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RELATÓRIO DE ATIVIDADES GESTÃO 2017/2018 
 

A composição do Comitê de Patrimônios e Museus da ABA buscou atender aos 
seguintes critérios: a) distribuição pelas diferentes regiões que compõem o 
território nacional; b) distribuição pelas diferentes áreas de atuação, tais como : 
patrimônio afrodescendente, patrimônio indígena, patrimônio urbano, museus 
indígenas, museus comunitários, arqueologia, dentre outros; c) experiência, 
reconhecimento e representatividade na área de atuação.  
As ações do Comitê visaram incentivar, promover e divulgar a reflexão e o debate 
relacionados aos temas dos patrimônios e dos museus. Estes dois campos de 
atuação são historicamente carregados de uma conotação política diretamente 
relacionada à construção e consolidação das identidades nacionais. Nas últimas 
décadas, diversas políticas culturais democratizantes incentivaram a participação 
de movimentos sociais e grupos subalternizados e contribuíram para a 
representatividade de populações até então invisibilizadas pelas grandes 
narrativas da nação. Essas novas políticas se atrelavam a outras mais amplas que 
visavam o direito à diferença, o reconhecimento do pluralismo cultural, a 
demarcação territorial, a promoção de políticas educacionais e de saúde voltadas 
para particularidades histórico-culturais.  
No entanto, os acontecimentos políticos que vêm ocorrendo nos últimos anos, de 
caráter conservador, estão levando à redução ou extinção dessas políticas, ao 
enfraquecimento ou à dissolução dos órgãos estatais encarregados da sua 
implementação, à vulnerabilização das populações por elas atendidas, à 
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criminalização dos movimentos sociais e dos próprios antropólogos. Portanto, o 
campo dos patrimônios e dos museus adquire hoje uma nova conotação política 
que consistiu no foco privilegiado da atuação do Comitê.  
Nesse sentido, e entendendo que patrimônios e museus consistem hoje em áreas 
transversais que tangenciam outros campos de atuação, o Comitê buscou 
promover o diálogo tanto com antropólogos de outras áreas – como os que se 
dedicam às questões indígenas e quilombolas – quanto com lideranças de 
movimentos sociais indígenas, afrodescendentes, de favelas, dentre outros.  
Também buscou se posicionar e dar visibilidade a eventos cruciais que ocorreram 
em 2018 e que estão diretamente relacionados a esse novo cenário político: o 
incêndio de enormes proporções que destruiu o prédio e o acervo do Museu 
Nacional da UFRJ e seus desdobramentos, como a ameaça de dissolução do IBRAM 
e criação da ABRAM; a intensificação da desqualificação das universidades 
públicas; as ameaças de privatização das mesmas; a possibilidade de 
criminalização de seus principais dirigentes. 
Com esse intuito, realizamos eventos, publicações e moções listados abaixo e 
gostaríamos de destacar as ações do Comitê relacionadas ao incêndio do Museu 
Nacional. Em plenária ocorrida em 09/12/2018, durante o pré-evento 
“Antropologia e Museus: os desafios do contemporâneo “, que organizamos na 
31ª RBA, o Comitê elaborou a Carta de Brasília (que segue em anexo) e uma 
agenda de atividades para os próximos anos, que será encaminhada dentro em 
breve junto com o Plano de atividades para o biênio 2019-2020.  
Em relação às ações internacionais, dentre as que foram realizadas, o Comitê de 
Patrimônios e Museus da ABA gostaria de ressaltar a criação em 2015 do Fórum 
Interamericano e Caribenho do Patrimônio Cultural, por iniciativa do prof. Antônio 
Augusto Arantes. O Fórum visa criar e consolidar uma rede internacional de 
instituições que se proponham a proteger e salvaguardar o patrimônio imaterial. 
Com esse intuito, em 2017 e 2018, foram realizadas reuniões de Grupo de 
Trabalho e eventos científicos em congressos nacionais e internacionais, como 
durante o Intercongresso do IUAES em Ottawa, em 2017, e o 18º Encontro Mundial 
do IUAES em Florianópolis, em 2018. O prof. Antônio Arantes assumiu a direção do 
Forum desde a sua criação até dezembro de 2018, quando seus membros se 
reuniram e indicaram Michel Bouchard, da University of Northern British 
Columbia, no Canadá, como novo diretor. O Fórum tem uma atuação em rede e 
engloba as seguintes instituições:  American Anthropological Association (AAA); 
Associação Brasileira de Antropologia (ABA); Associação Latino-americana de 
Antropologia (ALA); Canadian Anthropology Society/Société Canadiène 
d’Anthropologie (CASCA); Centro Regional de Investigaciones Interdisciplinárias, 
Universidad Autónoma de México (CRIM); Colégio de Etnólogos y Antropólogos 
Sociales (CEAS); Departamento de Antropologia, Universidade Estadual de 
Campinhas (UNICAMP); Sociedade de Arqueologia Brasileira (SAB); Society for 
American Archaeology (SAA). 
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2017 
 

 

1) V Congresso da ALA (Associação Latino-Americana de Antropologia),  de 6 
a 9 de junho 2017, em Bogotá/Colômbia 

Entre os dias 6 e 9 de julho o Comitê esteve presente de diferentes maneiras no V 
Congresso da ALA, na Universidad Javeriana, em Bogotá, com as seguintes 
atividades:  

- Simpósio “Memória, espaço e afrodescendência”, coordenado por Simone 
Pondé Vassallo (UFF) e Stella Rodrigues (UFRJ) 

- Simpósio “Processos de patrimonialização: pós-colonialidade e des-
colonialidade no contexto da América Latina”, coordenado por Izabela Tamaso 
(UFG) e Monica Lacarrieu (Universidad de Buenos Aires/ UBA) 

- Simpósio “Politicas culturales, participación social y performances en 
ciudades latinoamericanas”, coordenado por Renata de Sá Gonçalves (UFF) e 
Hernan Morel (Universidade de Buenos Aires/UBA) 

 

 

Simpósio Memória, Espaço e Afrodescendência, com Simone Vassallo e 
Stella Rodriguez (organizadoras) e palestrantes, durante o V Congresso da 
ALA, em Bogotá, junho de 2017 
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2) IV EMBRA – ENCONTRO BRASIL-MÉXICO DE ANTROPOLOGIA, em 05 e 06 
de outubro de 2017, na UNICAMP 

O Comitê esteve presente no Painel 5 – Patrimônio, memória e democracia. A 
contribuição da Universidade, no dia 06/10, das 14h às 16h, no Auditório Fausto 
Castilho, IFCH, através da participação do Prof. Antônio Augusto Arantes como 
coordenador e de Simone Vassallo como expositora. Segue abaixo a composição e a 
proposta do painel: 

Coordenador: Antonio Arantes (Antropologia, UNICAMP); Debatedor: Christiano 
Tambascia (Antropologia, UNICAMP) 

Participantes: Simone Vassallo (Antropologia, UFF, Comitê Patrimônios e 
Museus/ABA), Leonardo Castriota (Escola de Arquitetura, UFMG, ICOMOS/Brasil), 
Marcos Tognon (História da Arte, UNICAMP), Regina Muller (Antropologia, 
Instituto de Artes, UNICAMP), Cristina Ohemichen (CIESAS,México) 

Resumo: Este painel propõe um diálogo entre antropólogos e arquitetos 
comprometidos com a Universidade e com a prática profissional, sobre os desafios 
que se colocam na área do patrimônio e da memória à consolidação da democracia 
no país e na região. Em foco, direitos culturais, territoriais e à cidade.  

 

 

3) II SEMINÁRIO MEMÓRIA DAS ÁFRICAS: PATRIMÔNIOS DAS DIÁSPORAS 
NAS AMÉRICAS E NO CARIBE, em 16 e 17 de outubro de 2017, na UFRN 

O evento foi organizado pelo Programa de Pós-Graduação em Antropologia da 
UFRN e coordenado por Julie Cavignac. Teve por objetivo reunir alunos e 
especialistas de vários horizontes disciplinares para refletir sobre o legado 
das populações afro-descendentes nas Américas, Caribe, África e Europa. O 
Seminário se propôs a analisar como se constrói esta memória nos museus, 
nos monumentos, nos lugares, nos documentos históricos, nos registros 
narrativos, nas práticas rituais, nas festas católicas, que dizem respeito à 
história de uma população que desenvolveu estratégias e solidariedades 
ativas em diferentes continentes. Dragoss Ouédraogo (Université de 
Bordeaux, France), convidado especial francês, apresentou uma palestra 
sobre a memória do tráfico negreiro transatlântico. 
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Cartaz do II Seminário Memória das Áfricas 

 

 

4) 41º ENCONTRO ANUAL DA ANPOCS, EM CAXAMBU, de 23 a 27 de outubro 
de 2017 

O Comitê de Patrimônios e Museus da ABA se fez presente no encontro da ANPOCS 
de 2017 com as seguintes atividades: 

- Mesa Redonda Anpocs – MR10 - Cientistas sociais, políticas públicas e 
patrimônio cultural: os primeiros efeitos da crise, dia 24/10, terça-feira, das 
8h30 às 10h30 
Coordenação Regina Abreu (UNIRIO); Palestrantes: Simone Vassallo (UFF); 
Antonio Motta (UFPE); IzabelaTamaso (UFG); Sara Moraes (IPHAN) 

Resumo: Nas últimas décadas, a noção de patrimônio ampliou-se 
consideravelmente no Brasil. Deixou de se referir apenas aos bens imóveis 
relacionados à noção de passado histórico e englobou o cultural, o intangível, o 
genético, o intelectual. Iniciou-se um processo de “patrimonialização das 
diferenças” que enfatiza a noção de diversidade. Junto a políticas voltadas para 
segmentos periféricos, essa mudança propiciou o acesso a direitos até então 
dificilmente disponíveis, como ao território, a políticas educacionais e de saúde 
diferenciadas e recursos financeiros. Ela trouxe novos atores e demandas para o 
campo do patrimônio e favoreceu a emergência de novos sujeitos de direito 
coletivo. Além disso, ampliou o mercado de trabalho de cientistas sociais chamados 
para identificações, documentações, laudos e inventários de saberes tradicionais, 
festas e celebrações. No entanto, as recentes mudanças nos rumos políticos do país 
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levaram a uma crise das políticas na área do patrimônio, com a interrupção de 
programas e repasse de recursos, que impacta diretamente na atuação dos grupos 
beneficiários e de cientistas sociais. Essa mesa-redonda busca refletir sobre os 
primeiros efeitos dessa crise. 

 
- Participação de Izabela Tamazo na 1ª sessão do Fórum FR6 - Quem tem medo 
dos antropólogo(a)s? Dilemas e desafios para a produção e práticas 
científicas em novos cenários políticos, com coordenação de Lia Zanotta 
Machado (UnB, ABA) e Antonio Carlos de Motta Lima (UFPE, ABA) 
 
1ª Sessão - Conhecimento e práticas científicas na esfera pública: gênero, 
sexualidade, raça e patrimônio, dia 24/10, terça-feira, das 17hh30 às 19h30 
Coordenadora de sessão: Regina Facchini (UNICAMP, ABA);  
Debatedoras: Marcia Lima (USP), Flávia Biroli (UnB);  
Expositores: Júlio Simões (USP) e Isadora Lins França (Unicamp), Lorenzo 
Macagno (UFPR), Izabela Maria Tamaso (UFG) 
 

 
Simone Vassallo. Sara Morais e Izabela Tamaso durante a Mesa-Redonda 
Cientistas sociais, políticas públicas e patrimônio cultural: os primeiros 
efeitos da crise, durante o 41º Encontro Anual da ANPOCS, Caxambu, outubro 
de 2017 

 
 

5) III Fórum Nacional de Museus Indígenas, de 19 a 21 de outubro, na 
Comunidade indígena de Nazaré, povos Tabajara e Tapuio-Itamaraty (Lagoa de São 
Francisco, Piauí). O evento foi realizado pela Rede Indígena de Memória e 
Museologia Social do Brasil e pela Associação dos Povos Indígenas Tabajara e 
Tapuio-Itamaraty da comunidade Nazaré, e contou com a participação do 
antropólogo Renato Athias (UFPE). 
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2018 

 
 
 
6) 56º Congresso de Americanistas, de 15 a 20 de julho, em 
Salamanca/Espanha 

O Comitê se fez presente no Simpósio Processos de patrimonialização: pós-
colonialidade e des-colonialidade no contexto da América Latina, coordenado 
por Izabela Tamaso (UFG) e Monica Lacarrieu (Universidade de Buenos 
Aires/UBA). 

 

 

7) 18º CONGRESSO MUNDIAL IUAES (International Union of Anthropological 
and Ethnological Sciences), de 16 a 20 julho 2018, na UFPR, em Florianópolis 

Neste importante evento internacional o Comitê realizou diversas atividades, 
listadas abaixo: 

CP 13. Ethnographic museums and collaborative curatorship (painel 
fechado) 
Palestrantes:  
Nuno Manuel de Azevedo Andrade Porto (The University of British Columbia);  
Renato Monteiro Athias (Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Etnicidade) – Brasil; 
Rita de Cássia Melo Santos (Universidade Federal da Paraíba) – Brasil;  
Andrea Claudia Marcela Roca (The University of british Columbia) – Canada 
 
OP 077. Ethnographic Collections, Museums and Universities (painel 
aberto) 
Organizadores:  
Regina Maria do Rego Monteiro de Abreu (Universidade Federal do Estado do Rio 
de Janeiro) – Brazil;  
Benoît de L'Estoile (Centre national de la recherche scientifique/ Ecole normale 
supérieure/ PSL) – FRANCE 
 
OP 107. Indigenous Peoples Rights vs Museums : how do "we" 
represent indigenous peoples and what do they think of it ? (painel 
aberto) 
Organizadores:  
Irene Bellier (CNRS) – CNRS;  
Renato Monteiro Athias (Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Etnicidade) – Brasil 
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OP 095. Heritage in motion 
Organizadores: 
Antonio Augusto Arantes Neto (Universidade Estadual de Campinas) - Brasil 
Alex Barker (University of Missouri) 
Michel Bouchard (University of Northern British Columbia) - Canada 
Cristina Amescua Chavez (Universidad Nacional Autónoma de México) – México 
 
OP 096. Heritage making, struggles for recognition and tourism 
Organizadoras: 
Simone Pondé Vassallo (Universidade Federal Fluminense) - Brasil 
Ana María Salazar Peralta (Instituto de Investigaciones Antropológicas) - 
Universidad Nacional Autónoma de México 

OP 141. Policies/politics, heritages and arts in contemporary cities 
Organizadores: 
Renata de Sa Goncalves (Universidade Federal Fluminense) - Brasil 
Julieta Infantino (Universidad de Buenos Aires) - Argentina 
Otávio Ribeiro Raposo (University Institute of Lisbon) - Lisbon/Portugal 

 

 

8) XIV Congresso Internacional da BRASA (Associação de Estudos 
Brasileiros), de 25 a 28 de julho, na PUC (Pontifícia Universidade Católica) do 
Rio de Janeiro  

Neste importante encontro internacional de brasilianistas, Simone Pondé Vassallo 
(UFF) organizou e coordenou o Painel Patrimônio afro-brasileiro e as 
reinvenções da África no Brasil, que contou com a participação de: Stefania 
Capone (CNRS/França), Stella Rodrigues (UFRJ), Nina Bittar (UFRJ), Mariana 
Ramos de Moraes (PUC-Minas). 
Resumo: As reelaborações da África no Brasil povoam historicamente o imaginário 
e as ações de diferentes grupos de atores sociais. Desde fins dos anos 1970, elas 
adquirem uma conotação política ligada às reivindicações de identidade e de 
cidadania dos afrodescendentes. Inspirado por lideranças negras dos Estados 
Unidos e da África pós-colonial, o movimento negro organiza as suas 
reivindicações políticas em torno da busca de uma pureza africana. A cultura e as 
religiões afro-brasileiras se tornam fontes por excelência de autenticidade e 
encarnam a resistência negra à dominação racial.  
A partir dos anos 2000, temos o reconhecimento oficial do patrimônio imaterial e o 
desenvolvimento de políticas voltadas para direitos de minorias. O patrimônio se 
torna uma categoria chave através da qual afrodescendentes e outros grupos 
minoritários podem obter recursos financeiros e direitos diferenciados. 
Intensificam-se as dinâmicas de patrimonialização da cultura afro-brasileira que se 
mesclam às reivindicações político-identitárias de grupos que afirmam uma 
ancestralidade africana. Além de ativistas negros, esse processo envolve setores do 
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poder público que participam ativamente do reconhecimento dos bens e de 
processos de musealização. Também envolve pesquisadores de diversas áreas que 
procuram contribuir para as lutas contra a desigualdade racial. 
Assim, a busca da África adquire novos contornos e envolve diferentes grupos de 
atores sociais. A proposta deste painel, em continuidade com o que foi organizado 
no encontro da BRASA de 2016, é refletir sobre a construção da africanidade nos 
processos contemporâneos de patrimonialização da cultura afro-brasileira, 
atentando para a multiplicidade de atores e de contextos, a polifonia das práticas e 
as disputas que estão em jogo. 
 

 

9) Pré-evento da 31ª Reunião Brasileira de Antropologia, Antropologia e 
Museus: os desafios do contemporâneo, de 7 a 9/12, na UnB, em Brasília 

Um dos pontos fortes da atuação do Comitê durante o biênio 2017 – 2018 foi a 
organização do pré-evento da 31ª RBA, intitulado Antropologia e Museus: os 
desafios do contemporâneo, que contou com financiamento PAEP da Capes. O 
evento foi organizado por Regina Abreu (UNIRIO), Simone Vassallo (UFF) e 
Adriana Russi (UFF) e contou com parceria do IBRAM, do ICOM Brasil e do Curso 
de Museologia da UnB. 

O evento visou reunir antropólogos, museólogos e interessados no tema da relação 
entre Antropologia e Museus, particularmente refletindo sobre novas práticas dos 
"museus etnográficos" no contemporâneo e sobre o campo da Antropologia dos 
Museus que tangencia os cursos de Antropologia e de Museologia. O objetivo foi o 
de apresentar propostas, projetos e boas práticas nesta área visando construir 
subsídios para enfrentar alguns desafios do contemporâneo. Particular atenção foi 
dada à crescente participação de diferentes grupos sociais nos museus como forma 
de enriquecer a pesquisa, dinamizar o acervo e estimular o debate no contexto 
museológico, bem como chamar a atenção para a constituição de um "patrimônio 
etnográfico", resultado das pesquisas dos antropólogos em seus trabalhos de 
campo. 

O evento buscou propiciar o encontro de antropólogos que no seu ofício 
profissional participam dos museus, seja articulados às práticas específicas dos 
"museus etnográficos", seja realizando "etnografias de museus no 
contemporâneo". O encontro pretendeu ainda abrir uma reflexão sobre a 
especificidade do "museu etnográfico" e as novas modalidades de museus a ele 
associados ou dele decorrentes, como os "museus indígenas", os "museus sociais", 
os "eco-museus". Optamos por enfatizar o tema dos museus antropológicos e dos 
patrimônios em risco com uma mesa dedicada a refletir sobre a tragédia ocorrida 
no Museu Nacional.  
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Ao final do evento, no dia 09/12/2018, foi realizada uma plenária com vistas a 
tirar algumas propostas e sugestões para desdobramentos futuros. Neste momento 
foi elaborada a Carta de Brasília que segue em anexo.  

A programação completa do pré-evento também segue em anexo.  

 

Mesa-redonda Antropologia e experiências museais, durante o pré-evento 
Antropologia e Museus: os desafios do contemporâneo. Com Roque Laraia, 
Lúcia van Velthem, Antônio Motta, Suzenalson da Silva Santos (kanindé), João 
Paulo Vieira, Tone Cecile Karlgard. 

 

Mesa-redonda Novos cenários sociais, coleções e experiências compartilhadas 
em museus,  durante o pré-evento Antropologia e Museus: os desafios do 

contemporâneo. Com Suzilene e Dirce Pereira (kaingang), Adriana Russi, Marília 
Xavier Cury, Renato Athias. 
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Mesa-redonda A tessitura da memória coletiva: relatos de experiências dos museus com as 
comunidades, durante o pré-evento Antropologia e Museus: os desafios do 
contemporâneo. Com Karina Waleska, Mirela Araújo, Antônio Augusto Braz, Luiz Antônio 
Vieira e Simone Vassallo. 

 

 

 

Pré-evento Antropologia e Museus: os desafios do contemporâneo. 
Com Simone Vassallo, Regina Abreu, Lúcia Von Velthen, Luiz Fernando 

Dias Duarte, Roque Laraia, Adriana Russi 
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Pré-evento Antropologia e Museus: os desafios do contemporâneo. Com 
Simone Vassallo, Dirce Pereira, Adriana Russi, Regina Abreu e Suzilene Pereira 

 

 

Visita ao Memorial dos Povos Indígenas, em Brasília, durante o pré-evento 
Antropologia e Museus: os desafios do contemporâneo. 
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Visita ao Memorial dos Povos Indígenas, em Brasília, durante o pré-evento 
Antropologia e Museus: os desafios do contemporâneo. Com Benoit de l’Estoile, 

Marília Xavier Cury, Dirce Pereira, Suzilene Pereira, João Pacheco de Oliveira, 
Regina Abreu, Adriana Russi e Simone Vassallo. 

 

 

Visita ao Ponto de Memória da Estrutural, em Brasília, durante o pré-evento 
Antropologia e Museus: os desafios do contemporâneo. 
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Encerramento da plenária e das atividades do pré-evento Antropologia e 
Museus: os desafios do contemporâneo. 

 

 

10) 31ª Reunião Brasileira de Antropologia, de 9 a 12 de dezembro, na UnB, 
em Brasília 

Durante a RBA, a atuação do Comitê se desmembrou em 2 eixos: o primeiro 
privilegiou a relação entre a antropologia e os museus e se concentrou no pré-
evento Antropologia e museus: os desafios do contemporâneo, mencionado 
acima; o segundo eixo se dedicou ao campo do patrimônio e à promoção de 
debates em torno do incêndio no Museu Nacional, e resultou nas seguintes 
atividades ocorridas durante a 31ª RBA: 

- Forum FR 06. MUSEU NACIONAL: LEGADOS E PERSPECTIVAS, no dia 10 de 
dezembro 
 
Coordenadora: 
Regina Maria do Rego Monteiro de Abreu (UNIRIO) 
 
Palestrantes: 
João Pacheco de Oliveira (MN/UFRJ) 
Edmundo Marcelo Mendes Pereira (DA/MN/UFRJ) 
Benoit de l'Estoile (CNRS) 
Roque de Barros Laraia (UnB) 
 
Debatedor : 
Manuel Ferreira Lima Filho (UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS) 
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Fórum Museu Nacional: legados e perspectivas. Com Manuel Ferreira 
Lima Filho, João Pacheco de Oliveira, Benoit de l’Estoile, Regina Abreu e 

Edmundo Pereira 

 

 
 
 
 
- Simpósio Especial SE 10. O campo do patrimônio e o papel da antropologia, 
dias 11 e 12 de dezembro 
 
Coordenadoras: 
Regina Maria do Rego Monteiro de Abreu (UNIRIO) 
Izabela Maria Tamaso (Universidade Federal de Goiás) 
 
Sessão 1 
Silvana Barbosa Rubino (UNICAMP) 
Heitor Frugoli Jr. (Departamento de Antropologia da USP) 
Antonio Carlos Motta de Lima (UFPE) 
Debatedora: 
Artionka Manuela Góes Capiberibe (Departamento de Antropologia /IFCH 
/Unicamp) 
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Sessão 2 
Roque de Barros Laraia (UnB) 
Rivia Ryker Bandeira de Alencar (IPHAN) 
Sara Santos Morais (IPHAN) 
Julie Antoinette Cavignac (UFRN) 
 
Debatedora 
Renata de Sá Gonçalves (UFF) 
 
Resumo: Nas últimas décadas, a noção de patrimônio ampliou-se 
consideravelmente no Brasil. Deixou de se referir apenas aos bens imóveis 
relacionados à noção de passado histórico e passou a englobar o cultural, o 
intangível, o genético, o intelectual. Deu-se início a um processo de 
“patrimonialização das diferenças” trazendo para o centro do debate a ênfase em 
narrativas plurais centradas na noção de diversidade. Essa mudança não foi apenas 
simbólica. Articulada a políticas e programas voltados para segmentos antes 
periféricos, ela propiciou o acesso a direitos até então dificilmente disponíveis, 
como o direito ao território, a políticas educacionais e de saúde diferenciadas e 
recursos financeiros. Ela trouxe novos atores e demandas para o campo do 
patrimônio e favoreceu a emergência de novos sujeitos de direito coletivo. Além 
disso, propiciou um mercado de trabalho crescente para antropólogos chamados 
para identificações, documentações, pesquisas, inventários, laudos, elaboração de 
dossiês e mapeamentos de saberes tradicionais, festas, celebrações, rituais e um 
manancial crescente de expressões e práticas performativas singulares.  

Além disso, os/as antropólogos /as vêm há algumas décadas participando de 
conselhos consultivos de agências de patrimônio em escala nacional, estadual e 
municipal, além de também já terem ocupado a presidência de instituições de 
patrimônios estaduais e nacional. É tempo de avaliarmos quais os desafios 
encontrados por estes /as antropólogos/as no contexto destas agências. Como a 
antropologia tem contribuído para garantia do reconhecimento da diversidade 
cultural? Quais dilemas éticos tem enfrentado? Quais conquistas foram possíveis 
em contextos que sabemos ser, por vezes, adverso. Este debate visa refletir sobre a 
importância de termos como pauta deste Comitê de Patrimônios e Museus, a 
demanda por representações da antropologia em todos os conselhos estaduais, 
além da já histórica e importante presença no conselho do IPHAN. 
 



Relatório de atividades do Comitê de Patrimônios e Museus – 2017/2018 

17 
 

 
Sessão 1 do Simpósio Especial O campo do patrimônio e o papel 
da antropologia, com Roque Laraia, Artionka Capiberibe, Regina 
Abreu, Antônio Motta e Silvana Rubino 
 
 
 
- Grupo de trabalho GT 53. Políticas patrimoniais, conservadorismo político e 
os novos desafios da antropologia 

Coordenadoras: 
Simone Pondé Vassallo (UFF) 
Patricia Silva Osorio (UFMT) 
 
Debatedoras: 
Renata de Sá Gonçalves (Universidade Federal Fluminense) 
Regina Maria do Rego Monteiro de Abreu (UNIRIO) 
 
Resumo:  
Nos anos 2000, as políticas de promoção do patrimônio imaterial propiciaram a 
chegada de novos atores no campo do patrimônio, como os chamados detentores, 
bem como a ampliação da participação dos antropólogos nessas esferas. Várias 
práticas de grupos subalternizados foram reconhecidas como patrimônio nacional 
e se beneficiaram de recursos públicos, contribuindo ativamente para as suas lutas 
por direitos. No entanto, com a mudança política ocorrida em 2016 e com o 
aumento das forças conservadoras, vários programas de democratização do 
patrimônio foram reduzidos ou mesmo interrompidos. Além disso, setores 
conservadores começaram a atuar mais diretamente nas práticas patrimoniais, 
gerando inúmeros impactos. 
Nesse contexto, no âmbito das atividades propostas pelo Comitê d e Patrimônios e 
Museus da ABA, o presente GT busca refletir sobre as seguintes questões: quais os 
impactos das novas políticas patrimoniais e do aumento das forças conservadoras 
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nas diferentes situações etnográficas e na atuação dos órgãos públicos voltados 
para o patrimônio? Quais os desdobramentos dessas novas políticas na própria 
pesquisa antropológica? Qual o papel do antropólogo como mediador entre essas 
diferentes esferas? Com o intuito de ampliar a reflexão para as diversas formas de 
atuação dos antropólogos, o GT se propõe a acolher trabalhos tanto dos que estão 
inseridos na academia quanto os dos que atuam em órgãos governamentais. 
 

 
Grupo de trabalho GT 53. Políticas patrimoniais, conservadorismo político e 

os novos desafios da antropologia, com Patrícia Osório e Simone Vassallo 
(organizadoras), Regina Abreu e Renata Gonçalves (debatedoras) e demais 

integrantes. 
 
 
 
  
- Reunião do Comitê em 10/12/2018, durante a RBA: nesse momento, foram 
indicados os nomes dos antropólogos que comporão a coordenação do Comitê de 
Patrimônios e Museus da ABA no biênio 2019-2010 e foi sugerida uma 
participação em rede com representantes regionais do Comitê. 
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11) PUBLICAÇÕES 

Dentre as publicações realizadas pelos integrantes do Comitê, gostaríamos de 
destacar: 

 

1- Dossiê Cultura Popular, Patrimônio e Performance - Revista ACENO - 
Revista de Antropologia do Centro-Oeste, vol.4, n. 7, 2017 - Coordenação : Julie 
Cavignac (UFRN) e Patrícia Osório (UFCO)  

2- Dossiê Antropologia dos Museus – Revista Horizontes Antropológicos – 
UFRGS, n. 53, 2019 (no prelo) - coordenação de Regina Abreu (UNIRIO) e Maria 
Eunice Maciel (UFRGS). 

3- Dossiê Políticas patrimoniais, conservadorismo político e os novos 
desafios da antropologia - Revista ACENO - Revista de Antropologia do 
Centro-Oeste - Coordenação : Simone Pondé Vassallo (UFF) e Patrícia Osório 
(UFMT) (ainda em fase de organização) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CARTA DE BRASÍLIA 

 

Nós, integrantes do Comitê de Patrimônio e Museus da Associação Brasileira de 
Antropologia, reunidos em plenária final do pré-evento deste Comitê “Antropologia e 
museus: os desafios do contemporâneo”, realizada no dia 9 de dezembro de 2018, e na 
reunião deste Comitê no dia 10 de dezembro de 2018, ambas no Instituto de Ciências 
Sociais da UnB, acordamos coletivamente resoluções e moções que divulgamos por 
meio deste documento que intitulamos Carta de Brasília. 

 

Como Resoluções, destacamos: 

- Retomada do Prêmio Mário de Andrade de teses e dissertações no campo dos 
patrimônios e dos museus em diálogo com a antropologia. 

- Elaboração e divulgação de uma agenda anual das atividades propostas pelos 
profissionais do campo antropológico brasileiro que atuam nas áreas de patrimônios e 
museus, em especial aquelas difundidas pelas seguintes redes: Rede de Museologia 
Social do Rio de Janeiro, Rede Indígena de Memória e Museologia Social, Rede 
Brasileira de Coleções e Museus Universitários, Museus da Amazônia em Rede, Rede 
Cearense de Museus Comunitários, Rede São Paulo de Memória e Museologia Social, 
Rede Educadores de Museu do Brasil e Rede de Professores da Baixada Fluminense. 

- Articulação com instituições, associações e redes internacionais e nacionais voltadas 
para a área de patrimônios e museus no diálogo com a antropologia, em especial: ICOM 
(Conselho Internacional de Museus) e ICOM/Brasil; ICME (Comitê de Museus 
Etnográficos do ICOM); IUAES e Comissão de Museus e Patrimônio Cultural da 
IUAES; American Anthropological Association; Forum Interamericano e Caribenho do 
Patrimônio Cultural; Conselhos de patrimônios e museus do IPHAN, do IBRAM e de 
instituições estaduais e municipais.  

- Identificação e criação de um cadastro das coleções etnográficas/antropológicas e dos 
museus etnográficos/antropológicos existentes no país.  

- Sistematização de pesquisas, teses e dissertações relacionadas ao campo de museus e 
patrimônios em diálogo com a antropologia.  

- Atuação no sentido de garantir o cumprimento efetivo da Recomendação da UNESCO  
aprovada em 17 de novembro de 2015 referente à Proteção e Promoção dos Museus e 
Coleções, sua diversidade e seu papel na sociedade. 

 

Aprovamos ainda as seguintes moções: 

- Defendemos a autonomia do Museu Nacional enquanto museu universitário no âmbito 
da UFRJ e do Ministério da Educação, enfatizando a soberania do princípio da 
autonomia universitária, e repudiando qualquer ação que venha ferir esse princípio. 



- Defendemos a permanência do Instituto Brasileiro de Museus e repudiamos a Medida 
Provisória 850, que prevê a criação da ABRAM, agência de direito privado cuja 
explícita intenção - em contradição com os princípios constitucionais do Artigo 215 que 
garantem a diversidade cultural - visa enfraquecer e desmontar a Política Nacional de 
Museus criada em 2013, fruto de históricas mobilizações de setores organizados da 
sociedade civil e do Estado no campo dos patrimônios e dos museus. 

- Defendemos o reconhecimento e valorização da pluralidade étnico-cultural brasileira e 
a garantia dos direitos constitucionais relativos ao patrimônio material e imaterial das 
populações indígenas e tradicionais, e a continuidade da demarcação das terras 
indígenas e quilombolas. 

- Defendemos a autonomia e a integridade dos museus comunitários, especialmente os 
museus de comunidades periféricas e indígenas, e repudiamos os assédios sofridos, em 
particular por grupos armados paramilitares e grupos fundamentalistas. 

- Defendemos a permanência do Ministério da Cultura no âmbito da estrutura 
administrativa do Governo Federal brasileiro e a manutenção das políticas públicas 
relativas ao patrimônio material e imaterial e aos museus. 

 

 

 

Distrito Federal, Brasília, 12 de dezembro de 2018 

Assembléia da 31ª Reunião Brasileira de Antropologia 



 
 

Pré-evento Seminário Antropologia e Museus: os desafios do contemporâneo 
Brasília, 7 a 9 de dezembro de 2018 

 
 

Coordenação: Comitê de Patrimônios e Museus da ABA – Profa. Dra. Regina Abreu 
(UNIRIO); Profa Dra. Simone Vassalo (UFF); Profa. Dra. Adriana Russi (UFF) 
 
Parceria: IBRAM,  ICOM Brasil, Curso de Museologia da UnB 
 
Inscrições gratuitas por e-mail até 20 de novembro: 
pre31rbaantropologiamuseus@gmail.com - Vagas limitadas!  (informar nome completo, 
titulação acadêmica, area, instituição) 
 
Local do evento: UnB  - auditório do Instituto de Ciências Sociais – Campus Darcy Ribeiro 
(Asa Norte) 
 
 
ANTROPOLOGIA E MUSEUS: OS DESAFIOS DO CONTEMPORÂNEO 
 
No âmbito da Reunião Bi-Anual da Associação Brasileira de Antropologia, o Comitê de 
Patrimônios e Museus da ABA propõe realizar em conjunto com o IBRAM e com o ICOM, 
um pré-evento destinado a reunir antropólogos, museólogos e interessados no tema da relação 
entre Antropologia e Museus, particularmente refletindo sobre novas práticas dos "museus 
etnográficos" no contemporâneo e sobre o campo da Antropologia dos Museus que tangencia 
os cursos de Antropologia e de Museologia. O objetivo é apresentar propostas, projetos e boas 
práticas nesta área visando construir subsídios para enfrentar alguns desafios do 
contemporâneo. Particular atenção será dada à crescente participação de diferentes grupos 
sociais nos museus como forma de enriquecer a pesquisa, dinamizar o acervo e estimular o 
debate no contexto museológico, bem como chamar a atenção  para a constituição de um 
"patrimônio etnográfico", resultado das pesquisas dos antropólogos em seus trabalhos de 
campo. 
 
A Antropologia manteve desde seus primórdios forte relação com o campo dos museus. Seja 
como área de conhecimento no contexto das instituições museais de cunho enciclopédico, 
seja criando instituições museais articuladas com a prática etnográfica; seja construindo um 
olhar particular sobre os museus no contemporâneo. Cada um destes movimentos, expressa 
um certo tipo de inserção do antropólogo nas práticas da disciplina, bem como revela 
momentos singulares no cruzamento da História da Antropologia e da História dos Museus. 
Num primeiro movimento, temos uma vertente evolucionista e positivista da Antropologia, 
onde a coleta de objetos e sua conservação nos museus expressavam a constituição de acervos 
documentais de confiabilidade para as pesquisas; num segundo movimento, temos a criação e 
institucionalização dos chamados "museus etnográficos" - consagrados modelos que 
associavam o estudo das particularidades culturais à preservação de objetos coletados durante 
a pesquisa de campo. Num terceiro movimento, os antropólogos passaram a se interessar por 



etnografar os museus como sintomas de práticas sociais e espaços de poder conjugados a 
regimes de valor que convertem artefatos em bens consagrados (lógicas colecionistas); 
expressões culturais e modos de fazer em "bens patrimoniais"; rituais em performances 
públicas; pessoas em "representantes" e "porta-vozes" de etnias e comunidades.  
O presente evento visa propiciar o encontro de antropólogos que no seu ofício profissional 
participam dos museus, seja articulados às práticas específicas dos "museus etnográficos", 
seja realizando "etnografias de museus no contemporâneo". O encontro pretende ainda abrir 
uma reflexão sobre a especificidade do "museu etnográfico" e as novas modalidades de 
museus a ele associados ou dele decorrentes como os "museus indígenas", os "museus 
sociais", os "eco-museus".   
Neste ano, daremos ênfase ao tema dos museus antropológicos e os patrimônios em risco com 
uma mesa dedicada a refletir sobre a tragédia ocorrida no Museu Nacional. O evento terá 
como atribuição tirar algumas propostas e sugestões para desdobramentos futuros. 
 
 
PROGRAMAÇÃO 
 
07 de dezembro – 6a. feira 
 
9h-10h00 – Mesa de Abertura  
Novos cenários sociais e o lugar dos museus etnográficos 
 
Presidência da ABA  
Presidência do IBRAM 
Presidência do ICME 
Presidência do ICOM Brasil  
Coordenação do Comitê de Patrimônios e Museus da ABA  
 
10h00 - intervalo 
 
10h20-12h30 
Mesa 01 - Museus de Antropologia: patrimônios em risco  
 
Coordenação/ introdução – Regina Abreu (UNIRIO)   
Luiz Fernando Duarte (Museu Nacional/ UFRJ)  
Benoît de L'Estoile(CNRS e ENS/França)  
 
12h30-14h00 Almoço 
 
14h00-16h30  
Mesa 02 - Quando o campo é o museu: os embaraços, os embates e as potencialidades da 
pesquisa  
 
Coordenação/ introdução - Manuel Ferreira Lima Filho (UFG)  
Edmundo Pereira (Museu Nacional/UFRJ)  
Julie Cavignac (UFRN)  
Priscila Faulhaber (MAST)  
Dorothea Darella (UFSC) 
 
16h30 intervalo 
 
16h50-18h45 
Mesa 03 - A tessitura da memória coletiva - relatos de experiências dos museus com as 
comunidades 
 



Coordenação: Simone Vassallo (UFF) 
Luiz Antonio Oliveira - (Museu da Maré)  
Mirela Araujo - (MAI/IBRAM)  
Antonio Augusto Braz (Museu Vivo de São Bento) 
Karina Waleska (Museu Casa Histórica de Alcânara/ IBRAM) 
 
8 de dezembro – sábado 
 
9h-11h  
Mesa 04- Novos cenários sociais, coleções e experiências compartilhadas em museus  
 
Coordenação/ introdução: Adriana Russi (UFF) 
João Pacheco de Oliveira (Museu Nacional/ UFRJ)  
Renato Athias (UFPE)  
Marilia Xavier (MAE/USP)   
Dirce Jorge L. Pereira  (liderança Kaingang, Terra Indígena Vanuíre/ SP) 
 
11h00 intervalo 
 
11h20 – 13h15  
Mesa 05 - Antropologia e Experiências Museais  
 
Coordenação/ introdução – Antonio  Motta (UFPE)  
Tone Cecile Karlgård (Museu de História Cultura - Universidade de Oslo/ Noruega) 
Lucia Van Velthem (Museu Paraense Emílio Goeldi) 
João Paulo Vieira (Projeto Historiando; Rede Indígena de Memória e Museologia Social) 
Suzenalson da Silva Santos (Museu Indígena Kanindé, Rede Indígena de Memória e 
Museologia Social) 
 
13h15-14h15 – almoço 
 
14h15 – 15h00  
Palestra: Panorama sobre a Política Nacional de Museus (auditório) 
José Nascimento Junior (UNIRIO/ Fiocruz)  
 
15h00 – intervalo 
 
15h30-18h30  
Sessões Coordenadas: Antropologia e museus - pesquisas na Pós-Graduação  
sessões simultâneas 
 
Coordenação: Julie Cavignac (UFRN) e Izabela Tomaso (UFG) 
Alexandre Gomes (doutorando UFPE) 
Daniel Reis  (Museu do Folclore/SAP)  
Francisca Figols (MAE/USP) 
Henrique de Freitas (Centro Cultural Abajá) 
Iara de Souza (mestranda UFAL) 
Marcela Cabral/ Rosangela Britto (UFPA) 
Marluce Magno (doutoranda UNIRIO) 
Melian Gaspar (doutoranda MAE/USP) 
Nádia P. Fürbringer (doutoranda UFSC) 
Rosangela Britto (UFPA) 
Susilene Elias de Melo (Kaingang, Terra Indígena Vanuíre/ SP) 
Vera Mangas (doutoranda UNIRIO, IBRAM) 
 



 
9 de dezembro - domingo 
 
9h-11h30  
Plenária e Encerramento 
Os museus e suas questões - potencialidades e desafios  
 
12h00-13h – almoço 
 
Memórias e experiências museais (visitas com adesão individual, informações em breve) 
13h00 (saida da UnB) 
13h30-15h30 - Visita ao Memorial dos Povos Indígenas 
 
16h30- 18h30  
Visita ao Ponto de Memória da Estrutural (parceria com IBRAM)  
 
Realização 
 

 
 
 
Parceria  
 

            
 
 

 
 
 
Apoio 
 

 
 
 


