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Proposta 

As lutas do Movimento Negro Brasileiro vem, nas últimas décadas, construindo novas 

agendas para o debate público. Da denúncia do racismo e de suas consequências sociais 

à busca de sua superação e a construção de políticas públicas, este movimento social 

pluraliza suas pautas. O ambiente acadêmico, impactado pela crescente presença negra a 

partir das políticas de cotas raciais nas universidades, também é provocado a produzir 

estudos sobre as temáticas engendradas pela luta social. É neste sentido que esta Oficina 

se coloca, como uma tentativa, a partir de estudos construídos no âmbito do 

NEGRAM/IPPUR/UFRJ (Núcleo de Estudos e Pesquisas em Geografia, Relações Raciais 

e Movimentos Sociais), de estabelecer um espaço de trocas de conhecimentos sobre Raça 

e Cidade. As sessões serão apresentadas por pesquisadoras e pesquisadores do núcleo, 

trazendo discussões teóricas, conceituais e empíricas, na busca da sensibilização e troca 

a partir das experiências e percepções espaciais das relações raciais das pessoas 

participantes. 

Ementa  

1) Geografias de Raça e Cidade. 2) O conceito de Raça e a classificação racial. 3) Raça, 

gênero, classe: interseccionalidade e cidade. 4) Segurança Pública e Racialização de 

Corpos Negros como Imagem do Perigo. 5) Segregação Racial e as remoções urbanas: 

dos casos da Lagoa Rodrigo de Freitas às remoções para o Rio Olímpico. 6) Segregação 

racial, arquitetura pública e a rede de espaços públicos da cidade. 7) Imaginário Espacial 

e o Branqueamento do Território: a ótica do mercado imobiliário. 8) O turismo de 

experiência: pensando a espetacularização da cultura e memória negra no Rio de Janeiro. 

9) Circuitos negros e patrimonialização: reflexões sobre a zona portuária do Rio de 

Janeiro. 10) EIXO PEQUENA ÁFRICA. 11) Quilombos urbanos, Planejamento e 

Legislação. 12) O futuro negro e a política institucional. 

Conteúdo programático (Versão preliminar) 

 

1. Geografias de Raça e Cidade 

Renato Emerson dos Santos 

O racismo é um sistema de dominação, que se vale de três operações básicas: 

classificação, hierarquização e subalternização. Tal sistema estrutura relações, 



imaginários, trajetórias de indivíduos e grupos nas sociedades que a partir dele se 

estruturam. O Brasil é uma sociedade de formação colonial, construída a partir da 

dominação social e territorial que, desde o final do século XV, foi constituindo um mundo 

organizado pela dominação branca, patriarcal, euro-ocidental e capitalista. Assim, a 

colonialidade é estruturante da nossa sociedade, e indivíduos e grupos 

classificados/racializados como não-brancos são então subalternizados, 

(hiper)explorados e oprimidos. De que maneiras isto marca as geografias das nossas 

cidades? De que maneira isso interfere/constrói diferenças nas experiências de cidade de 

indivíduos e grupos? Ou, de que maneiras o racismo constitui as nossas cidades, e de que 

maneiras as nossas cidades constituem os nossos padrões de relações raciais e de racismo? 

De que maneiras as resistências e lutas anti-racismo disputam e grafam a cidade? 

Esta sessão, de abertura de nosso percurso nesta oficina, visa construir e problematizar 

tais questões. Assim, estimular imaginações espaciais sobre raça, racismo e anti-racismo, 

que nos permitam pensar como tal sistema de relações produz grafias materiais na cidade, 

mas também grafias imateriais (simbólicas, nomeações), bem como as experiências 

espaciais de interações sociais e trajetórias urbanas de indivíduos e grupos. 

Pretende-se partir de (a) uma problematização histórica e espacial do racismo enquanto 

sistema de dominação e classificação central no capitalismo, para (b) uma 

problematização das dimensões espaciais deste sistema no urbano (relações raciais 

grafando o espaço, por exemplo, na forma do branqueamento do território; organização 

espacializada das relações raciais; geo-grafias do anti-racismo), que permita (c) uma 

exposição utilizando mapas e outros instrumentos de representação (como fotos) que 

permita estimular imaginações espaciais de experiências urbanas das pessoas 

participantes. 

Bibliografia 

• SANTOS, Renato Emerson dos. Uma leitura sobre espacialidades das relações 

raciais: raça, racialidade e racismo no espaço urbano. In: OLIVEIRA, Fabrício Leal 

de & LIMA JR, Pedro Novais de. (Org.). Território e planejamento: perspectivas 

transdisciplinares. 1ed.Rio de Janeiro: Letra Capital, 2018, v. 1, p. 345-366. 

  

2. O conceito de Raça e a classificação racial 

Ana Cristina dos Santos Araújo 

A Modernidade e as “novas” relações que se estabeleceram a partir do movimento 

europeu de conquista do “novo mundo” trouxeram em seu bojo a estrutura mental da 

diferenciação das populações “conquistadas” por suas características fenotípicas e 

matrizes culturais. 

A partir desse momento, além da relação entre conquistadores e conquistados, foi 

estabelecida a relação entre negros, indígenas e europeus, estruturada na diferença 

geográfica e na constituição racial. Essa diferenciação desenvolveu hierarquias e papéis 

sociais impondo um outro tipo de dominação e subalternização. Raça tornou-se um 

instrumento de classificação e dominação social, política e econômica nas sociedades 

americanas. 

http://lattes.cnpq.br/7260305303021981


Nesse módulo discutiremos a questão de Raça. A conceituação, o desenvolvimento e 

evolução desse marco de distinção na sociedade brasileira. Partiremos da bibliografia 

básica para fazermos uma análise do cotidiano das grandes metrópoles e a estrutura 

marcada pela questão racial das ações do Poder Público. Como transformar um signo de 

estigma, RAÇA, em um emblema de luta? 

 

Bibliografia 

• “A Questão de Raça”. IN: “A Crítica da Razão Negra” – Achille Mbembe. 

• ““Raza”, “etnia” y “nación” en Mariátegui Cuestiones abiertas*” – Aníbal Quijano. 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20140507040653/eje3-7.pdf 

• “Negro, Corpo e Cabelo: rejeição, aceitação e ressignificação” IN: “Sem Perder a 

Raiz” – Nilma Lino Gomes. 

Bibliografia Complementar 

• Cap.1: “A Ideia de Raça e suas Diferentes Implicações” IN: “O Mundo Negro” – 

Amílcar Araújo Pereira 

• “O Mito Negro” IN: “Tornar-se Negro” – Neusa Santos Souza 

• “Sobre a Formação dos Homens Negros” IN: “As Almas do Povo Negro” – W.E.B. 

Du Bois 

 

3. Raça, gênero, classe: interseccionalidade e cidade  

Natália Alves da Silva 

A sessão tem como objetivo articular dimensões conceituais, teóricas e empíricas em 

torno das questões de raça, gênero e classe, notadamente a teoria da interseccionalidade 

e seus desdobramentos na cidade. A interseccionalidade forma-se como conceito a partir 

do acúmulo histórico de coletivos, ativistas e intelectuais negras que teorizam sobre a 

impossibilidade de separar as opressões – que não são unicamente raciais, sexuais, nem 

de classe – e constroem uma abordagem que dê conta da complexidade. A 

interseccionalidade não é um projeto de construção de identidades encapsuladas, mas um 

paradigma que aposta em apreender as relações sociais como construções situadas, 

simultâneas e históricas, em contextos nos quais as interações de raça, classe e gênero 

atualizam as referidas categorias e lhes conferem significado. 

 

Seguindo esse modelo conceitual, a sessão buscará introduzir a importância da 

interseccionalidade para a figuração dos territórios. O problema da exclusão, reiterado 

pela utilização de marcos teóricos que ignoram – programaticamente – o cruzamento 

entre as relações de poder, circula desde há muito tempo em contextos históricos e 

geopolíticos diversos. Ao se definir como ferramenta epistemológica, cuja principal 

função é dar a ver as múltiplas dinâmicas que se entrecruzam no espaço e no tempo, a 

interseccionalidade nos permite escapar da consideração de práticas espaciais 

unidimensionais. Por outro lado, as histórias das mulheres negras e demais sujeitos 

subalternizados estão ligadas entre si pelos modos como respondem à dominação 

geográfica. 

 



Longe de esgotar o tema, a sessão se dividirá em três partes: será realizada uma breve 

introdução com o panorama das desigualdades no contexto brasileiro em uma perspectiva 

interseccional. Em seguida, faremos o debate teórico, conceitual e histórico do conceito 

da interseccionalidade. Por fim, apresentaremos alguns estudos empíricos em que a 

interseccionalidade se tornou a lente teórico-metodológica para evidenciar a 

complexidade das relações sociais na disputa pela cidade. 

 

Bibliografia básica:  

• VIGOYA, Mara Viveros. Curso Territorialidades Complejas en América Latina 

desde la Interseccionalidad. Youtube, 30 de agosto de 2020. Disponível em:  

https://youtu.be/R-YGV7pSYYk. Acesso em: 03/02/22. 

• CRENSHAW, Kimberlé W. Documento para o Encontro de Especialistas em 

Aspectos da Discriminação Racial Relativos ao Gênero. Estudos Feministas, ano 10, 

n° 1/2002, pp. 171-188, 2002. 

https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4123084/mod_resource/content/1/Crensha

w%202002%20revista%20estudos%20feministas.pdf 

• MONTEIRO, Poliana. A guerra dos homens e a vida das mulheres. As interfaces 

entre planejamento urbano, violência contra a mulher e segurança pública no Rio de 

Janeiro, Brasil. Revista brasileira de estudos urbanos e regionais. Dossiê Território, 

Gênero e Interseccionalidades. v. 23, 2021. 

https://rbeur.anpur.org.br/rbeur/article/view/6633/5407 

 

Bibliografia complementar:  

• COLLINS, P. H. Se perdeu na tradução: feminismo negro, interseccionalidade e 

política emancipatória. Revista Parágrafo, v. 5, n. 1, p. 6-17, jan.-jun. 2017. 

https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/5509704/mod_resource/content/0/559-

1734-1-PB.pdf 

• VIGOYA, Mara Viveros (2016). La interseccionalidad: una aproximación situada a 

la dominación. Revista Debate Feminista, 52, Universidad Autómona de Mexico. 

https://debatefeminista.cieg.unam.mx/df_ojs/index.php/debate_feminista/article/vie

w/2077 

• GONZALEZ, L. “Racismo e sexismo na cultura brasileira”. In: Revista Ciências 

Sociais Hoje, Anpocs, 1984, pp.223-244. <21p> 

https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4584956/mod_resource/content/1/06%20-

%20GONZALES%2C%20L%C3%A9lia%20-

%20Racismo_e_Sexismo_na_Cultura_Brasileira%20%281%29.pdf 

• SILVA, N. A. da. Uma Izidora e duas Rosas: notas para uma perspectiva do espaço 

protagonizada por mulheres negras. Revista brasileira de estudos urbanos e regionais. 

Dossiê Território, Gênero e Interseccionalidades. v. 23, 2021. 

https://rbeur.anpur.org.br/rbeur/article/view/6735/5416 

• GARCIA, Antonia dos Santos. Mulher Negra e o direito à cidade: Relações raciais e 

de gênero. In: Questões urbanas e racismo / Renato Emerson dos Santos (Org.)– 

Petrópolis, RJ : DP et Alii ; Brasília, DF : ABPN, 2012. 400p. (Negras e negros : 

pesquisa e debates). 

https://drive.google.com/file/d/1IYeMiRVjaVGCTQtAsMMSdO4K7vBPOpvu/vie

w?usp=sharing 

• PERRY, Keisha-Khan. Espaço urbano e memória coletiva: O conhecimento de 

mulheres negras em lutas políticas. In: Questões urbanas e racismo / Renato Emerson 

https://youtu.be/R-YGV7pSYYk
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4123084/mod_resource/content/1/Crenshaw%202002%20revista%20estudos%20feministas.pdf
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4123084/mod_resource/content/1/Crenshaw%202002%20revista%20estudos%20feministas.pdf
https://rbeur.anpur.org.br/rbeur/article/view/6633/5407
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/5509704/mod_resource/content/0/559-1734-1-PB.pdf
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/5509704/mod_resource/content/0/559-1734-1-PB.pdf
https://debatefeminista.cieg.unam.mx/df_ojs/index.php/debate_feminista/article/view/2077
https://debatefeminista.cieg.unam.mx/df_ojs/index.php/debate_feminista/article/view/2077
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4584956/mod_resource/content/1/06%20-%20GONZALES%2C%20L%C3%A9lia%20-%20Racismo_e_Sexismo_na_Cultura_Brasileira%20%281%29.pdf
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4584956/mod_resource/content/1/06%20-%20GONZALES%2C%20L%C3%A9lia%20-%20Racismo_e_Sexismo_na_Cultura_Brasileira%20%281%29.pdf
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4584956/mod_resource/content/1/06%20-%20GONZALES%2C%20L%C3%A9lia%20-%20Racismo_e_Sexismo_na_Cultura_Brasileira%20%281%29.pdf
https://rbeur.anpur.org.br/rbeur/article/view/6735/5416
https://drive.google.com/file/d/1IYeMiRVjaVGCTQtAsMMSdO4K7vBPOpvu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IYeMiRVjaVGCTQtAsMMSdO4K7vBPOpvu/view?usp=sharing


dos Santos (Org.)– Petrópolis, RJ : DP et Alii ; Brasília, DF : ABPN, 2012. 400p. 

(Negras e negros : pesquisa e debates). 

https://drive.google.com/file/d/1IYeMiRVjaVGCTQtAsMMSdO4K7vBPOpvu/vie

w?usp=sharing 

 

4. Segurança Pública e Racialização de Corpos Negros como Imagem do Perigo  

(programa provisório) 

Paula Barreto Alves de Araujo 

Nesta seção, voltaremos o olhar para os processos que ocorrem a partir da abolição 

da escravidão no Brasil no que tange a segurança pública, buscando entender como e com 

que intuito é construída a imagem do negro no contexto de democratização do Estado 

brasileiro. O negro, que até 1888 tinha seu corpo controlado pelo poder de propriedade, 

torna-se “livre”, e o “sistema racializado de controle social”, que operava explicitamente, 

encontra na narrativa da segurança uma forma de continuar em pleno funcionamento: a 

criminalização somada a necessidade de controle dos corpos criminosos tem justificado 

o encarceramento de milhares de corpos negros ao longo dos anos. 

Essa engrenagem aperfeiçoou-se ao longo da história: ao contrário das formas 

explícitas de operação inicialmente, como a criminalização da cultura afrodescendente, 

mais recentemente, a criminalização do corpo negro permite negar-se racista à medida 

que a figura do criminoso pode ser socialmente discriminada e reprovada. 

Buscaremos um resgate histórico, remontando à escravidão, das opressões e 

controle do corpo negro ao longo da história brasileira, apontando o sistema carcerário 

como uma das ferramentas atuais para manutenção dessa opressão. Logo após a abolição 

da escravidão são criadas diversas leis que visavam criminalizar o corpo negro a partir de 

suas expressões culturais ou da falta de trabalho, moradia e estrutura. Mais recentemente, 

a política de combate às drogas surge mascarando o combate a um corpo específico: o 

corpo negro – pode-se analisar isso a partir do crescimento abrupto da população 

carcerária após aprovação da Lei de Drogas em 2006. Discursos a respeito da raça e a 

penalização da miséria foram usados para sustentar um “encarceramento de 

diferenciação”, que tem como objetivo excluir categorias sociais indesejáveis, apagando-

as do cenário da cidade tal qual os “guetos”.  

Bibliografia 

• BORGES, Juliana. Encarceramento em massa. São Paulo: Sueli Carneiro; Editora 

Jandaíra, 2020, p. 51-89. 

• DAVIS, Angela. Estarão as prisões obsoletas?. Tradução de Marina Vargas. 5ª ed. 

Rio de Janeiro: Difel, 2020, p. 23-42. 

• WACQUANT, Loïc. As duas faces do gueto. Tradução de Paulo Cezar Castanheira. 

São Paulo: Boitempo, 2008, p.61-74; 93-106. 

• FOUCAULT, Michel. Segurança, Território, População: curso dado no Collàge de -

France (1977-1978) / Michel Foucault; edição estabelecida por Michel Senellart; sob 

a direção de François Ewald e Alessandro Fontana; tradução Eduardo Brandao; 

revisão da tradução Claudia Berliner. - São Paulo: Martins Fontes, 2008. (Coleção 

tópicos), p. 3-38. 

 

https://drive.google.com/file/d/1IYeMiRVjaVGCTQtAsMMSdO4K7vBPOpvu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IYeMiRVjaVGCTQtAsMMSdO4K7vBPOpvu/view?usp=sharing


5. Segregação Racial e as remoções urbanas: dos casos da Lagoa Rodrigo de Freitas 

às remoções para o Rio Olímpico. 

Aquiles Coelho Silva, Jonathan Ferreira e Wladimir Valladares 

A cidade do Rio de Janeiro, apesar de toda a construção de uma imagem de cidade 

democrática, descontraída, receptiva e plural, vive uma trajetória de violência e 

segregação. A cidade que desde sua fundação possui um papel estratégico na construção 

do Brasil, se ergueu de forma violenta, tendo o racismo e a segregação racial como pilares 

estruturantes do seu desenvolvimento urbano ainda no século XXI. 

Quando observamos a violência policial, dirigida contra corpos negros; quando 

observamos os índices de saúde, nível escolar, acesso ao lazer e a cultura da população 

negra carioca; quando nos indignamos com a insegurança fundiária em morros, favelas e 

ocupações, majoritariamente compostas por comunidades negras: estamos observando o 

fazer, e as consequências de uma política deliberada de subjugação de uma parcela 

majoritária da população da cidade. O racismo, a continuidade do genocídio da população 

negra, são marcas que caracterizam a experiência vivida no Rio de Janeiro. 

O Rio de Janeiro possui um histórico de remoções urbanas dirigidas às ocupações, 

cortiços e favelas, espaços que foram e são racializados em suas narrativas, em sua 

ocupação, em sua imagem. Nestas sessões buscaremos nos aprofundar no entendimento 

de como esse histórico de expulsões deve ser compreendido enquanto registro 

fundamental da produção (racista) do espaço urbano carioca. Perpassando temas como a 

construção simbólica e narrativa da categoria de favela e o conceito de segregação racial, 

buscamos apresentar uma leitura a contrapelo de algumas cenas da historiografia urbana 

do Rio de Janeiro. 

O racismo estrutural como instrumental metodológico, reforça e potencializa a 

construção de um projeto de cidade a serviço do modo de produção capitalista, onde a 

racialização do espaço urbano, assume em nossa cidade, um papel preponderante ao longo 

de sua história. A partir da compreensão racializada desta produção espacial, buscaremos 

apontar cenas e processos históricos que evidenciam um movimento de branqueamento 

do território. Esse movimento é mais visível em algumas áreas específicas da cidade, em 

particular as de interesses do setor imobiliário e/ou de interesse estratégico do poder 

público em associação as diversas frações do capital. 

Que violências um processo racista de produção de cidades abriga? 

Bibliografia: 

Vídeos: 

• CASAS MARCADAS https://www.youtube.com/watch?v=xao_4b8DJ_k 

• VILA AUTÓDROMO: MEDALHA DE OURO EM RESISTÊNCIA 

https://www.youtube.com/watch?v=-oiX5eM1kk8&t=14s 

• Extra do DVD Mil Trutas Mil Tretas - Racionais MCs 

https://www.youtube.com/watch?v=slwalSi03g8 [narrativas racializadas sobre uma 

capital brasileira] 

Textos: 

https://www.youtube.com/watch?v=slwalSi03g8
https://www.youtube.com/watch?v=slwalSi03g8


• VARGAS, João H. As lutas por territórios negros no Rio de Janeiro. In: Reinaldo 

José de Oliveira (Org.) A cidade e o negro no Brasil: cidadania e território. São Paulo: 

Alameda, 2013. [histórico-empírico: caso da operação na Vila Cruzeiro em 2010] 

• NASCIMENTO, Abdias do. O genocídio do negro brasileiro: processo de um 

racismo mascarado. 3ª edição. Perspectiva: São Paulo, 2016, (V. O Branqueamento 

da raça: uma estratégia de genocídio) p. 83-92. [teórico-conceitual]  

• OLIVEIRA, Reinaldo José de. Interfaces entre as desigualdades urbanas e as 

desigualdades raciais no Brasil: observações sobre o Rio de Janeiro e São Paulo. In: 

______ (Org.) A cidade e o negro no Brasil: cidadania e território. São Paulo: 

Alameda, 2013. [histórico/conceitual] 

• TELLES, Edward. Segregação residencial. In: Racismo à Brasileira: uma nova 

perspectiva sociológica. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2003. [teórico-conceitual] 

Bibliografia complementar: 

• TELLES, Edward E. O Significado da Raça na Sociedade Brasileira. Trad. Ana 

Arruda Callado. Versão divulgada na internet em agosto de 2012. 239 p. 

 

6. Segregação racial, arquitetura pública e a rede de espaços públicos da cidade  

Reginaldo Braga. Jr. 

Nos diversos deslocamentos que fazemos pela cidade, as mais variadas categorias de 

edificações públicas atravessam nossos percursos, ainda que estejamos desatentos às suas 

presenças. CIEPs, Escolas do Amanhã, Fiocruz, campus da UFRJ e outras universidades, 

Maracanã, Planetário de Santa Cruz, Teatro Municipal, Cidade da Artes, Sede da 

Prefeitura, estações de transportes, hospitais e unidades de saúde, instalações militares, 

Sambódromo, Cidade do Samba, Museu do Amanhã, etc. O que esses e tantos outros 

espaços têm em comum? São arquiteturas públicas, ou seja, são bens públicos, mas 

também são objetos arquitetônicos, solo e/ou lotes urbanos, espaços para atividades ou 

serviços públicos e de atuação do Estado. Sobretudo quando pensados em seu conjunto, 

tais edificações devem ser observadas também a partir de seus impactos nas experiências 

de espaço no ambiente urbano. 

É importante, então, apontar alguns questionamentos. Como a produção arquitetônica do 

Estado impacta o espaço urbano brasileiro? De que forma nós percebemos e 

experienciamos essas arquiteturas públicas em nosso cotidiano e práticas sociais? Como 

esses objetos arquitetônicos se relacionam com a rede de espaços públicos e os padrões 

de estrutura urbana das cidades? Como a produção de arquitetura pública se relaciona 

com os processos de racialização que são constitutivos do espaço urbano? 

Partimos desse conjunto de questões para delinear o objetivo principal desta sessão, que 

é provocar uma reflexão coletiva a respeito das formas como a arquitetura pública está 

inserida dentro de uma relação mais ampla: raça e cidade. A partir de tal provocação, 

pretendemos debater como essa categoria de arquitetura impacta as experiências de 

espaço dos grupos sociais e os produtos de suas práticas culturais. Teremos como recorte 

espacial a cidade do Rio de Janeiro, priorizando a análise das arquiteturas públicas de uso 

cultural. 

Desse modo, estruturamos a sessão em quatro momentos, sendo eles: 

a) Um breve panorama da definição de arquitetura pública e seus padrões gerais de 

distribuição e concepção no município do Rio de Janeiro, considerando sua inserção 

dentro da rede de espaços públicos da cidade. Pretendemos, com isso, visualizar 

coletivamente o nosso objeto de análise e debate; 



b) Compreender os nexos do panorama apresentado com os padrões de segregação racial 

existentes na cidade do Rio de Janeiro, a partir das correspondências presentes entre a 

localização das arquiteturas públicas, a rede de espaços públicos, estrutura urbana e 

distribuição racial da população; 

c) Compreender como os processos de branqueamento do território incidem na produção 

racializada da arquitetura pública, que extrapola, em muito, a distribuição espacial desses 

equipamentos. Neste momento, é importante nos voltarmos para como o racismo constitui 

os padrões de produção do conhecimento arquitetônico, a partir da supervalorização dos 

referenciais brancos, alavancados ao status de universal, na mesma proporção que ocorre 

a subalternização das matrizes negras e indígenas de conhecimento e de práticas culturais; 

d) Abertura para o debate e apresentação de questões que aprofundem e entrelacem aquilo 

discutido nos momentos anteriores da sessão; 
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7. Imaginário Espacial e o Branqueamento do Território: a ótica do mercado 

imobiliário 

Stéfany dos Santos Silva 

Qual é a imagem do progresso? Qual é o imaginário de futuro que vem sendo propagado 

para as nossas cidades? 

Não é de hoje que os ideais de modernidade e beleza propagados na Europa vem sendo 

perseguidos e mimetizados nas cidades brasileiras. Desde a reforma de Pereira Passos no 

início do Século XX ao atual projeto Porto Maravilha, o Rio de Janeiro vem sendo palco 

de grandes intervenções urbanas legitimadas pelos interesses políticos e econômicos de 

transformar a cidade em espelho dos modelos culturais e estéticos europeus. Desse modo 

a “cidade-vivida”, da qual fala Sandra Pesavento (1999) - experienciada por todos no 

cotidiano - é invisibilizada para dar lugar aos sonhos de progresso e desenvolvimento dos 

profissionais do urbano: governantes, arquitetos, urbanistas, planejadores urbanos, 

gestores, sanitaristas. 

Nesse processo de “fabricação das aparências da modernidade através desses simulacros 

de europeidade” (SODRÉ, 2019), as matrizes culturais e os referenciais simbólicos não 

brancos são por vezes estigmatizados e criminalizados, bem como os territórios ocupados 

por essa população são transformados em problema a ser combatido. Tomando como 

ponto de partida para o nosso debate as imagens produzidas por arquitetos e designers 

gráficos destinadas à propaganda do mercado imobiliário, essa sessão destina-se à análise 



de como estas são potenciais para a antecipação do processo de branqueamento do 

território, resultado das políticas de renovação urbana. Desse modo, analisaremos a 

relação imbricada entre racialização, racismo e a formação de um imaginário 

embranquecido de cidade através das práticas e estratégias desses urban imaginers 

(ARANTES, 2000). 
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8. O turismo de experiência: pensando a espetacularização da cultura e memória 

negra no Rio de Janeiro 

Carolina Mara Teixeira 

A sessão tem o objetivo analisar as representações utilizadas nas narrativas do negro num 

possível processo de espetacularização, padronização e desvalorização de sua história e 

memória no interior de um projeto que faz parte de uma política pública, o Tour da 

Experiência. Será utilizado de modo empírico a cidade de Vassouras, localizada na 

Região do Vale do Café, no estado do Rio de Janeiro, e posteriormente suas ramificações 

do projeto na capital do estado, com ênfase nos bairros de Madureira e os localizados na 

zona portuária da cidade. Para isso, serão trabalhados na sessão, de modo inicial, os 

conceitos de turismo, turismo de experiência, cultura, memória e identidade como eixos 

para refletirmos sobre a prática da atividade turística como método de experiência 

comercializada. Pretende-se indagar se o projeto intitulado constitui-se numa reprodução 

do sistema racista e como podemos trabalhar a memória do povo negro, assim como as 

histórias conduzidas, sob um viés de representação e dinamização de narrativas que 

anteriormente eram invisibilizadas e silenciadas, dentro de uma prática mercantilizada 

que é o fenômeno turístico.  
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9. Circuitos negros e patrimonialização: reflexões sobre a zona portuária do Rio de 

Janeiro 

Karoline Santos 

O movimento de derrubadas de monumentos que fazem referência a escravocratas e 

colonizadores, o surgimento de circuitos que percorrem as cidades desconstruindo as 

narrativas que excluem as memórias negras, e as pesquisas na academias que teorizam o 

espaço urbano a partir das relações raciais, demonstram uma ruptura com a narrativa 

única das cidades e apontam novos horizontes de práticas espaciais.  

Essa sessão tem como objetivo refletir sobre as práticas espaciais negras na cidade e as 

táticas de visibilização de lugares de memória (Nora,1993) negra. Como ponto de partida 

para a reflexão, será analisado o recorte espacial da zona portuária do Rio de Janeiro, a 

Pequena África, a partir de duas chaves de compreensão: do uso do patrimônio enquanto 

instrumento técnico-jurídico que reitera memórias; e das práticas cotidianas de circuitos 

que percorrem o território rememorando a Pequena África. Os conceitos de memória 

patrimonial (Tedesco, 2012), táticas e estratégias espaciais (De Certeau, 1994) e circuito 

(Magnani, 2014) irão apoiar a discussão sobre o processo de patrimonialização que ocorre 

na região. 
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10. Pequena África: disputas de lugar do Movimento Negro contra o 

branqueamento do território 

Ana Luiza Fernandes, Anthony Mattos, Helissan Cavalcante, Karoline Santos, Renato 

Emerson dos Santos e Stéfany dos Santos Silva 

Desde a década de 1980, quando militantes do Movimento Negro do Rio de Janeiro 

conquistaram o tombamento estadual da Pedra do Sal, uma parte do Centro do Rio de 

Janeiro vem se tornando objeto de reivindicação como lugar de memória negra. Tal área 

vem sendo nomeada Pequena África, alcunha criada pelo artista e pintor negro Heitor dos 

Prazeres no início do século XX, devido à forte presença física, social e cultural negra 

naquele momento. Nas últimas décadas, um conjunto de repertórios de ação vem sendo 

engendrados pela luta deste movimento social, como a patrimonialização de bens em 

diferentes agências (municipal, estadual, federal e até internacional, caso do 

reconhecimento do Cais do Valongo como patrimônio da humanidade pela UNESCO), 

musealização, agenciamento de práticas culturais e religiosas em espaços públicos, 

reivindicações de políticas públicas, nomeação de lugares, logradouros e de equipamentos 

públicos com menções a história e personagens negros e negras, criação de entidades e 

organizações de diferentes tipos, entre outros. Tais repertórios recentes são, na verdade, 

continuidade de uma tradição de ativismos (culturais, políticos, sociais, religiosos, etc.) 

presente no tecido social da região. Esta seção buscará explorar este conjunto de 

repertórios, lutas e urbanidades negras na Pequena África. 

https://www.youtube.com/watch?v=24HqlOSf--k&t=5436s
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11. Quilombos urbanos, Planejamento e Legislação 

Ranieri Eliziário 

No Brasil, o direito territorial das comunidades quilombolas é fruto de intensas 

negociações políticas conduzidas por representantes de diversos movimentos que lutam 

pela inserção plena do negro na sociedade brasileira. A luta quilombola insere-se no fluxo 

das disputas antirracistas, que garantem o território a partir do direito à titulação 

assegurada na Constituição de 1988, através do dispositivo constitucional, (ADTC) no 

artigo 68. 

Neste sentido, a presente seção, é uma tentativa de diálogo entre o campo dos 

estudos urbanos e a dinâmica contemporânea quilombola no Brasil. Visa, através da 

leitura empírica dos conflitos fundiários, pensar e acrescentar hipóteses sobre os 

processos identitários e a política pública destinada ao reconhecimento, identificação e 

delimitação dos territórios quilombolas no Brasil. Para isso, analisará o processo pelo 

qual o Estado brasileiro operacionaliza seu discurso na agenda pública endereçada às 

comunidades quilombolas, através dos planos diretores, códigos de posturas e outros 

regramentos do arcabouço legal no plano local/municipal. 

A partir destas categorias de análise, busca-se discutir as ferramentas institucionais de 

regulação de uso e ocupação do solo urbano, a formação do sujeito de direito quilombola, 

assim como, seus desdobramentos, em esfera local. Neste contexto, busca contribuir com 

o debate para instrução de políticas públicas centradas em dialogar raça e cidade, assim 

como colaborar com o pensamento crítico na leitura dos dispositivos produtores da 

exclusão baseados na diferença racial. 
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12.  O futuro negro e a política institucional 

Emmily Caroline Leandro + part. Jonathan Ferreira 

Após o periodo da escravidão as pessoas negras foram impedidas de exercerem o voto 

devido a uma lei que proibia pessoas analfabetas de votar - lei essa que excluía, sobretudo, 

a população preta. A candidatura para cargos eletivos de pessoas pretas foi um processo 

ainda mais custoso. Um dos exemplos disso foi do deputado Monteiro Lopes que, por ser 

negro, teve a sua diplomação negada mesmo após ter sido eleito em mais de uma eleição. 

Somente após uma intensa mobilização nacional ele tomou posse do cargo em 1909. 

Estamos em 2022. Um pouco mais de cem anos depois a participação de pessoas pretas 

na política institucional avançou mas esse ainda segue sendo um espaço hostil para a 

construção de políticas que pautem as demandas da maior parte da população. 

Esta sessão visa construir um debate e dialogar sobre a atuação de mandatos legislativos 

de parlamentares pretxs no âmbito municipal da cidade do Rio de Janeiro, que atuam 

através da perspectiva afrorreferenciada na construção de políticas públicas. Serão 

abordadas as principais áreas de atuação abarcadas no legislativo e as demandas pautadas 

pela sociedade civil através dos movimentos, conselhos e outros espaços de participação 

social. Os desafios e complexidades de ocupar os espaços institucionais e atuar em busca 

de mudanças estruturais como os efeitos do racismo e segregação também farão parte 

dessa sessão e serão apresentados através de experiências compartilhadas pela equipe da 

Mãedata da Vereadora Thais Ferreira, eleita em 2020, na cidade do Rio de Janeiro. 

Bibliografia 

• Dossiê República: http://negrosnoservicopublico.com/ 

• Franco, Anielle; Lourenço, Ana Carolina (orgs). A radical imaginação política das 

mulheres negras brasileiras.  

• Santos, Ivair Augusto Alves dos. O Movimento Negro e o Estado - O caso do 

Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra no Governo de 

São Paulo- 1984-1987. 

 

Equipe 

➢ Ana Cristina dos Santos Araújo. Historiadora e Geógrafa, doutoranda em 

Planejamento Urbano e Regional pelo IPPUR/UFRJ. 

➢ Ana Luiza Fernandes. Historiadora, mestranda em Planejamento Urbano e 

Regional pelo IPPUR/UFRJ. 

➢ Anthony Mattos. Graduando em Gestão Pública para o Desenvolvimento 

Econômico e Social pelo GPDES/IPPUR/UFRJ.  

➢ Aquiles Coelho Silva. Economista, mestrando em Planejamento Urbano e 

Regional pelo IPPUR/UFRJ. 

➢ Carolina Mara Teixeira. Turismóloga, doutoranda em Planejamento Urbano e 

Regional pelo IPPUR/UFRJ. 

➢ Emmily Caroline Leandro. Arquiteta, mestranda em Planejamento Urbano e 

Regional pelo IPPUR/UFRJ.  

➢ Helissan Cavalcante. Graduanda em Arquitetura pela UFRJ. 

➢ Jonathan Ferreira. Arquiteto, mestrando em Planejamento Urbano e Regional 

pelo IPPUR/UFRJ. 

http://negrosnoservicopublico.com/


➢ Karoline Santos. Geógrafa, mestranda em Planejamento Urbano e Regional pelo 

IPPUR/UFRJ. 

➢ Natália Alves da Silva. Arquiteta, mestranda em Planejamento Urbano e 

Regional pelo IPPUR/UFRJ. 

➢ Paula Barreto Alves de Araujo. Arquiteta, mestranda em Planejamento Urbano 

e Regional pelo IPPUR/UFRJ. 

➢ Ranieri Eliziário. Arquiteto, mestrando em Planejamento Urbano e Regional 

pelo IPPUR/UFRJ. 

➢ Reginaldo Braga. Jr.. Arquiteto, doutorando em Planejamento Urbano e 

Regional pelo IPPUR/UFRJ. 

➢ Renato Emerson dos Santos. Geógrafo, doutor em Geografia Humana.  

➢ Stéfany dos Santos Silva. Arquiteta, mestranda em Planejamento Urbano e 

Regional pelo IPPUR/UFRJ. 

➢ Wladimir Valladares. Pedagogo, mestrando em Planejamento Urbano e 

Regional pelo IPPUR/UFRJ. 

 

 


