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Projeto artístico equivalente a Tese de Doutorado,
apresentado ao Programa de Pós-Graduação em Artes, Área
de Concentração Artes Visuais, Linha de Pesquisa Poéticas
Visuais, da Escola de Comunicação e Artes da Universidade
de São Paulo, como exigência parcial para obtenção do
Título de Doutora em Artes, sob a orientação do
Prof. Dr. Marco Francesco Buti

Ao meu pai e à minha mãe,
Maurício Arruda e Sheyla Andrade

Na Amazônia, o rio comanda a vida
(Leandro Tocantins)

***
a senhora lembra quando me contou daquela noite
que viu, lá longe... lá no final da baia do Marajó,
luzes no rio? algo tudo aceso e que parecia um
navio? não, era um barco, né? isso! um barco
enorme todo iluminado, que parecia ter emergido do
fundo da escuridão. lembra? e tinha música naquele
barco, tinha uma grande festa a bordo. sim, uma
grande festa cheia de gente bonita! que dançavam
ao som de uma grande orquestra, lembra?
olha, vó! era ele, né?
para El-as, tendresses, Véro
(https://www.youtube.com/watch?v=gN3S2LMF6Oc)

Texto de Véronique Isabelle
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Visão do Mercado do Sal, a partir da
rua Gurupá, Bairro da Cidade Velha.
Mastarel 2016.
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Visão do Mercado do Sal, de dentro do beco
da Malvina, Bairro da Cidade Velha.
Mastarel 2016.
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A Amazônia é o lugar por onde esse barco navega. Vivi como
viajante nos quatro anos que desenvolvi a presente pesquisa,
mas meu barco sempre voltou para o ponto de partida : Belém.
Capital do Estado do Pará, região norte do Brasil, Belém
está situada no coração da Amazônia brasileira. Rodeada de
rios e ilhas, a cidade possui intenso fluxo fluvial, tanto
pela água doce quanto pela salgada.
O rio e a estética das embarcações estão presentes no meu
trabalho há muitos anos. Como gravadora, meu olhar recai
sobre as linhas que se formam nos portos, quando os barcos
se encontram e se misturam mastros, mastaréis, bandeiras,
cores, luzes e barbados. Elementos que, juntos, compõem uma
trama densa, com diferentes ritmos e intensidades.
Essa percepção é causa e consequência da minha pesquisa
gráfica, assim como o desejo de experimentar o trabalho em
grandes escalas e, por conseguinte, o campo tridimensional.
Mastarel é uma intervenção na arquitetura, onde as linhas
saem do papel e o desenho expande-se para o espaço
arquitetural.

***
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Mastarel
Fundada em 1616, Belém se desenvolveu às margens da
baía do Guajará. Fato que explica a forte influência
do rio na economia, cultura e vida cotidiana de seus
habitantes, atualmente estimados em 2 milhões.
O centro histórico da capital paraense possui rico
patrimônio arquitetônico, o qual está concentrado em
grande parte na beira do rio – termo comumente usado
pelos belenenses – pois foi onde teve início seu
processo de urbanização.
É nesse território que encontra-se o Mercado do Vero-peso, Mercado de Ferro, Mercado do Sal, Solar
da Beira, Feira do Açaí, Forte do Presépio e o
Complexo Feliz Lusitânia, que reúne diversos prédios
históricos, como a Igreja de Santo Alexandre e a
Catedral da Sé. No entanto, é importante frisar que
a cidade está à margem do rio em grande extensão
territorial. Bairros com diferentes realidades sócioeconômicas situam-se em locais geograficamente banhados
pelas águas, não apenas o centro histórico.
Nos últimos anos, a orla de Belém vivencia intenso
processo de higienização, provocado pela especulação
imobiliária. A desapropriação de casas e transformação
de bairros populares vem ocorrendo sem grande
preocupação com seus impactos sociais.
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Gravura da Catedral da Sé. Autor anônimo. Séc XIX.
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Denominado Porto Futuro de Belém, o projeto visa
a gentrificação e gourmetização da orla da cidade.
Até mesmo o Museu Casa das 11 Janelas foi alvo de
especulações, o que ocorreu há dois anos. Na ocasião,
houve a tentativa de transformá-lo em uma escola de
gastronomia, sem qualquer diálogo com a sociedade. A
mesma comportaria restaurante próprio em uma das áreas
mais nobres da capital paraense, o Complexo Feliz
Lusitânia.
Graças à repercussão nacional, o projeto gastronômico
não se efetivou. No entanto, o sucateamento vivenciado
pelo museu abalou consideravelmente sua atuação, que
atualmente encontra-se suspensa. Acredita-se que em
2019, com a nova gestão da Secretaria de Cultura, a
Casa das 11 Janelas reabra suas portas. Trata-se de
um dos museus de arte contemporânea mais importantes
do cenário local, que recebia exposições nacionais e
internacionais.
Nesse contexto, surgem inquietações que formam a base
conceitual de Mastarel.
Produzido no Porto do Sal, o trabalho é consequência
de dez anos de imersão nesse território. A mesma teve
início na Metalúrgica Santa Terezinha, onde desenvolvi
uma pesquisa sobre a gravura em grandes escalas, que
resultou na minha dissertação de mestrado, Paisagens
Gráficas, livro 01 desta publicação.
Já no doutorado, iniciei experiências de ocupação no
galpão da metalúrgica, com a colaboração de outros
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artistas. Em seguida, nosso campo de atuação expandiuse para o território portuário, tendo como base
principal o Mercado do Sal. Esse movimento tornouse um coletivo, o Aparelho, o qual conheceremos mais
profundamente no próximo livro.
O Porto do Sal é um complexo de portos situado na
intensa paisagem insular da baía do Guajará. Na década
de 30, foi um importante ponto de comercialização
de especiarias amazônicas, como a pimenta do reino,
a castanha do Pará e o peixe salgado. Há mais de
oito décadas, esses portos conectam Belém à inumeras
ilhas e furos de rio que rodeiam a cidade. Locais
onde habitam populações de matrizes indígenas e
afrodescendentes, conhecidos como ribeirinhos.
Localizado no centro histórico, território de ruas
estreitas e casas com arquitetura portuguesa, o Porto
do Sal é singular em meio à paisagem colonial. As
igrejas da Cidade Velha, em estilo predominantemente
barroco e neoclássico – assinadas, dentre outros, pelo
arquiteto Antônio Landi – contrastam com a realidade
da comunidade do porto. Instalados na margem do rio,
os habitantes preservam hábitos de seus locais de
origem: as ilhas e comunidades ribeirinhas.
Aproximadamente 150 famílias moram no Porto do Sal,
distribuídas em dois becos, Malvina e beco do Carmo.
São locais que se construíram de forma aleatória nos
arredores do Mercado do Sal. Os moradores se organizam
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socialmente, com pouco suporte do Estado, dividindo
espaço com comércios que abastecem o mercado da pesca,
metalurgia e carpintaria naval.
A Malvina está localizada atrás do Mercado do Sal,
em uma região que foi aterrada, expandindo-se até o
rio. Em sua extensão, existem construções de alvenaria
e palafitas – estruturas de madeira situadas sobre o
rio ou em locais onde ocorrem alagamentos. Suspensas
por estacas, as palafitas chegam a ocupar área fluvial,
pois são capazes de receber o fluxo da água em suas
fundações, sem sofrer com a variação do nível da maré.
O beco do Carmo fica ao lado da Igreja do Carmo.
Originalmente construído para dar acesso ao rio, a
rua de paralelepípedos fazia fronteira com a água.
Atualmente, a extensão lateral do beco do Carmo é
ocupada áreas aterradas e ruas de palafita que chegam
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a possuir dois andares. Nas mesmas, encontram-se
casas e comércios, também de madeira e sobre o rio.
Ali existem, ainda, alguns portos de pequeno porte,
normalmente utilizados para a construção e manutenção
de barcos pesqueiros. Dentre eles vale citar o Porto
Vasconcelos, onde foi produzido o Mastarel.
O Porto do Sal é, portanto, um território onde
coexistem modos de ser urbano e ribeirinho, vetorizando
conhecimentos tradicionais. A peculiaridade de sua
cultura e paisagem se constitui justamente em função
dessa característica.
Por sua localização geográfica permitir acesso ao rio
em uma das áreas mais nobres da cidade, o Porto do Sal
é alvo de interesse do projeto Porto Futuro de Belém,
visto que seus portos irregulares e precários não
condizem com esse suposto futuro higienizado. Assim,
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diversos galpões onde circulam saberes e práticas
ribeirinhas, ainda remanescentes no território urbano,
serão extintos. Vale citar a tecelagem artesanal
de redes de pesca e a construção naval em madeira.
Conhecimento que envolve a calafetação, pintura,
abertura de letras, produção de mastros, mastaréis,
entre outros.
Atravessada por tais questões, propuz a instalação
de um mastro de barco no telhado do Mercado do Sal.
Mastarel reúne em seu processo de produção e estrutura
física, as práticas tradicionais acima citadas.
O Mercado, por sua vez, é um prédio histórico cuja
construção data de 1930. Diferente da maior parte dos
edifícios públicos do centro histórico de Belém – em
que predomina o barroco e o neoclássico – o Mercado do
Sal segue um estilo eclético com fortes inspirações
mourísticas, o que o torna um diferencial no conjunto
arquitetônico da Cidade Velha. Apesar da unicidade,
praticamente não existem registros a seu respeito. Tal
qual o lugar onde se encontra, vivencia um processo de
deteriorização e abandono por parte do poder público.
O mesmo sequer é tombado pelo IPHAN1 , que assim
como a FUMBEL2 e a SECON3, não possui a planta baixa
do Mercado ou qualquer documento que comprove sua
existência.
Ponto central do Porto do Sal, o Mercado deu nome ao
lugar, que se organiza geograficamente no seu entorno.
1

Instituto de Patrimônio Histórico do Pará.

2

A Fundação Cultural do Município de Belém.

3
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Ele funciona como uma espécie de “portal” que divide
o bairro entre as alas pobre e classe média da Cidade
Velha, pois está situado no limite do que seria o
território urbano oficial. Como vimos, os becos foram
construídos como satélites ao seu redor, em áreas
fluviais ou aterradas.
Quando uso a palavra “portal”, refiro-me literalmente
à disposição espacial do lugar. O Mercado do Sal
está localizado no final da rua Gurupá. Se visto de
frente, aparentemente ele é o fim da rua. No entanto,
ao atravessá-lo, descobre-se o beco da Malvina e uma
comunidade ribeirinha em pleno território urbano.
População, esta, invisibilizada não apenas do ponto de
vista social, mas geográfico. Estão situados à margem
da cidade: atrás do Mercado do Sal e na lateral da
Igreja do Carmo. Lugares que dificilmente se transita
por acaso, pois não são visíveis da perspectiva “de
dentro” da cidade. São pontos cegos, que nos escapam e
confundem a percepção, como labirintos. Talvez nisso
resida a magia desse lugar.
Mastarel é, portanto, uma intervenção na arquitetura
do Mercado do Sal, realizada em parceria com João
Aires. Mestre em carpintaria naval, João é responsável
pela produção e manutenção dos barcos do Porto
Vasconcelos. O projeto foi contemplado com o Prêmio de
Experimentação, Pesquisa e Difusão Artística da FCP
(Fundação Cultural do Pará) e inaugurado em dezembro
de 2016.

Secretaria Municipal de Economia.
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Assim como o Mercado do Sal, Mastarel carrega consigo
o peso do tempo, da tradição e da história. As
embarcações típicas da região amazônica, construídas
com madeira pesada e formas adaptadas à navegação
em rios, possuem códigos locais estabelecidos por
gerações de pescadores e ribeirinhos. A carpintaria
naval é um conhecimento tradicional perpetuado de
geração em geração, através da oralidade e vivência
nos portos.
Mastarel aborda a potencialidade estética da
construção escultórica ribeirinha, cabocla, e
a localizada sobre um prédio histórico. Ambas,
construções invisibilizadas no território urbano.
Patrimônio material e imaterial, que no acontecimento
do trabalho tornam-se o foco. Entram em cena, pois,
literalmente, acendem as luzes de um conhecimento
em processo de extinção, sobre um contexto em igual
condição.
O poder público pouco conhece sobre a realidade do
Porto do Sal. O que prevalece como discurso sobre o
lugar são as notícias das páginas policiais, tendo em
vista que o mesmo é considerado uma ‘zona vermelha’.
Mastarel conta uma outra história sobre esse porto.
Fala da força das águas e da ancestralidade amazônica.
Põe em evidência o conhecimento tradicional da
carpintaria naval, veiculado pelo mestre João.
A elegância das embarcações construídas aqui, com
tanto rigor técnico e detalhamento estético.
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O trabalho provoca um deslocamento das relações de
poder estabelecidas desde a colonização, implícitas no
processo de urbanização, quando Belém foi projetada
de costas para o rio em função da necessidade de
fortificar suas entradas para proteger-se dos ataques
holandeses, franceses e também dos tupinambás. Ou
seja, o planejamento urbanístico dos portugueses
visava dificultar o acesso à cidade pelo rio. Portanto
o vínculo com as ilhas e comunidades que viviam (n)as
margens da cidade, vistas como ameaças.
O mastro ativa a memória dos moradores do porto, que
contam histórias sobre os lugares de onde vieram.
Ele é um símbolo amazônico, repleto de códigos, pois
carrega o mistério das águas. Trata-se de um saber
repassado na relação de mestre e assistente, trocas
de geração e literatura oral. Não existem livros
sobre como fazer barcos e mastros na tradição naval
amazônica, o único meio de aprender é encontrar um
mestre que repasse esse conhecimento. Tive a sorte de
encontrar um.
Sem perder a poesia, Mastarel dá visibilidade àquele
contexto, que talvez de fato desapareça, como um
navio que desatraca do porto e some no horizonte, sem
rastro.
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O momento mais precioso desses três
anos foi a ocupação de inauguração do
Mastarel. O Porto do Sal estava lotado,
eram quase sete da noite e o mestre João
estava em cima do Mercado, finalizando a
instalação do mastro. Cheguei a achar
que não daria tempo, mas ele acabou na
hora exata de começar a ocupação. As
luzes acenderam e ele desceu, aplaudido
por todos que estavam embaixo. Nos
abraçamos e vi um homem de sessenta anos
chorar. Seu filho o olhava com orgulho.
Mestre João é negro, morador do Porto
do Sal e pai de dezoito filhos. Nenhum,
até hoje, aprendeu carpintaria naval
com ele. Talvez esse menino, o caçula
Gabriel, depois daquela noite, seja quem
vai perpetuar o conhecimento precioso
que mestre João carrega consigo.

***
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Trajetória de pesquisa
Parte I
Caderno de artista, estudos em
modelagem 3D e trâmites institucionais
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Mastarel,
O nome ‘mastaréu’ refere-se à estrutura superior ao mastro, cuja função é
apenas estética. Esse ‘adorno’ é remanescente das embarcações à vela, por
isso não é mais utilizado na maioria dos mastros modernos.
Certo dia vi um barco aportado na feira do açaí, em Belém, e o ’mastaréu’
me chamou atenção pela elegância do seu desenho. O trabalho ganhou,
então, o nome de Mastarel, com uma pequena alteração na grafia da palavra.
Sua produção foi um processo de pesquisa também para o mestre João, que
precisou resgatar tal conhecimento, já que no Porto Vasconcelos os barcos
possuem apenas o mastro.
Na ocasião, ao falar com os barqueiros, descobri que o mesmo é típico
das embarcações da cidade de Ponta de Pedras, na Ilha do Marajó.
Coincidentemente, cidade originária de meu bisavô materno.
Em 2019, três anos após a realização do trabalho, ele revelou parte da
minha história. Ao mostrar para a minha avó as fotografias do Mastarel, ela
se surpreendeu dizendo que o seu pai fazia aquilo. Descobri, então, que
o meu bisavô era carpinteiro naval e que eles moravam na realidade em um
furo de rio, chamado de Tijuquaquara, perto da cidade de Ponta de Pedras.
A minha família materna veio para Belém para que os filhos tivessem acesso
à escola. Assim como muitos, chegaram pelo Porto do Sal e se instalaram na
Cidade Velha.
Mastarel é, portanto, uma reconexão com minhas origens. Minha
ancestralidade e reconhecimento da minha mestiçagem.
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Paisagem portuária,
página de caderno da
artista.
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Porto do Sal em 1989.
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Visão lateral da Igreja do Carmo e início da ocupação
da Ladeira do Carmo. Foto de Roberto Serra Freire, 1973
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Mercado do Sal visto a partir da rua São
Boaventura da Silva, em meados de 1950.
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Mercado do Sal visto de onde atualmente é o beco da Malvina,
quando o rio chegava até a saída do prédio. Ali chegavam barcos
das ilhas, trazendo especiarias para abastecer o comércio local.
Vale citar o peixe salgado, especialmente o pirarucú. Mercadoria
que deu nome ao « Mercado do Sal ».
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Desenho de Nelson Carvalho.
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Detalhe da fachada do Mercado do Sal, localizada sobre
as portas do prédio. Xilogravura de Elaine Arruda, que
tornou-se logo do Atelier do Porto, o qual a artista
foi co-fundadora e membro por cinco anos.
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Mercado do Sal 2016.
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Mercado do Sal – Mapeamento topográfico
do prédio para projeto estrutural do
Mastarel, a ser apresentado para o
IPHAN..
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Vistas em Modelagem 3D para aprovação do IPHAN.
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Ofício de solicitação para a liberação da
intervenção no Mercado do Sal.
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Modelagem 3D.

Parecer técnico com a aprovação do IPHAN para a
instalação do Mastarel.
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O mercado sofreu reforma geral no ano de 1990 e revitalizações no ano de 2013, mas vem sofrendo com o processo de degradação que se
desenvolve nesta área do centro histórico de Belém, na qual o porto foi, ao longo do tempo, perdendo seu papel econômico, com a falta de
investimento em infraestrutura, assim como toda área adjacente e, uma das consequências, foi a insuﬁciente política de modernização do
mercado, o qual serve, precariamente, a população da área. No entanto, é notável sua inserção e integração formal ao tecido histórico, adequandose em escala e desenho, às remanescentes construções dos séculos XVIII e XIX1.
Fonte: http://www.labcom.fau.usp.br/wp-content/uploads/2015/05/4_cincci/028-chaves.pdf, acessado em 02.10.2018.
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Ofício nº 786/2018/IPHAN-PA-IPHAN

Serviço Público Federal

Senhor
ELAINE ANDRADE ARRUDA
Belém/PA

Ministério da Cultura

INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL
PARECER TÉCNICO N.º 111/2018

Serviço Público Federal

IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO BEM
Identiﬁcação do Bem

Elaine Andrade Arruda.

Conjunto Arquitetônico, Urbanístico e
Paisagístico dos bairros da Cidade Velha e
Campina.

N° Processo Administrativo

Endereço do Bem

01492.000559/2016-83.

Rua São Boaventura, s/nº.

Endereço do Interessado

Procedência
X

Regularização

Belém/PA

Solicitação Prefeitura Municipal

Quadra nº

Setor

X

Religioso

Educacional

Comercial

Institucional

Outros:

Descrição Sumária da Intervenção Proposta

Informação
Básica

Reforma
Simpliﬁcada

Consulta Prévia

Reformas ou
Construções
novas

Eq.
Publicit./
Sinalização

Obras
de
Restauração

Estado de Preservação

Propõe-se mudança de Uso? Não
Qual?

ANÁLISE

Motivo Solicitação

X

X

Estado
Conservação

Íntegro

Bom

Pouco Alterado

Regular

Muito Alterado

FUNDAMENTO LEGAL

X

Descaracterizado

de

Ruim
Em
arruinamento

Trata-se de solicitação de renovação de prazo do Ofício Iphan nº 153/2017, de 15.03.2017, que concedeu mais 01 (um) ano de
vigência ao Parecer Técnico Iphan nº 175/2016, de 09.11.2016, o qual autorizou a realização de intervenção artística no Mercado do Porto do
Sal.

MANIFESTAÇÃO SOBRE PARECER TÉCNICO N.º 111/2018

Oportunamente,
reitera-se
o 420
teor de
do2010
Ofício
supracitado,
SEI/IPHAN - 0752612
- Parecer Técnico
- Portaria
Anexo
2

no sentido de que não é necessário fazer menção ao Iphan,
posto 02'52
que
02/02/2019
sua logomarca só deve ser utilizada em projetos com parceria direta do mesmo.

Finalmente, ressaltamos que os responsáveis serão responsabilizados por quaisquer danos causados ao imóvel, provenientes da
instalação do elemento, sob pena das sanções previstas na Portaria Nº 187, de 11 de junho de 2010, que dispõe sobre os procedimentos para
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apuração de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao patrimônio cultural ediﬁcado.
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Desaprovado o Projeto/Proposta de Intervenção

Descrição Sucinta do Imóvel
Localizado no Centro Histórico de Belém, no bairro da Cidade Velha, lugar de matrizes coloniais e ecléticas, foi erguido
em 1933, o Mercado do Porto do Sal, para servir como central de abastecimento e escoamento da produção vinda da região das ilhas. Na
época de sua inauguração, o comércio local era intenso naquela área, tendo impacto sobre a economia da cidade por inﬂuência desse
porto que era o ponto de entrada do sal inglês, para ser beneﬁciado na cidade. Comercializa também produtos hortifrutigranjeiros, carnes,
aves, secos e molhados e outros, que abastecem as embarcações que atracam nos portos da orla ﬂuvial do bairro.
SEI/IPHAN - 0752612 - Parecer
Técnico no
- Portaria
2010 Anexo
2
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Construído
governo420
de deMagalhães
Barata
(1930 – 1935) e do prefeito Gama Malcher (1933 -1934), o projeto
é de Ricardo

Schimandek, um engenheiro de ascendência alemã que se encontrava em Belém nas primeiras décadas do século XX. Possui estrutura de
concreto armado, material ainda escasso na Belém da década de trinta. Sua fachada de traços mourísticos, revela um caráter singular em
relação aos demais mercados da cidade.

O mercado sofreu reforma geral no ano de 1990 e revitalizações no ano de 2013, mas vem sofrendo com o processo de degradação que se
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desenvolve nesta área do centro histórico de Belém, na qual o porto foi, ao longo do tempo, perdendo seu papel econômico, com a falta de
investimento em infraestrutura, assim como toda área adjacente e, uma das consequências, foi a insuﬁciente política de modernização do
mercado, o qual serve, precariamente, a população da área. No entanto, é notável sua inserção e integração formal ao tecido histórico, adequandose em escala e desenho, às remanescentes construções dos séculos XVIII e XIX1.

APROVAÇÃO
Em vista da conclusão apresentada no Parecer Técnico Acima, e atendendo às Normas de Preservação
do IPHAN:
Indeﬁro o Requerimento de Autorização de Intervenção

Aprovo o Anteprojeto, informando da necessidade de ser apresentado o Projeto Executivo no
Prazo de seis meses.

Aprovado o Desenvolvimento do Anteprojeto
X

Aprovada a Proposta de Intervenção
Aprovado o Anteprojeto
Aprovado o Projeto Executivo

X

Chamamos atenção para o prazo de execução dos serviços, bem como para as condições
e prazos para solicitação de prorrogação, conforme deﬁnidos no Art. 32 da Portaria Iphan nº 420/2010:
Art. 32. O prazo de validade da proposta de intervenção ou projetos aprovados será de:

I – 1 (um) ano, para Reforma Simpliﬁcada, Colocação de Equipamento
Publicitário ou Sinalização e Instalações Provisórias;
II – 2 (dois) anos, para Reforma/Construção Nova e Restauração.

Aprovo o Desenvolvimento do Anteprojeto

CONCLUSÃO

Considerando o caráter provisório e reversível da intervenção artística e que os elementos a serem instalados na cobertura do
mercado não causarão impacto na estrutura da ediﬁcação pretérita, assim como na visibilidade e na ambiência do conjunto tombado,
este Instituto autoriza a permanência do mesmo por mais 01 (um) ano.

Em atenção ao Ofício protocolado neste Instituto, objeto do processo administrativo
epigrafado, vimos encaminhar Parecer Técnico nº 111/2018, referente à proposta de intervenção do
imóvel.

(SEI Nº 0752612)

A proposta de intervenção objetiva fazer alusão às práticas tradicionais dos barqueiros e promover a valorização e visibilidade
do mercado que encontra-se mal conservado. Está prevista a instalação de uma estrutura reproduzindo um mastro de barco (com cordas e
luzes), a ser instalada na parte frontal da cobertura do mercado. O mastro terá 8,00m de comprimento/altura.

Motivação e Recomendações

Prezado Senhor,

Portaria IPHAN nº 420/2010

Artigo 18 - Sem prévia autorização do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, não se poderá, na vizinhança da coisa tombada,
fazer construção que lhe impeça ou reduza a visibilidade, nem nela colocar anúncios ou cartazes, sob pena de ser mandada destruir a obra ou
retirar o objeto, impondo-se neste caso multa de cinquenta por cento do valor do mesmo objeto”.

Solicitação requerente

Município/UF

Residencial

Fonte: Google Maps, junho/2017.

“Artigo 17 - As coisas tombadas não poderão, em caso nenhum, ser destruídas, demolidas ou mutiladas, nem, sem prévia autorização especial
do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, ser reparadas, pintadas ou restauradas, sob pena de multa de cinquenta por cento do
dano causado.

(91) 98851-5308

Uso Atual do Imóvel

INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL

Imagem: Vista da fachada principal do mercado.

Decreto Lei nº25, de 30 de novembro de 1937:

Telefone

Cod. Id. do Bem

Assunto: Encaminha Parecer Técnico n° 111/2018 - IPHAN-PA
Referência: Processo n° 01492.000559/2016-83

Ministério da Cultura

Nome Interessado

arruda-elaine@hotmail.com

MINISTÉRIO DA CULTURA
INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL
Superintendência do IPHAN no Estado da Pará
Avenida Governador José Malcher, 563 - Bairro Nazaré, Belém. CEP 66040-282
Telefone: 91-32241825 | Website: www.iphan.gov.br

§1º Findo o prazo ﬁxado de validade da proposta de intervenção ou projeto e
não ﬁnalizada a obra, o requerente deverá solicitar prorrogação do prazo, que será concedida
pelo Iphan, desde que não haja modiﬁcações com relação ao projeto aprovado.

§2º O pedido de prorrogação deve ser apresentado 30 dias antes do vencimento
da validade da aprovação anterior.

Autorizo o Requerente a executar a obra
Autorizo o Requerente a colocar o Equipamento Publicitário ou a Sinalização

§3º A aprovação será automaticamente cancelada se, ﬁndo o prazo de validade
da proposta de intervenção ou projeto, a intervenção não tiver sido iniciada ou, se iniciada,
tiver sua execução totalmente paralisada por período superior a sessenta dias.

Autorizo o Requerente a construir/montar as Instalações Provisórias
Documento assinado eletronicamente por Denise Rosario de Carvalho, Coordenadora
Técnica Substituta do IPHAN-PA, em 09/10/2018, às 14:25, conforme horário oﬁcial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.iphan.gov.br/autenticidade,
informando o código veriﬁcador 0771447 e o código CRC 133FCE31.

§4º
Ocorrendo efetivo impedimento judicial ao início das obras ou02/02/2019
à sua02'52
continuidade, o Iphan poderá prorrogar a aprovação anteriormente concedida.

SEI/IPHAN - 0771739 - Ofício

Atenciosamente,
CYRO HOLANDO DE ALMEIDA LINS
Superintendente Substituto do IPHAN/PA

file:///private/var/folders/c8/0z6wrf492j341w51c8bqgtcm0000gn/T/com.microsoft.Outlook/Outlook%20Temp/Oficio_0771739.html

Page 1 sur 2

Outra (especiﬁcar)

file:///private/var/folders/c8/0z6wrf492j341w51c8bqgtcm0000gn/T/…ecer_Tecnico___Portaria_420_de_2010_Anexo_2_0752612%5B1%5D.html

Fonte: http://www.labcom.fau.usp.br/wp-content/uploads/2015/05/4_cincci/028-chaves.pdf, acessado em 02.10.2018.

Documento assinado eletronicamente por Tatiana Carepa Roffe Borges, Técnico, em 09/10/2018, às 11:59, conforme horário oﬁcial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Imagens
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.iphan.gov.br/autenticidade, informando o código veriﬁcador
0752612 e o código CRC 7B87A832.

file:///private/var/folders/c8/0z6wrf492j341w51c8bqgtcm0000gn/T/c…p/Manifestacao_Sobre_Parecer_Tecnico___Portaria_420_0771447.html

Page 1 sur 1

Anexo: I - Parecer Técnico (SEI 0752612)
II - Manifestação sobre o Parecer (SEI 0771447)
Documento assinado eletronicamente por Cyro Holando de Almeida Lins, Superintendente
Substituto do IPHAN-PA, em 11/10/2018, às 14:29, conforme horário oﬁcial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.iphan.gov.br/autenticidade,
informando o código veriﬁcador 0771739 e o código CRC 5FA35D4E.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 01492.000559/2016-83
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SEI nº 0771739
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Imagem: Vista da fachada principal do mercado.
Fonte: Google Maps, junho/2017.

Parte II
Processo de produção e pesquisa
no Porto Vasconcelos
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« _Sou João, carpinteiro, meu nome completo é
João Aires da Silva, nascido em 1958 em Santa
Cruz do Arari. Vim m’embora pra cá pra cidade
com 3 anos, onde me criei. Trabalhei muito
na carpintaria naval, 26 anos de carpintaria
naval. De marcenaria, no caso, né? E depois
eu resolvi migrar para carpintaria naval, que
é onde eu me encontro. Mais ou menos em 83 eu
comecei esse trabalho naval nos portos. Agora
eu trabalho no Porto Vasconcelos. »

Mestre João.
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« _O Mastarel, vou te explicar. O Mastarel a gente montou esse nome
pra ele porque, assim, a gente criou um mastro de embarcação atual e
juntou com a montagem do Mastarel de uma embarcação antiga, que eram
a vela, que existia com esse Mastarel. Então a gente montou um mastro
de hoje com a montagem de um Mastarel antigo, das canoas a velas.
O que deu foi isso aqui. Esse trabalho lindo que está em cima do
Mercado do Porto do Sal. Por isso que é o motivo que a gente conhece
ele hoje como Mastarel. »

« _Trabalho na construção de mastros desde 1983, antes era a
marcenaria, já não era o trabalho de barco. Gostei demais depois
de ser reconhecido o meu trabalho e hoje eu já aceitei ele. Tá
reconhecido, tá longe, então pra mim é muito gratificante isso daí. »

« _O processo de construção do Mastarel foi uma parceria. No caso,
eu e a Elaine conversamos pra gente providenciar o Mastarel. A gente
se reuniu ali debaixo daquela mangueira pra construir ele. Como ela
queria participar do trabalho, daí eu dei as coordenadas pra ela e
eu ia só administrando. Ela ia fazendo com as máquinas e ela foi
executando. »
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Corte da madeira para produção
do mastro.
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« _Antes do Mastarel o trabalho era só aqui entre nós particularmente,
aí depois que a gente se conheceu, a gente bolou essa idéia. Depois
de pronto aí rolou o reconhecimento. Foi muito grande né? Eu conheci
muitos artistas que eu nunca esperava conhecer e hoje a gente é uma
família. Uma amizade imensa e esse reconhecimento tá sendo ótimo demais
pra mim. Durante o meu trabalho todo, é a melhor coisa que aconteceu
durante esses anos todos de experiência. »
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« _A respeito da comunidade
aqui, na verdade, a gente
não tem ninguém que queira
aprender a arte. Tanto é que
a gente tem essa vizinhança
toda aqui de parceria de
carpintaria e calafagem,
mas são gente que vem de lá,
do outro lado. De Abaeté,
Igarapé-Miri, essas cidades
do interior. Mas com gente
aqui na vizinhança a gente
não tem. »

« _É uma arte que pessoas
como eu já tá ficando
poucas né? O pessoal não
está aprendendo mais a
carpintaria naval, aí vai
ficando difícil. A gente já
não tem mais os aprendizes.
Só tá hoje os veteranos.
Está diminuindo e é um
troço que lá na frente vai
fazer falta. »
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« _O trabalho que eu aprendi, como diz assim, eu agradeço pela arte que eu
aprendi porque hoje eu reconheci que valeu a pena. »
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Impressão da mesa do
mastro, com o verde
produzido pelo Mestre
João. Essa cor é uma
espécie de identidade
do Vasconcelos, pois é
uma produção do lugar
para caracterizar os
barcos que pertencem a
esse porto.
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« _O projeto pra mim foi um trabalho muito importante porque depois que
a gente se entrosou foi maravilhoso essa maneira de serviço… colocar lá
no Mercado foi muito bom, jamais eu imaginava que o meu serviço fosse
virar uma arte. »
90
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Produção do arraial pelo eletricista “Bb”, Ataíde.
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Mastarel no Porto Vasconcelos, antes de
ser instalado no Mercado do Sal.
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Processo de instalação do Mastarel no Mercado do Sal.
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Depoimentos sobre o Mastarel:

« _Esse negócio que está aí em cima desse mercado, esse mastro, é
referência. O pessoal olha. Você sabe que você vai lá na baia e você
enxerga ele? Aí o pessoal pergunta : « Ê Arlete, quando vai sair
aquele navio de vocês? » Ele tá saindo todo dia, todo dia. Pode olhar
que todo dia ele está aqui não é? Na nossa comunidade. Trouxe um
benefício muito grande pra cá, atrai pessoas que nunca vieram, tem
comércio local. É a mentalidade das pessoas que não conhece Belém
porque Belém é linda. Eu acho a minha cidade linda. » - Arlete,
trabalhadora do Mercado do Sal.

« _Esse mastro aqui foi a coisa mais linda que todo mundo que passa
gosta muito, principalmente à noite né? Que é tudo luminoso. » - Dona
Graça, feirante do Mercado do Sal.

102

« _Então a gente bolou esse projeto Mastarel e concluiu ele. Que deu
no que deu, como você viu. Isso foi um trabalho bem elaborado. Um
projeto assim que rendeu isso daí pra gente né? Pra mim foi ótimo.
A respeito dos moradores perto do Mercado do Porto do Sal, eu vejo
eles assim muito satisfeitos com o nosso trabalho. Ficaram surpresos
com o nosso trabalho lá e a gente até hoje não recebeu nenhuma crítica
a respeito disso, muito pelo contrário, muitos elogios. E qualquer
falhazinha que tenha a gente recebe cobrança deles, que estão atentos.
A gente pensa que não mas eles estão prestando atenção no trabalho
nosso, né? Dá uma falha lá em cima , uma luz, qualquer coisa, eles
estão perguntando pra gente porque que deu.
Os feirantes também são pessoas que elogiaram muito o nosso trabalho,
acharam lindo demais. Quanto a mim também, vixe Maria! O meu trabalho
eu fiquei alegre e satisfeito com ele, com a parceiragem de Elaine
Arruda. Eu me senti super porque eu me envolvi com essa outra família
de amigos. Foi um trabalho que me mostrou um outro lado que no caso eu
não conhecia e hoje estou muito contente com esse outro lado. O nosso
trabalho está sendo reconhecido e a gente está pronto pra realizar
outros trabalhos desses aonde quer que seja. Estou muito satisfeito. »
- Mestre João
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Parte III
Mastarel 2018/2019
Restauração via financiamento coletivo
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A primeira etapa de Mastarel foi a
produção e instalação do mastro no
Mercado do Sal. Inicialmente o trabalho
ficaria apenas 30 dias no Mercado, ou
seja, seria retirado em janeiro de 2017.
Mas o apelo da comunidade resultou na
renovação de sua licença permanência,
concedida anualmente pelo IPHAN. O
trabalho acaba de passar por uma grande
reforma – financiada por comerciantes
e moradores do Porto do Sal, além de
colaboradores do projeto – após receber
autorização de permanência até o ano de
2020.

Link do vídeo de divulgação da campanha
de financiamento coletivo para a
restauração do trabalho:
https://youtu.be/zF0ESEa1hCs
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Em dezembro de 2018 Mastarel passou por uma restauração, pois
o clima intenso de Belém havia abalado consideravelmente sua
estrutura. A umidade e o calor amazônicos não favorecem a
durabilidade material em áreas externas.
A luz foi a parte mais atingida, pois todas as lâmpadas
estavam queimadas. Vale dizer que nos anos anteriores o
trabalho recebeu manutenção elétrica. A cada semestre foi
realizada a troca de grande parte das lâmpadas do arraial,
pois as mesmas não resistiram a oscilação de temperatura
causada pelo calor e pelas chuvas.
Percebendo a luz como o principal ponto de fragilidade e por
compreender a seriedade de possíveis incidentes envolvendo a
eletricidade, optei por convidar a iluminadora Lúcia Chedieck
para fazer a luz do Mastarel.
Lúcia acompanhou o projeto desde 2016, pois foi uma
importante interlocutora durante a elaboração do mesmo.
Diante da necessidade de rever as instalações elétricas pela
quinta vez, Chedieck propôs a troca das lâmpadas por LED e a
modernização das instalações do arraial, feitas originalmente
de modo tradicional, como nos barcos.
Por se tratar de uma profissional extremamente sensível,
criativa e artista cujo trabalho admiro, a participação de
Lúcia Chedieck foi muito além de contribuições técnicas. A
artista trouxe sua assinatura e seu olhar poético ao fazer a
luz, cuja presença é grande parte da obra.

110

111

Estudos de Lúcia Chedieck para o novo
projeto de iluminação do Mastarel.
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Mastarel 2018/2019.
Projeto de Luz, Lúcia Chedieck.
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Aí o pessoal pergunta : « _Ê Arlete,
quando vai sair aquele navio de vocês? »
Ele tá saindo todo dia! Pode olhar que
todo dia ele está aqui não é?
Na nossa comunidade.
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Parte IV
As ocupações

130

131

As ocupações são parte do trabalho realizado no Porto do
Sal, pelo Coletivo Aparelho. A festa é um acontecimento
que envolve as pessoas. Moradores do porto, artistas que
colaboram conosco, trabalhadores, feirantes, passantes,
dentre outros. É um espaço de diversidade onde a música
e a arte são pano de fundo de encontros.
As rodas de choro agregam as crianças, sedentas por
conhecer os instrumentos. O carimbó – ritmo percussivo
típico da Amazônia, onde os tambores marcam presença –
traz a dança consigo. Os corpos livres, em movimento.
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Festa de reinauguração do Mastarel dentro do Mercado do Sal (2018).
Imagens do carimbó. Grupo Vivência Percussiva da Marambaia.
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Festa de inauguração do Mastarel dentro
do Mercado do Sal (2016).
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_Cabral, por que em Mercados ?

_Em Mercados porque a gente estava um dia
almoçando, eu, o Diego e a Alba, no Mercado
Francisco Bolonha, que tem uma arquitetura
incrivelmente bonita, e deu vontade de fazer
a roda ali. Na minha opinião, Mercados são
espaços de trocas culturais, de trocas de
energia. Se tu pegares historicamente o que
se vivia em Mercados, é ali que a gente se
redescobre. Então eu pensei nisso. Também
percebi que muita gente que frequenta os
Mercados – principalmente por causa de
algumas zonas em que eles estão situados –
não teria contato com o Choro. Aqui em Belém,
principalmente. Então eu pensei em fazer as
rodas no Mercado por um conjunto de fatores:
estão em desuso artístico, não existe
programação cultural dentro do Mercado,
embora a cultura nesses lugares seja muito
forte, as trocas. Porque o Choro precisa
estar em outros ambientes, e não apenas no
palco, para continuar vivo.

138

O Mercado do Choro é um projeto parceiro
do Aparelho desde sua origem. A idéia de
misturar linguagens e ocupar espaços públicos
firmou laços ao longo desses anos. A música
Mercado do Porto do Sal foi composta pelos
chorões em função da relação estabelecida
com esse espaço durante as ocupações. Sintome contemplada com a fala da Carla. Fiz a
pergunta quando me questionava a razão dessa
escolha : por que no Mercado ?
Pela arquitetura, pelas pessoas, pelo fluxo,
pelas trocas, pela energia, pela cidade.
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Mercado do Choro na ocupação de
inauguração do Mastarel, em 2016.
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Visualização dos trabalhos
no espaço expositivo
Centro Cultural São Paulo
CCSP
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Exposição Porto do Sal, uma experiência estética e política.
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Páginas do livro de artista Mastarel, em exposição na vitrine do CCSP.
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Fotografias e Xilogravuras do Mastarel.
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Catálogo de exposições do CCSP - 2018.

Livro sobre a arquitetura vernacular do Porto do Sal, produzido pela artista convidada Elisa
Arruda, integrando a Exposição Porto do Sal: uma experiência estética e política.
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Coletivo Aparelho
no CCSP –
Mestre João Aires,
Elaine Arruda,
Josianne Dias,
Débora Oliveira e
Elisa Arruda.
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Mastarel - Ficha Técnica

Fotografia:
Débora Flor
Pamela Carneiro
Ana Alexandrino
Design Gráfico:
Raffael Regis
Iluminação:
Lúcia Chedieck - Light design
Ataíde - Eletricista
Relações institucionais:
Vivian Santa Brígida
Modelagens 3D:
Thamirys Andrade
Apoio:
Porto Vasconcelos
Coletivo Aparelho
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