
 

 
O seminário “Patrimônios Imateriais Afro-ameríndios e Políticas Públicas na América 
Latina” tem por objetivo colocar em diálogo estudiosos de diferentes áreas - artes cênicas, 
história, antropologia, entre outras - e diferentes inserções institucionais, com vistas a 
estabelecer futuras inciativa com impacto na difusão do conhecimento sobre a história e a 
contemporaneidade das expressões culturais afromeríndias no contexto latino-americano.  
 
Pensar a intercambialidade entre experiências africanas e ameríndias na América Latina sob 
o ponto de vista patrimonial marca a originalidade da iniciativa, buscando enfatizar 
possibilidades de diálogos epistemológicos com os detentores desses patrimônios e a 
potencial diluição da dualidade pesquisador/detentor. Refletir, também, sobre a potencia 
estética e artística dos patrimônios imateriais afro-ameríndios e questionar a sua apropriação 
artística contemporânea a luz dos segredos, muitas vezes religiosos, contidos nessas 
manifestações e dos seus respectivos planos de salvaguarda, será também um dos objetivos 
do seminário. 
 
Busca também refletir sobre o boom de políticas públicas sobre a questão nos últimos 30 
anos, seu impacto sobre as performances e a agência política dos detentores, bem como para 
a difusão do conhecimento sobre o tema através da construção de iniciativas digitais, bancos 
de dados, inventários e mapeamentos.  



 

MESA 1: O que muda quando o ‘Patrimônio Imaterial’ entra em cena? 
Entre identidades nacionais e afirmações afro-ameríndias na America 
Latina 
Segunda-feira, 9 de Maio de 2022, 09-13h 

Site: https://pt.ird.fr/patrimonios-imateriais-afro -amerindios-e-politicas-publicas-na-america-latina  
 
Nesta sessão, cada participante está convidado a discutir os conceitos e as práticas de sua 
pesquisa em relação à pergunta título, problematizando temas como cultura popular/cultura 
nacional, políticas de identidade e patrimônio imaterial, diálogos epistemológicos e a crescente 
diluição da dicotomia entre detentores/pesquisadores.  
 

Para assisitir 
 Youtube: @Nepaa (Nucleo de estudos da performance afro-amerindia) & 

@CulturaUnirio 
 Facebook: @O IRD no Brasil 

 
9:00 >> Abertura, Christine Douxami, IRD-IMAF-Université de Franche-Comté 
 
9:10 às 11:00 >> Painel 1 
“O que muda quando o ‘patrimônio imaterial’ entra em cena? Entre identidades nacionais e 
afirmações afro-ameríndias na America Latina I" 
 
Mediação: Juliana Manhães, UNIRIO 
Debatedora: Hebe Mattos, UFF 
 
Convidadas e convidados: 

 Ana Luzia da Silva Moraes, UFSJ (Universidade Federal de São João del Rey) 
 Martha Abreu, UFF 
 Regina Abreu, UNIRIO 
 Isabel Guillen, UFPE, Coordenadora da Patrimonialização Maracatu 

 
11:10 às 13:00 >> Painel 2 
“O que muda quando o ‘patrimônio imaterial’ entra em cena? Entre identidades nacionais e 
afirmações afro-ameríndias na America latina II”, em espanhol 
 
Mediação: Hebe Mattos, UFF 
Debatedora: Keila Grinberg, CLAS/Universidade de Pittsburgh 
 
Convidadas e convidados: 
 Matthias Assunção, Universidade Essex 
 Noberto Pablo Cirio, Universidad Nacional de la Plata, Argentina 
 Aimé Kesler, Fotógrafo, LADIREP, Université d’État d’Haïti, Commission nationale 

haïtienne de coopération avec l'UNESCO 



 

MESA 2: Do ritual ao espetacular: quais desafios para a 
patrimonialização? 
Terça Feria, 10 de Maio, 9h às 12h45 

Para assisitir 
 Presencial na Unirio, CLA, Sala Audiovisual, 4º Andar 
 Youtube: @Nepaa & @CulturaUnirio 
 Facebook: @O IRD no Brasil 

 
Nesta sessão, cada participante está convidado a falar do lado secreto, ritual ou religioso 
presente nas manifestações estudadas, da “mironga”, do “feitiço” ou dos eventos de 
incorporação. A performance ritual se junta ou não ao publico? A performance dos brincantes 
tem caráter religioso? A ideia é pensar as idas e voltas entre o espetáculo, o jogo do ator em cena 
e os momentos fugazes, ou não, quando entram formas de performance ritual com significados 
internos aos grupos e com modificações do corpo do brincante, incorporado ou nãoTrata-se 
também de entender o lado performático desses momentos religiosos. O que faz falta, ou não, 
quando alguém que não nasceu na brincadeira tenta resguardar a manifestação? 
 
Mediadora: Juliana Manhães, UNIRIO 
Debatedora: Christine Douxami, IRD, Universidade de Franche-Comté, UMR IMAF 
 
9:00 >> Abertura da mesa 
Zeca Ligiéro, Decano do Centro de Letras e Artes e fundador do Núcleo de Estudos das 
Performances Afro-Ameríndias – UNIRIO. Leitura dramática do seu texto Dona Mariana, a 
princesa turca da Amazônia, seguida da reflexão sobre a pesquisa realizada a partir dos 
rituais dos encantados do Tambor de Minas do Pará na sua recriação como como texto e 
cena teatral 
Denise Zenicola, UFF/ UNIRIO - PPGAC/ NEPAA, As danças afro-ameríndias 
 
10:00>> O Boi 
Juliana Manhães: UNIRIO, performance juliana e Talyene 
Talyene Cruz Melonio, Mestra do Boi da Floresta, mestranda UNIRIO 
 

Pausa 

10:45 >> O Reisado 
Wagner Chaves, UFRJ, IFCS/UFRJ 
Aressa Rios, NEPAA, Doutorado na UNIRIO sobre Reisado na Columbia e no Peru 
 
11:30 >> A capoeira 
Mestre Paulão Kikongo, , Obsevatorio do Patrimônio do Sudeste 

12:00 >> A Congada 
Ana Luzia da Silva Moraes, UFJF, UFSJ e congadeira. 
Nascimento Monteiro, UNIFAL (Universidade Federal de Alfenas) 



 

MESA 3: Patrimônios imateriais e políticas públicas na América Latina: 
discutindo acervos, banco de dados e projetos colaborativos 
Quarta-feira 11 de Maio, 9h às 12 h 

Link da reunião: https://cnrs.zoom.us/j/98800592450?pwd=cTA4Q1BBN0ZIOFM3MXRKb2xQRHZNQT09  

Sessão sem público, que será gravada e depois disponibilizada com uma edição voltada para sua 
difusão a uma audiência mais ampla no portal do seminário. Visa iniciar um projeto colaborativo. 
Nela, cada um dos participantes está convidado a fazer uma breve apresentação (3 a 5 minutos) 
da iniciativa digital sobre o tema que o coordena/desenvolve e sobre seu interesse em contribuir 
para a organização de um observatório das iniciativas digitais de pesquisa em políticas publicas 
de patrimônio imaterial afro-ameríndio na América Latina. Espera-se como resultado inicial do 
diálogo estabelecido, a criação de um portal digital comum dando acesso aos projetos parceiros 
e abrindo um espaço de discussão dos problemas colocados pela revolução digital, sobretudo em 
relação a direito autoral e aos “algoritmos” de acesso às audiências. 
 
Brasil 

 Hebe Mattos, UFF, Labhoi : Acervo filme de pesquisa, Acervo memorias do cativeiro 
 Christine Douxami, IRD, IMAF, Université de Franche-Comté: Pensar o filme 

etnográfico nas redes 
 Martha Abreu, UFF: Acervo labhoi, jongo e museu do samba 
 Keila Grinberg, CLAS/Universidade de Pittsburgh: Acervo labhoi/pitt e iniciativa de 

Pittsburg latino-americana 
 Matthias Assunção, Universidade de Essex: Experiência e Site capoeira  
 Juliana Manhães, UNIRIO: Registro de performances em arquivos digitais 
 Regina Abreu, Unirio: site sobre Patrimônio Imaterial do Sudoeste,  
 Walter França, Maracatu estrela brilhante, Membro do comitê de salvaguarda 

constituído pelo IPHAN, Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco Sedu-PE 
 Alexandre Pimentel, IFRJ, Coordenador da Patrimonializaçao do Fandango Caiçara e 

Joana Correia Ribeiro, RiSU/PPGSA/UFRJ e Observatório do Patrimônio Cultural no 
Sudeste 

 Mestre Paulão Kikongo, , Observatorio do Patrimônio do Sudeste 
 Livio Sansone: UFBA, Museu Afro-digital Bahia 
 Mauricio Barros de Castro, UERJ: Museu Afro-digital Rio de Janeiro 
 Vivian Fonseca, FGV e UERJ: Patrimonialização da Capoeira 
 André Araujo: doutorando UFJF e Université de Franche-Comté, GT emancipações e 

pós-abolição MG -folias de reis politicas publicas 
 Livia Nascimento, Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL): GT emancipações e 

pós-abolição MG – congada 
 Izaurina Nunes, IPHAN do Maranhão: Patrimonialização do boi 
 Talyene Melonio, UNIRIO: Mestra do Bumba meu boi da Floresta e mestranda 

UNIRIO 
 Desirée Reis: Museu do samba 
 Rosildo do Rosario, Rede de Cheganças da Bahia, mestrado antropologia, Mestre 

Chegança Fragata Brasileira.  
 Zeca Ligiéro, UNIRIO, Decano do Centro de Letras e Artes co-director do NEPAA  



 

 Licko Turle: UNIRIO/UFBA, Rede latino-americana dos Pontos de Cultura 
 Mestre Paulão Kikongo, A capoeira 

 
Colômbia 

 Alicia Castillo Lasprilla: Patrimonialização do Machete y Bordon, Mestra. 
 Martha Ospina (martaosdanza@gmail.com), Universidade distrital em artes 

(Bogotá): Patrimônio Imaterial na Columbia, as Danças tradicionais e o Patrimônio  
 
Haïti 

 Aimé Kesler, Fotógrafo, LADIREP, Université d’État d’Haïti, Commission nationale 
haïtienne de coopération avec l'UNESCO 
 

Cuba 
 Jesus Guanche Perez, Universidade de Estudios Internacionales de Hebei (República 

Popular de China). 
 Dra. Suleidis Sanabria, Universidade de Estudios Internacionales de Hebei 

(República Popular de China) Patrimonialização do Paulo Monte 
 Rafael Lara, Ministério da Cultura de Cuba 

 
Argentina 
Noberto Pablo Cirio, Universidade Nacional de la Plata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 


