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ARTIGO

NARRATIVAS DA REGIÃO PORTUÁRIA DO RIO DE 
JANEIRO: AÇÕES ARTÍSTICAS, MANIFESTAÇÕES 
CULTURAIS E INTERVENÇÕES NO COTIDIANO
Carlaile Souza

A proposta visa investigar narrativas (re)produzidas por artistas, instituições do poder público e 
privadas, moradores da Região Portuária do Rio de Janeiro e atores sociais diversos, analisando 
como essas histórias e discursos dialogam com o cotidiano, passado, manifestações culturais, 
religiosas e tradicionais e se propagam no cenário atual de transformações na infraestrutura urbana 
ali recorrentes. Salientaremos como esses fatores constituíram a região em um lugar polifônico e 
híbrido, que se ressignifica a partir de intervenções variadas. Refletiremos como ações artísticas e 
manifestações culturais realizadas nesta região se integram ao contexto social, sendo importantes 
para compreensão de fenômenos sociais de convivialidade. 

Palavras-chave: Narrativas; Arte; Região Portuária; Intervenções; Cotidiano.

A partir de observações efetuadas na Região 
Portuária do Rio de Janeiro, a proposta desta 
pesquisa é investigar os processos de criação e 
intervenções nas quais o agente que produz ima-
gens fotográficas acarreta, as narrativas visuais 
do cotidiano que o mesmo constrói e sua perfor-
mance. Consideramos que os registros fotográ-
ficos do cotidiano são uma forma em que pode 
ser detectada pouca interferência no momento 
de concepção da imagem. Por esse motivo, o epi-
centro de nosso recorte será analisar a figura do 
“intruso fotográfico” na Região Portuária do Rio 
de Janeiro e as imagens históricas e atuais regis-
tradas deste lugar por agentes diversos. Citamos, 
por exemplo, os fotógrafos Augusto Malta e Marc 
Ferrez, que registraram as transformações urba-
nas da cidade do Rio de Janeiro, como a constru-
ção do Porto do Rio de Janeiro, no início do século 
XX. Além disso, de acordo com os dizeres da placa 
que apresentamos neste projeto, moradores des-
sa área demonstraram aversão à figura do agente 
que produz imagens fotográficas. A Região Por-
tuária do Rio de Janeiro esteve “abandonada” por 

anos. Da década de 80 para cá, com os primeiros 
projetos de revitalização e reestruturação desta 
área – Sagas1, Prorio2 e, posteriormente, com o 
Projeto Porto Maravilha, iniciado em 2009 – a 
região tornou-se foco de inúmeros investimentos 
no setor imobiliário, comercial, industrial e no 
âmbito na arte e cultura. 

O Projeto Porto Maravilha – Operação Urbana 
Consorciada da Área de Especial Interesse Ur-
banístico (AEIU) da Região Portuária do Rio de 
Janeiro –, segundo a Prefeitura do Rio de Janeiro 
e empresas privadas que são parceiras no em-
preendimento3, tem a finalidade de promover 
a reestruturação local, por meio da ampliação, 
articulação e requalificação dos espaços públicos 
da região. A iniciativa surgiu aproveitando a rea-
lização da Copa do Mundo de Futebol, realizada 
em 2014 aqui no Brasil, e, principalmente, dos 
Jogos Olímpicos de 2016, no Rio de Janeiro. Como 
o ocorrido em Barcelona, na Olimpíada de 1992, 
o projeto de candidatura do Rio de Janeiro para 
os Jogos Olímpicos está vinculado à revitalização 
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da Região Portuária e obras na infraestrutura de 
seus bairros. De acordo com informações dispo-
nibilizadas no site do Projeto Porto Maravilha4, 
a proposta prevê a preservação e valorização do 
patrimônio cultural, recuperação e restauro ma-
terial do patrimônio artístico e arquitetônico, es-
tímulo ao turismo e outras ações.

Desde o início de grandes obras na infraestru-
tura da Região, descobertas foram feitas, como 
o Cais do Valongo e da Imperatriz, na Gamboa; 
equipamentos culturais foram instalados, como 
o Museu de Arte do Rio de Janeiro (MAR), inau-
gurado em 2012; e o Museu do Amanhã, aberto 
ao público em 2015, ambos localizados no bairro 
Saúde, e outras ações que estão permitindo uma 
nova reconfiguração desta área. 

Essas ações atraíram novos públicos, instituições 
públicas e privadas e atores sociais diversos. Ao 
mesmo tempo, artistas e grupos que atuam nas 
áreas da arte e da cultura já existentes neste lugar 
tornaram-se mais visíveis. Com isso, ações artís-
ticas e manifestações culturais foram realizadas 
mais frequentemente, (re)produzindo outras 
narrativas, em alguns casos atendo-se ao passa-
do do lugar, outras introduzindo novos discursos, 
elementos, agentes sociais, linguagens e agre-
gando elementos de outras culturas e tradições 
de lugares distintos. Um dos exemplos é a insta-
lação da Casa do Maranhão, no bairro Gamboa, 
em que a comunidade maranhense e adeptos se 
encontram, realizam eventos, oficinas, intercâm-
bios com grupos da cultura popular, mantendo 
suas tradições e as difundindo em solo carioca.  

Em 2013, a Prefeitura do Rio de Janeiro, por meio 
da Companhia de Desenvolvimento Urbano da 
Região do Porto do Rio de Janeiro (Cdurp), di-
vulgou o edital Prêmio Porto Maravilha Cultural, 
que pretendia premiar projetos culturais que va-

lorizassem o patrimônio cultural imaterial da Re-
gião Portuária e voltados à chamada Área de Es-
pecial Interesse Urbanístico (AEIU) da Região do 
Porto do Rio de Janeiro5. No total, R$ 2 milhões 
foram destinados a 20 propostas nas áreas de fo-
tografia, audiovisual, teatro, dança, literatura e 
outras ações. As seguintes propostas de artistas, 
grupos e coletivos foram premiadas: Carnaval do 
B.E.M - Oficinas e Atividades Pré-Carnavalescas 
do Bloco Escravos da Mauá; Desfiles dos Blocos e 
Bandas da Liga Portuária; “Em Torno da Fábrica” 
- Fim de Semana do Livro no Porto; Mystérios e 
Novidades do Porto; Oficinas de História na Zona 
Portuária; Porto Aberto: A Memória Viva; Porto 
da Pequena África; Projeto Som e Samba Cario-
ca; Roda de Samba da Pedra do Sal, de Mão Da-
das; Arte Arteira de Tia Lucia; Cabaré do Porto; 
Guia Acessível: Espaços Culturais e Gastronômi-
cos do Porto Maravilha, Percorrido por Bicicleta; 
Histórias Afro Brasileiras, Cenas Itinerantes Ano 
I; Noite de Autógrafos; Pedra Que Samba; Por-
to de Memórias - Retratos em Postais; Porto em 
Foco: Registro Fotográfico das Transformações 
na Região Portuária; Prata Preta: Folia Sempre, 
Ditadura Nunca Mais - 50 Anos do Golpe de 64 
no Brasil - Providência Sustentável6. 

Alguns projetos tiveram como proponentes artis-
tas e grupos que possuem vínculos, que moram 
ou estão instalados na Região Portuária, enquan-
to outros participaram do edital por interesses 
diversos. Em nossa pesquisa, verificamos que 
parte das propostas foi executada, como as ofi-
cinas de História na Zona Portuária, realizadas 
no Cemitério dos Pretos Novos, por meio do Ins-
tituto dos Pretos Novos (IPN); o documentário 
Pedra que Samba, que conta a história do samba 
na Pedra do Sal, e outros. Entre eles, o projeto 
Histórias Afro Brasileiras, Cenas Itinerantes, rea-
lizado pelo grupo Periferia Cena Portuária, ence-
nava parte da história da escravidão pelas ruas e 



R E V I S T A  D A  G R A D U A Ç Ã O  D A  E S C O L A  D E  B E L A S  A R T E S  -  U F R J

101

Ano 2  | n. 3 | novembro 2017

espaços históricos marcantes da região do porto. 
A primeira cena era apresentada na Pedra do Sal; 
em seguida o Observatório do Valongo, seguin-
do ao Jardim Suspenso do Valongo, no Morro da 
Conceição, bairro Saúde. Os atores passavam, 
ainda, pelo Cais do Valongo e da Imperatriz, 
prosseguindo ao Centro Cultural José Bonifácio 
e finalizavam no Cemitério dos Pretos Novos, na 
Gamboa, apresentando e adaptando a encenação 
em cada espaço percorrido. A peça é apreciada, 
na maioria dos casos, por turistas, pesquisado-
res e outros interessados na região. No entanto, 
podemos observar que é apresentada nos espa-
ços constituídos como integrantes do Circuito da 
Herança Africana7, promovido pela Prefeitura do 
Rio de Janeiro. 

Assim, atestamos inúmeras formas de retratar 
a região, apresentando narrativas efetuadas por 
moradores deste lugar, que possuem vínculos 
diversos com a região, e atores sociais conside-
rados “de fora”. Refletir sobre essas narrativas é 
importante, pois cada um possui uma maneira 
de narrar, que pode ser apregoada ou não de li-
gações sentimentais e memoriais, e para visuali-
zarmos os objetivos que esses projetos e ações al-
cançaram. Ao mesmo tempo em que essas ações 
artísticas e manifestações culturais são realiza-
das, respondendo a necessidades e vontades dos 
proponentes dos projetos e narrando histórias ou 
acontecimentos ocorridos na Região Portuária, 
seja no passado ou presente, tais iniciativas tam-
bém podem contribuir para camuflar processos 
de modernização da região e que envolvem deso-
cupação de famílias, gentrificação, entre outros 
fatores. 

Essas narrativas focadas no cotidiano da região 
já eram elaboradas no período da escravidão, 
como as do pintor francês Jean-Baptiste Debret, 
publicadas em Viagem Pitoresca e Histórica do 

Brasil (1989), e do artista alemão Johann Moritz 
Rugendas, que registraram em suas telas o co-
tidiano da cidade que observavam àquela época 
no Brasil. As historiadoras Hebe Mattos e Martha 
Abreu (2013, p. 119), no artigo Lugares do tráfico, 
lugares de memória: novos quilombos, patrimô-
nio cultural e direito à reparação, citam que “pelo 
testemunho do desenhista Rugendas, no início 
do século XIX, as áreas da Pedra do Sal e da Prai-
nha serviram como primeira morada aos pretos 
novos que chegavam da África”. 

Em Viver na rua, viver a rua: usos e práticas 
da moradia escrava na Guanabara oitocentista, 
Ynaê Lopes dos Santos (2011) salienta o relato de 
viajantes que aportavam em terras brasileiras e 
relatavam o que presenciavam. Um deles é De-
bret, convidado a participar da Missão Francesa, 
em 1816, que resultou na fundação da Academia 
Imperial de Belas Artes no Brasil. Durante sua 
estadia em terras brasileiras, o pintor observou 
o cotidiano e o representou em suas obras, de-
monstrando o trânsito entre a escravidão e os 
universos da casa e da rua. Em sua observação 
da obra “Interior de casa de família pobre com 
escrava entregando dinheiro”, Santos (2011, p. 
96) relata que: 

A cena retratada mostra uma escrava na 
sala da casa, com um cacho de bananas 
na cabeça entregando algumas moedas à 
sua jovem senhora. Segundo a imagem e 
os comentários de Debret, é evidente que 
se trata de uma família humilde. A própria 
casa dá os sinais de pobreza: casa ao rez 
do chão, com sala e cozinha pau a pique; 
a presença das galinhas no interior refor-
ça a rusticidade da moradia. Debret ain-
da afirmou que aquela única escrava era 
responsável pelo sustento da família, pois 
era ela quem saía às ruas em busca de tra-
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balho, e por isso mesmo, quem trazia di-
nheiro para suas senhoras, sem especificar 
que atividades a cativa realizava. Mesmo 
retratando uma família pobre em cuja re-
sidência as senhoras e a escrava dividiam 
o mesmo espaço, por meio da postura e da 
posição das personagens, o francês deixou 
claro que estava mostrando uma relação 
de poder independentemente da condição 
econômica. O exame dessa cena indica a 
complexidade dos arranjos domésticos. 
(SANTOS, 2011, p. 96)

Também rememoramos os fotógrafos carioca 
Marc Ferrez, o alagoano Augusto Malta e o espa-
nhol Juan Gutierrez que, por meio de fotografias, 
retrataram as transformações da cidade do Rio 
de Janeiro, entre elas as mudanças na Região Por-
tuária. Desses artistas e fotógrafos que citamos, 
apenas um era originário do estado do Rio de Ja-
neiro, enquanto os outros eram de outros países 
e estados. Tal característica é importante, uma 
vez que mesmo vivendo em terras brasileiras ou 
cariocas, a visão inicial que imprimiam à região 
era de um olhar “de fora”. Interessa-nos retratar 
que essa visão externa influencia na produção 
de obras, sob diversos aspectos. Néstor Canclini 
(2006, p. 21) relata que:

O antropólogo chega à cidade a pé, o soció-
logo de carro e pela pista principal, o comu-
nicólogo de avião. Cada um registra o que 
pode, constrói uma visão diferente, portan-
to, parcial. Há uma quarta perspectiva, a do 
historiador, que não se adquire entrando, 
mas saindo da cidade, partindo de seu cen-
tro antigo em direção aos seus limites con-
temporâneos (CANCLINI, 2006, P. 21)

De acordo com nossa vivência na região - com 
uma perspectiva “de fora” - fomos surpreendi-

dos com os questionamentos sobre a produção 
desses agentes externos à região. Neste sentido, 
também remetemos a Clifford Geertz (2009, p. 
146), que enfatiza que “este processo de atribuir 
aos objetos de arte um significado cultural, é 
sempre um processo local”.

Mapas: versões visuais

Na pesquisa, encontramos outras maneiras de 
representar narrativas. Remeteremos a versões 
visuais a respeito da região, que incorporam e 
veiculam interesses e formas de avaliar e conce-
ber espaços ocupados coletivamente, interferin-
do nas maneiras por meio das quais são concebi-
dos e experimentados por diferentes atos sociais. 
Entendemos que sem uma análise exaustiva es-
tamos nos referindo a ocorrências estudadas por 
pesquisadores, acionadas frequentemente pelo 
poder público e agências particulares, que circu-
lam e são recriadas pelos moradores da região, 
não de modo homogêneo ou consensual.

Com o surgimento de outras ocupações e realiza-
ção de intervenções urbanas na infraestrutura da 
Região Portuária pelo poder público e empresas 
privadas, a configuração da área tem se altera-
do e sido apresentada de diferentes formas. Uma 
delas é por meio de mapas, elaborados pela Pre-
feitura do Rio de Janeiro, pelo Projeto Porto Ma-
ravilha, Museu de Arte do Rio de Janeiro (MAR) 
e por artistas do Morro da Conceição. Em dois 
deles, verificamos as transformações propostas 
na infraestrutura da região, dentre elas a altera-
ção dos limites de bairros e outras modificações. 
Essa representação efetuada pelo poder público e 
empresas privadas indica, com ênfase, os locais 
considerados “atrativos”8. 

Rudolf Arnheim (1989), em seu texto A Percep-
ção de Mapas, descreve as formas de leitura vi-
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sual encontradas em mapas e maneiras de reco-
nhecimento de uma informação ali destacada. O 
autor ressalta que os elementos constituintes em 
mapas são apresentados por meio de desenhos, 
pintura, cores, traços e distribuição ordenada dos 
ambientes, buscando uma compreensão objetiva 
do ser humano. De acordo com Arnheim:

Numa imagem simbólica como um mapa, 
nenhum detalhe está hermeticamente 
desvinculado de seu contexto. Os mapas 
desencorajam o isolamento de detalhes 
singulares. Asseguram a continuidade do 
mundo real. Mostram as coisas no seu 
ambiente, e, portanto, exigem um discer-
nimento mais ativo da parte do usuário, a 
quem se oferece mais informação do que 
veio buscar; o usuário, porém, também é 
convidado a olhar para as coisas com in-
teligência. Uma maneira de olhar as coisas 
inteligentemente é vê-las no seu contexto 
(ARNHEIM, 1989, p.206).

No mapa elaborado pelo Porto Maravilha, um le-
vantamento foi realizado dos pontos turísticos e 
de comércio, espaços de entretenimento – boates 
e bares –, religiosos – igrejas –, equipamentos 
culturais – como museus e teatros –, entre ou-
tros da Região Portuária. Esses lugares, no total 
de 107, foram divididos em 14 categorias. A gran-
de quantidade de elementos “atrativos” apresen-
ta paradoxos do que pretende-se valorizar, uma 
vez que os critérios adotados para essa valori-
zação são difusos. Para Arnheim (1989, p. 212), 
“um mapa que contém um máximo de detalhes 
torna mais difícil a apreensão dos elementos es-
senciais”.  

Um segundo mapa do Projeto Porto Maravilha 
apresenta a proposta de divisão da Região Portu-
ária em 11 núcleos homogêneos9. Essa represen-

tação contempla a Praça Mauá, Saúde, Gamboa, 
Morro da Conceição, Santo Cristo, Nova Rua Lar-
ga, Morros da Providência e Livramento, Linha 
Férrea, Senador Pompeu, Morro do Pinto e Porto 
Olímpico. Em cada setor foram destacados espa-
ços e elementos que são considerados represen-
tativos da cidade do Rio de Janeiro, cuja finali-
dade seria “evidenciar suas peculiaridades e seu 
potencial de desenvolvimento”10. 

As duas representações do mapa foram elabora-
das com base nas intervenções urbanas ocorri-
das na infraestrutura dessas regiões, mostrando 
os impactos das obras e apontando as alterações 
que estão para acontecer. No instante em que o 
poder público e empresas privadas decretam lu-
gares considerados importantes de uma região 
em detrimento de outros, essas áreas são recon-
figuradas e, ao mesmo tempo em que é propaga-
da a intenção de dinamizar o trânsito, melhorar 
a mobilidade, visibilidade e conforto aos seus 
usuários, essas configurações alteram o conheci-
mento que o residente tem de sua localidade, seu 
cotidiano e as relações sociais entre eles, muitas 
vezes correspondendo a transformações efetivas 
em suas práticas.  

Giulio Carlo Argan (2005), em História da Arte 
como História da Cidade, apresenta textos que 
dialogam sobre os espaços do meio urbano, a 
arte e o sujeito imerso no complexo citadino. Em 
seu estudo, vincula a arte à construção do meio 
urbano e às relações sociais entre os sujeitos, 
sinalizando preocupação sobre a valorização de 
determinados espaços em detrimento de outros. 
De acordo com Argan (2005, p. 77), “a atribui-
ção de valor histórico e artístico não apenas aos 
monumentos, mas também às partes remanes-
centes de tecidos urbanos antigos, ainda depende 
certamente de um juízo acerca da historicidade 
deles”.
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Um terceiro mapa analisado, do projeto O Mor-
ro e o Mar, foi elaborado pelo Museu de Arte do 
Rio de Janeiro (MAR), destacando ateliês e des-
crevendo lugares considerados “atrativos”, como 
o Sítio Arqueológico da Avenida Barão de Tefé, 
Jardim Suspenso do Valongo, Igreja de Nossa Se-
nhora da Conceição, Fortaleza da Conceição, Pa-
lácio Episcopal, Café Imaculada, Edifício A Noite, 
Praça Mauá, Restaurante Galeria Sacabral, Igreja 
e Largo São Francisco da Prainha, Pedra do Sal, 
entre outros espaços. 

O mapa contempla basicamente os espaços com 
potencial turístico e apresenta a região induzin-
do a considerar como importantes os locais su-
blinhados pelo MAR. Porém, tendo em vista que 
esse mapa é um instrumento de referência e lo-
calização durante visitas guiadas, nas quais um 
profissional de turismo explica com mais deta-
lhes os percursos, histórias e o que eram – são – 
os espaços ali instalados, existiria neste processo, 
segundo Arnheim (1989, p. 205) “a imaginação 
alimentada pela experiência”, que evoca imagens 
por meio das ilustrações no papel “a partir dos 
reservatórios da memória do observador”.  

Um quarto mapa que analisamos foi desenvolvi-
do pelos artistas do Projeto Mauá, na edição de 
2013. A apresentação é diferenciada se compara-
da ao mapa do MAR, seja pela maior quantida-
de de ateliês quanto pela definição dos lugares 
“atrativos”, definidos anteriormente. Além dos 
espaços considerados relevantes, o mapa excluiu 
outros, como a Pedra do Sal e Sítio Arqueológi-
co do Valongo. Ali, os artistas estão inseridos no 
mesmo contexto dos modelos anteriores, com 
seus espaços de criação considerados “atrativos”, 
citados com a mesma importância e destaque 
que outros monumentos históricos ou pontos tu-
rísticos. As definições de locais importantes neste 
mapa possuem critérios, apesar de difusos, que 

se ligam à história de cada lugar e ao que preten-
de-se valorizar.

Ações artísticas e manifestações culturais

As ações artísticas e manifestações culturais re-
alizadas na Região Portuária são, de certo modo, 
utilizadas como estratégias para o crescimento 
econômico e estímulo ao turismo da região, pois 
as iniciativas para revitalização das áreas portu-
árias preveem esse retorno financeiro. No artigo 
Museus e cidade: o caso do MAR na Zona Portuá-
ria do Rio de Janeiro, Sabrina Parracho Sant’An-
na (2013) descreveu as negociações para a ins-
talação do MAR, os conflitos políticos gerados 
com as diversas propostas para sua construção, 
discursos oficiais e a possibilidade da edificação 
desse equipamento cultural na região que agre-
gasse uma rede de agentes sociais que, de certo 
modo, suscitariam o debate do papel do museu. 
Analisando documentos e reportagens jornalís-
ticas que informavam a condução do processo 
para edificação da instituição, a pesquisadora 
ressalta que, além do incentivo à arte e cultura, 
os poderes público e privado e outras institui-
ções envolvidas na elaboração do projeto obje-
tivavam o retorno financeiro e o incremento do 
fluxo turístico. As negociações duraram mais de 
dez anos. Neste tempo, artistas do Rio de Janeiro 
se posicionaram contra a construção do Museu 
denunciando, conforme aponta Sant’anna (2013, 
p. 47), o processo de gentrificação, a “espetacu-
larização” e a “impossibilidade de consenso”. No 
entanto, diferente do projeto inicial, que preten-
dia ser uma filial da famosa Fundação Solomon 
Guggenheim – mantenedora de diversos museus 
internacionais –, e após polêmicas e discussões 
sobre sua construção, o MAR passou a ser inter-
pretado, de acordo com a pesquisadora, como re-
velador “do polo de economia criativa que tem se 
criado na região”. A autora ressalta que: 
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A nova sede do MAR se inscreve, portanto, 
numa série de políticas baseadas na ideia 
de que é preciso criar novos mercados para 
a produção brasileira de bens de cultura. 
Trata-se, simultaneamente, de centrar o de-
senvolvimento da região na criação de um 
polo de consumo cultural, ampliando as 
fronteiras e incluindo novos consumidores, 
mas também de transformar a Zona Portu-
ária num espécie de vitrine internacional, 
capaz de atrair turistas, uma classe criati-
va e mercado. O MAR se presta, portanto, a 
construir uma imagem da cidade cuja efi-
cácia se mede de mais a mais pelo que se 
fala sobre ou pela quantidade de vezes que é 
acessada (SANT’ANNA, 2013, p. 51).    

Leopoldo Guilherme Pio (2012), por sua vez, 
investiga iniciativas no âmbito cultural empre-
endidas na Região Portuária, descrevendo os 
processos de intervenção urbana realizados pelo 
Projeto Porto Maravilha, os discursos de memó-
ria da cidade e os investimentos nesta área. Em 
seu artigo A revitalização do Porto do Rio de Ja-
neiro: memória e cultura como centralidades na 
organização da sociedade contemporânea, o au-
tor relata que as transformações na infraestrutu-
ra foram inspiradas em modelos internacionais 
empregados em países como Estados Unidos, 
Holanda, Honk Kong, Índia, Inglaterra, Espanha 
e Argentina, e nos estados brasileiros Maranhão, 
Espírito Santo e São Paulo.

Pio (2012, p. 309-310) declara que as interven-
ções urbanas na infraestrutura na região do Por-
to do Rio de Janeiro e do seu entorno podem ser 
interpretadas “como mais um ato de reinvenção 
da identidade da cidade”. O autor completa que 
“a necessidade de renovar a economia e a identi-
dade urbana da cidade justifica a recuperação de 
centros históricos e áreas portuárias, vistos como 

locais de implantação de novas áreas comerciais 
e habitacionais”.  

Neste cenário, também remetemos à pesquisa de 
Alain Quemin (2008) ao acompanhar a edição 
do Nuit Blanche11, um evento de arte que acon-
teceu entre a noite de 4 a 5 de outubro de 2013, 
na França, em que vários ateliês permaneceram 
abertos para o público e diversas atrações movi-
mentaram as regiões contempladas pela ação. O 
estudo originou o artigo A arte contemporânea 
no decorrer de uma noite: um olhar sociológico 
sobre a Nuit Blanche 2013 e sua recepção pelo 
público. Nele, o pesquisador ressalta o sucesso 
do evento e participação em massa da população 
- um número estimado em mais de um milhão 
de pessoas que se dirigiram aos locais onde as 
exposições de arte aconteceram -, as práticas co-
letivas observadas e destaca os possíveis motivos 
que fez a iniciativa ser bem recebida pelo público. 
Quemin ressalta que:

Ao ser apresentada a um grande número 
de pessoas, a arte contemporânea pode se 
tornar uma realidade não mais herméti-
ca ou repulsiva, mas acolhedora, expon-
do ainda mais sua abertura, que funciona 
como uma passagem em direção a outras 
realidades, que se abrem sobre a cidade, 
sobre seus diferentes lugares e até mesmo 
sobre outros personagens encontrados du-
rante a noite e com os quais se inicia um 
contato (QUEMIN, 2008, p. 200-201).  

Áreas consideradas históricas se tornam regiões 
em que a cultura e a arte são vistas como fato-
res de valorização econômica e imobiliária, cuja 
pretensão é recriar espaços “atrativos” para a ci-
dade, empresários, turistas e moradores de ou-
tras regiões que buscam esses locais para mon-
tar empreendimentos e, antes pouco exploradas, 
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apontadas também como lugares para moradia. 
Os artistas, de certo modo, correm o risco de se 
tornarem “inimigos” dos moradores que espe-
ram viver em suas áreas sem terem seu modo de 
viver abalado ou tendo que lidar com os interes-
ses de especuladores imobiliários.

Nossa contribuição, a partir desta pesquisa, está 
voltada para a inclusão enfática dos fenômenos 
artísticos, dos elementos da vida social que fazem 
com que os indivíduos produzam coletivamente 
significados para a arte. Se ela fará ou não senti-
do para suas vidas, se será ou não apreciada posi-
tivamente, o fato é que ela tem a ver com práticas 
coletivas de ocupação do espaço em que a arte 
é experimentada, com formas dos indivíduos 
se relacionarem e com dimensões relevantes da 
vida cotidiana.

Carlaile Souza é mestre pela Universidade 
Federal Fluminense.

NOTAS

1 Segundo Fernando Diniz Moreira e Eliana Mi-
randa Araújo da Silva Soares (2007), o nome SA-
GAS é formado pelas iniciais três bairros - Santo 
Cristo, Gamboa e Saúde. Foi um projeto de pro-
teção ao conjunto de imóveis, que propunha nova 
legislação que preservasse o uso residencial e pa-
trimônio arquitetônico e cultural dessas áreas. 
2 As autoras Márcia Frota Sigaud e Maria Madu-
reira Pinho (2000), o Prorio foi um projeto criado 
em 1998 que tinha como princípios básicos inten-
sificar a articulação entre os diversos programas 
da Prefeitura do Rio de Janeiro, promovendo um 
conjunto de ações complementares à organização 
urbana, que visavam reabilitar e valorizar o pa-
trimônio urbanístico, paisagístico e arquitetônico 

do Morro da Conceição. 
3 No âmbito do poder público é gerenciado pela 
Companhia de Desenvolvimento Urbano da Re-
gião do Porto do Rio de Janeiro (CDURP). No lado 
privado, a iniciativa é administrada pela Conces-
sionária Porto Novo – contando com as constru-
toras OAS Ltda, Norberto Odebrecht Brasil S.A e 
Carioca Christiani-Nielsen Engenharia S.A -, res-
ponsável pelas obras e que deterá a concessão da 
região por 15 anos. Disponível em: http://www.
portonovosa.com/pt-br/sobre-a-concessionaria. 
Acesso em: 20 de agosto de 2017.
4 Disponível em: http://portomaravilha.com.br/
web/sup/OperUrbanaApresent.aspx. Acesso em: 
20 de agosto de 2017.
5 Disponível em http://portomaravilha.com.br/
materias/edital/edital-cultura.aspx. Acesso em: 
20 de agosto de 2017. 
6 Disponível em: http://portomaravilha.com.br/
materias/premio-porto-maravilha/p-p-m.aspx. 
Acesso em: 20 de agosto de 2017. 
7 Segundo o site do Projeto Porto Maravilha, o 
Circuito Histórico e Arqueológico da Herança 
Africana é um projeto de políticas de valorização 
da memória e proteção do patrimônio da Região 
Portuária, formado por diversos monumentos 
históricos, como o Cais do Valongo e da Impera-
triz, Cemitério dos Pretos Novos, Centro Cultural 
José Bonifácio, Largo do Depósito e Jardim Sus-
penso do Valongo. Disponível em: http://porto-
maravilha.com.br/conteudo/ccjb.aspx. Acesso 
em: 20 de agosto de 2017.
8 Essa definição foi encontrada no site do Projeto 
Porto Maravilha. Ver em http://portomaravilha.
com.br/web/direito/conhecaRegiao.aspx. Acesso 
em 20 de agosto de 2017.
9 Disponível em: http://portomaravilha.com.br/
web/direito/conhecaRegiao.aspx. Acesso em: 20 
de agosto de 2017.
10 Idem.
11 Traduzindo, Nuit Blanche significa “noite em 
claro”. Ver em Quemin, 2008.
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