
Exposição Interativa Línguas Vivas - Tirinhas na Educação – 8h às 17h 
Exposição: Mambucaba – De Cabral ao Café – 9h às 21h 

Exposição Escolar Vinícius de Moraes – 9h às 21h 
Projeto Tartaruga viva – 8h30 às 16h30 

Exposição de Gibis do Colégio Jean Piaget - 9h às 21h 
  
MOSTRAS E VIVÊNCIA 
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Mostra Literária – 10h às 16h 
Tecnologia na Saúde – 10h às 14h 
  

BIBLIOTECA, EDITORAS E LIVREIROS 
BiblioSESC - 8h às 17h 

Livraria Caminhos do Saber - 9h às 21h 
  
OFICINAS 

Oficina de Circo – 8h30 às 11h e 14h30 às 16h30 
Tenda 5 -  Verde Escuro 

  
Oficina de Grafite - 8h30 às 11h30 e 14h30 às 17h30 
Espaço - Associação de Moradores - 10 – Branco 

  
Oficina de Música e Poesia para Crianças - Vinicius de Moraes - 9h às 
16 h 

Tenda 2  - Azul escuro 
  

Oficina de Marcador de Livro – 9h às 10h 
Tenda SESC 
  

Oficina de ponteira para lápis - 
Tenda SESC 

  
Oficina Lápis Semente - Sesc + Sustentabilidade – 9h ÀS 16h 
Tenda 4 - Verde Claro 
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PROGRAMAÇÃO FLIM_MAMBUCABA 
SÁBADO - 24 DE SETEMBRO 

  

8h – Intervenção cultural    
Apresentação Circense com Palhaçaria 

Local: Tenda 6 - Vermelha 
 
9h – Café Caiçara    

Organização: Associação Cultural Mambucaba Sempre Viva 
Local: Espaço Escola 3 - Cinza 

  
9h30 – Cozinha-Show 
Técnica de limpeza da Santa Cavala 

com Maria Célia - IPHAR 
 
Preparo de Moqueca 

com Evaldo Caiçara (Mestre de Culturas Tradicionais - Minc 2017). 
Loca: Espaço Escola 3 - Cinza                                       

  
10h – Contação de História    
Primavera de histórias e ciranda de histórias 

com Carine Haziel 
Loca: Tenda 6 - Vermelha 

  
10h30 – Papo com o Autor 
Livro: Heroismo dos Reis - Diálogo Cultural entre cidades 

Irmãs com o escritor Fábio Campos 
Público: Adulto - sem censura 
Local: Diretor do Palco 

  
11h30 – Oficina de Canoa 

Com Evaldo Caiçara 
(Mestre de Culturas Tradicionais - Minc 2017) 
Local: Tenda 7 - Roxo 

  
12h30 – Música Almoço 
Com Vainel e Valdo 

Local: Palco Principal 
com Hora de Cantarolar 

 
14h - Intervenção Cultural 
Apresentação Circense com Palhaçaria 
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Local: Tenda 6 - Vermelha 
14h - Sarau 
Com menbros da Academia Volta-Redondense de Letras 

Local: Palco Principal 
 

15h - Sarau FEAM 
Regência: Thales Pançardes 
Local: Itinerante 

 
15h - Projeto Leitura no Parque 

Roda de leitura e contação de história 
com Aliança pela infância (Resende ser criança) 
Local: Tenda 6 - Vermelha 

 
15h30 - Recitando Vinícius 
Com Suely Rodrigues 

Local: Espaço Escola 3 - Cinza 
 

16h Concurso de Sonetos FLIM Mambucaba 2022 
Organização: Nós Educação Cultural e Academia Volta Redondense de 
Letras 

Local: Palco Principal 
 

17h Ofício de Escritor 
Roda de Conversa 
Com os escritores Hélio Ricardo, Felipe Fraga e Carlos Mambucaba. 

Local: Espaço Escola 3 - Cinza 
 
17h Contação de Histórias 

Livro: Um Vagalume no Mundo da Lua, brilho em terra de raras 
criaturas busca. 

Com a escritora Camilia Agostini 
Local: Tenda 6 - Vermelha 
 

19h30 - Lançamento de Livro 
Entre Lugares - Coleção Memória de Paisagens 
Com a escritora Camilia Agostini 

Local: Espaço Escola 3 - Cinza 
 

21h Música ao Vivo 
Sambas Cariocas,  Com Samba do Acabateiro 
Local: Palco Principal 
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PROGRAMAÇÃO FLIM_MAMBUCABA 
DOMINGO - 25 DE SETEMBRO 

  

8h – Intervenção cultural    
Apresentação Circense com Palhaçaria 

Local: Tenda 6 - Vermelha 
 
9h – Café Quilombola    

Organização: Sabrina e Denise 
Apoio: Associação de Moradores da Vila Histórica de Mambucaba 

Local: Espaço Escola 3 - Cinza 
  
10h – Capoeira, Maculelê e Puxada de Rede    

Com grupo de Capoeira de Mambucaba 
Local: Tenda 7 - Roxo 
  

10h – Contação de Histórias    
Uma lenda do Pau Brasil e outras histórias 

com Edmilson Santini 
Local: Tenda 1 - Azul Claro 
  

11h – Palestra   
Religiões e Matrizes Africanas 

com Mãe de Santo Denise Pinto 
Local: Palco Principal 
  

12h – Roda de Jongo  
Com o grupo de Jongo Bindito Cruz de Mambucaba 
Local: Tenda  7 - Roxo 

  
14h - Ofício de Escritor 

"Quando se pode, enfim, dizer: sou escritora?" 
Com o coletivo de escritoras (A Estrangeira / Angra dos Reis) 
Local: Palco Principal 

 
14h - Brincando com as Palavras 
Show Musical Infantil 

Com poemas de Fernando Pessoa, José Paulo Paes e André Ricardo 
Aguiar, Musicados por Paulo Bi 

Local: Espaço Escola 3 - Cinza 
 
14h - Intervenção Cultural 
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Apresentação Circense com Palhaçaria 
Local: Tenda 6 - Vermelha 
 

16h - Mostra de Vinícius de Moraes 
Vida e Obra do Escritor 

Pesquisa e Comentários: Antônio Carlos Sarkis 
Músicas e Poemas: Paulo Bi 
Local: Palco Principal 
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Lançamentos  

 na FLIM 
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Heroísmo dos Reis 
Diálogo cultural engtre cidades irmãs 

 

 

 
 

Fábio Bitencourt Campos 

 
 

 
 Apresentação  

O Conceito moderno de Cidades Irmãs que norteia o Projeto 

Heroísmo dos Reis, surgiu em 1947, nas Organizações das Nações Unidas - 

ONU, com o intuito de fomentar a amizade, paz e a cooperação entre 

diferentes culturas. O Irmanamento entres cidades pode se estabelecer em 

diversos níveis de cooperação, mas tendo historicamente a Cultura o seu 

principal ativo fomentador. Nos últimos anos esse conceito evoluiu e se 

ampliou, sendo também referenciado para cidades germinadas, cidades 

fronteiriças e para as cidades vocacionadas em todo o mundo, criando 

elementos para implementação de políticas mais agregadoras e 

sustentáveis.  

 

O Projeto Heroísmo dos Reis, é assim, fruto originário das pesquisas 

pessoais do Produtor Cultural Angrense Fábio Bitencourt Campos sobre as 

possibilidades de interfaces de atuação das atividades da Cultura e do 

Turismo a partir da definição sobre o conceito de Cidades Irmãs. O projeto 

no seu arcabouço completo, visa estabelecer uma proposta de atuação 

compartilhada de ações através do alinhamento Histórico e Cultural entre 

as cidades Angra do Heroísmo, localizada na Ilha Terceira, nos Açores, em 

Portugal, e Angra dos Reis, localizada no litoral sul do Estado do Rio de 

Janeiro, no Brasil. 

Para muito além da igualdade dos nomes que pontuaram seus 

processos de desenvolvimento territorial, podem ser observados diversos 

elementos comparativos de similaridades entre essas particulares cidades, 
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a começar pela premissa da Língua Portuguesa. Essa mesma origem 

linguística lusófona, posiciona essas cidades em uma relação muito íntima 

de interface, ainda que os dialetos fonéticos locais possam apresentar 

quase que duas comunidades muito distintas, na sua forma de expressar a 

linguagem oral e escrita.  

Outro elemento de similaridade a ser observado é a formação da 

Urbe a parir de suas características sociais e geográficas. Ambas as 

cidades se consolidam a partir do mesmo período histórico, através das 

Grandes Navegações Portuguesas, baseadas na ocupação territorial a 

partir do mar e por ele justificada. Esse processo de colonização vai sendo 

alicerçado pela cultura da pesca, da subsistência de provimentos e de 

abrigo para embarcações. Sob este ângulo de observação, as cidades se 

assemelham muito na constituição de seus traçados urbanos locais, na 

edificação de variados templos de culto a Religião Católica e de fortificações 

para a defesa de seu território.  

Ainda no campo das similaridades, a produção de cultura, seja ela artística 

ou não, se dá baseada nesses fatores de particular contexto histórico, com 

fortes influências na culinária típica, no artesanato, nos festejos 

tradicionais e nas comemorações de ambas as localidades. O Processo 

criativo, tendo o oceano como principal elemento motivador, nos transporta 

para muitas identidades de valores comuns e simbióticos no que tange o 

Perfil Cultural definido na identidade de cada cidade. 

A partir das premissas que unem simbolicamente as duas Angras, e 

no entendimento que podemos nos enxergar a partir da Paradiplomacia 

como uma só comunidade nas intenções mútuas, é que se consolida o 

Projeto Heroísmo dos Reis. Um projeto de Irmanamento entre as cidades 

que visa construir, a partir de um processo de aproximação, as bases 

necessárias para que os povos Angrenses possam ser reconhecer 

particulares em sua essência, mas únicos em sua grandiosidade e nas 

possibilidades de interfaces conjuntas.  

 

O Livro 

  

No intuito de criar essas bases sólidas para futuras ações do Projeto 

“Heroísmo dos Reis” é que proponho neste primeiro momento, no papel de 

Organizador/Produtor, editorar e Publicar o Livro “Heroísmo dos Reis – 

Diálogo Cultural entre Cidades Irmãs”, identificando e inventariando as 

possibilidades de ações futuras de Cooperação Cultural que abranjam 
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também a prática sustentável do Turismo de Experiência, no caráter da 

valorização do Patrimônio material e imaterial entre as cidades.  

O Livro é um empreendimento de Produção Cultural, que abrange em seu 

conteúdo a publicação das intencionalidades e das proposições 

construídas a partir da apresentação de produções culturais Angrenses, de 

cá e de lá, nos diversos segmentos, em conjunto com um inventário de 

informações técnicas descritivas sobre Cultura, Eventos, Patrimônio, 

História, Turismo e Dados Geopolíticos de ambas as cidades.  

Para composição desses atores produtivos e de todas as informações 

correlatas, serão selecionados, por este Organizador, um conjunto de 

diversos artistas em cada uma das cidades, que possam representar, no 

modelo de recorte, a produção da Cultura localmente. Para o levantamento 

das informações serão utilizados os Cadastros Públicos disponíveis, 

pesquisas presenciais e remotas em Arquivos de Instituições Culturais, 

entrevistas remotas e investigações documentais. Terão papel de destaque 

também o reconhecimento das comunidades tradicionais que componham 

a formação da identidade social de cada cidade.  

Ao fomentar uma prática criativa com estímulo da interface da troca 

cultural entre as cidades e seus atores cotidianos, o Livro propõe um 

intercambio sistemático entre saberes e fazeres, construindo um acervo de 

informações que deverão nortear a criação de mecanismos futuros de 

difusão, promoção e produção de uma cultura mais abrangente, 

democrática, sustentável e acessível a todos.  

 

* 
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Entre Lugares 
 

Camila Agostini 

 

 

Jovem pesquisador(a): aprendendo a partir de uma experiência pessoal 

Resenha do livro de Camilla Agostini, “Entre Lugares”. Rio de Janeiro: 

Paisagens Híbridas, 2022 

Marianne Sallum9 ; Francisco Silva Noelli10  

 

Sempre é interessante ler biografias de quem refletiu sobre acertos, 

erros e dúvidas em suas próprias pesquisas. Essas pessoas podem ser 

professoras(es), cientistas ou conhecedoras(es) dos saberes de uma 

comunidade, gente que domina práticas de longa duração e que atua 

passando conhecimentos entre as gerações. O segredo é querer sempre 

aprender, mesmo quando se ensina. 

Para quem é jovem estudante de arqueologia ou história, 

independente da idade, é importante compreender que o caminho do 

aprendizado não é simples ou fácil, mesmo quando se têm as melhores 

pessoas ensinando. Muitas vezes olhamos para alguém admirado por seus 

ensinamentos e publicações, mas não imaginamos que a sua formação 

possa ter sido tortuosa, complicada, incerta, muitas vezes sob grande 

adversidade, incluindo inseguranças e dúvidas continuadas de si. Tais 

circunstâncias são, muitas vezes, ingredientes do padrão de qualidade e 

excelência das pessoas que admiramos. 

Estudantes têm um sugestivo exemplo de como iniciar e conduzir 

uma investigação no livro “Entre Lugares”, da arqueóloga e historiadora, 

professora de universidade pública, Camilla Agostini, muito respeitada na 

comunidade acadêmica e fora dela, nas comunidades onde atuou e atua. 

 
9 Universidade de São Paulo, pós-doutoranda do Laboratório Interdisciplinar de Pesquisas em Evolução, Cultura e 

Meio Ambiente (LEVOC), Museu de Arqueologia e Etnologia, apoio financeiro FAPESP: 2019/17868–0, 2019/18664–
9. University of Massachusetts-Boston, pesquisadora visitante no New England Indigenous Laboratory, apoio 
financeiro BEPE-FAPESP: 2021/09619-0. Universidade de Lisboa, investigadora no Centro de Arqueologia (UNIARQ). 
E-mail: marisallum@usp.br 
10 Universidade de Lisboa, doutorando e investigador do Centro de Arqueologia (UNIARQ), apoio financeiro FCT: 

2020.05745.BD. University of Massachusetts-Boston, pesquisadora visitante no New England Indigenous 
Laboratory. Universidade de São Paulo, pesquisador do Laboratório Interdisciplinar de Pesquisas em Evolução, 
Cultura e Meio Ambiente (LEVOC), Museu de Arqueologia e Etnologia, apoio financeiro FAPESP: 2019/18664–9. E-
mail: francisconoelli@edu.ulisboa.pt 
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Em sua narrativa mais literária que acadêmica, o livro vai revelando de 

forma simultaneamente objetiva e descontraída como os temas foram 

sendo encontrados, como foi decisivo dialogar com orientadores, colegas, 

professores, amizades e pessoas das comunidades onde ela viveu. Ela 

mostra que assim foi construindo a sua pesquisa de mestrado no Bairro de 

Barão Geraldo (Campinas) e na cidade Vassouras, onde encontrou a 

comunidade do jongo, do caxambu e dos seus tambores, danças e versos, 

especialmente das novas gerações que retomaram práticas que não eram 

realizadas há tempos. Depois de alguns anos em outras atividades 

profissionais, reencontrou o caminho da formação pós-graduada com uma 

pesquisa para o doutorado em história, desenvolvida em São Sebastião no 

litoral norte de São Paulo, no sítio arqueológico São Francisco. Fala da sua 

bolsa sanduíche na Syracuse University e da continuidade da sua 

formação com bolsas de pós-doutorado, suas aulas na graduação 

enquanto bolsista. 

E, por fim, o seu ingresso por concurso público para o cargo de professora 

na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, após alguns anos dando 

aulas em universidades públicas e privadas. Também desenvolveu a 

prática de articular ensino, pesquisa e extensão para ensinar “a fazer 

pesquisa em experiências práticas, a partir de uma perspectiva 

interdisciplinar, usando espaços públicos para isso” (p. 94). Assim ela vem 

envolvendo estudantes de graduação em arqueologia e pós-graduação em 

história com abordagens do interesse dos dois cursos, visando temas 

diversos que envolvem diferentes públicos dos lugares onde os projetos 

vêm sendo realizados. 

O livro instiga a visita às publicações de Camilla, diversos textos 

importantes disponíveis on-line, sobre escravidão e diáspora africana no 

Brasil, e sobre muitos outros temas das suas investigações. É muito 

interessante contrastar a solidez das suas pesquisas com o percurso da 

trajetória narrada no “Entre Lugares”. Com certeza, quem ler verá que 

pesquisas de arqueologia e história possuem processos próprios, quase 

sempre imprevisíveis. 
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Um vaga-lume no mundo da lua 

Camila Agostini 

 

 
Um texto que faz brilhar algo em nós 

 

Resenha do livro de Camilla Agostini, “Um vaga-lume no mundo da 

lua”. São Paulo: Trevo, 2021 

 

José Huguenin 11 

 

O livro “Um vaga-lume no mundo da lua”, de Camila Agostini, 

com ilustrações de Joaquim da Fonseca, é, em resumo, uma grande 

obra de arte. A uma primeira vista, uma história infanto-juvenil de 

fantasia, onde o vagalume Busca Brilho faz amizade com um homem 

obcecado pela vida diurna dos vagalumes. A jornada dessa amizade 

passa por trilhas de pedras misteriosas, pântanos malcheirosos, 

viagens ao mundo da lua. Ela funciona assim. Uma fantasia deliciosa e 

enigmática.  

As ilustrações de Joaquim da Fonseca se integram perfeitamente 

ao texto e acentuam o cenário difuso e fantástico da história, que é 

iluminada pela luz das estrelas e vagalumes. As cores e traços são arte 

encantadora.  

Seus leitores são aquecidos com uma poética sensível.  As 

imagens são instigadoras. Os vagalumes “moram em algum lugar fora 

da noite?” – pergunta a autora. A noite vira um lugar. Deixa de ser 

tempo, só. Será que estamos a viver na noite? Espaço e tempo estão 

misturados nas metáforas que se transformam em buracos de minhoca 

astronômicos nos transportando para céu ou para uma grota de silêncio 

por uma trilha de folhas de muitos tons de verde balançantes, feitas por 

uma brisa leve incessante. 

 
11 Escritor, poeta, professor e atual Presidente da Academia Volta-redondense de Letras 



 

 

105 
 
 

 

 

    Da curiosidade nasce uma amizade improvável entre Busca-brilho, o 

vagalume que quer ser estrela, e um homem que, torto, seguia em 

frente como se andasse de lado. Esse homem que “era chato porque 

sofria” é a imagem mais forte... o trocadilho ao final da página 14 “Ama 

de lado e chora quando se despede” é uma das descrições mais poéticas 

que já vi.  

A aventura segue passando por uma Sapolândia, responsável por 

cheiros desagradáveis, um Porco salvador, e por aí vai.  Porém, em uma 

passagem carregada de significado, conhecemos a “Árvore d vida” que 

um “velho carcomido” desejava cortar. Quanta poesia... não 

conseguimos nos desvencilhar da vida, não nos livramos do que temos 

que passar e, quando nos damos conta, vemos que o que é preciso é tão 

somente cuidar da Árvore da vida.  

Camila Agostini trata com naturalidade situações surreais que dão 

verossimilhança à história. É uma história para todas as idades. Nesse 

universo criado tão cuidadosamente, cercado pelas tintas de Fonseca, 

embarcamos na jornada das personagens sofrendo e torcendo por elas. 

A história não poderia terminar sem um Encontro das personagens com 

elas mesmas e que nos faz participar também do encontro.  

Como o homem que anda de lado, também chorei na despedida desses 

amigos que fazemos ao longo da leitura que faz brilhar algo dentro de 

nós.  
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Livros de autores da Volta Redonda 

e do Sul Fluminense presentes na 

FLIM 2022 
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Carne de Luta 

Jéssia Regina 
 

 

Jéssica Regina, mulher preta, mãe, poeta e palestrante. Graduada em 

Letras (português/literatura). 

Ganhadora do 1º Prêmio Dandara e Zumbi dos Palmares na categoria 

Literatura na cidade de Volta Redonda/RJ. 

Participo de duas publicações, as antologias "Parem as Máquinas!", do Selo 

OffFlip e "Poetas Negras Brasileiras" organizado por Jarid Arraes publicado 

pela Editora de Cultura. 

 

Escrevo desde criança e a memória mais antiga que tenho de um poema é 

de um trabalho da escola de quando tinha por volta de dez anos de idade. 

A poesia é minha melhor forma de expressão, com ela não há rateios, 

inseguranças nem hierarquias, ela é produto do processamento de ideias, 

emoções, sensações e observações, é resposta aos estímulos que me 

cercam. 

 

Desse lugar no mundo em que me encontro, mulher preta, mãe de um 

menino preto, filha de uma família de operários e de trabalhadoras 

domésticas, me entender como poeta, escritora e artista é ultrapassar a 

barreira social entre aqueles que são aptos para a intelectualidade e os que 

vão manter o trabalho braçal na família. 

 

Carne de luta é um tanto de mim que entrego para os leitores, são faces de 

uma poesia que denuncia, reivindica e também ama. 
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Lenda de Bernardo 

Lúcia Araújo 
 

 

Bernardo vivia contando histórias e causos. Dando um toque todo 

seu, mesmo quando contava as mais clássicas como os contos de Grimm, 

Perraut, as fábulas de Esopo entre outros. Ele trazia estas histórias para   

perto, considerando o entorno e o modo como viviam em sua comunidade. 

Seus contos apareciam ali, bem ao pé da serra, pois era de lá que vinha 

sua inspiração, da mata com o piar dos nhambus, do canto dos sabiás, e 

do rosnar da onça pintada em noite de lua cheia. Contava contos de fada, 

mas as preferidas eram histórias de assombração aproveitando para isto, 

as nossas folclóricas figuras como a mula sem cabeça, o lobisomem, o saci 

e o caipora. Estava sempre rodeado por suas crianças e mesmo cansado do 

dia de labuta, ainda tinha forças para contar suas histórias e seus casos e 

carregar os menores para cama, quando estes adormeciam no 

encantamento mágico de suas aventuras. Assim o mestre Bernardo, 

homem do povo contava histórias da cultura oral tão antiga, que algumas 

já se perderam no tempo. Com ele aprendi muitas coisas. Sua pedagogia: 

contar histórias por prazer e só para este fim. 

 

Estas são suas histórias e seus casos. 
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Tantos (Re)versos 
Mônica Melanie 

 

 
Tantos (Re)versos vem da voz de tantas histórias que encontrei na 

minha caminhada, versos escritos ao longo da minha trajetória, 

cercados de temas que fazem meu coração transbordar e trazem 

sentidos para minha vida.  

 Sou mulher, jovem, negra, professora, atriz, escritora, graduada 

em direito, pós-graduada em educação em diversas áreas, apaixonada  

pela vida e pela arte. Divido com vocês histórias não só minhas, mas de 

muitos pelo quais represento, de lugares que pude estar, de lugares que 

pude ocupar, de sonhos, de medos, de alegrias, de sentimentos, de 

verdades, de questionamentos, de reversos, de versos sobre temas de 

diversos e cheio de poesia.  

 Em tempos sombrios, poesia é acalento. Como palavras cheias de 

afeto podemos mudar o mundo de fora e o mundo de dentro. Acredito 

que assim como as palavras podem ser usadas para ferir, podem ser 

usadas para curar. São as palavras ditas, expressadas, que me 

trouxeram até aqui. 

   Tantos antes de mim firam calados, lutaram para serem 

ouvidos, para que eu pudesse estar aqui neste lugar de fala.  

 Neste livro cheio de afeto faço convite para que través de cada 

palavra lida, um sonho seja plantado em seus corações.  
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Relatos de um arigó 

José Huguenin 

 

 

Prefácio do poeta  Giovani Miguez 

 
Para além da poesia, a cidade da curva do rio une-me ao poeta 

José Huguenin. Eu nasci em Volta Redonda, sou descendente de arigós 

e um emigrante da cidade que se tornou a cidade do aço graças ao 

esforço de milhares de trabalhadores que deram suor e sangue para 

torna-la famosa no cenário econômico, político e social na segunda 

metade do século XX. Volta Redonda existe, em parte, graça aos arigós 

de Minas Gerais e Espírito Santo que, sobretudo, ousaram uma vida 

melhor. Aos trinta anos, há mais de uma década, deixei Volta Redonda 

para buscar vida melhor e, ironicamente, encontrar-me com a poesia e 

com o poeta José Huguenin que, embora tenha nascido na graciosa 

cidade de Euclides da Cunha, Cantagalo, no interior do Estado do Rio 

de Janeiro, migrou para Volta Redonda, onde fez-se pai, marido, 

cientista, professor, escritor e poeta. Neste mesmo lugar, nos tornamos 

confrades e, embora nunca tenhamos tomado o prometido café 

pessoalmente, amigos nas letras e nos ideais. 

 Assim como meus avós foram arigós, Huguenin é uma espécie de 

novo arigó chamado a contribuir para que Volta Redonda, quem sabe, 

possa ser alçada ao patamar da cidade da cultura, da educação e dos 

livros. Meus avós, pessoas humildes, eram arigós que mal sabiam ler, 

mas ajudaram a construir a cidade onde nasci e cresci. Huguenin, um 

arigó doutor que vem com o compromisso de trazer para a cidade os 

encantos da boa literatura, da educação e de um novo tipo de 

construção.  

Sigo relativamente distante da minha cidade, mas graças à 

poesia, sigo próximo de gente como Huguenin, que mantém acessa em 

mim a chama não mais das fornalhas da Companhia Siderúrgica 
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Nacional, mas da Academia Volta-redondense de Letras, onde a arte, a 

cultura e a literatura pulsam e seguem sendo centelhas avivando tanto 

a minha presença em Volta Redonda quanto a presença de Volta 

Redonda em mim.  

Inicio este prefácio com nostalgia e esta analogia, pois foi esse o 

simbolismo que "Relatos de um Arigó" despertou na minha alma 

saudosa da infância e juventude na minha cidade natal. 

 Destarte, eis o que o livro deste novo arigó tem a oferecer. Ao 

afirmar-se como arigó na primeira parte do livro, José Huguenin acende 

uma chama importante àqueles que, como eu, amam Volta Redonda. 

Possibilita ainda, por meio de uma poética aguda, acolhedora e sincera, 

que outros se curvem de amor pela cidade onde o rio faz a curva e 

segue para desaguar no mar, assim como um poema que segue pelo 

caminho dos versos até pousar na imensidão que é a poesia. O poeta 

narra, com sua poesia, a história de uma jovem, porém sexagenária, 

cidade que, graças ao aço, desgarrou-se da dourada era do café para 

cintilar no glorioso século da industrialização. Assim, tendo sido um 

marco importante no movimento sindical dos anos de 1980 e, por sua 

vez, tendo experimentado o esvaziamento por conta da maldosa era das 

privatizações. A sequência de poemas de "Eu sou um arigó" emociona, 

informa e, ao menos em mim, provoca uma gostosa saudade e um 

sentimento de pertencimento, mesmo estando há mais de uma década 

sendo desabitado da minha querida terra natal. 

 "Poemas de tempos de cólera", a segunda parte do livro, oferece o 

que de melhor um poeta pode oferecer em tempos tão duros de 

isolamento, medo e angústia: a sua poesia. José Huguenin faz poesia 

com dor, tristeza e melancolia, mas sempre dotado de uma sabedoria 

esperançosa de quem sabe que tudo passa e a poesia segue sendo esse 

modo de registrar as dores e as alegrias do mundo e construir 

realidades. O poeta, encolhido diante da pandemia e do pandemônio, 

agigantou-se graças a sua competência poética. Em tempos tão 

constrangedores, a estética desse novo arigó nos arrasta com sua 

vocação para documentar mundos com seus poemas, alguns tão 

profundos que precisam de tempo para decantar. 

 Em "Notícia de pessoas", o autor, consagra suas biopoéticas, 

enaltecendo seus amores, sua paternidade, sua gratidão filial, suas 

mais sinceras relações, suas referências pessoais, sociais e existenciais. 
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Fala de si mesmo. Fala do outro. Faz-se, como todo poeta, espelho do 

mundo a refletir no seu lirismo aquele abismo de silêncio que só a 

poesia pode expressar. Huguenin abre-se em sua poesia, mas sem 

entregar muito, apenas o necessário para que seu livro tenha um toque 

de humanidade, um sabor de sua existência estética. 

 Enfim, "Outros relatos", uma deliciosa cereja no bolo das 

observações que o poeta faz buscando conservar em suas memórias e 

constituir sua gloriosa história como um tecelão de palavras, um arigó 

que não forja mais no aço, mas nas lavras da linguagem os laços que 

encontrou na minha querida cidade. Foi um presente poder ler e tentar 

sintetizar algo sobre "Relatos de um arigó". Não sei se merecia tal 

honraria, mas solicitado o fiz com muita paixão e admiração pelo poeta-

arigó. José Huguenin que já havia me comovido e impressionado em 

"Koiah" e "Vidas Sertanejas", demonstrando sua sensibilidade para com 

o Brasil profundo, conseguiu agora me transportar para um tempo que 

só existe na minha memória: os tempos em que eu, vivendo em Volta 

Redonda, não reconhecia essa minha condição privilegiada de ser um 

legítimo descendente de arigós.  

 

Gratidão, poeta, por essa experiência de humanidade. 
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Concurso de Sonetos 
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O concurso de Sonetos da FLIM 

 
Cagério de Souza 

 

Desde a primeira Edição da FLIM Mambucaba em 2017, acontece 

o concurso de poesias FLIM. Em 2022, não foi diferente. 

A Associação Cultural Mambucaba Sempre Viva manteve este segmento 

da FLIM. 

Entretanto, o concurso sofreu algumas modificações importantes. 

Em 2022, ano que a FLIM homenageou o poeta Vinicius de Moraes, o 

gênero escolhido para o Concurso passa a ser o Soneto. 

Outra modificação importante foi poder contar com a parceria da 

Nós Educação Cultural, e da Academia Volta-redondense de Letras, o 

que tornou o concurso mais técnico e mais difundido. 

Deixando um pouco a parte a questão técnica, para nós da 

Mambucaba Sempre Viva, o que mais marcou nesta parceria tríplice, foi 

a cumplicidade e senso de respeito e carinho entre os organizadores do 

Concurso. 

Foi muito agradável, ao mesmo tempo que despreocupante poder 

contar com a parceria dos amigos destas duas belíssimas organizações. 

Da mesma forma, aproveitamos para enaltecer e agradecer a 

ACILBRAS, Academia de Artes, Ciências e Letras do Brasil, pela 

parceria dos anos anteriores, mas em especial por ter colaborado 

conosco no corpo de jurados. 

A Mambucaba Sempre Viva agradece a todos os participantes que 

vieram de várias partes do Brasil, e até de outros países. 
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Comissão organizadora 

 
Aline Reis (Nós Educação Cultural) 

José Huguenin (AVL) 

 

Comissão de Seleção dos Finalistas  
Membros efetivos e correspondentes da AVL 

 

Aline Brasil 

Angeli Rose 

Brasilino Neto 

Elisa Carvalho 

Elyane Lacerdda 

Giovani Miguez 

Lúcia Araújo 

Márcio Castilho 

Raquel Leal 

Regina Vilarinhos 

 

Comissão Julgadora Final  
 

Poeta Carlos Mambucaba – ACILBRAS 

 

Milton Souza – Associação Mambucaba Sempre Viva 

 

José Huguenin – Presidente da AVL 
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1º Lugar 
 

Terra 

 

Paulo Roberto Benedito  

 

Pergunto a ti, ante esse meu fracasso: 
—Terra, qual será teu sobrenome? 

Será miséria, dor, ganância ou fome? 
E quando terás tudo isso escasso? 
 

 
Manterá Toda sua eternidade nesse passo, 

extinguindo todo amor que lhe consome? 
Deixando destruírem árvores em teu nome, 
contaminando rios e mares nesse erro crasso? 

 
 
Nas encostas nuas dessa crosta pálida, 

dentre o céu envolto em desilusão,  
retrai-se um planeta inteiro dilacerado.  

 
 
E morrerá o mundo com sua dor impávida, 

não o sucumbindo apenas por extinção, 
mas principalmente por não ter sido amado. 
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2º Lugar 

Soneto da Esperança 

 

Natália Lourenço Ribeiro Medeiros de Santana 

 

 
De tanto pesar eis o mundo em pranto 
E de muito chorar a alma se cansa 
Mas se a vida exige perseverança 

Há de se erguer em louvores o canto 
 
Está doloroso, sei bem o quanto 

Entretanto, há em teu ser pujança 
Não perderás o ritmo dessa dança 

Porque da vida a luta é o encanto 
 
Que não falte nunca resiliência 

Ainda que em face da dor atroz 
Ainda que o céu pareça encoberto 

 
Possas dizer a Deus em reverência 
De peito escancarado em alta voz: 

Para quem crê tudo sempre dá certo! 
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3º Lugar 

Quando eu fui Vinicius de 

Moraes 

 

Olivaldo Júnior 

 
Quando eu fui Vinicius de Moraes 

Minha vida foi boa, e não perdida 

Na Ipanema que eu vi no velho cais 

A garota que amei por toda a vida! 

 

Quando eu fui Vinicius de Moraes 

O maestro Jobim foi companheiro 

De um poeta que amava ter nos ais 

A razão de beber do amor tinteiro 

 

Quando eu fui Vinicius de Moraes 

Tive filhos, mulheres que passaram 

Comovidas do amor que foi demais 

 

Pois Vinicius “Poeta” de Moraes 

Sempre foi e há de ser dos que sonharam 

Com a paixão de quem ama sem finais! 
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Sonetos 
finalistas 
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A flor 
 

                                                                                  
Alberto Valença Leal de Lima 

 
 

 

A flor espera o tênue e breve instante 

Que só o orvalho lhe resvala a pele 

Com maciez... ternura de um amante 

Que lhe cobre de beijos que pincele. 

 

Suavidade e tez tão verdejante, 

Aromas dissonantes... se acautele! 

Esta flor tem algum segredo errante, 

Por ser tão bela que a cor não revele. 

 

Rosa, tulipa ou dália, tem na essência, 

Feitiço sorrateiro que lhe coube 

A cada, deslumbrante, cor de hortênsia. 

 

Na flor que desabrocha tem regência... 

Não há nada que lhe supere ou roube 

A grandeza que só Deus, lhe dar, soube! 
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Amor maduro 
 

Arlindo Tadeu Hagen  

 

 

Estamos no caminho há tantos anos... 

De mãos dadas, curtimos alegrias... 

De mãos dadas, choramos desenganos... 

O pior e o melhor de nossos dias. 

 

Tivemos nossos sonhos, nossos planos, 

nossas agruras, nossas fantasias. 

O tempo nos causou severos danos, 

sem nos roubar a paz das harmonias. 

 

Agora, que o declínio se avizinha, 

sentindo a tua mão junto da minha, 

quero depor um beijo em tua fronte. 

 

É o que nos cabe, ao fim destas jornadas: 

prosseguir no caminho de mãos dadas, 

fitando o sol que brilha no horizonte. 
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A rosa de pérola 
 

 

Luciano Dídimo Camurça Vieira 

 

 

As pétalas da rosa preciosa 

São pérolas que encantam nossa vida, 

Riqueza firmemente bem polida, 

São joias de beleza esplendorosa. 

 

As pérolas da rosa valiosa 

São pétalas da vida oferecida, 

Efígie que, na dor, foi esculpida 

Por ostra em resistência impetuosa. 

 

Amor em aliança renovada, 

A rosa dessa cor eu ofereço 

Em pétalas nascidas na jornada. 

 

A rosa desabrocha um recomeço, 

Amor envolto em benção perolada 

São pétalas de amor que não tem preço! 
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As brigas de emoções 
 

                                                                                       

Edileuza Bezerra de Lima Longo 

 

 

Abro a porta e a Ilusão entra resoluta 

altaneira, como se fosse uma rainha. 

Atrás, seu séquito com força absoluta 

senti-me um galo em briga de rinha. 

 

A Paixão, irmã gêmea da intrusa Ilusão 

em uma atitude ríspida ordena ao Amor 

—Saia do recinto, pois haverá confusão! 

A Insensatez o empurra sem dó e pudor. 

 

O âmago do amante vira uma revolução. 

Cupido atira mais uma flecha enfurecida 

atingindo com eficácia o pobre coração. 

 

Sofrendo as várias sensações imerecidas, 

a vítima fica abatida e incapaz de reação, 

brigas de emoções são os sabores da vida.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

124 
 
 

 

 

 

 

 

A sina da outra metade  

 
Jonathan Souza de Oliveira 

 

 
Traduzir sentimentos é o que o poeta vive a tentar. 

Desde os tempos antigos na suméria, com Ishtar, 

Descendo ao submundo pelo seu grande amar,  

Em que se despiu em cada um dos portões ao passar.  

 

Então, na Grécia antiga Sócrates do Eros falou no jantar,  

No Banquete de Platão, em que muitos estavam a falar  

Da sua percepção do que era realmente este tal Amar  

E Aristófanes, a meu ver, foi o que conseguiu contemplar,  

 

Quando disse que éramos siameses, pelo mundo a vagar, 

Mas que por inveja e medo os Deuses vieram a nos separar, 

Fazendo com que a sina da nossa outra metade a encontrar.  

 

Para que enfim sejamos novamente um único par, 

Pois somente quando retornarmos ao nosso antigo patamar, 

Poderemos aí sim, traduzir e sentir de verdade o que é amar. 
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Direi 
 

Alda Correia 

 

  

 

Se a vid’um dia nos desencontrou 

Deixando-me nas mãos o teu vazio 

Eu quero transformar a sede em rio 

À descoberta do mar que nos criou 

 

Dos silêncios direi se desacertou 

o tom das nossas bocas por um fio 

do teu desdém direi amor sem brio 

das ausências, trabalho que sobrou 

 

Do teu apenas corpo direi alma 

em mim inscrita, raiz e fruto e flor; 

das cartas de ocasião direi de amor 

 

Pra que a vida corrija a sua forma 

e te acorde na incredulidade 

de ser meu por toda a eternidade 
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Entradas & bandeiras 

 

Geraldo Trombin  

 

 
 

Feito um Bandeirante em expedição, 

chegou pra desbravar todo o meu peito 

e cumprir a sua grande missão, 

explorando tudo a torto e a direito 

 

– a minha paz, a minha escravidão –, 

tirando de mim o maior proveito, 

usando (sem a menor compaixão) 

o seu poder de fogo. Dito e feito! 

 

Abriu muitas "picadas" a facão 

– com sua habilidade tão mateira – 

pelas imensidões do meu sertão. 

 

Depois de tamanha devastação, 

a tristeza fincou sua bandeira 

na terra agreste do meu coração!  
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Inédito 
 

                                                                                             

Fernando Antônio Belino 

 

 

O Amor, a cada vez que fecha o laço, 

aos amantes se mostra indefinível. 

Tal como a Morte que, ao brandir seu aço, 

é inaugural, jamais reconhecível. 

 

O Amor inédito, em seu novo abraço, 

e, em cada beijo, um gosto imprevisível. 

Transpõe o ser além do tempo-espaço; 

acima... abaixo... Sempre em outro nível! 

 

No amor, bem pouco serve a experiência, 

amor vivido é página virada, 

envolvida em completo esquecimento. 

 

Quem ama deve ter a consciência 

de que, no fim, não sobrará mais nada... 

No amor, a eternidade é só momento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

128 
 
 

 

 

 

Lavínia em poesia 
 

                                                                                             

Nilson José de Castro Filho 

 

 

Chegou pela manhã com seu chorinho, 

Te segurei nos braços, lacrimoso 

Encheu meu coração com seu rostinho, 

E transformou meu espírito em ditoso. 

 

Antes eu andava só pelo caminho, 

E agora sou seu guia atencioso, 

Novo homem melhorado, seu paizinho 

Amigo e guardião mais amoroso. 

 

Mesmo adulta será querida alteza, 

Por ser minha adorada real princesa, 

Me fez rei e ordeno então feliz fazê-la. 

 

Ruivinha inteligente, que esperteza! 

E educada também, delicadeza! 

Doce filha Lavínia, nossa estrela!  
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 Medalhão 
 

Filipe Russo 

 

 

Na face enrugada do pescador 

vejo as cifras dos anos: medalhão. 

Veja o peixe, a enguia e o mexilhão 

nas pernas verdes do tal sucessor. 

 

Quem vê no corpo a carne não vê a dor 

do animal cortado ao meio pelo arpão. 

Quem desconhece a origem do pão 

ignora o mercúrio, maligno ardor. 

 

Pleno pelas praias passeia em canoa 

sem a anaconda nem o candiru. 

Conhece as ribanceiras, jovem Nóa. 

 

Mas não a malícia do homem, com quem nu 

se deitará em cova rasa. Não à toa! 

Morrerá de ódio e fel feito eu e tu. 
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Minha senhora 
 

Hélio Guedes de Oliveira 

 

 

Viver assim sem ti minha Senhora 

Como existo, é morrer sem viver, 

Ganhar perdendo sem nunca vencer 

Ferido no amor, nunca sendo o agora. 

 

É ter o amanhecer sem mais a aurora, 

Em escasso encontro em breve morrer, 

Na noite e norte no reflorescer 

E na esperada da sempre demora 

 

Sem ti, Senhora minha, o conhecido 

Torna-se o amargado desconhecido 

E em nada existe torna-me encontrado, 

 

Pois aqui sou perdido e desolado 

Sem forças no que vivo aqui em degredo: 

Sem ti, Senhora, vivo meu segredo. 
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Não eras tu 
 

José Sepúlveda 

 

Não eras tu que tinha em pensamento 

Enquanto caminhava pela areia 

E era fustigado pelo vento 

Ali, perto do mar, na maré cheia 

 

E nem sequer o teu sereno olhar 

Que às vezes provocava um calafrio, 

Nem teus cabelos longos a voar  

Ali, juntos do mar, com tanto frio.  

 

O inverno desta vida me ensinou 

Que a saudade foi o que ficou 

Quando recordo o teu olhar infindo.  

 

As águas mais revoltas desse mar 

Depressa me haveriam de ensinar 

Que a vida não é mais que um sonho lindo. 
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Necropolítica 
 

 

Heberton Baptistela 

 

 
 

Faces brancas domavam o poder, 
mas uma mulher pobre, negra criada 

na favela, uma preta de quebrada, 
elegeu-se vereadora.  Dizer 
 

que as faces não gostaram nada nada 
é ser tanto quanto se pode ser 

eufêmico. Morreu assassinada 
por ser pobre, ser negra e ser mulher. 
 

A polícia que mais mata mais morre? 
Ou a que mais morre mais mata? Escorre 
o sangue: se ficar a bala come 

 
e se correr a bala pega, some 

mais um corpo em meio ao corre que corre… 
Era negro? Era Pobre? Tinha nome? 
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Olhar azul 
 

 

Jerson Lima de Brito 

 
Enquanto brilha forte o riso louro 

Cercado, no infinito, de algodões, 

Contemplo, embevecido, um sorvedouro 

E entrego, nuas, minhas emoções. 

 

O teu olhar se faz ancoradouro, 

Um cais do mais feliz dos corações, 

Onde agasalho amor imorredouro, 

Acalmo de uma vez as aflições. 

 

O sol convidativo, o mar revolto 

Pintados no teu rosto deixam solto 

Um ser perdidamente extasiado. 

 

Um beijo sela a nossa sintonia 

Na tarde de verão que prenuncia 

Adejos de um casal apaixonado. 
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Ossos do ofício 
 

 

Paulo Lucas Fares  

 
 

Tens-me sob o terror do teu império, 

Ó vida de poeta sofredor!... 

Marcaste em minha tez sinal funéreo 

Do mártir que se estorce por amor... 

 

Minha alma almeja em vão o trono etéreo 

De Dante, de Camões, do verso em flor... 

Mas sofre nas masmorras de um Tibério 

Donde nenhuma luz me iluminou! 

 

“Suporte”, diz-me a Vida, “o teu martírio! 

Que mesmo sobre um charco sem fulgor 

Aflora com leveza um belo lírio.” 

 

Mas eu, vergado ao peso do amargor, 

Aguardo, quase à beira do delírio, 

E nunca o meu jardim desabrochou... 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

135 
 
 

 

 

 

 

Paixão eterna 
 

 

Mário Moura Marinho 

 
Dar-te-ei, oh flor de lis... um bom presente, 
em troca só de um beijo e de um abraço; 
que sejam ao luar, em um terraço... 

Somente estrelas podem ver a gente. 
 

Talvez até, que me aches exigente, 
Pois saibas, sou discreto no que faço; 
e juro não causar-te um só embaraço, 

a menos, se eu morrer, de tão contente. 
 

Se ali, prazer vieres me propor, 
te quero livre, isenta de pudor; 
e então, um “sonetilho” te prometo... 

 
Quatorze versos só, tem o poema, 
em que confesso a ti paixão extrema; 

e peço: escuta a voz deste soneto! 
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Sob o luar 

 

Jorge Luís dos Santos Barbosa 

Barra do Piraí - RJ 

 
Ao contemplar a cena do luar,  

seus raios, ternamente, feito brisa,  
sussurram… e o luar, mansinho, avisa 
que meu passado vai rebobinar. 

 
A lua tem o dom peculiar 
de ler a mente e, astuta, profetiza… 

enxerga o coração, qual pitonisa,  
revolve os sentimentos de lugar. 

 
Sendo sagaz ou serva da verdade,  
a lua tira escamas da saudade 

e traz você à tona pela mão. 
 

Saudade tem a sina de um clarão,  
pois passa a iluminar a ausência sua 
do mesmo modo audaz que faz a lua. 
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