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Por um lado, Do Valongo à Favela: imaginário e periferia está 
inserida no conjunto de exposições dedicadas ao Rio de Janeiro, 
composto — até este ano em que a cidade comemora seu 450º 
aniversário — de Rio de imagens: uma paisagem em construção 
(2013), ImagináRio (2013) e Rio Setecentista, quando o Rio virou 
capital (2015). Por outro, situa-se num dos eixos prioritários do 
museu: preservar, por meio de sua coleção, a materialidade da 
contribuição negra para a conformação do Rio de Janeiro e do 
Brasil, partindo de seu entorno direto, a região portuária.

Com curadoria de Clarissa Diniz e Rafael Cardoso, Do  Valongo 
à Favela teve dois marcos históricos: o primeiro é o Cais do 
 Valongo, o maior entreposto de venda de escravos do  mundo 
no século XIX. O Valongo, portanto, demarca a tragédia da 
 escravidão e da diáspora africana. O segundo aborda o 
surgimento da favela como traço mais manifesto da nova 
exclusão dos libertos, ainda sob a permanência de valores 
escravocratas e do poder pós-colonial. Ambos os marcos são 
cruciais para pensar, redescobrir e reinventar o lugar que o 
Museu de Arte do Rio — MAR habita. 

Este lugar não apenas é de suma importância relacional para 
a instituição, mas conforma sua identidade, assim como con-
formou, ao longo do tempo, a identidade da própria cidade 
do Rio de Janeiro. O MAR é um museu público municipal que é 
 parte fundamental do projeto da Prefeitura do Rio de Janeiro 
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de  redescoberta e valorização desta região. nesse esforço con-
junto entendemos que, neste porto, maravilha é inseparável de 
 resistência, e a Pequena África é o lugar em que o MAR se fundou, 
engajando-se e responsabilizando-se, desde sua inauguração em 
março de 2013, por sua história e memória. Isso é  transposto 
para a prática por meio de ações direcionadas ao entorno, 
como o Vizinhos do MAR, programa contínuo de relacionamento 
com moradores locais, bem como por meio de parcerias com a 
 sociedade civil e as mais variadas organizações e universidades.

O MAR só compreende a si mesmo ao lançar-se para além de 
suas portas e paredes, da ortogonalidade de sua arquitetura, 
e deixar-se pautar pela cidade, sempre mais sinuosa. É assim 
que se envereda pelas ruelas, pelos becos e pelas quebradas 
que alimentam nele o desejo de ser um museu que nosso 
diretor cultural, Paulo Herkenhoff, com orgulho afirma ser um 
museu suburbano. Exposição e catálogo buscam aproximá-lo 
de sua vizinhança ao tratar, com profundidade reflexiva, das 
origens, do imaginário e das representações da zona portuária 
ao longo do tempo. Reafirma-se, assim, o legado do MAR para a 
educação e seu compromisso com a cidadania, a inclusão social 
e a afirmação da diversidade cultural e multiplicidade de vozes 
críticas. Expor, enunciar e visibilizar aquilo que sofreu, anos 
a fio, tentativas de apagamento e invisibilização é dever ético 
deste museu ao confrontar o passado e o presente, sempre 
conflituosos, de que se tornou parte.



222 FiCha téCniCa Credits

12
Do Valongo à Favela: a primeira periferia do Brasil 
   raFael Cardoso

38
“Reino do céu” ou território das “classes perigosas”?  
O Morro da Favela no contexto da visita de Filippo Tommaso Marinetti
   romulo Costa mattos

56
Ronda Favela, roda
   roberto Conduru

80
O Rio maldito de Augusto Malta
   nataraj trinta

104
 Irreversibilidades de água, recursividades de pedra
   Clarissa diniz



222 FiCha téCniCa Credits

56
Ronda Favela, roda
   roberto Conduru

204
Augusto Malta’s Abominable Rio
   nataraj trinta

181
From Valongo to Favela: Brazil’s first periphery
   raFael Cardoso

enGlish teXts teXtOs eM iNGLÊs

198
Favela Patrol, Going Round and Round
   roberto Conduru

189
‘Kingdom of the Sky’ or Territory of the ‘Dangerous Classes’?  
Morro da Favela in the context of Filippo Tommaso Marinetti’s Visit (1926)
   romulo Costa mattos

214
Irreversibilities of water, recursiveness of stone
   Clarissa diniz







12

rafael CarDoso

RAfAel CARdoso é escritor e historiador 
da arte, Ph.D. pelo Courtauld Institute of 
Art, de Londres, e professor colaborador 
do programa de pós-graduação do Instituto 
de Artes da universidade do Estado do Rio 
de Janeiro (uerj). É autor de diversos livros 
sobre história da arte e do design no Brasil, e 
também de ficção. no MAR, foi cocurador das 
exposições Do Valongo à Favela: imaginário e 
periferia e Rio de imagens: uma paisagem em 
construção.

à Favela 
A primeira periferia 
    do Brasil

Do Valongo

[1] Jan frederik schutz 
Cemitério dos Ingleses, século XIX  
[English Cemetery, 19th century] 

Litografia [Lithography], 21,5 x 33,2 cm
Acervo da Fundação Biblioteca nacional — Brasil

[2] Hipólito Caron
Vista da Gamboa [View of Gamboa], 1882

Óleo sobre tela [Oil on canvas], 41 x 74 cm
Coleção Hecilda e sergio Fadel  

[Hecilda and sergio Fadel Collection] 

[3] Giovanni Battista Castagneto
Estação de bondes da linha de carris Vila Guarani 
na antiga Praia Formosa [Tram station on the Vila 
Guarani railway line at the former Praia Formosa],  

1886 | Óleo sobre tela [Oil on canvas], 42 x 68 cm
Coleção Hecilda e sergio Fadel  

[Hecilda and sergio Fadel Collection]

[2]

[1]



A priMeirA periferiA dO BrAsiL

13

O local onde o MAR é situado já foi mar, um dia. Antes 
dos aterros realizados em função do reaparelhamento 
do porto, na primeira década do século XX, o litoral 
que corresponde atualmente aos bairros da saúde, da 
Gamboa e do santo Cristo era sinuoso e recortado por 
sacos, praias e ilhas com nomes pitorescos, como Ilha  
das Moças e Ilha dos Melões. 
 
As pinturas de G.B. Castagneto e Hipólito Caron, da dé-
cada de 1880, revelam uma paisagem bucólica, quase ir-
reconhecível aos olhos de hoje. À época desses registros, 
contudo, a região já ingressava em processo acelerado de 
transformação. no capítulo 86 do romance Quincas Borba 
(1891), de Machado de Assis, o protagonista Rubião re-
solve descer do tílburi que o conduz pela Praia  Formosa 
(não muito longe da Rodoviária novo Rio, hoje em dia) e 
constata como “a praia ia mudando de aspecto”. Ele ca-
minha pelo saco do Alferes e o Cemitério dos Ingleses e 
chega afinal à saúde, onde é tomado por “uma sensação 
de nostalgia”, pela pobreza de sua vida pregressa. Porém, 
a nostalgia dura pouco. Reconfortado pela lembrança da 
fortuna herdada, Rubião deixa “a vida escassa” da saúde 
para trás e vai cuidar de seu amor por sofia, que reside 
na Praia do Flamengo, naturalmente. Já naqueles tempos, 
a zona sul acenava com seus encantos.

“é interessante fazer notar a 
formação dessa pujante aldeia 

de casebres e choças no coração 
mesmo da capital da república, 

eloquentemente dizendo pelo seu 
mudo contraste a dois passos da 

Grande avenida, o que é esse resto 
de brasil pelos seus milhões de 

quilômetros quadrados.”

eVeRARdo BACkHeuseR, 
OndE mORam OS POBRES (1905)

[3]
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