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Apresentação 

  

A relação entre a urbanização e as águas cariocas, em suas variadas formas (mar, rios, baia, chuvas) 

é um tema central da história e do cotidiano do Rio de Janeiro pouco explorado nas pesquisas em 

ciências sociais. Este curso propõe pensar a urbanização do Rio de Janeiro do ponto de vista da 

relação entre a produção da cidade e as múltiplas circulações de suas águas ao longo do tempo. Para 

tanto, pretende envolver as alunas e alunos nas primeiras etapas do desenvolvimento de uma 

pesquisa coletiva, cujo objetivo final - de médio prazo - é produzir um documentário interativo 

multimídia (webdoc) centrado na história da urbanização do bairro do Caju, na região portuária do 

Rio de Janeiro, sob a ótica das relações entre urbanização, água e meio ambiente. 

  

Com isso, o curso se configura como uma oficina de pesquisa qualitativa, que proporcionará aos 

alunos e alunas a experiência de desenvolver coletivamente uma procedimentos metodológicos e 

técnicas de pesquisa para dar conta das diferentes fontes, com as quais pretendemos trabalhar: 

imagens de diferentes procedências, mapas, periódicos, documentos públicos, projetos de obras e 

de desenvolvimento, discursos legislativos, gravações, entrevistas etc etc. 

  

O curso se estrutura em torno de três linhas ou dimensões, ou momentos da pesquisa a ser realizada 

ao longo de dois semestres, e contará com a presença e participação de pesquisadoras e professores 

dos grupos de pesquisa ResiduaLab (UERJ) e Urbano (UFRJ) envolvidas no projeto do 

webdocumentário: 

1. Como pensar a relação entre a urbanização e o manejo e transformação das águas urbanas? 

A primeira parte do curso será centrada na construção de um repertório teórico comum a 

partir da reconstrução do problema de pesquisa, a partir do acumulo de três campos de 

pesquisa teóricos distintos que se complementam: (1) sobre a produção das cidades, (2) sobre 

infraestruturas urbanas; (3) sobre os estudos sociais dos resíduos, “waste studies”, ou “discard 

studies”. 

2. Como pensar a relação entre urbanização e manejo das águas a partir do Rio de Janeiro? 

 

A escolha do Caju como estudo piloto se dá pela própria ausência de estudos históricos e 

etnográficos sobre uma região em que a relação entre as águas e a urbanização é constitutiva 

de seu surgimento e de suas transformações ao longo do tempo. E no entanto, pensar a 

urbanização do Rio de Janeiro pela perspectiva da relação entre a produção da cidade e o 

manejo e gestão de suas águas requer necessariamente partir do bairro do Caju. 



Além de seu atual território ser uma das mais antigas regiões urbanizadas da cidade, foi também 

a primeira parte do litoral a ser desenvolvido/urbanizado tendo em vista a relação com o mar. 

O auge do lazer nas águas da Baía de Guanabara também passava pelos clubes de remo, que 

tinham na praia do Caju uma centralidade que produzia também outras rotinas e atividades de 

lazer para os trabalhadores da região, muitos deles envolvidos em atividades de pesca (Melo 

2021). Outra centralidade infraestrutural do século XIX que define a região é a presença do seu 

complexo de cemitérios, tornados públicos em 1851 a partir de uma série de aterramentos em 

uma região onde já havia um cemitério de escravizados. No século XX, a proximidade com o 

porto foi decisiva na rápida transformação e degradação da paisagem, marcada por sucessivos 

aterros e reformas do porto. Tudo isso também tornou a região estratégica para a instalação de 

indústrias, e mais tarde o bairro passou a ser cortado pela avenida Brasil. Esses processos 

culminaram na produção de uma das regiões mais tóxicas e poluídas da cidade (ver Ramos, 

2014), mas também uma região representativa dos desafios futuros das cidades. Ola  

Por outro lado, poucas regiões do Rio de Janeiro apresentam um histórico tão denso em termos 

da realização sucessiva de grandes obras de infra-estruturas múltiplas, públicas e privadas, civis 

e navais, cujo registro em arquivos também favorece a produção de narrativas audiovisuais que 

possam atrair um público mais amplo para um estudo sobre a história da cidade que desenvolva 

a relação da urbanização com as infraestruturas naturais e artificiais da cidade do Rio de 

Janeiro. 

3. Como construir narrativas a partir das diferentes fontes e materiais levantados? Como 

articular essas fontes em narrativas audiovisuais e interativas sobre a história de uma região 

antiga, porém pouco conhecida da cidade, cuja trajetória de urbanização permite também 

reconstruir processos mais amplos de produção das cidades? 

Dinâmica do curso e avaliação 

1- Aulas teóricas 

Discussão da bibliografia dos estudos de infraestruturas urbanas 

2- Aulas Metodológicas e/ou empíricas (sobre Águas cariocas)  

Discussão e métodos de pesquisa e história das águas cariocas 

3- Ciclo de Palestras 

Convidades: Julia O'Donnel (PPGSA/UFRJ) e Leonardo Pereira (PUC-Rio), Simplicio Neto 

(Cineasta, ESPM/ Darcy Ribeiro/ AIC), Camila Pierobon (CEBRAP), Suyá Quintslr 

(IPPUR/UFRJ) e Roberto Magalhães (DAU/PUC-RIO) 

4- Visita de campo (produção de relatos etnográficos e material audiovisual) 

Divisão da turma em GTs: os grupos se espalham no local e cada integrante fica responsável 

por filmar, tirar fotos, produzir relato etnográfico (anotações cadernos de campo) 



5- Oficina de narrativa (discussão de relatos, materiais e produção de peças em linguagem 

audiovisual)   

Brainstorm: discussão coletiva a partir da visualização dos materiais produzidos nas visitas de 

campo → busca de linguagem a partir da produção de pequenas peças audiovisuais 

Responsáveis técnicas da oficina: 

- Bárbara Grillo 

- Antonia Gama 

  

Data Docente/ 

Convidade 

Atividade Observações 

09/03 Mariana/ 

Maria 

Raquel 

Apresentação da docente, dos/as 

discentes e da dinâmica do curso. 

Disponibilizar pasta no google 

drive com textos e materiais 

Módulo I - Perspectivas teóricas sobre infraestruturas e águas 

16/03 Mariana e 

Maria 

Raquel 

 Aula teórica - Infraestruturas  Larkin, Brian. A poética e a política 

da infraestrutura. Ano 24, Volume 

31(2), 2020. 

https://periodicos.ufpe.br/revistas/re

vistaanthropologicas/article/view/24

9895/38096 

  

Anand, N., Gupta, A. and Appel, H. 

(eds.) The Promise of Infrastructure 

2018 Duke University Press - 

Introdução 

  

Complementar: 

Howe C, Lockrem J, Appel H, et al. 

Paradoxical Infrastructures: Ruins, 

Retrofit, and Risk. Science, 

Technology, & Human Values. 

2016;41(3):547-565. 

doi:10.1177/0162243915620017 

23/03 Mariana e 

Maria 

Raquel 

 Águas e Infraestrutura 

 

 

 

 

Ballestero, Andrea. The 

Anthropology of Water. Annu. 

Rev. Anthropol. 2019. 48:405–21. 

http://doi.org/10.1146/annurev-

anthro-102218-011428 

  

https://periodicos.ufpe.br/revistas/revistaanthropologicas/article/view/249895/38096
https://periodicos.ufpe.br/revistas/revistaanthropologicas/article/view/249895/38096
https://periodicos.ufpe.br/revistas/revistaanthropologicas/article/view/249895/38096
https://periodicos.ufpe.br/revistas/revistaanthropologicas/article/view/249895/38096
https://periodicos.ufpe.br/revistas/revistaanthropologicas/article/view/249895/38096
https://doi.org/10.1177/0162243915620017
http://doi.org/10.1146/annurev-anthro-102218-011428
http://doi.org/10.1146/annurev-anthro-102218-011428
http://doi.org/10.1146/annurev-anthro-102218-011428
http://doi.org/10.1146/annurev-anthro-102218-011428


Anand, Nikhil. 2017. Hydraulic 

City: water and infrastructures of 

citizenship in Mumbai. Durham: 

Duke University Press. 

  

Von Schnitzler, Antina. 2016. 

Democracy’s infrastructure: 

techno-politics and protest after 

apartheid. Princeton: Princeton 

University Press. (Selecionar) 

  

Complementar: 

Ranganathan, Malini. 2014. 

“'Mafias' in the Waterscape: Urban 

Informality and Everyday Public 

Authority in Bangalore”. Water 

Alternatives, Vol. 7, No. 1, Pp. 80-

105. Disponível em: 

http://www.water-

alternatives.org/index.php/volume

7/v7issue1/235-a7-1-6 

  

Stephen Graham, Renu Desai, 

Colin McFarlane; Water Wars in 

Mumbai. Public Culture 1 January 

2013; 25 (1 (69)): 115–141. doi: 

https://doi.org/10.1215/08992363-

1890486 

30/03 Julia 

O'Donnel e 

Leonardo 

Aula metodológica - Como 

começar uma pesquisa?:  técnicas 

de pesquisa de arquivo  

 

Exploração de arquivos sobre 

águas do Rio  

https://www.brasilianaiconografic

a.art.br/artigos/20233/arcos-da-

lapa-de-aqueduto-a-viaduto 

 

Módulo II – Águas e cidades: dimensões históricas  

06/04 Mariana e 

Maria 

Raquel 

História da Água no Rio 1 Metcalf, A., Smith, S., & Kennedy, 

S. (2020). ‘A mere gutter!’ The 

Carioca Aqueduct and water 

delivery in mid-nineteenth-century 

Rio de Janeiro. Urban History, 1-27. 

doi:10.1017/S096392682000084X 

https://www.cambridge.org/core/jou

rnals/urban-history/article/mere-

gutter-the-carioca-aqueduct-and-

water-delivery-in-

http://www.water-alternatives.org/index.php/volume7/v7issue1/235-a7-1-6
http://www.water-alternatives.org/index.php/volume7/v7issue1/235-a7-1-6
http://www.water-alternatives.org/index.php/volume7/v7issue1/235-a7-1-6
http://www.water-alternatives.org/index.php/volume7/v7issue1/235-a7-1-6
http://www.water-alternatives.org/index.php/volume7/v7issue1/235-a7-1-6
https://doi.org/10.1215/08992363-1890486
https://doi.org/10.1215/08992363-1890486
https://doi.org/10.1215/08992363-1890486
https://doi.org/10.1215/08992363-1890486
https://www.brasilianaiconografica.art.br/artigos/20233/arcos-da-lapa-de-aqueduto-a-viaduto
https://www.brasilianaiconografica.art.br/artigos/20233/arcos-da-lapa-de-aqueduto-a-viaduto
https://www.brasilianaiconografica.art.br/artigos/20233/arcos-da-lapa-de-aqueduto-a-viaduto


midnineteenthcentury-rio-de-

janeiro/24FE15BF67F51C58D144

A4D67EACE345 

13/04 Ciclo de 

Seminários 

ResiduaLa

b/UERJ 

 

Simplicio 

Neto 

Ciclo de Seminários ResiduaLab - 

Infraestruturas e águas cariocas  

 

Convidado: 

Simplicio Neto (Diretor, roteirista, 

e professor ESPM Rio, Darcy 

Ribeiro e AIC) 

 

Visualização e debate do 

documentário: Carioca era um 

Rio  

 

 A água do Rio: do Carioca ao 

Guandu. A história do 

abastecimento de água da cidade do 

Rio de Janeiro (Rio de Janeiro, 

2009): 

https://www.amazon.com.br/água-

Rio-Carioca-história-

abastecimento/dp/8561325143 

  

Tucci,  Carlos. Águas urbanas. 

Estudos Avançados 

https://www.scielo.br/j/ea/a/SfqY

WrhrtvkxybFsjYQtx7v/?lang=pt&

format=pdf 

20/04 Mariana e 

Maria 

Raquel 

Aula metodológica - técnicas de 

visualização, mapeamento e 

cartografias da cidade  

 

 Explorar iniciativas: 

https://www.imaginerio.org/pt 

Visualizar materiais do projeto: 

http://www.aguacarioca.org 

 

 

Pensar possibilidade de uso 

exploração drones, mapas 

interativos digitais 

  

Metcalf, Alida C. “Water and 

Social Space: Using georeferenced 

maps and geocoded images to 

enrich the history of Rio de 

Janeiro’s fountains,” e-Perimetron, 

9:3 (2014): 123-145. http://www.e-

perimetron.org/Vol_9_3/Metcalf.p

df 

 Mapeamento histórico das águas 

do Rio de Janeiro, com Profª Alida 

Metcalf 

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

=ZSGy-grQOHE 

27/04  

Mariana e 

Maria 

Raquel 

História da Água no Rio 2 

 

(Aula metodológica - construção 

da história urbana a partir da 

oralidade) 

 

 

Banco do CPDOC 

Maia, A. C. N., & Sedrez, L. 

(2012). Narrativas de um Dilúvio 

Carioca: memória e natureza na 

Grande Enchente de 1966. História 

Oral, 14(2). 

https://doi.org/10.51880/ho.v14i2.

239 

  

Sedrez, Lise. ‘The bay of all 

beauties’:* State and environment 

in Guanabara Bay, Rio de Janeiro, 

https://www.amazon.com.br/%C3%A1gua-Rio-Carioca-hist%C3%B3ria-abastecimento/dp/8561325143
https://www.amazon.com.br/%C3%A1gua-Rio-Carioca-hist%C3%B3ria-abastecimento/dp/8561325143
https://www.amazon.com.br/%C3%A1gua-Rio-Carioca-hist%C3%B3ria-abastecimento/dp/8561325143
https://www.scielo.br/j/ea/a/SfqYWrhrtvkxybFsjYQtx7v/?lang=pt&format=pdf
https://www.scielo.br/j/ea/a/SfqYWrhrtvkxybFsjYQtx7v/?lang=pt&format=pdf
https://www.scielo.br/j/ea/a/SfqYWrhrtvkxybFsjYQtx7v/?lang=pt&format=pdf
https://www.scielo.br/j/ea/a/SfqYWrhrtvkxybFsjYQtx7v/?lang=pt&format=pdf
https://www.scielo.br/j/ea/a/SfqYWrhrtvkxybFsjYQtx7v/?lang=pt&format=pdf
https://www.imaginerio.org/pt
http://www.aguacarioca.org/
http://www.e-perimetron.org/Vol_9_3/Metcalf.pdf
http://www.e-perimetron.org/Vol_9_3/Metcalf.pdf
http://www.e-perimetron.org/Vol_9_3/Metcalf.pdf
http://www.e-perimetron.org/Vol_9_3/Metcalf.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ZSGy-grQOHE
https://www.youtube.com/watch?v=ZSGy-grQOHE
https://doi.org/10.51880/ho.v14i2.239
https://doi.org/10.51880/ho.v14i2.239
https://doi.org/10.51880/ho.v14i2.239
https://doi.org/10.51880/ho.v14i2.239


Brazil, 1875--1975 - dissertação 

2005 

Módulo III – Águas e cidades: dimensões sociotécnicas 

04/05 Mariana e 

Maria 

Raquel 

Sistemas técnicos e políticas 

públicas das águas no RJ 

 

 

 

 

Laet, Marianne de, and Annemarie 

Mol. “The Zimbabwe Bush Pump: 

Mechanics of a Fluid Technology.” 

Social Studies of Science 30, no. 2 

(April 2000): 225–63. 

https://doi.org/10.1177/03063120003

0002002. 

Von der Weid, Elisabeth. As 

primeiras intervenções tecnológicas 

no espaço urbano Rio de Janeiro – 

séculos XVIII-XI. 

https://anpuh.org.br/uploads/anais-

simposios/pdf/2019-

01/1548177544_67a6d3a06f5e754d6

da8dbf5d9e8fdb9.pdf  

11/05 Camila 

Pierobon 

 

Aula metodológica - Como 

recortar e descrever 

infraestruturas? Relatos 

etnográficos sobre infraestruturas 

urbanas 

Pierobon, Camila. Fazer a água 

circular: tempo e rotina na batalha 

pela habitação. Mana, 2021, v. 27, n. 

2. https://doi.org/10.1590/1678-

49442021v27n2a203 

 

Pierobon, Camila; Fernandes, 

Camila. Cuidar do outro, cuidar da 

água: gênero e raça na produção da 

cidade. Estudos Avançados, 2022. 

25/05 Ciclo de 

Seminários 

ResiduaLa

b/UERJ 

 

Suyá 

Quintslr 

Ciclo de Seminários ResiduaLab - 

Infraestruturas e águas cariocas  

 

Convidada Suyá Quintslr 

(IPPUR/UFRJ) 

Britto, A. L. N. de P., & Quintslr, S. 

(2017). Redes técnicas de 

Abastecimento de água no Rio de 

Janeiro: história e dependência de 

trajetória. Revista Brasileira De 

História &Amp; Ciências Sociais, 

9(18), 137–162. 

https://doi.org/10.14295/rbhcs.v9i18.

441 

Quintslr, S. A (re)produção da 

desigualdade ambiental na 

metrópole: conflito pela água, 

“crise hídrica” e macrossistema de 

abastecimento no Rio de Janeiro. 

https://doi.org/10.1177/030631200030002002
https://doi.org/10.1177/030631200030002002
https://doi.org/10.1177/030631200030002002
https://doi.org/10.1177/030631200030002002
https://anpuh.org.br/uploads/anais-simposios/pdf/2019-01/1548177544_67a6d3a06f5e754d6da8dbf5d9e8fdb9.pdf
https://anpuh.org.br/uploads/anais-simposios/pdf/2019-01/1548177544_67a6d3a06f5e754d6da8dbf5d9e8fdb9.pdf
https://anpuh.org.br/uploads/anais-simposios/pdf/2019-01/1548177544_67a6d3a06f5e754d6da8dbf5d9e8fdb9.pdf
https://anpuh.org.br/uploads/anais-simposios/pdf/2019-01/1548177544_67a6d3a06f5e754d6da8dbf5d9e8fdb9.pdf
https://anpuh.org.br/uploads/anais-simposios/pdf/2019-01/1548177544_67a6d3a06f5e754d6da8dbf5d9e8fdb9.pdf
https://anpuh.org.br/uploads/anais-simposios/pdf/2019-01/1548177544_67a6d3a06f5e754d6da8dbf5d9e8fdb9.pdf
https://doi.org/10.14295/rbhcs.v9i18.441
https://doi.org/10.14295/rbhcs.v9i18.441
https://doi.org/10.14295/rbhcs.v9i18.441
https://doi.org/10.14295/rbhcs.v9i18.441


Tese de Doutorado. Rio de Janeiro: 

IPPUR/UFRJ, 2018 

01/06 Mariana e 

Maria 

Raquel 

 

Desastres sociotécnicos: 

Inundações, alagamentos, 

desabamentos  

Millington, Nate. Stormwater 

politics: Flooding, infrastructure, 

and urban political ecology in São 

Paulo, Brazil. 

., 5 Oct 2021, In: Water 

Alternatives. 14, 3, p. 866-885 

https://www.research.manchester.a

c.uk/portal/en/publications/stormw

ater-politics-flooding-

infrastructure-and-urban-political-

ecology-in-sao-paulo-

brazil(02c7529f-3eac-485b-b234-

13b5ebf92206).html 

08/06 Ciclo de 

Seminários 

ResiduaLa

b/UERJ 

 

Roberto 

Magalhães 

Ciclo de Seminários ResiduaLab - 

Infraestruturas e águas cariocas  

Convidado: 

 

Roberto Magalhães (DAU/ PUC-

Rio), coordenador do inventário 

dos reservatórios do Rio feito pelo 

Inepac. 

 

http://www.inepac.rj.gov.br/index.

php/home/ireservatorio 

 

16/06 Mariana e 

Maria 

Raquel 

Aula empírica: visita de campo 

Reservatórios cidade 

(agendar) 

Produção de material audiovisual e 

relatos de campo 

22/06 Bárbara 

Grillo/ 

Antonia 

Gama 

Oficina de narrativa - 

etnografia audiovisual 

Discussão coletiva a partir da 

visualização dos materiais 

produzidos nas visitas de campo – 

busca de linguagem a partir da 

produção de pequenas peças 

audiovisuais 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.research.manchester.ac.uk/portal/nate.millington.html
https://www.research.manchester.ac.uk/portal/en/publications/stormwater-politics-flooding-infrastructure-and-urban-political-ecology-in-sao-paulo-brazil(02c7529f-3eac-485b-b234-13b5ebf92206).html
https://www.research.manchester.ac.uk/portal/en/publications/stormwater-politics-flooding-infrastructure-and-urban-political-ecology-in-sao-paulo-brazil(02c7529f-3eac-485b-b234-13b5ebf92206).html
https://www.research.manchester.ac.uk/portal/en/publications/stormwater-politics-flooding-infrastructure-and-urban-political-ecology-in-sao-paulo-brazil(02c7529f-3eac-485b-b234-13b5ebf92206).html
https://www.research.manchester.ac.uk/portal/en/publications/stormwater-politics-flooding-infrastructure-and-urban-political-ecology-in-sao-paulo-brazil(02c7529f-3eac-485b-b234-13b5ebf92206).html
https://www.research.manchester.ac.uk/portal/en/publications/stormwater-politics-flooding-infrastructure-and-urban-political-ecology-in-sao-paulo-brazil(02c7529f-3eac-485b-b234-13b5ebf92206).html
https://www.research.manchester.ac.uk/portal/en/publications/stormwater-politics-flooding-infrastructure-and-urban-political-ecology-in-sao-paulo-brazil(02c7529f-3eac-485b-b234-13b5ebf92206).html
https://www.research.manchester.ac.uk/portal/en/publications/stormwater-politics-flooding-infrastructure-and-urban-political-ecology-in-sao-paulo-brazil(02c7529f-3eac-485b-b234-13b5ebf92206).html
https://www.research.manchester.ac.uk/portal/en/publications/stormwater-politics-flooding-infrastructure-and-urban-political-ecology-in-sao-paulo-brazil(02c7529f-3eac-485b-b234-13b5ebf92206).html
https://www.research.manchester.ac.uk/portal/en/publications/stormwater-politics-flooding-infrastructure-and-urban-political-ecology-in-sao-paulo-brazil(02c7529f-3eac-485b-b234-13b5ebf92206).html
https://www.research.manchester.ac.uk/portal/en/publications/stormwater-politics-flooding-infrastructure-and-urban-political-ecology-in-sao-paulo-brazil(02c7529f-3eac-485b-b234-13b5ebf92206).html
https://www.research.manchester.ac.uk/portal/en/publications/stormwater-politics-flooding-infrastructure-and-urban-political-ecology-in-sao-paulo-brazil(02c7529f-3eac-485b-b234-13b5ebf92206).html
http://www.inepac.rj.gov.br/index.php/home/ireservatorio
http://www.inepac.rj.gov.br/index.php/home/ireservatorio

