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APRESENTAÇÃO



À frente da Secretaria Municipal de Cultura, temos direcionado esforços 
para a implementação de uma política de estado baseada na democratização 
cultural da cidade. Com o compromisso de dar fim ao pesadelo da “cidade 
partida”, nossa gestão acredita que os conceitos de centro e periferia não 
contemplam uma política cultural de fato integradora. Por isso, foi traçado um 
novo mapa simbólico, em que toda a cidade é o centro e cada região é um 
manancial de produção pulsante de cultura.

Para avançar nesse processo de ressignificação e equacionar as 
potencialidades, elegemos cinco eixos estratégicos: gestão de escuta ampliada 
e participativa, cultura pela diversidade e cidadania, programa integrado de 
fomento à cultura, valorização da rede de equipamentos culturais, e memória 
e patrimônio cultural. Assim pudemos colocar em prática uma série de ações 
efetivas, com foco no lema “Cultura+Diversidade”.

A cultura plural, rica e forte do Rio de Janeiro é, ao lado na natureza 
opulenta, o grande capital da cidade. Ela tem poder regenerador, capaz de 
corrigir rumos e mudar vidas. Fortalecer, apoiar e difundir nossa cultura não é 
apenas dever de cada um de nós: é questão de sobrevivência e de resistência.

Nilcemar Nogueira, Secretária Municipal de Cultura
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Oeste Carioca dois é uma publicação originada da parceria do Observatório 
de Favelas com a Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro, a partir da Lei 
de Incentivo à Cultura do Município – Lei do ISS, que conta com o patrocínio da 
Rede Globo. Em sua segunda edição, seu objetivo foi dar continuidade à pesquisa 
realizada anteriormente, porém com escopo mais específico, contribuindo para 
o conhecimento e o reconhecimento de espaços, sujeitos e práticas culturais e 
artísticas da Cidade do Rio de Janeiro, em um recorte regional específico - nesta 
etapa, atendendo a pedidos dos atores locais, o projeto contemplou a Área de 
Planejamento 4, isto é, as Regiões Administrativas da Barra da Tijuca, Cidade de 
Deus e Jacarepaguá. 

Para o Observatório de Favelas a cultura é, em suas amplas dimensões, uma 
força de afirmação das potências dos espaços populares. É com esta perspectiva 
que iniciativas de ativistas socioculturais da Zona Oeste e bairros adjacentes estão 
a construir um projeto inspirador de políticas públicas para arranjos turístico-
culturais efetivamente de base comunitária. 

A valorização das práticas culturais, da criatividade artística e dos ativos 
turísticos foi a meta principal dos estudos e proposições aqui publicados. A 
proposta generosa que mobilizou o Observatório de Favelas seria inalcançável 
sem a contribuição dos atores locais que abriram suas portas para os nossos 
pesquisadores e concederam seu tempo/espaço para as entrevistas. 

A presente publicação está divida em duas partes que organizam os temas 
da seguinte maneira: “Pesquisa” e “Potencial turístico e cultural”. A primeira delas, 
“Pesquisa”, apresenta a pesquisa qualitativa desenvolvida durante o projeto, tendo 
como eixo dois grandes eventos ocorridos na região: o Circuito de Arte das Vargens 
e o 1º Escuta Zona Oeste: Edição Jacarepaguá. A segunda, “Potencial turístico e 
cultural”, contempla um catálogo de fotos das principais atrações inventariadas 
pelo projeto, além de um mapa dos ateliês, fruto da presente pesquisa.

O Oeste Carioca não é mais uma promessa que se faz, mas sim uma agenda 
política que se afirma com sujeitos realizadores da arte e da cultura.

Agradecemos imensamente a todos os coautores desta obra.

Jorge Luiz Barbosa
Monique Bezerra da  Silva
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Introdução

O debate contemporâneo sobre a relação cultura e periferia vem trazendo 
provocações significativas: primeiro, no modo de localizar criativamente esses conceitos 
como experiências socialmente construídas e, segundo, como apresentação de modos 
diferenciados de invenção e vivência de repertórios culturais. Dito em outras palavras, o 
renovado debate sobre a relação periferia e cultura funda uma cartografia de expressão 
dos saberes e fazeres de sujeitos sociais em movimentos de realização de afirmação de 
diferenças em cidades desiguais.  

Embora o termo “periferia” já tenha passado por muitas mudanças − envolvendo 
desde as configurações econômicas e geográficas às políticas e culturais − ainda 
persistem leituras que cujos pontos de partida (e os de chegada) se apoiam na carência, 
na pobreza e na violência em sua definição. Na contrapartida dessas leituras colocamos 
em destaque as potências criativas da periferia, especialmente no campo da arte e da 
cultura, para vislumbrar outros caminhos desvelamento de suas dinâmicas sociais e seu 
significado no contemporâneo. 

A periferia como inscrição das práticas culturais

A periferia é uma experiência prático-sensível que responde, em uma primeira 
mirada, ao modo de organização da sociedade urbana. A desigualdade reproduzida no 
contexto da urbanização impôs o crescimento extensivo hierarquizado, expandindo 
formas de habitação sem condições fundamentais de serviços, equipamentos e bens 
urbanos. Todavia, a desigualdade socioespacial em termos de urbanidade não pode 
reduzir, ou ser redutora, das possibilidades de invenção de repertórios culturais de seus 
moradores.

Nessa perspectiva, a própria cultura pode ser pensada, ser criada e ser vivida de 

Cultura e periferia:  a reconfiguração territorial dos 
repertórios simbólicos urbanos     

Jorge Luiz Barbosa
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modo abrangente e plural, tendo como referência as práticas sociais compartilhadas 
e não exclusivamente a presença de equipamentos urbanos. Podemos afirmar que 
a periferia encarna uma grafia que combina maneiras de fazer e invenções do saber 
em estilos de existência diferentes uns dos outros.  A periferia é, portanto, uma prática 
criativa não exclusivamente associada à produção de bens e objetos, mas também aos 
estilos de existência que conferem significado à vida de indivíduos e coletivos sociais.  

Agora podemos convocar o debate da cultura para além do seu sentido da 
linguagem das representações imagéticas, buscando trilhar seu entendimento como 
uma escrita de sujeitos sociais para a apresentação de si com o outro no mundo da vida 
em espaço-temporalidades demarcadas.

Ato contínuo, assumimos o desafio de tratar a cultura como produção de 
significados espirituais e materiais, intelectuais e afetivos que caracterizam o ethos 
de uma sociedade ou grupo social, implicando o reconhecimento de conflitos e 
contradições nos atos de apropriação da cidade. Como informa Barth (2000):

As estruturas mais significativas da cultura – ou seja, aquelas que mais 
consequências sistemáticas têm para os atos e relações das pessoas – talvez 
não estejam em suas formas, mas sim em sua distribuição e padrões de não 
compartilhamento.  (BARTH, 2000, p. 128).

Podemos afirmar que as experiências culturais constituem um amplo campo de 
tensões e disputas de imaginários que se constituem como linguagem de corpos, 
vivências, paixões e imaginações que pluralizam as concepções e percepções 
de horizontes de sentidos. Em outras palavras, estamos diante de narrativas que 
constituem a posição ocupada e respondem pela disposição de relações dos sujeitos 
na cena social de construções simbólico-expressivas nas periferias urbanas.

Denominaremos, para um abreviamento da descrição excessivamente teórica, 
a apropriação prático-sensível da periferia como corporeidade estética. Trata-se da 
produção grafada de uma narrativa de si como experiência corpórea de figuração do 
sujeito social diante de outros diferentes e desiguais sujeitos. Na perspectiva em causa, 
a estética deixa de ser algo exclusivo dos objetos de arte, para assumir uma dimensão 
das vivências entre sujeitos e territórios, portanto, solenemente distinta da concepção 
recorrente de juízo do gosto (regime operador de classificações, de classificados e 
classificadores que definem sobre o que é digno de pertencer à cultura) conferida à 
concepção recorrente de estética. 

Não é novidade, portanto, que jovens das periferias urbanas inventem, por si 
mesmos, suas imagens (sonoras, visuais, tácteis) corporificadas e, com elas, movem 
os desafios sociopolíticos atualmente postos em nossa sociedade. A composição e a 
difusão de músicas, vídeos, fotografias e saraus, por parte das juventudes das periferias, 
são narrativas de si e de seus territórios que ganham mobilizações muitas vezes 
inesperadas nas mídias virtuais, fazendo a superação de fronteiras outrora mais rígidas 
(pela distância física e/ou pelos poderes discricionários estabelecidos) e limitadoras de 
processos de comunicação e de seus reconhecimentos com outros.
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As marcações territoriais das culturas de periferia 

Hall (1997, p.1) coloca em causa a centralidade assumida pela cultura no 
contemporâneo ao enunciar duas questões fundamentais: a primeira é o que ele 
considera como “substantiva”, referindo-se ao lugar da cultura na estrutura social e na 
organização das instituições; e o segundo, definido como  “epistemológico”, referindo-
se à posição da cultura em relação à produção do conhecimento e de como a “cultura” é 
usada para transformar nossa compreensão, explicação e modelos teóricos do mundo.

 As contribuições de Hall foram importantes balizas para a construção do inventário 
de referências e práticas estéticas do Projeto Oeste Carioca dois, uma vez que buscou 
oferecer maior visibilidade para diferentes práticas, inclusive para ressaltar inventividades 
em bairros e territórios ainda considerados carentes de cultura, na perspectiva da 
mudança da modelo de nomeação e explicação das periferias urbanas.   

A orientação assumida foi decisiva, uma vez que buscamos demonstrar como 
a criação cultural é dinâmica e plural na periferia da cidade do Rio de Janeiro, com 
destaque para os territórios populares inscritos nas regiões administrativas da Barra da 
Tijuca, da Cidade de Deus e Jacarepaguá, e como esses configuram representatividades 
de potências de arte e cultura populares. 

A pesquisa inventariante sobre as territorialidades da cultura popular nas regiões 
administrativas aludidas procurou acompanhar os fluxos de criação artística e cultural, 
enfatizando a interlocução com o público das atividades em realização. Buscou-se 
também recolher informações e proposições com produtores e autores da arte e da 
cultura para o desenho de uma agenda políticas públicas para a cidade como um todo, 
portanto cumprindo um papel de mediação entre realizadores e poder governamental. 

Nesse caminho adotado buscamos uma interlocução direta com os criadores do 
Circuito das Artes das Vargens, buscando compreender seus processos de invenção e 
organização, assim como contribuir para visibilidade de processos e produtos qualificados 
da produção artística e cultural.  O capítulo dois deste E-Book descreve e analisa as 
experiências do circuito em tela. O mais importante, todavia, é o reconhecimento dos 
múltiplos atores e autores que se fazem presentes na construção inventiva da arte e da 
cultura na periferia carioca, como reconfiguração territorial dos repertórios simbólicos 
urbanos. 
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Conclusão

As periferias urbanas são geralmente definidas como territórios carentes, miseráveis 
e violentos.  Portanto, não são consideradas em suas potências de superação 
das condições materiais e imateriais das desigualdades sociais. Predominam os 
estereótipos e estigmas que marcam negativamente todas as experiências de relações 
sociais, inclusive as culturais. Não é sem surpresa que o senso comum considera que 
“falta cultura” aos moradores das periferias urbanas. Muitas vezes o fazer cultural das 
periferias é conhecido e faz até sucesso. Porém, a questão principal é que essas práticas 
não são reconhecidas como relevantes para sociedade como um todo. E, não raras 
vezes, tornadas invisíveis na cidade. Aqui reside um recorte territorial discricionário do 
significado da cultura que precisa ser superado com políticas públicas afeiçoadas ao 
conjunto de experiências e sujeitos sociais que se fazem presentes na periferia, em 
particular na região em estudo. 

As pesquisas elaboradas buscaram demonstram como a riqueza cultural é capaz de 
redefinir requalificar  e ampliar os lugares de referências de experimentação da estética 
urbana. Não somente no sentido do diálogo entre linguagens estéticas como superação 
da setorização da cultura, mas especialmente na valorização social e econômica de 
bairros e territórios na cena cultural contemporânea.

 Como será observado nos capítulos a seguir, há ainda um vasto campo de 
mobilização e criação de repertórios artísticos nas regiões administrativas da Barra 
da Tijuca, da Cidade de Deus e Jacarepaguá. Essas, com certeza, são exemplos do 
acontecer plural da cultura e de sua centralidade para pensar as periferias urbanas no 
contemporâneo. 
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Introdução

Este capítulo tem como objetivo analisar o Circuito de Arte das Vargens, no que diz 
respeito à relação com o território. As reflexões aqui apresentadas que dão sustentação 
a análise resultam da transcrição de entrevistas e anotações de campo com os artistas 
durante o evento, ocorrido em novembro de 2017, uma vez que a pesquisa utilizou 
observação participante e entrevista semi-estruturada como principal método de 
coleta de dados. O percurso começa em Vargem Pequena, no Coletivo 2 e ½. Logo em 
seguida, uma pausa para conhecer mais sobre o evento com sua idealizadora, Rosana 
Rocha, em seu ateliê em Vargem Grande. Para finalizar o percurso, na escolha de mais 
um espaço para visitação, um ateliê chamou atenção no folder do evento: o artista 
Gutto Barros e a bioconstrução afetiva. 

Iniciando o percursso: Coletivo 2 e ½

Composto por mulheres1, o ateliê funciona há pouco mais de 1 ano e fica num 
local privilegiado no bairro de Vargem Pequena, há poucos metros da Estrada dos 
Bandeirantes. O espaço foi projetado para além de expor os trabalhos, ofertar cursos à 
população. 

Apesar da crise econômica atual, essas mulheres reiventam sua forma de atuação 
através do artesanato. O espírito de cooperação se destaca com a presença da artista 

Circuito de Artes das Vargens: as potencialidades do 
território para o desenvolvimento da 
economia criativa  

Monique Bezerra da Silva

O território é o lugar em que desembocam todas as ações, todas as paixões, todos os 
poderes, todas as forças, todas as fraquezas, isto é, onde a história do homem plenamente 

se realiza a partir das manifestações de sua existência. 
Milton Santos

1 Helen Raposo, Luciana Fabbre e Maria Renata Rittes são as responsáveis pelo ateliê.
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plástica Cacau Lopes, pois o coletivo getilmente cedeu espaço para que a mesma 
pudesse expor suas belíssimas criações em concreto. 

Luciana Fabbre e Cacau Lopes | Fotos: Zanna Marques

Mesmo com a proliferação de feiras de artesanato na cidade e a oportunidade para 
apresentar os trabalhos para um maior e mais diverso público, a comercialização das 
peças anda em passos lentos.  

A gente é teimoso... Eu tenho dois tipos de público, tanto quem já trabalhou e 
vem aqui ocupar o tempo como quem tem vindo para conseguir transformar 
em uma fonte de renda e em ambos tem caído muito. (Cacau Lopes, 
entrevista concedida em 12/11/2017)

O perfil do público que frequenta o espaço são predominantemente mulheres a 
partir da meia idade. Já o público de Cacau Lopes, onde tambem predomina a presença 
feminina, possui entre 25 e 65 anos. Porém, o público da feira é um público que já 
acompanham as feiras.

O ateliê nas feiras é o que a feira oferece, chama. Mas diferente da Cacau é 
um público de mulheres mais velhas, meia idade, 40 pra cima. A não ser a 
coleção das caveiras, que é mais específica, uma linha mais jovem, no geral 
é o pessoal mais velho que prefere. O patchwork, que é decoração, vela, em 
geral a garotada não presta muita atenção. (Luciana Fabbre – Coletivo 2 e 
½, entrevista concedida em 12/11/2017)
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Cacau mora e trabalha no território. Já Luciana é moradora do bairro vizinho, o 
Recreio dos Bandeirantes. Ambas reclamam que o território não manifesta sua potência 
implícita. 

Tem um conceito que aqui é um polo de arte, gastronomia, cultura, as pessoas 
sabem que muita coisa acontece aqui, mas talvez não venham por ser muito 
longe pra Zona Sul. Eu gosto do clima, acho fantástico morar aqui, ter a 
calmaria pra fazer peças criativas. Agora se Vargem ajuda? Acho que não, eles 
sabem que a gente é um polo, mas pela distância não facilita. (Cacau Lopes, 
entrevista concedida em 12/11/2017)

Além disso, é um consenso entre elas que poderia haver mais união entre os artistas 
locais, agregando um maior número de ateliês. Outro ponto citado por elas é que seria 
importante ter o Polo Gastronômico de Vargem Grande como aliado.

As artesãs comparam a iniciativa do circuito com o famoso evento “Santa Teresa de 
Portas Abertas”, porém há muitas diferenças entre os dois e ainda há muito o que se 
fazer para que o circuito possa ter o mesmo peso que o evento citado. A distância da 
Zona Sul, bem como a mobilidade nas Vargens é um ponto nevrálgico a ser resolvido. 
Outro ponto de destaque é que há muitos outros ateliês presentes nas Vargens, porém 
que ficaram de fora do circuito por conta de restrições de tempo e recursos humanos 
para que sejam organizadas as informações e catalogados todos os ateliês que existem 
na região. Segundo elas, há também diversas fornecedores presentes no território.

Tem um surfista famoso que faz as pranchas aqui e manda pra as fábricas. 
As fábricas todas são aqui porque a Macumba e Prainha é o universo deles. 
Tem outras coisas acontecendo aqui que vale a pena dar uma pesquisada. 
Marceneiros, restauradores, muita coisa e você não dá nada, são portinhas 
fechadas. (Cacau Lopes, entrevista concedida em 12/11/2017)

Fotos: Zanna Marques
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Fotos: Zanna Marques



Tanto Cacau como Luciana possuem o artesanato como renda principal. Não há 
financiamento externo, tudo ocorre de maneira colaborativa no território. Inclusive, 
segundo Luciana, essa é uma das principais características e potências locais.

A gente parou o carro e não tinha como tirar uma prateleira mega pesada e a 
gente fica parada olhando, não tinha como só a gente carregar. Eis que passa 
um rapaz de bicicleta, fica olhando, volta e fala “vocês estão precisando de 
ajuda?” e quase trouxe nas costas até aqui. A gente conversando, perguntando 
se ele queria algo e ele fala “vocês não são amigas da Heloísa?”, “somos”, “então, 
eu estava caído com uma crise de pressão e ela me ajudou no meio da rua, 
então não quero nada”. Isso não aconteceu só uma vez não.  (Luciana Fabbre 
– Coletivo 2 e ½, entrevista concedida em 12/11/2017)

Ao final do rico diálogo, ambas enfatizaram a importância da equipe visitar o Ateliê 
Rosana Rocha, em Vargem Grande, sobretudo pelo fato da artista em questão ser a 
idealizadora do circuito, como será visto a seguir.

Próxima parada: Ateliê Rosana Rocha

Situado no bairro de Vargem Grande, dentro de um condomínio, o ateliê de pintura 
da artista Rosana Rocha estava bem movimentado durante o circuito. Segundo Rosana, 
moradora local há 22 anos, a ideia de realizar o Circuito de Arte das Vargens surgiu para 
fomentar a cultura da região e propiciar ao público que conheça o trabalho local, que é 
bastante diversificado. E, além disso, mostrar que é possível consumir arte por um preço 
acessível.

A cultura é muito plural e a gente precisa trazer isso, fazer com que seja passado 
para as pessoas. A gente tem cerâmica, vidro, pintura, escultura, material 
reciclável orgânico. A ideia era poder criar essa interação entre as pessoas e 
propiciar esse movimento, mas um festival desse porte precisa de um mínimo 
de patrocínio pra divulgar.  (Rosana Rocha, entrevista concedida em 
12/11/2017)

Rosana diz que esse é um minicircuito que teve como objetivo catalogar essa região 
para fazer com que as pessoas conhecessem o lado artístico das Vargens. De acordo 
com ela, a questão que dificulta o artista é fazer com que o público conheça o trabalho 
dele: “tudo o que puder fazer para criar um processo de difusão do seu trabalho é super 
importante nessa área de artesanato e de arte, fundamentalmente a arte”, afirma a 
artista.
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A ideia do circuito está ligada a esse processo, sendo uma releitura do Festival de 
Arte e Gastronomia das Vargens, com início em 2015, com  três edições até o momento: 
2005, 2006 e 2011. Pela primeira vez o festival teve o enfoque exclusivo em trabalhos 
de artistas plásticos. O evento integrou o II Festival Universitário de Cultura do Rio de 
Janeiro2.

(...) o evento  [festival] reúne 11 instituições de ensino público com o objetivo 
de fomentar a cultura nas suas instituições, levar o trabalho para fora dessas 
instituições e fazer com que as pessoas também conheçam de uma forma 
mais ampla o trabalho cultural desses lugares todos. A gente tem hoje um 
cadastramento que foi feito há 7 anos atrás, é quase metade do que era, são 
9, eram 17, a gente chamou as pessoas rapidamente para poder retomar esse 
movimento de visitação, de conhecimento desses lugares. (Rosana Rocha, 
entrevista concedida em 12/11/2017).

Jornalista de formação, Rosana relata que começou a pintar por influência do local, 
sobretudo em relação ao clima e a paisagem do Maciço da Pedra Branca. Esses fatores 
despertaram na artista a importância do território, onde se refere como “o último reduto 
rural do Rio de Janeiro”.

 Foi ao participar do evento Caminhos das Artes – que ligava São Conrado às 
Vargens – que percebeu que era possível realizar algo fechado e dentro da realidade 
das Vargens. 

Quais são as nossas características? Totalmente diferente da Barra e do 
Recreio, tanto do ponto de vista da natureza quanto do turismo. Aqui já era um 
polo gastronômico, tem templo budista, tem diversos pontos turísticos. São 
diversos locais que precisam ser preservados tanto do ponto de vista material 
quanto imaterial.  (Rosana Rocha, entrevista concedida em 12/11/2017).

Rosana Rocha e suas obras | Fotos: Zanna Marques
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2 O II Festival Interuniversitário de Cultura (II FestFIC – RJ 2017) aconteceu de 5 a 12 de novembro no Rio de Janeiro, Angra 
dos Reis (Ilha Grande), Campos dos Goytacazes, Nilópolis, Nova Iguaçu, Pinheiral, Resende e Seropédica. A programação é 
totalmente gratuita e inclui espetáculos de dança, teatro, música popular e clássica, exposições, mostras de filmes, saraus, 
cultura popular, arte pública de rua, atividades recreativas, cursos, palestras, seminários e oficinas.



 O circuito foi realizado sem patrocínio 
algum, produzido “no peito e na raça” – a única 
verba era o valor das inscrições dos artistas. 
Inclusive, cada artista pagou seu próprio banner. 
Outro ponto destacado por ela foi a dificuldade 
com a divulgação, que foi toda realizada via web, 
sendo o Jornal O Globo a única mídia impressa a 
dar destaque para o evento.

 O acesso é um ponto crucial, como 
já foi relatado anteriormente. Cavalos foram 
pensados como um meio de viabilizar o acesso, 
já que antigamente era bem comum pela região. 
Bicicletas também foram pensadas, já que no 
último circuito foram utilizadas como opção. 
Outra opção seria o uso de vans, porém o custo 
seria inviável sem patrocínio. A artista ressalta que 
a potência gerada pelo circuito:

É você saber que a cultura tá viva, existe, as pessoas estão produzindo, querem 
saber de cultura, tem um movimento e a coisa mais importante que a gente 
tem de mostrar o que a gente produz. Fazer arte é uma forma de resistência, 
uma forma de sobrevivência diante de todas as adversidades que a gente 
enfrenta, a gente tem a cultura como essa forma de resistir e sobreviver.  
(Rosana Rocha, entrevista concedida em 12/11/2017).

Banner do Circuito de Arte das Vargens.
Foto: Zanna Marques
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cultura popular, arte pública de rua, atividades recreativas, cursos, palestras, seminários e oficinas.



Após conhecer um pouco dos bastidores e da essência do evento, a próxima seção 
deste capítulo mostra o último ateliê do percurso percorrido pela equipe do Projeto 
Oeste Carioca, concluindo assim a parte que dá sustentação às análises da pesquisa do 
referido projeto.

Bioconstrução afetiva  como elemento de ressignificação do 
território

Um dos ateliês que faziam parte do circuito chamou a atenção pela sua singularidade. 
Ao contrário dos outros ateliês do circuito, todos com exposição e venda no local, este 
ateliê se destaca por ele próprio ser a grande obra exposta. Não há venda de nenhuma 
obra de arte ou artesanato. O que se expõe ali é uma história de vida, um processo 
vivido com base no afeto e na interação com o território de morada. 

Bioconstrução é um conceito que engloba várias técnicas da arquitetura tradicional 
de diversos lugares no mundo. Sua principal característica é a preferência por materiais 
existentes no local, viasando diminuir os custos de fabricação e logística, possibilitando 
a construção de habitações de custo reduzido, que oferencem excelente conforto 
térmico (SOARES, 1998). 

O Ateliê Gutto Barros é a sua própria residência, que é a grande obra exposta no 
circuito. Gutto começou a montar suas esculturas com materiais que seriam jogados no 
lixo: “Eu comecei a perceber o quanto o afeto fazia parte do urdimento da construção, 
seja de uma obra, seja de um evento, seja de uma poesia. O processo se constrói dentro 
do evento do afeto que a gente tem”. (Gutto Barros, entrevista concedida em 12 de 
novembro de 2017).

Segundo  artista, a humanidade está perdendo a simplicidade nas coisas e é 
possível você gostar do seu ofício, pois “se você gostar do que faz, pode construir coisas 
que o universo te surpreende”. Gutto, que sempre trabalhou com eventos, começou a 
perceber a importância de se trabalhar com o afeto e como ele surte surpresas. 

Ele e sua esposa já tinham adquirido um terreno em Vargem Grande, onde tomaram 
a decisão de começar a construção: 

Começamos a fazer eventos e na montagem do evento, na cenografia, eu 
usava o que tinha – lona, bambu, coisas simples e baratas – e aí nesse processo 
a casa veio como uma continuidade de construções, primeiro estruturas mais 
simples e depois estruturas um pouco mais elaboradas, como a casa. (Gutto 
Barros, entrevista concedida em 12/11/2017)

Gutto relata que no terreno em questão já existiam algumas Casuarinas3 - que 
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3 Casuarina é um género que agrupa 17 espécies de árvores e arbustos da família Casuarinaceae, caracterizados por osten-
tarem ramos esbeltos e delicados, com folhas reduzidas a escamas, o que lhes confere um aspecto semelhante a pinheiros 
esbeltos. A madeira da casuarina é muito dura e pode ser utilizada para uma infinidade de coisas, apesar de ser difícil de 
ser trabalhada. Na Austrália é comum seu uso desde a construção civil, até mesmo móveis, barcos, postes, cercas, telhas e 
artesanato.



compõem as estruturas de toras que estão na casa. Haviam muitas árvores dessa 
espécie e sua vantagem é que ela “seca em pé”, sendo sua melhor forma é quando a 
árvore morre naturalmente, pois “quando a árvore morre em pé ela seca naturalmente 
e racha menos, inclusive”. 

Gutto já tinha feito alguns móveis e havia percebido que essa madeira era muito 
boa e logo decidiu fazer a estrutura em Casuarina: 

Liguei pro Ibama, solicitei a derrubada das árvores mortas, fui autorizado, 
derrubei umas 20 e comecei a mostrar a estrutura da casa. Ao mesmo tempo, 
tinha um amigo que trabalhava na Supervia e me arrumou uns dormentes 
a R$ 5,00, peguei os mais velhos, que é onde a história do tempo age sobre 
a corrosão da madeira. Os velhos vão absorvendo mais água, vão criando 
musgo e quando você tira com uma lixa pesada, uma lixa rotativa, o tempo 
fica esculpido na história daquela madeira. (Gutto Barros, entrevista 
concedida em 12/11/2017)

Gutto revela que todas essas narrativas foram paralelamente fazendo com que ele 
construísse textos, resultando na exposição “Contextos Residuais”, sobretudo em relação 
ao “morrer e renascer” das coisas: “essa beleza da necrose e isso foi dando as pegadas”. 

Gutto Barros e seu ateliê | Fotos: Zanna Marques

Para o artista, dentro da ideia do afeto entra o conceito bioconstrutivo, que é quando 
você consegue tornar unidade o que está a sua volta. Relata também que sempre teve 
a “fama” de reciclador de coisas. Passou então a fazer a releitura sobre todo e qualquer 
material, sendo que não haviam mais restrições a nenhum material que pudesse limitar 
a construção – poderia ser qualquer coisa. Foi assim que, dentro desse processo, a casa 
foi nascendo a partir desse conceito  e desse conjunto de afetos, todo material usado foi 
fruto de doações, nada foi comprado. O únicos material que fo adquiridos por compra 
é a alvenaria, como cimento e tijolo. 
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É uma colcha de retalhos de amigos essa casa. E tem uma coisa interessante 
na bioconsturção afetiva que eu passei a adotar, que é muito curioso: como 
estava no projeto chega no momento necessário o objetivo ou o componente 
daquela arquitetura, daquela construção, não só na hora como no tamanho 
exato, já é comum. Não estava na razão, a bioconstrução ela está muito além 
da racionalidade do projeto, o projeto era uma planta baixa, a gente estava 
preocupado com o eixo da casa e dali pra cima seja o que Deus quiser e puder, 
e aí foi podendo.  (Gutto Barros, entrevista concedida em 12/11/2017)

Gutto, que é autodidata, relata a dificuldade de se adaptar às redes sociais para 
divulgação de seu trabalho. O artista se concentra atualmente na construção de uma 
galeria a céu aberto. Sobre a relação com o território, Vargem Grande foi uma grande 
escola:

Primeiro é a individualidade. Que a minha individualidade pertence à minha 
unidade e à minha história, às pessoas que me formaram, meus afetos que 
me formaram. Dentro dessa minha individualidade, o quanto eu retribuo pela 
unidade que me formou? É um processo pela sua mãe, pela sua família, pelo 
seu pai. E esse processo Vargem Grande me trouxe, é essa escola que eu vejo, 
que consigo sair dessa utopia. É muito complicado praticar isso, mas é possível 
de ser ensinado. (Gutto Barros, entrevista concedida em 12/11/2017)

Gutto afirma que, para ele, a resiliência é a ferramenta essencial para sobrevivência 
nos tempos atuais e é ressalta a importância da cultura nesse contexto. Além disso, 
revela o desejo de trabalhar com bioconstrução em favelas, sobretudo nas que são 
situadas no próprio território.

Gutto Barros e seu ateliê | Foto: Zanna Marques
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Não dá pra ser poeta o tempo inteiro, às vezes a gente tem que ser peão e 
quando eu vejo o trabalho de vocês em favelas eu acho que o urgente é ali, 
ali é que é a maioria. Se a vida deles não tem valor, que valor vai ter a vida do 
outro? (Gutto Barros, entrevista concedida em 12/11/2017)

O artista expõe que passa por grandes dificuldades para viver de seu ofício, porém 
diz que usa essa fragilidade como força. Ele conta com o apoio incondicional de sua 
esposa nesse processo. Por fim, Gutto diz que está garimpando outras possibilidades 
e comenta também está envolvido e empenhado na Folia de Reis, tradicionamente 
no mês de janeiro, com violeiros caipiras, rebeca, violino, flauta doce – encerrando seu 
depoimento demonstrando sua interação com o território.

As potencialidades do território

A região das Vargens, composta pelos bairros de Vargem Grande e Vargem Pequena, 
situados na Zona Oeste do município do Rio de Janeiro, é uma das últimas áreas nobres 
de expansão da cidade. A região é vizinha à Barra da Tijuca e faz limite com os bairros 
do Camorim, Recreio dos Bandeirantes e Barra de Guaratiba, onde também abrange 
o Parque Estadual da Pedra Branca, considerado a maior floresta urbana do mundo, 
sendo o Pico da Pedra Branca o ponto culminante do município. 

A área que abrange as Vargens é um das que mais crescem atualmente, sendo 
também uma das que possuem maior área verde e apresenta um dos menores índices 
de violência da cidade. A partir dos anos 1970, a cidade inteira passou a ser considerada 
área urbana e logo então começou a expandir na direção das Vargens, tendo um forte 
crescimento imobiliário com início nos anos 2000. No ano de 2009, entrou em vigor o 
PEU da Vargens – Projeto de Estruturação Urbana, que abrange uma área maior que a 
região da Barra da Tijuca, composta pelos bairros de Vargem Grande, Vargem Pequena, 
Camorim e parte do Recreio, Jacarepaguá e Barra4, que criou critérios urbanísticos 
capazes de movimentar ainda mais essa expansão. 

O prefeito do Município do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, participou do Fórum 
de Investimentos de Dubai, com intuito de buscar financiamento para a implantação 
do projeto “Vargens Maravilha”, que visa unir infraestrutura, mobilidade, urbanização e 
sustentabilidade na região que compõe o PEU das Vargens.5

A região bucólica se transformou em um polo de ecoturismo e possui um aclamado 
polo gastronômico, além de concentrar um grande número de artistas residentes no 
território, possuindo vocação natural para o turismo e cultura. Porém, a implantação do 
PEU das Vargens provoca uma desenfreada e feroz especulação imobiliária, causando 
grandes impactos que impactam no futuro desenvolvimento da região. 

Diante desse cenário de expansão e desenvolvimento desordenado, observa-

4 A área do PEU das Vargens possui 52 km², sendo que a região da Barra possui 48 km².
5 Crivella vai à Macumba e diz que obras na praia vão durar 60 dias. Disponível em: https://oglobo.globo.com/rio/crivella-vai-
-macumba-diz-que-obras-na-praia-vao-durar-60-dias-2197134. Acesso em: 23/10/2017.
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se uma oportunidade, a partir da vocação natural do território, do uso da economia 
criativa como estratégia para configurar novas possibilidades de desenvolvimento, 
sobretudo no setor econômico, social e local, tornando-se um campo estratégico para 
o desenvolvimento e fortalecimento de vocações locais e regionais sob a forma de 
distritos, polos ou clusters turístico-culturais. 

Neste caso, a economia criativa é entendida como uma prática significante de 
apropriação e uso do território, fazendo emergir diferentes atores em suas condições 
objetivas e subjetivas de criação e fruição estética e, especialmente, das possibilidades 
de desenvolvimento situado.

Com isso, convém destacar que a economia criativa tende a construir impactos 
de transversalidade em outras atividades econômicas. Em um cenário de disputas 
competitivas baseadas em ideias, conceitos e valores geradores de direitos de 
propriedade intelectual (marcas, patentes, direitos autorais), a integração de aspectos 
culturais ao processo produtivo resulta em inovação e diferenciação de bens e serviços 
que assim adquirem significados e características muito particulares na sua inserção 
societária. Pois, além das possibilidades de geração de renda e emprego, permitem 
construir dimensões inovadoras de sociabilidade e valorização grupos sociais no âmbito 
desenvolvimento situado, conceito proposto pelo economista franco-marroquino 
Hassan Zaoual (2003), que se caracteriza com “um diálogo de sentidos e práticas que 
valorizam os sujeitos sociais, suas histórias e suas culturas, com base no saber local, 
construído em conformidade com o próprio território” (BEZERRA DA SILVA, 2016, p. 2). 

Portanto, é importante registrar que a economia criativa vem sendo considerada 
um vetor de desenvolvimento sustentável, ao combinar a criatividade, a diversidade 
cultural e inovação tecnológica, dando lugar a experiências de desenvolvimento social 
e econômico significativas, sobretudo no fomento de um “outro” desenvolvimento, isto 
é, do desenvolvimento situado, promovendo assim uma nova economia das iniciativas 
locais.
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Análises e reflexões finais

Com nove espaços, de diferentes perfis, o Circuito de Arte das Vargens é um 
elemento que incita o desenvolvimento situado a partir da perspectiva da economia 
criativa. A partir dos relatos aqui expostos, percebe-se a vocação do território em relação 
à economia criativa. Esse é um elemento muito importante e uma grande potência 
no território, pois as experiências nessa área se tornam referências importantes para 
políticas públicas de desenvolvimento urbano, principalmente quando seu fio condutor 
é a cultura. Nesse sentido, é possível dizer que a cultura tem um papel fundamental 
no redesenho urbano, para além de seu sentido simbólico, sobretudo em seu sentido 
econômico contemporâneo.

Alguns elementos merecem atenção por se tratarem de aspectos que precisam 
de intervenção externa, sobretudo por parte do poder público. Na primeira entrevista, 
questões como mobilidade urbana e fomento da cadeia produtiva da criatividade 
local se destacam como pontos delicados que contribuem para o fomento da 
economia criativa local. Um ponto forte, porém que precisa ser trabalhado com maior 
profundidade é a economia solidária local, onde é notória a vocação do território para 
o desenvolvimento de uma rede de colaboração criativa. 

Já na segunda entrevista, é possível observar as dificuldades enfrentadas para a 
realização do circuito, com uma produção “no peito e na raça”, característica marcante 
e presente em produções que estão fora do eixo centro-sul da cidade. É necessário 
o desenvolvimento de políticas públicas, ações e intervenções – não só por parte do 
poder público, mas também com dialógo com as empresas situadas no território e 
seu entorno, a fim de que sejam pensados projetos de responsabilidade social que 
contemplem tais questões. Além disso, se faz necesário e urgente a catalogação de 
artistas e fornecedores locais, promovendo um mapa situacional da economia criativa 
local. E ainda, a profissionalização e instrumentalização nas áreas de produção e gestão 
são elementos imprescindíveis a serem destacados.

Por fim, é possível perceber que a terceira e última seção apresenta a perspectiva 
de ressignificação do território a partir da bioconstrução afetiva, tendo o afeto como 
viés na relação da construção da habitação com o lugar. Outro viés que incita o 
desenvolviento da economia solidária e da economia criativa, que possui investimento 
acessível e produz uma outra forma de se relacionar com o ambiente e de promover 
o desenvolvimento local, mostrando as transversalidades que a cultura pode assumir, 
além de sua rica contribuição para a construção de políticas públicas e cultura e de 
desenvolvimento urbano.
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Introdução

O presente artigo tem como objetivo apresentar os dados levantados pelo Polo 
de Economia Criativa da Zona Oeste a partir do evento “1º Escuta Zona Oeste. Edição 
Jacarepaguá”, realizado no dia 08 de julho de 2017, no Teatro do Espaço Cultural 
Escola SESC da Escola Sesc de Ensino Médio, bem como expor sua contribuição no 
aprimoramento da agenda propositiva de políticas públicas de cultura iniciada na 
primeira edição do projeto Oeste Carioca.3

O Polo de Economia Criativa da Zona Oeste surgiu em meados de novembro de 2014, 
a partir da coprodução do projeto Rede Criativa Sesi Cultural - Zona Oeste, do Teatro SESI 
Jacarepaguá, resultando em uma experiência que rendeu à instituição a criação de uma 
forte rede local de utilização e defesa da importância daquele equipamento cultural 
para a região de Jacarepaguá, bem como os demais equipamentos e projetos culturais 
situados na Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro. Este processo de coprodução 
junto ao Teatro SESI Jacarepaguá foi realizado até o final do ano de 2015, onde o Polo 
saiu como referência em uma publicação escrita por Eliane Costa: “Nos caminhos da 
Cultura”4.

 Em 2016, através do edital Fomento Cidade Olímpica, o Polo de Economia Criativa 
da Zona Oeste realizou o projeto “Fala Zona Oeste”, que consistiu na execução de cinco 
feiras culturais, reunindo uma rede de aproximadamente 300 agentes criativos de toda 
Zona Oeste. 

Em 2017, além do evento Escuta Zona Oeste: edição Jacarepaguá, foi realizado o “1º 
Falem da Zona Oeste”, na Cidade das Artes, com participação do Observatório de Favelas, 
apresentando os dados da pesquisa empreendida pelos projetos Culturas de Periferias 

1O Escuta Zona Oeste: Edição Jacarepaguá

Vinicius Longo1

Monique Bezerra da Silva2

1 Jornalista, artista e um dos idealizadores do Polo de Economia Criativa da Zona Oeste.
2 Mestre em Engenharia de Produção pela Coppe/UFRJ, Doutoranda em Geografia pela UFF
 e coordenadora do projeto Oeste Carioca.
3 Para saber mais, acesse a publicação da primeira edição do Projeto Oeste Carioca em:
 http://of.org.br/acervo/ebook-oeste-carioca/. 
4 Disponível em: https://goo.gl/hRVUam. Acesso em: 30/04/2018.
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II e Oeste Carioca, que tiveram como recorte geográfico as Regiões Administrativas da 
Barra da Tijuca, Cidade de Deus e Jacarepaguá. Foi iniciado também um processo de 
participação na construção da cidadania territorial com as comissões de Cultura (Alerj 
e Câmara), as grandes Instituições Culturais públicas e privadas, assim como agentes 
criativos de diferentes territórios. Durante o evento, foi apresentado o documento: 
“Diretrizes para uma ação de cidadania cultural na Zona Oeste do município do Rio 
de Janeiro”, fruto de uma continuação de um processo de construção de uma agenda 
de políticas públicas culturais, iniciado pelo Observatório de Favelas, na primeira 
publicação, com o texto: “Agenda propositiva de políticas públicas socioculturais para 
o Oeste Carioca”. Para o Polo, o desafio é criar uma metodologia para que se transforme 
em um exercício de todos.

O processo metodológico e o evento

Durante os meses de março e abril de 2017, em conjunto com o Espaço Cultural Escola 
Sesc, o Polo de Economia Criativa da Zona Oeste realizou um extenso mapeamento de 
ações nos bairros de Jacarepaguá, em busca de iniciativas culturais, desde as recém-
criadas até das de importância histórica e ativa na região. Esse mapeamento foi feito 
com a participação dos próprios agentes mapeados a fim de legitimar sua relevância 
e o uso dos dados apurados, que resultou no levantamento de aproximadamente 100 
agentes de 25 diferentes setores da Economia da Cultura ou Economia Criativa.

O processo metodológico foi construído nos meses de maio e junho, em parceria 
com a coordenação do Espaço Cultural Escola Sesc, alinhando as ações da instituição 
e cuidando para construi-la de forma afetiva, respeitando as diferenças e valorizando o 
processo da reconstrução da cidadania e do consumo cultural na região.

A dinâmica de aplicação da metodologia construída para o processo do “1º Escuta 
Zona Oeste: Edição Jacarepaguá” contou com a seguinte configuração: 5 mesas, com 
55 agentes participantes, sendo 11 bairros da AP4.1, representando 25 setores da 
Economia Criativa. Foram trabalhados 9 desafios globais, utilizando 13 cartolinas e 268 
post its, onde foram sinalizados os seguintes resultados: 106 apontamentos positivos e 
162 apontamentos negativos. 

Como resultado das mesas de trabalho, foram sugeridas 5 grandes ações coletivas, 
sendo: (1) Dia de ações culturais, voltadas para sensibilização dos comerciantes locais, 
(2) Circuito cultural, com itinerância e intercâmbio entre grupos do território com 
linguagens próximas, (3) Resgatar a partir do audiovisual em formato de projeção 
a memória de Jacarepaguá, (4) Promover uma reflexão voltada para a formação 
e profissionalização no campo cultural por meio de troca de conhecimentos e 
experiências de empreendimentos criativos e inovadores, através de tecnologias em 
rede, tendo como princípio a cidadania e o direito à cidade e (5) Viabilização de um 
espaço multiartístico, apresentando as multifacetadas manifestações culturais que são 
geradas no bairro, em pontos estratégicos/relevantes durante o dia, como chamariz 
para um evento chave à noite, incluindo artistas locais e artistas renomados no line up 
principal. 
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A seguir, serão apresentados 9 desafios globais que resultam da sistematização das 
informações obtidas durante o processo.

DESAFIO GLOBAL I: Não reconhecimento da importância do 
setor

Neste desafio, todas as 5 mesas produziram um total de 103 comentários, sendo 
36 positivos e 67 negativos. O ponto de maior relevância apontado foi negativo, como: 
“Falta de união para pensamento e construção de políticas públicas”. Este tópico pode 
sugerir uma publicação à parte e muitos dados aqui catalogados serão apenas uma 
amostragem do que foi produzido, organizado e compilado, podendo no futuro gerar 
novos desdobramentos.

PONTOS COMUNS POSITIVOS

Mobilização comunitária e de redes; Existência de pensamentos de 
micropolíticas, coletividade e resistência; Site do MINC disponibilizar “Mapa da 
cultura” para ser alimentado no Sistema Nacional de Informações e Indicadores 
Culturais (SNIIC); Havendo uma demanda por pesquisa, saber o que já se faz e o 
que ainda pode e quer ser feito; Pensar a interação com tecnologias atuais; Criar 
agência de informações voltada para interação com o público, que divulgue 
legislação já existente que cuida e facilita a atuação cultural; Muitas indústrias e 
empresas na região como possíveis patrocinadoras locais, democratização dos 
espaços para todos e reconhecimento popular

PONTOS COMUNS NEGATIVOS

Ausência de políticas culturais na região, problema estrutural desde a formação 
escolar, onde o senso comum pensa negativamente sobre arte e cultura, 
refletindo nas macropolíticas, no governo, no Estado e na sociedade de modo 
geral; A arte e a cultura passam despercebidas aos olhos das crianças; Público 
apático com artistas locais;  Valorização de cultura importada; Dificuldade de 
acreditar que é possível viver de arte; Os agentes não estão em contato, estão 
divididos, individualizados e não há diálogo permanente das produções locais 
e às vezes até rivalidade; Falta de conceito ampliado de cultura e de território 
marginalizados: “Favela precisa de maior voz ativa na cena artística”; Preconceito 
entre gerações, falta de dados sobre o setor: empregos, remuneração, números 
de parceiros; Formação de plateia; Ausência de diálogo de instância pública e 
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privada; Conscientização da relevância do próprio setor; Não reconhecimento 
das leis; Sociedade junto à Câmara Municipal para fortalecimento da cidadania 
e da democracia; Construções de equipamentos que dialoguem com os 
profissionais que o utilizarão; Próprio local do evento às vezes não favorece 
ao público e a sua chegada, com transporte público deficiente e sinalização, 
gerando assim carência de atividades culturais nas ruas e não valorização do 
artista popular de rua. Desrespeito de leis, resoluções e entendimentos pelo 
poder público e agentes culturais e restrições à liberação de eventos em praças 
públicas; Descaso das autoridades para com movimentos menos conhecidos 
da sociedade e falta de comunicação com relação às atividades culturais que 
acontecem na Zona Oeste.

DESAFIO GLOBAL II: Trocas e intercâmbios artísticos

Neste desafio, a mesa 2 produziu 17 comentários, sendo 6 positivos e 11 negativos. 
Os pontos de maior relevância apontados foram negativos, como: “Dificuldade de 
mobilidade cultural, envolvendo distância geográfica, segurança e comunicação”. 

PONTOS COMUNS POSITIVOS

A existência e reconhecimento dos artistas e movimentos entre si, 
reconhecimento da diversidade de expressões, linguagens, movimentos e sua 
diversidade. 

PONTOS COMUNS NEGATIVOS

Falta de conceito ampliado de cultura, de divulgação e mobilidade de 
movimentos culturais, falta de motivação ao conhecimento de territórios por 
escolas e faculdades e das mesmas de se integrarem aos movimentos artísticos, 
e por si só, a falta de incentivo à arte nas escolas, dificuldade geográfica, distância 
entre os agentes culturais, movimentos de poesia circularem mais e desenvolver 
pontos itinerantes onde os artistas possam circular mais e assim tentar derrubar 
o muro simbólico da distância, como diz a música do Jota Quest: “Jacarepaguá 
é longe pra caramba”.
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DESAFIO GLOBAL III: Mobilidade e Segurança Pública

Neste desafio, a mesa 3 produziu 8 comentários, sendo 1 positivos e 7 negativos. 
Os pontos de maior relevância apontados foram negativos, como: “Precariedade de 
transporte público”. 

PONTOS COMUNS POSITIVOS

“Pequenos furtos diminuíram com a presença da guarda municipal”.  

PONTOS COMUNS NEGATIVOS

“Falta de acessibilidade para pessoas com deficiência, preço da tarifa de 
transporte público, estações do BRT sem segurança, avanço das milícias e falta 
de infraestrutura de saneamento básico”.

DESAFIO GLOBAL IV: Memória, Relatórios e Balanços Sociais

Neste desafio, a mesa 5 produziu 23 comentários, sendo 12 positivos e 11 
negativos. É importante destacar que o ponto de maior relevância apontado foi 
positivo: “A mobilização atualmente para este desafio nunca foi tão grande! É o que está 
acontecendo aqui”. Este desafio foi um tanto controverso, pois apresentou diferentes 
pensamentos, de acordo com a prática. Por um lado, alguns acreditavam que o agente 
ou o próprio artista deve seguir com seu jeito de ser, de estar, de fazer e dar o exemplo 
e outros acreditavam que seu fazer deve ser realizado por uma equipe multidisciplinar, 
se estruturando para desenvolver um produto adequado e relevante para todos.

PONTOS COMUNS POSITIVOS

A criação urgente de um centro de documentações, com mapeamento de 
espaços e iniciativas culturais da região de forma acessível para todo público; 
Instituições que promovem a prática tendem a ser de longa vida institucional e 
bases territoriais, tendo a compreensão da importância do planejamento, que 
dá mais credibilidade da produção, no pós-venda e venda futura, assim como 
captação de novos recursos com maior facilidade e ajuda a pensar como se 
comunicar melhor com o patrocinador.  



PONTOS COMUNS NEGATIVOS

Falta de acesso e democratização a informações e dados históricos da 
região; Falta de retorno das reflexões de pesquisas e censos realizados e não 
sistematização de dados geográficos e socioeconômicos; Ausência de banco 
de dados com informações dos coletivos, promovendo um esquecimento 
global, desconhecimento de indicadores, métricas e práticas que não pensem 
em metas e compromisso em alcançá-las.
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DESAFIO GLOBAL V: Capacitação e Profissionalização

Neste desafio, a mesa 4 produziu 43 comentários, sendo 14 positivos e 29 negativos. 
O ponto de maior relevância apontado foi positivo, como: “Aglutinar dados já existentes 
sobre capacitação e profissionalização”. 

PONTOS COMUNS POSITIVOS

Diversidade cultural na Zona Oeste, com mais de 100 turmas de fantasia (turmas 
de Clóvis, Bate-bolas e Bate-boletes) em Jacarepaguá (produção no peito e na 
raça); Extensão territorial; Fortalecimento de associação de moradores; Potencial 
e desenvolvimento de produtos culturais e criativos; Existência de competências 
locais; Reconhecer e organizar o aprendizado individual conforme seu modo 
de ser e estar no mundo, operando a partir do próprio exemplo para construir 
a sociedade desejada; Existência de projetos socioculturais para juventude; 
Formação de redes privadas de fomento e apoio a iniciativas culturais; Oficinas 
itinerantes de artes coletivas, de capacitação com pontões e universidades e 
redes informais de treinamento. Potencializar o papel da internet na formação, 
na busca por uma troca de redes.

PONTOS COMUNS NEGATIVOS

Ausências de pesquisas qualitativas sobre as formações existentes na região 
(sociedade civil e instituições privadas); Demanda de formação no setor 
e mapeamento de uma rede de formação livre da Zona Oeste: falta ou não 
conhecimento de espaços voltados e equipados para formação de mão de 
obra qualificada; Articulação junto ao sistema “S” e os programas de extensão 
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das universidades de acordo com as demandas locais; Criação de espaços de 
cocriação, intercâmbio de experiências e residências artísticas; Promoção de 
fóruns de discussão e prestação de contas com casos de desenvolvimento 
local; Ausência de um bom “cowork” aceleradora e/ou incubadora; Falta de 
participação e construção de demandas, junto a um orçamento participativo 
com a Câmara Municipal do Rio de Janeiro; Melhor instrumentalização da 
cidadania e diálogo com Executivo e Legislativo; Dependência excessiva do 
Estado, Falta de formação específica para a área; Capacitação dos funcionários 
públicos sobre o que é Cultura; Qualidade das produções em geral; Criação de 
uma plataforma de compartilhamento de pesquisa e estudos na região.

DESAFIO GLOBAL VI: Comunicação e Agenda Comum

Neste Desafio, a mesa 1 produziu 12 comentários, sendo 6 positivos e 6 negativos. 
O ponto de maior relevância apontado foi positivo, como: “Divulgação coletiva feita por 
diversas mídias”. 

PONTOS COMUNS POSITIVOS

Incluir encontros no mesmo formato do “Escuta Zona Oeste”, voltados para 
lideranças, comerciantes, em mesmos locais para sensibilizar os bens comuns, 
para fortalecimento e integração em rede. Existência de veículos locais; Criação 
de jornal/zine cultural e TV Coletiva (Internet).

PONTOS COMUNS NEGATIVOS

Descentralização, agentes estão divididos, individualizados; Não há diálogo 
permanente das produções locais: falta adesão dos outros cidadãos que 
movem a economia e que não são envolvidos com cultura, dificultando assim 
a comunicação comum, isto é, o agente de cultura acaba falando muito e/ou 
somente para quem já é da cultura.

DESAFIO GLOBAL VII: Fruição Artística

Neste desafio, a mesa 1 produziu 20 comentários, sendo 7 positivos e 13 negativos. 
O ponto de maior relevância apontado foi negativo, como: “Ausência de políticas 
públicas culturais”.  
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PONTOS COMUNS POSITIVOS

Diversidade de ações artísticas; Vasta mão de obra e imensa demanda; Existência 
de espaços locais e pensar atividades que se aproximem da realidade dos jovens 
e que promovam colaborações com escolas em Jacarepaguá e uma educação 
cultural; Apontar que iniciativas como essa conferência podem instrumentalizar 
para minimizar a lacuna do consumo cultural.

PONTOS COMUNS NEGATIVOS

Os próprios artistas não consomem, há o hábito do consumir produtos 
associados a marcas reconhecidas. Pouco diálogo entre os produtores, havendo 
até mesmo rivalidade entre a classe; Comprometimento pessoal para trabalhos 
de terceiros; Continuidade das programações culturais, com falta de ações de 
formação de público desde tenra idade; Mobilidade Urbana e Direito à cidade.

DESAFIO GLOBAL VIII: Diálogos e trocas de interesses comuns 
entre sociedade civil, privado e público

Neste desafio, a mesa 3 produziu 25 comentários, sendo 15 positivos e 10 negativos. 
O ponto de maior relevância apontado como negativo foi: “Falta de canal unificado de 
informações”. Este grupo mostrou muito ruído, pois os agentes de diferentes origens 
apontavam suas ações, mas todos desconheciam as ações geradas uns pelos outros e 
até mesmo a existência de programas ou órgãos.  Durante o processo, ficou evidente 
que o interesse pela construção de um diálogo em prol do território e/ou pelo cidadão 
morador local ficou em segundo plano. Foi possível perceber que há uma tendência de 
produções voltadas apenas ao próprio interesse ou até mesmo para o público “cativo” 
de determinado espaço.

PONTOS COMUNS POSITIVOS

Público receptivo adere às atividades; Região possui praças públicas, projetos 
escolares, espaços privados de grande porte, como o Teatro SESI Jacarepaguá 
e o Espaço Cultural Escola SESC, Vila Mato Alto, Quilombo do Camorim, que 
possui agendamento para visitas; Existência do Bosque da Freguesia; Reforma 
do Centro Cultural Municipal Professora Sylvia Dyla de Sá; Lona Cultural Jacob 
do Bandolim, CRI Cidade / Rio das Pedras.
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PONTOS COMUNS NEGATIVOS

Qualquer evento público pode ser cancelado a qualquer momento (censura 
e controle) pela Prefeitura do Rio, não há suporte e segurança, retrocesso do 
poder público; Sítios de memória fechados ao público; Há apenas uma única 
Lona Cultural; Lojas pequenas e grandes laboratórios não apoiam e fomentam 
a região. 

DESAFIO GLOBAL IX: Atenção à Terceira Idade

Neste desafio, a mesa 3 produziu 17 comentários, sendo 9 positivos e 8 negativos. 
O ponto de maior relevância apontado foi negativo: “Pouca valorização de artistas da 
terceira idade que não contam com local para sua expressão”.

PONTOS COMUNS POSITIVOS

Existência de locais com grande infraestruturas que atendam essa faixa 
geracional; Antigos moradores que viveram na região como a cantora Dalva de 
Oliveira, o grupo Novos Baianos, o artista plástico Bispo do Rosário e a poetisa 
Stela do Patrocínio; Shoppings apoiam ações para terceira idade; Existência do 
tradicional baile dos sonhos dourados no Clube dos Portugueses, na Taquara; 
Há várias praças públicas equipadas com equipamentos para 3º idade; A 
descentralização das atividades direcionadas à terceira idade com criação 
Superintendência de Jacarepaguá; Atenção pela mídia local, por meio de escrita 
e falada, assim como vários movimentos de poesia pela cidade. Valorização dos 
mais antigos para motivá-los a serem agentes multiplicadores

PONTOS COMUNS NEGATIVOS

Poucos programas de integração intergeracional; Não há oficinas locais e de 
resgate de memória local com a terceira idade; Pouca valorização dos artistas da 
terceira idade que não contam com locais para sua expressão, além de eventos 
com foco na terceira idade; Concentração dos equipamentos para terceira 
idade nos bairros mais “ricos” e péssima infraestrutura de assistência na área de 
saúde; Conflito de Gerações; Ausência de valorização da música composta pela 
3º idade, localmente.
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Um olhar para o futuro: conclusões e proposições 

É possível perceber que ainda há muito trabalho pela frente quando o assunto é 
produção de dados significativos sobre a região.  Para tanto, o principal objetivo do 
fomento de uma “escutatória” a partir do evento em questão está para criar novas 
intervenções territoriais para a promoção do desenvolvimento local, que resultem em 
uma produção de dados expressivos, sobretudo nos setores da Cultura e Educação, 
“Calcanhar de Aquiles” da Zona Oeste Carioca. 

Sendo assim, pensar o desenvolvimento local a partir da reflexão dos próprios 
afetos e desejos se tornou o eixo principal da aplicação da metodologia do “1º Escuta 
Zona Oeste, Edição Jacarepaguá”. Falar ainda sobre a importância do afeto é, antes de 
tudo, falar do lugar onde se mora, onde se vive e onde se busca ter uma vida melhor, 
mais cidadã, mais respeitosa e afetiva uns com os outros. 

Além disso, é compreender a sábia máxima que diz: “A liberdade de cada um termina 
onde começa a liberdade do outro”, escrita pelo filósofo inglês Herbert Spencer5, que 
nos indica um caminho de respeito ao próximo e de um pensamento mais ligado à 
compreensão dos direitos e uma cidadania mais ampliada, ou plena. Por outro lado, 
o economista Amartya Sen (2004), em sua obra “Desenvolvimento como Liberdade”, 
pontua que a ampliação da liberdade de escolha pressupõe não só a decisão em si, 
mas o processo que a engendra. Resguarda, portanto, a capacidade de tomar decisões 
conscientes e o acesso às informações que subsidiem essa escolha. Em função disso, 
o desenvolvimento só é viável se abranger, simultaneamente, direitos políticos, sociais, 
econômicos e culturais.

Para alcançar esse caminho, é fundamental a compreensão do elemento apontado 
por Leonardo Minervini6 de que “toda política cultural deve ter como ponto de partida 
o conhecimento aprofundado do território, no qual (e com quem) se pretende atuar”. 

Com isso, o resultado esperado de tal aplicação foi provocar uma pequena faísca 
a este movimento, onde as instituições privadas, públicas e a sociedade civil possam 
dialogar de maneira transversal. É perceptível que a dimensão do coletivo ainda deve 
ser bastante trabalhada para surjam novas configurações relacionais no território. O 
estímulo à realização de mais trabalhos em rede, de forma colaborativa e o lugar do “Eu” 
- como centro, deve se transformar no lugar do “Nós”, indo em busca de uma cidadania 
melhor, fortalecendo a democracia, agindo local e pensando global na construção de 
mundo melhor, sobretudo, mais humano. 

Martin Buber, considerado o “filósofo do encontro”, defendia que não há como o 
homem existir sem a prática do diálogo e comunicação, sendo que ambos não são 
possíveis sem que haja uma interação entre os indivíduos. Diante disto, é factível a 
urgência de se resgatar continuamente a propriedade primordial humana: a relação. 

5 Desenvolveu parte das suas ideias utilizando uma perspectiva darwiniana sobre a sociologia. Herbert Spencer refere a no-
ção de liberdade associada a uma leitura mais ampla sobre a moral, presente no livro publicado em Londres em 1851, Social 
Statics: or, The Conditions essential to Happiness specified, and the First of them Developed
6 Coordenador de cultura da Escola Sesc de Ensino Médio. 
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Segundo Buber (2001, p.59), “toda vida atual é encontro”, isto é, não existe um “Eu” em si 
mesmo, o “Eu” é sempre relação: seja com um “Tu” ou com um “Isso “.  

Tal afirmativa se faz presente na fala da pesquisadora Cristina Lins, sobre suas 
impressões do evento:

Trata-se de uma participação coletiva com respeito ao outro e que contemple 
as decisões da maioria. Este fluxo de interações plurais é que está no centro das 
dinâmicas culturais, como observamos ao longo do dia do evento. (Cristina 
Lins, entrevista concedida em novembro de 2017)

Buber (2001) defende que o indivíduo pode responder ao mundo com duas atitudes 
existenciais as quais denominou de palavras-princípio “Eu-Tu” e “Eu-Isso”. Ou seja, quando 
o indivíduo busca compreender ou experienciar o mundo em sua complexidade, ele está 
proferindo a palavra-princípio “Eu-Isso”, pois tem um objetivo definido para tal atitude, 
isto é, existe um meio e um fim para que tal relação seja instituída. O “Eu-Isso” torna o 
outro da relação em objeto, seja de conhecimento ou de experiência. Esta maneira 
de contactar o outro é necessária ao ser, mediante as necessidades de se apreender o 
mundo e seus recursos, para que haja o processo evolutivo. 

Contudo, quando o “Eu” está aberto para uma relação profunda e autêntica, o 
encontro sincero acontece. Buber (2001) denomina essa ocasião transformadora como 
relação “Eu-Tu”. Tal relação pressupõe disponibilidade e reciprocidade, respeito, entrega 
e aceitação, sendo um encontro livre de meios e de fins, de propósitos ou teorias, de 
metas ou experiências. 

Diante do exposto, percebe-se que a rede de colaboração/cooperação se destaca 
nesse cenário. Richard Sennett (2012), em sua obra “Juntos: os rituais, os prazeres e a 
política de cooperação”, define cooperação como uma habilidade. O autor acredita, 
ainda, que a receptividade aparece na prática. É possível perceber que isso se fez 
presente durante o processo metodológico, conforme afirma o professor Adair Rocha:

O processo induz a metodologia do Encontro que inverte falas e conferências 
em audiências circulares grupais. Assim, a divisão em cinco mesas com médias 
de dez partícipes cada, ao longo do dia, possibilita trocas e aprendizados que 
desafiam o momento seguinte.  (Cristina Lins, entrevista concedida em 
novembro de 2017)

Além das fragilidades identificadas nas dinâmicas relacionais aqui expostas, diversos 
outros desdobramentos seriam possíveis de acordo com as informações levantadas 
no “Escuta Zona Oeste”. O que se pretende aqui é incitar, num primeiro momento, a 
importância do diálogo para a construção de políticas públicas efetivas, que visem não 
somente os anseios dos agentes culturais, mas que promovam melhorias contínuas 
no território, propiciando maior qualidade de vida e bem-estar para a população que 
reside e frequenta a gigante Jacarepaguá.  Esse deve ser um desafio de todos! 

Por fim, a fala de Luiz Fernando Sarmento sintetiza a essência do legado do evento:
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O que eu como, vejo, leio ou ouço. O pensamento que tenho. Tudo define o 
que sinto é o que vivo. Essa descoberta tem interferido no meu cotidiano e 
tenho percebido que o meu mundo se amplia quando eu me transformo. (...)  
Isso também tem me estimulado mudar em mim, o mundo que eu desejo e 
tenho focado na minha potência. Tenho percebido que a minha indignação 
surge quando me sinto impotente perante o que acontece externo a mim, 
mas quando penso na minha potência, fortaleço de uma maneira tal, que a 
vida passa ser mais simpática e mais atraente.  (Luiz Fernando Sarmento, 
entrevista concedida em novembro de 2017)

Focar nas potências e não nas ausências - eis o grande desafio a partir de então para 
a construção de um território criativo, potente e referência para a cidade.
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Um dos grandes desafios dos espaços que promovem o turismo de base 
comunitária e cultural está no preparo em receber os turistas, sobretudo em relação 
à infraestrutura de serviços e mobilidade. O propósito deste capítulo é refletir sobre 
atrativos turísticos locais com potencial relevante que não estão no eixo tradicional do 
turismo e da produção cultural carioca. Nesse sentido, como as políticas urbanas se 
inserem para potencializar o turismo de base comunitária? O enfoque recai, sobretudo, 
nas dinâmicas relacionais presentes nos casos que serão estudados. Destacam-se aqui 
comunidades quilombolas e um arquipélago de ilhas, os quais serão objeto de estudo 
a seguir.

Quilombo Cafundá Astrogilda

Situada em Vargem Grande, dentro do Parque Estadual da Pedra Branca (apesar dos 
moradores afirmarem que é o Parque que está dentro do quilombo), a comunidade 
Cafundá Astrogilda nasceu há mais de dois séculos e foi batizada com este nome em 
homenagem à matriarca da família Santos Mesquita: Astrogilda Ferreira da Rosa. Por 
outro lado, “Cafundá” se refere a um lugar distante. O Museu Cafundá Astrogilda é uma 
iniciativa da família e tem por objetivo recompor as memórias ancestrais e trajetórias de 
vivências desta e de outras famílias que habitam o local, que atualmente possui cerca 
de dois mil moradores. Em 2014, o Quilombo foi certificado pela Fundação Palmares. 

O parque está dentro do quilombo, não é o quilombo que está dentro do 
parque; a gente está aqui há 200, 300 anos, o parque chegou em 1974, então 
ele é que está dentro do quilombo. (Sandro da Silva Santos, entrevista 
concedida em 25/11/2017). 

Turismo, cultura e políticas urbanas: um potencial 
para reconhecer e investir  

Monique Bezerra da Silva
Aruan Braga1

1Mestre pelo Programa de Políticas Públicas, Estratégias e Desenvolvimento (IE/UFRJ) e Diretor do Observatório de Favelas.
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No local acontecem diversos projetos, dentre eles, o projeto Ação Griô2 Aula de 
Campo. O projeto é uma iniciativa de turismo solidário, tendo como proposta receber 
estudantes e professores de instituições educacionais públicas e privadas, para uma aula 
de campo participativa, onde o ponto primordial é a horizontalidade dos saberes. Deste 
modo, agricultores, docentes, alunos e quilombolas partilham seus conhecimentos que 
perpassam pelos mais diversos temas. 

Com base no trabalho em rede de compartilhamento, alicerçado na economia 
colaborativa, o Ação Griô promove o diálogo com diversos atores, sobretudo no que 
concerne ao campo da cultura e território na região das Vargens. Além disso, o projeto 
conta com uma forte parceria com a Universidade Federal Fluminense, com objetivo de 
compreender, sob a perspectiva local, alguns dos conflitos socioambientais que afetam 
a região. 

Qual a ideia desse projeto? É você pegar os alunos das escolas periféricas e 
trazer para um dia de aula dentro da área do quilombo, sendo o protagonismo 
local. Nesse dia de aula, quem dá aula é o morador do quilombo, mas a ideia 
é do saber horizontal, trazer essa horizontalidade do saber, ou seja, alunos, 
professores, moradores da comunidade — sejam eles agricultores ou cada 
um na sua função — vão por seus caminhos e trilhas, o quilombo vira 

2 A Ação Griô é uma rede que envolveu 130 projetos pedagógicos de diálogo entre a tradição oral e a educação formal, 
mais de 750 griôs e mestres bolsistas de tradição oral do Brasil, 600 escolas, universidades e outras entidades de educação e 
cultura e 100 mil estudantes de escolas públicas.
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uma grande sala de aula a céu aberto onde a gente vai batendo papo, vai 
conversando e vai falando.  (Sandro da Silva Santos, entrevista concedida 
em 25/11/2017). 

Segundo Sandro, a grande vantagem é que o território permite que as aulas sejam 
multidisciplinares, onde são abordadas diversas disciplinas. Seu início se deu nos anos 
de 2013 e 2014, e atualmente o projeto recebe mais universidades do que escolas.

Apesar de não haver calendário de eventos, a comunidade promove eventos nas 
festas tradicionais, tais como festa junina e Dia da Consciência Negra. Os sete núcleos 
familiares se organizam para a realização dos eventos. 

A mobilidade não é o maior impedimento para os frequentadores, segundo os 
entrevistados. Apesar das dificuldades enfrentadas no bairro em relação aos transportes 
públicos e pelo fato da comunidade estar situada em um local de difícil acesso, os 
eventos contam com a presença de um público “cativo”, como foi o caso do evento 
alusivo ao dia da consciência negra: 

Teve uma galera que veio a pé. Aí eu te pergunto, um dia de chuva igual teve 
naquele último dia, um temporal que estava no Rio de Janeiro, você ter um 
evento no meio da mata com 300 pessoas sem anúncio, sem carro de som, 
sem rádio, sem filipeta, sem nada, você acha que precisa de mais? Eu acho que 
não precisa de mais nada.   (Sandro da Silva Santos, entrevista concedida 
em 25/11/2017).

Além disso, o público é diverso, de várias regiões do estado:

Teve todo tipo de pessoa tinha gente da Rocinha, do Vidigal, da Formiga, de 
Niterói, de São Gonçalo, de tudo quanto é canto e uma galera a pé, uma galera 
vem de carona. Quando você tem alguma coisa que é de fato interessante, 
uma proposta boa as pessoas se animam em participar, a falta do transporte, 
a dificuldade do acesso é só um detalhe, talvez se fosse acessível demais seria 
ruim. Para pra pensar, você está dentro de uma comunidade quilombola, se 
o quilombo fosse fácil o quilombola estava ferrado, o cara todo momento 
ia achar todo mundo sempre, quilombo geralmente é num lugar de difícil 
acesso.  (Sandro da Silva Santos, entrevista concedida em 25/11/2017).

Os eventos são custeados com a parceria dos amigos, na maioria das vezes. Há 
também ajuda por parte do Parque Estadual da Pedra Branca, escolas e universidades. 
Em 2014, o projeto Ação Griô foi premiado pelo Prêmio Ações Locais, da Secretaria 
Municipal de Cultura. Um outro projeto, chamado Arte no Quilombo, que consiste em 
aula de educação ambiental para crianças e jovens não recebeu a premiação, apenas 
recebeu a chancela do referido prêmio. 

Um dos grandes problemas enfrentados é a infraestrutura de serviços e mobilidade. 
Questões relacionadas à água, o cuidado das estradas, caminhos e trilhas, limpeza e 
organização são de responsabilidade da comunidade. Para Sandro, há uma engrenagem 
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social muito complexa, mas também muito frágil. Porém, há um matriarcado muito 
forte, onde as mulheres possuem uma liderança muito grande dentro da comunidade. 

O turismo não é visto com bons olhos. Para eles, não deixam nada de bom no 
território. Houveram diversos problemas entre agências de turismo e a comunidade 
local.

Aquela Transcarioca, não sei se já ouviu falar na Trilha Transcarioca, começa 
na Urca, passa por 7 parques, passa por essas montanhas todas e vai até a 
Barra de Guaratiba. É um negócio legal? É. É uma ideia boa? É uma ideia boa, 
agora a proposta de Trilha Transcarioca aqui pra gente não foi legal, a gente 
teve uma luta com o grupo Trilha Transcarioca e com o parque, com mais 
de 10 reuniões pra ela não poder passar aqui. A gente deu um bico nela e ela 
passa lá em cima, na cordilheira de montanhas, ela descia na comunidade. 
Porque você para pra pensar, a gente está numa Unidade de Conservação 
Integral, é um parque super restritivo, aqui não pode nada, nem morar 
gente, teoricamente não era nem pra morar gente, nós estamos aqui porque 
conseguimos provar que a gente tem toda essa ancestralidade. Aí você para 
pra pensar na proposta da Trilha Transcarioca, “ah, mas a comunidade vai viver 
do turismo”, como, se eu não posso construir nada? A gente vai receber quem? 
Vou receber as pessoas, eles vão deixar o lixo, tirar foto de tudo e denunciar a 
gente – eles não têm esse entendimento que a gente tem esse direito de estar 
aqui - e vão pernoitar lá fora, se alimentar lá fora. Que benefício isso vai trazer 
pra comunidade? Nenhum, então a gente aqui é meio auto suficiente, eles 
passando aqui ou não passando não vai fazer diferença nenhuma, esse tipo 
de turismo não interessa, não vai alterar em nada a nossa vida. (Sandro da 
Silva Santos, entrevista concedida em 25/11/2017).

Sandro afirma que uma solução viável seria a mudança da categoria do Parque 
– deixando de ser uma Unidade de Conservação Integral para ser um APA – área de 
preservação ambiental ou para RESEX – Reserva Extrativista. Isso facilitaria o fomento do 
turismo, bem como a construção de uma estrutura para a recepção dos turistas.

Aí é legal, agora a gente vai ficar aqui fazendo gracinha, batendo palma 
pra turista, só vai prejudicar o lugar, dar mais trabalho pra gente, trazer uma 
visibilidade negativa, pois esse turista não tem essa concepção desse território. 
O cara vai comer lá fora, vai se hospedar lá fora e você ganhou o que com isso? 
Se o Estado não faz nada, nem cuida do próprio parque? (Sandro da Silva 
Santos, entrevista concedida em 25/11/2017).

Atualmente, o Quilombo é presidido por Maria Lúcia Mesquita, neta de Astrogilda. 
Maria Lúcia trabalha com artesanato e desenvolve suas atividades em seu ateliê aberto 
ao público, situado à Estrada do Pacuí, depois do Clube do Pontal: o Ateliê Maria Joaninha. 
A líder retrata ainda que suas bisavós nasceram no território, ela vem de uma família de 
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cinco irmãos onde nenhum frequentou a escola. Já seus filhos, todos ingressaram na 
faculdade e se formaram. 

Minha avó morreu com 98 anos e morreu sem ter essa coisa do quilombo, 
nem passava na cabeça dela de tão grande, tão famosa que ficou o nome 
dela, receber homenagem, tanta coisa bacana. Onde ela estiver ela deve estar 
muito feliz de ouvir tudo isso. (Maria Lúcia Mesquita, entrevista concedida 
em 25/11/2017).

Em suma, é possível dizer que a comunidade Cafundá Astrogilda possui um potencial 
para investir em relação ao turismo de base comunitária e cultural, pois a partir dos 
relatos dos entrevistados, percebe-se que o local pode proporcionar uma experiência 
turística singular, sobretudo em relação a valorização da memória de ancestralidades, 
histórias de vida, com seus valores e particularidades. Para tanto, é preciso desenvolver 
políticas urbanas que pensem na viabilidade de um “outro” turismo, isto é, um turismo 
situado3, em consonância com os autóctones. 

Um arquipélago bucólico na Lagoa da Tijuca

O Complexo de Ilhas situadas na Lagoa da Tijuca4 faz parte de um novo atrativo 
turístico e polo gastronômico na cidade, porém enfrentando inúmeros obstáculos, 
tais como questões de saneamento, construções irregulares, falta d’água, energia 
elétrica deficiente e a poluição do complexo lagunar. É possível encontrar construções 
irregulares de prédios de até cinco andares, fruto do crescimento desordenado no local.

O arquipélago é composto por sete ilhas habitadas: Gigóia (a maior, com cerca de 
mais de quatro mil moradores), Primeira, Garças, Ipê, São Jorge, Fantasia e Pesquisa. 
Com a chegada da Linha 4 do metrô ao Jardim Oceânico, praticamente de frente para 
uma das entradas para as ilhas, de onde saem as balsas, o aumento do número de 
habitantes cresceu absurdamente aliado ao processo de favelização. 

Em 2014, um decreto transformou as ilhas da Lagoa da Tijuca em Áreas de Especial 
Interesse Social (AEIS), com o intuito de melhorar a infraestrutura e melhoria nos serviços 
públicos. Porém, na prática isso não ocorreu conforme esperado. 

A atuação da milícia também se faz presente no local. Além das questões relacionadas 
à ocupação irregular e grilagem de terra, há também uma problemática relacionada ao 
cárcere privado de animais silvestres.

Por outro lado, apesar de todos os problemas enfrentados, o local é um verdadeiro 
paraíso escondido na cidade. Em suas vielas é possível ouvir o canto dos pássaros e 

3 Conceito proposto por Zaoual (2008) , que apresenta uma concepção de turismo diferenciado e essencialmente relacional, 
que exalta uma qualidade eminentemente relacional entre visitante e visitado, apoiada no senso comum e na sabedoria do 
viver cotidiano dos moradores.
4 A Lagoa da Tijuca é uma lagoa situada na Barra da Tijuca, na Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro, no Brasil. Forma, 
junto com as lagoas de Jacarepaguá, Camorim e Marapendi, o complexo lagunar da Barra da Tijuca. Apresenta vegetação 
de mangue, com abundância de gigogas, o que é um reflexo da poluição das águas da lagoa, sendo um habitual local de 
reprodução do jacaré-de-papo-amarelo.
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outros sons da natureza e ver o estilo de vida bucólico estampado em cada canto. As 
bicicletas são o único meio de transporte dentro das ilhas. Não há indícios de violência 
no local e dentre seus moradores, cresce o número de jovens residentes.

Eu andando em uma viela, aí tal pessoa tá batendo alguma coisa e eu já 
paro e faço uma rima, na hora. Daí eu dou espaço para a colaboração, que 
é a matéria prima da arte. (Gabriel Colombo, entrevista concedida em 
06/12/2017).

Segundo ele, as vielas que compõem a Ilha promovem a possibilidade de 
aproximação das pessoas:

Eu que sempre me vi como minoria em muitos lugares, principalmente no 
Brasil, me vejo num lugar onde me encaixo. (Gabriel Colombo, entrevista 
concedida em 06/12/2017).

É possível observar a preocupação dos moradores em preservar a memória local e, 
além disso, promover experiências de convivência para afirmar sítios de pertencimento 
para invenção de outro estilo de vida dadas as condições contraditórias e desiguais da 
sociedade urbana contemporânea.



5 Descrição inserida no evento da página do Facebook do projeto. 
6 Região que compõe atualmente a área de Planejamento 4, que consiste nas Regiões Administrativas da Barra da Tijuca, 
Cidade de Deus e Jacarepaguá. 
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Para a atriz e arte educadora Ju Colombo, o local possui uma dinâmica própria, uma 
rede de colaboração baseada no respeito às pessoas e na promoção da paz. Ela atribui 
isso também a presença de uma comunidade budista que conta com mais de 300 
pessoas. Segundo a entrevistada, esse fato contribui para que a localidade seja um polo 
de exercício comportamental, fortalecendo ainda mais os laços de confiança e respeito 
mútuos, refletindo automaticamente no bem estar local.

Se a gente conseguir criar um espaço de familiaridade com as pessoas, a gente 
tá abrindo uma porta para o humanismo e a Ilha  tem isso, que é diferente de 
um lugar como um shopping na Barra. (Ju Colombo, entrevista concedida 
em 06/12/2017).

Com isso, Gabriel e sua mãe, Ju Colombo, resolveram promover o evento 
“Musicalidades”, que ocorre periodicamente na Ilha da Gigóia, com intuito de reunir 
as diversidades dos modos de vida e as vozes locais, que se refletem na produção 
cultural local. Musicalidades Rio é parte de uma plataforma multicultural criada nos 
EUA chamada Our Rhythm, que encoraja diversidade e o respeito por meio da música 
e das mais diversas manifestações artísticas. De acordo com a organização do projeto, 
esse movimento possibilitou preciosos intercâmbios culturais e até mesmo a criação de 
novas colaborações artísticas.

Nosso objetivo é criar espaços de integração onde todos: comunidade, 
família e indivíduo, sintam-se parte do mesmo universo. E, por meio da 
arte, a educação humana se faça presente, ou seja, a ciranda das relações 
interculturais, o exercício da cidadania, a capacidade criadora e os valores 
éticos, inspirando ações concretas que contribuam com o despertar da nossa 
humanidade.5

Em relação à região da Barra da Tijuca, é perceptível que as dinâmicas que compõem 
o arquipélago de ilhas aqui apresentado se contrapõem às rotulações que recaem sobre 
o bairro. É importante observar que o Plano Piloto de Lucio Costa para a baixada de 
Jacarepaguá 6(1969) caracterizava a região como uma nova fronteira para a expansão 
urbana da cidade do Rio de Janeiro, a partir de pesados investimentos por parte do 
Estado, se integrando à metrópole. Assim, é preciso pensar em uma política urbana que 
reconheça os saberes locais, estimulando a autonomia, o protagonismo, a convivência 
e as mobilidades.



Conclusão

Em sua obra “Carne e Pedra”, Richard Sennett (1996) aponta que a configuração dos 
espaços urbanos advém das experiências corpóreas dos sujeitos com seus espaços de 
morada, numa tensa relação entre concreto armado e carne. Sennett (1996) constata 
que a prática do espaço urbano contemporâneo promove o individualismo, além de 
abrandar os encontros corpóreos. Com isso, propõe que a história da cidade (tecida 
pelas experiências corpóreas) ajude a compreender suas expressões na arquitetura, no 
urbanismo e no cotidiano.

Em um dos capítulos de “Carne e Pedra”, o autor fala sobre as formas de segregação 
que os guetos representavam em Veneza.7 A tendência crescente do tribalismo 
contemporâneo faz com que indivíduos cada vez mais segreguem, repelindo a 
diversidade.

Em relação a isso, eis uma questão: quais lugares da cidade ainda acontecem o 
“inesperado”? Como provocação, Michel De Certeau (1998) atenta para a invenção do 
cotidiano, onde os modos de fazer se apresentam como contingência para as artes do 
inesperado nos encontros e nos espaços. Há, portanto, uma reconfiguração de práticas, 
de ações, onde a cultura se insere numa complexidade de recriações permanentes da 
cidade como composição humana, com novas condições de ser e estar no mundo. O 
quilombo Cafundá-Astrogilda e a Ilha da Gigóia são possibilidades de reinvenção de 
políticas públicas que valorizem a convivência entre os diferentes como primado da 
mudança espaço urbano contemporâneo. 

Protagonismo, empoderamento e representatividade são palavras que revelam o 
horizonte de sentido e desejo das transformações sociais contemporâneas, as quais 
apontam para a ressignificação do lugar ocupado e também do papel desempenhado 
historicamente por minorias políticas e pelas classes populares. Em contraposição 
às definições e intervenções calcadas nas carências ou deficiências destes territórios 
e sujeitos, é imprescindível reconhecer, valorizar e legitimar as potências manifestas 
em suas práticas culturais complexas e exuberantes; no conhecimento das plantas 
medicinais e sua posologia; na visão de mundo que afirma a interdependência da cultura 
e do meio ambiente, do material e do imaterial; na vivência comunitária e coletiva que 
preserva da natureza; dentre outros elementos presentes seja no Quilombo Cafundá 
Astrogilda seja nas ilhas da Lagoa da Tijuca. 

Estas experiências contrariam a prática do espaço urbano contemporâneo segundo 
Sennett (1996), pois o individualismo é rechaçado por estes estilos de vida que 
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7 Sennett aborda a sina dos judeus no gueto de Veneza, onde “sua forma de vida provou ser um escudo, mais do que uma 
espada” (1997, p.208).



promovem e estimulam os encontros corpóreos. São exemplos, portanto, de processos 
de alargamento da cidade no arranjo social urbano. Por cidade compreende-se tanto 
o lugar onde se materializa a associação humana como o ambiente de residência dos 
cidadãos, que, em interação com outros, faz uso da política para participar e deliberar 
sobre a vida coletiva. 

Ao fim e ao cabo, é na cidade que as políticas urbanas se materializam, porém, via 
de regra, inibem a autonomia, o protagonismo e a convivência dos cidadãos que a 
habitam. No cenário atual, de crescente complexificação e diversificação da sociedade, 
as políticas em ambientes urbanos devem se esforçar em incorporar as características e 
as dinâmicas locais e, assim, promover novas experiências de gestão pública redefinindo 
os parâmetros estabelecidos da relação entre Estado e sociedade. 

O estímulo ao turismo de base comunitária, isto é, um modelo de visitação no qual 
a própria comunidade define as atrações, os produtos, os roteiros e também explora 
as atividades comerciais, apresenta potencial de promover o protagonismo dos atores 
locais e também estimular a circulação e a mobilidade entre grupos sociais diferentes. 
Neste processo, manifestações culturais ganham visibilidade e podem alcançar 
novos espaços de reprodução e proteção, sendo instrumentos para a superação do 
racismo e da degradação ambiental como nos casos em destaque neste artigo, além 
de promoverem uma atividade econômica sustentável onde a própria comunidade é 
protagonista do seu desenvolvimento. 
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COLETIVO 2 E ½  
Vargem Pequena

A proposta do coletivo é oferecer produtos exclusivos, produzidos com 
materiais diversos, atuando principalmente nos segmentos de moda e 
decoração. Sensibilizadas com a preservação do ambiente, o coletivo 
composto por três mulheres desenvolve técnicas de reutilização de 
materiais e trabalha com cerâmica plástica, que pode ser reaproveitada 
na indústria. Oferecem aulas de várias técnicas de arte e artesanato.



ARTESANATO EM CONCRETO 
Vargem Pequena

Cacau Lopes
Artesã
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ATELIÊ ROSANA ROCHA 
Vargem Grande - Idealizadora do Circuito de Arte das Vargens

“A ideia foi a gente fomentar a cultura dessa região, propiciar que o público conheça o trabalho 
daqui, que é muito diversificado. A cultura é muito plural e a gente precisa trazer isso, fazer 
com que seja passado para as pessoas”.





ATELIÊ GUTTO BARROS 
Vargem Grande - Bioconstrução Afetiva

“Comecei a perceber o quanto o afeto fazia parte do urdimento da construção, seja de 
uma obra, seja de um evento, seja de uma poesia. O processo ele se constrói dentro do 
evento do afeto que a gente tem”.



NOBLET CHOLAT CAFÉ 
Taquara, Jacarepaguá

Além da experiência em Slow Coffee e o tradicional espresso (com uma crema 
inigualável), o lugar é um ambiente acolhedor, com excelente atendimento. Oferece 
opções de chás especiais, cervejas artesanais, vinhos e um cardápio de comidas 
inspiradas na gastronomia francesa. Além disso, uma vez por mês a casa oferece 
apresentação de jazz ao vivo com um jantar harmonizado. A Noble Chocolat Café é 
um lugar único não somente na área de Jacarepaguá, mas na cidade do Rio de Janeiro. 
Um Oásis para os apreciadores de um lugar intimista, acolhedor, para degustar ótimas 
bebidas e saborosas comidas.







MUSEU BISPO DO ROSÁRIO 
Taquara

O Museu Bispo do Rosário Arte Contemporânea está situado dentro do Instituto 
Municipal de Assistência à Saúde Juliano Moreira, complexo de saúde mental 
conhecido como “Colônia”, localizado na Taquara, Zona Oeste do Rio de Janeiro. 
É responsável pela preservação, conservação e difusão da obra de Arthur Bispo 
do Rosário – um dos expoentes da arte contemporânea, de reconhecimento 
nacional e internacional.



AQUEDUTO DA COLÔNIA 
Taquara, Jacarepaguá

O núcleo histórico da Colônia Juliano Moreira engloba, além do aqueduto, tombado pelo 
Iphan, a antiga sede da Fazenda do Engenho Novo e a igreja Nossa Senhora dos Remédios 
edificadas no século XIX, bem como sete pavilhões hospitalares da década de 1920 
construídos para abrigar os pacientes psiquiátricos. O aqueduto foi um dos três primeiros 
a serem erguidos na cidade, na metade do Século XVIII. Foi construído por escravos, com 
objetivo de levar água a um engenho de cana-de-açúcar.



CAPELA DE MONT SERRAT 
Vargem Pequena

A Capela de Nossa Senhora de Mont
Serrat tombada pelo Patrimônio 
Histórico, está situada no alto de um
monte a 120 metros de altura e 300
metros da Estrada dos Bandeirantes.
Tem uma vista belíssima para as 
Vargens e Recreio dos Bandeirantes 
e sua construção era considerada 
uma “jóia do império”, por sua beleza 
e localização.

CAPELA SÃO GONÇALO DO AMARANTE 
Camorim

Tombada pelo IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e 1965. 
Foi construída em 1625, no Engenho do Camorim, possui grande valor histórico e 
arquitetônico, sendo uma das mais antigas relíquias  da zona rural do Rio de Janeiro.



QUILOMBO DO CAMORIM 
Camorim

Associação Cultural do Camorim (ACUCA) - organização comunitária que 
representa as reivindicações dos moradores do Camorim pelo título coletivo da 
terra, no intuito de preservar a história do território como um quilombo.



BAR TÔ NA BOA – QUILOMBO CAFUNDÁ ASTROGILDA 
Comunidade Quilombola – Vargem Grande

Bar ao ar livre, agradável e familiar, situado no Quilombo Cafundá Astrogilda, 
no Parque Estadual da Pedra Branca. O Quilombo foi formado por africanos 
que trabalhavam na fazenda cafeeira Vargem Grande. Foi reconhecida como 
Comunidade Quilombola pela Fundação Palmares, em 2014. O grande destaque 
é a produção de bebidas artesanais.



Maria Lucia, presidente do Quilombo Cafundá Astrogilda expondo seu 
artesanato – Ateliê Maria Joaninha



GRILLO GRILL & BAR 
Vargem Pequena

Cozinha contemporânea, sinuca, música ambiente e um ambiente rústico. Sem 
couvert artístico, promove shows de rock,  jazz, clube do vinil periodicamente 
e festivais.



CIDADE DAS ARTES 
Barra da Tijuca

A Cidade das Artes é um dos mais importantes e completos espaços para a representação 
das artes no Rio de Janeiro, com logística e infraestrutura de última geração.
Com 97 mil metros quadrados de área construída e cinco núcleos, o complexo abriga duas 
salas de espetáculos - a Grande Sala e o Teatro de Câmara, 21 espaços multiuso, compostos 
por três cinemas, galeria de arte, salas de ensaio, salas de aula, sala de leitura, lojas, cafeteria 
e restaurante, jardins integrados, além de estacionamento com 750 vagas. O conceito de 
cultura como motor do desenvolvimento foi o ponto de partida para a criação do conjunto de 
instalações que integram a Fundação Cidade das Artes.





ILHA DA GIGÓIA E ILHA PRIMEIRA 
Barra da Tijuca

Localizadas na Lagoa da Tijuca, a Ilha da Gigóia e a Ilha Primeira compõem 
parte de um pequeno arquipélago, na Barra da Tijuca. O conjunto de ilhas 
fazem parte de um ecossistema que abriga espécies da fauna e da flora local. 
Possui um visual de tirar o fôlego, o lugar lembra uma cidade de interior. Com 
ruas bem estreitas, sem acesso a veículos e estima-se que tenha cerca de 3 
mil moradores na região. A região conta com diversos restaurantes, ateliês, 
pousadas, biblioteca e espaço eco-cultural. O acesso à ilha é feito por barcos e 
pequenas balsas, bem pertinho da estação do metrô Jardim Oceânico e do BRT. 
O serviço funciona 24h.
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