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Introdução
O volume da e-cadernos CES que aqui apresentamos reúne um conjunto de estudos
e experiências que inspiram a reflexão sobre os desafios, usos e apropriações
dos museus e dos patrimónios na promoção da democracia cultural de um e outro
lado do Atlântico. Refletem, ao mesmo tempo, a busca atenta e civicamente ativa pelo
acesso urgente a direitos – quer fundamentais, quer difusos1 – e a princípios
básicos de cidadania, pela via da gestão de instituições culturais e do planeamento
de políticas públicas de cultura mediante fórmulas mais horizontalizadas e acessíveis.
Sob o título “Museus e democracia cultural: diálogos e tensões”, o volume surge a
partir dos diálogos entre três profissionais da academia vinculadas/os ao Centro de
Estudos Sociais da Universidade de Coimbra (Portugal), ao Centro Nacional de
Folclore e Cultura Popular (CNFCP) e à Universidade Federal do Estado do Rio de
Janeiro (Brasil), refletindo o trabalho de equipa desenvolvido nos últimos anos, por
meio da organização e/ou participação conjunta em eventos científicos que
constituíram plataformas de encontro de projetos com o referido perfil. Neste contexto,
o número temático ganha forma a partir do painel “Museus e democracia cultural:
tensões, diálogos e sentidos”, que teve lugar no VI Congresso da Associação
Portuguesa

de

Antropologia

(APA)

em

junho

de

2016,

e

que

agrupou

investigadores/as de nacionalidades, áreas científicas e trajetórias diversas. No
entanto, as discussões subjacentes à temática e aos desafios do painel vinham-se
desenvolvendo desde o congresso anterior organizado pela mesma associação em
2013, em simultâneo com outros eventos desta conexão académica transatlântica e

1

Os direitos difusos são definidos após a Segunda Guerra Mundial e a Declaração Universal dos Direitos
do Homem. São direitos transindividuais, porque ultrapassam a esfera da pessoa singular e se
caracterizam principalmente pela sua indivisibilidade, e porque a satisfação do direito deve atingir a uma
coletividade indeterminada, porém ligada por uma circunstância concreta. São exemplos o direito a
respirar um ar puro ou o direito à memória (Cândido, 2014: 21).
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com alguns dos projetos2 que a equipa organizadora do número desenvolveu, a
posteriori, nos campos da museologia e da antropologia.
Ao longo destes anos temos vindo a refletir sobre os desafios, experiências e
perceções relacionadas com os usos dos museus e dos patrimónios culturais em
variados contextos. Notamos que se tornam cada vez mais mecanismos versáteis de
acesso à cidadania cultural; ferramentas de reivindicação de direitos territoriais,
culturais, sociais e de memória; pontes entre realidades, mediadores entre tempos e
facilitadores na construção coletiva do presente. Por estes motivos, consideramos
necessário (re)pensar criticamente os processos de musealização e patrimonialização,
e também os próprios conceitos, atores/as sociais e relações de força que se
mobilizam em cada um destes exercícios culturais.
Reconhecemos os muitos avanços conseguidos à procura de uma visão mais
alargada sobre o património, capaz de dar conta dos diversos grupos sociais e visões
sobre o passado e a história (Sant’anna, 2005; Reis, 2015), bem como através do
reconhecimento da função social dos museus3 e do seu caráter intrínseco de
instituição ao serviço da sociedade e do seu desenvolvimento, a partir da década de
70 do século passado (Varine, 2012). Diversos são os exemplos que hoje nos
permitem perceber o potencial desta instituição enquanto lugar de entendimento do
mundo sob uma perspetiva local (Sancho Querol e Sancho, 2014), como ferramenta
de democratização cultural (Morales Lerch e Camarena Ocampo, 2009) e de estímulo
da criatividade (UNESCO, 2015) ou como domínio de estudo e conhecimento de
imaterialidades nas mais diversas formas e escalas (Cândido, 2014: 20).
Com efeito, nos últimos anos é crescente o número de instituições que orientam
as suas práticas para uma gestão socialmente atenta e culturalmente inclusiva,
procurando assim aproximar-se mais e melhor da sociedade, com o objetivo de
estreitar diálogos e ajudar a construir alternativas em resposta às suas necessidades,

2

Projeto de pesquisa de pós-doutoramento de Elizabete de Castro Mendonça denominado
“Documentação em Museu e Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial: um estudo sobre a
contribuição da Gestão Integrada do Patrimônio no processo de Democracia Cultural em museus
portugueses e brasileiros”, desenvolvido na Universidade do Porto, entre 2017 e 2019, sob a supervisão
dos Professores Doutores Alice Semedo e Alexandre Matos.
Projeto de pesquisa de pós-doutoramento de Daniel Reis denominado “Entre arte e patrimônio:
circulações das artes populares no mundo contemporâneo”, sob supervisão da Professora Nélia Dias, no
ISCTE/IUL, Lisboa, entre 2015 e 2016.
Projeto de pós-doutoramento de Lorena Sancho Querol: “A Sociedade no Museu: estudo sobre
participação cultural nos museus locais europeus” (SoMus), cofinanciado pelo Fundo Social Europeu
através do Programa Operacional Potencial Humano e por Fundos Nacionais através da Fundação para a
Ciência e a Tecnologia, no âmbito da Bolsa de Pós-Doutoramento SFRH/BPD/95214/2013 (2014-2018).
Bolsa de Professora Visitante do Exterior da mesma autora, pela Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior (PVE-CAPES-BRASIL), subordinada ao projeto: “Políticas públicas, sociedade
e património imaterial: diálogos interculturais Brasil – Portugal” (2015-2016).
3 Este reconhecimento tem lugar no contexto da “Mesa-redonda sobre o papel do museu na América
Latina”, organizada pela UNESCO em Santiago do Chile, em 1972.
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anseios e/ou conflitos. Museus cuja presença se faz sentir, quer pela missão que os
move, quer pela forma como a desenvolvem num profundo e permanente enlaçar com
a sociedade.
Propagam-se assim novos projetos oriundos de diferentes realidades sociais e
culturais com os mais diversos propósitos e naturezas. Museus nacionais voltados
para grandes narrativas são forçados a rever os seus paradigmas, a olhar os seus
acervos a partir de outras perspetivas, a comunicar de forma acessível e inclusiva em
cada uma das suas iniciativas. Museus de âmbito local ligam-se a causas culturais
específicas e a desafios relacionados com a sustentabilidade dos territórios e das
pessoas que neles habitam, ou abraçam fenómenos de caráter global que urge
conhecer para poder intervir ativamente. Museus indígenas, museus de periferias,
museus capitaneados por grupos minoritários ou por setores profissionais, museus de
género, de relações ou de engenhos, museus da emigração ou museus de indústrias
em extinção, são apenas alguns dos exemplos que nos põem em contato com a
diversidade semântica e cultural da instituição na atualidade.
No entanto, importa sublinhar ao mesmo tempo o longo caminho que os projetos
estatais e as políticas públicas de cultura devem ainda percorrer, para poder atingir um
comprometimento efetivo com modelos e práticas plenamente participativas que
permitem a construção de uma democracia cultural e que, por isso, se tornam
urgentes nos tempos atuais. Da mesma forma, constatamos que os processos de
patrimonialização tendem ainda a ser definidos segundo uma linguagem consensual
do património frequentemente associada a contextos circunscritos pela retórica da
competitividade, hierarquizados pela indústria turística e direcionados ao consumo
cultural (Peixoto, 2017: 138-139).
Neste cenário, e conscientes da necessidade de dar um passo em frente no
caminho que leva a uma superação dos modelos hegemónicos que até hoje
predominam na maioria dos museus, queremos contribuir para a disseminação de
modos

de operar

que façam

da horizontalidade,

da

descentralização,

do

empoderamento cidadão e da democracia cultural ferramentas úteis à consolidação de
uma museologia ativista (Sancho Querol, 2016: 96; Janes e Sandell, 2019: 9) e de
uma patrimonialização coletiva e emancipadora.
Sob esta perspetiva, e posicionando-nos simultaneamente como académicos/as e
cidadãos/ãs, defendemos que os saberes científico e profissional devem hoje ser
construídos em espaços – e com recurso a processos – que permitam a troca de
experiências, reflexões, perspetivas e propostas de naturezas várias, e nos quais a
participação da sociedade assuma um papel estruturante. Assim, entendemos que os
museus, os patrimónios culturais, bem como as disciplinas nas quais atuamos são
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formas de agir no mundo e com o mundo (Janes e Sandell, 2019: 8; Smith, 2006; Reis,
2015).
Debater tais questões é necessário e também inspirador. Problematizar temas
atuais tais como a finalidade e os impactos das ações museológicas a diversas
escalas; a estrutura funcional da instituição e as diferentes formas de articulação entre
as suas funções; os desafios inerentes aos atos de colecionar, musealizar, gerir
coleções e instituições, mas também dos atos de descolonizar, ressignificar e
revitalizar coletivamente as manifestações que conformam a nossa diversidade
cultural, é hoje essencial para consolidar estudos inovadores e disseminar boas
práticas que estimulem a reflexão. Boas práticas que reforcem as redes de trabalho e
abram caminho a novos espaços de debate que visem melhorar as nossas
museologias e os nossos museus.
Sob esta perspetiva, procuramos reunir neste volume estudos e análises críticas
sobre projetos e iniciativas que contribuem para a superação das políticas de cultura
hegemónicas, neoliberais, paralisadas e paralisantes que vigoram nos nossos países.
Buscamos perceber qual o lugar, o papel e a responsabilidade cultural do museu na
construção dos novos modelos democráticos (IAP2, 2015; Mendonça, 2015; Sancho
Querol e Sancho, 2015; UNESCO, 2015; Reis, 2014).
Desta confluência de mundos surge um conjunto de contribuições que permite
refletir sobre os potenciais usos e apropriações dos museus na construção e
promoção da democracia cultural nos mais diversos contextos e lugares (PruulmannVengerfeldt e Runnel, 2014), na mediação dos conflitos históricos, sociais, ambientais
e/ou interculturais que configuram o mundo contemporâneo (Chagas et al., 2014;
Meijer-Van Mensch e Tietmeyer, 2013; Bauman, 2009; Hall, 2006; Clifford, 1997), na
gestão participativa e nos novos modelos de autoridade compartilhada, tão
necessários quanto urgentes nas instituições museológicas (Sancho Querol, 2017;
Cândido, 2014). Tais contribuições, incentivam ainda a reflexão sobre a definição de
novas formas de fruição cultural relacionadas com uma educação artística, cultural e
patrimonial disruptiva (Acaso, 2012) ou com o conceito de mindful museum,
caracterizado pela consciência social e cultural da instituição, pela capacidade de
adaptação e pela intuição emocional da sua equipa (Janes, 2010).
Após uma cuidada seleção de trabalhos que reúne os temas mais relevantes
apresentados no referido Congresso da APA, e também os artigos mais
pertinentes propostos
desenhámos

ao

convite

para

este

número

da

e-cadernos

CES,

uma coletânea de experiências plurais e pluralistas com uma

anatomia formada por sete textos e uma recensão. O presente volume abre com
uma abordagem aos conceitos-chave que o configuram no panorama atual da
museologia, deixando em aberto a
7
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reflexão que nos inicia nas seis experiências que se seguem. Se a primeira delas
emerge da Museologia e nos aproxima dos seus princípios, metodologia e desafios, as
restantes experiências transportam-nos até realidades específicas onde patrimónios
como o samba, projetos de valorização como o Porto Maravilha, programas de
sensibilização com foco na cultura popular ou em iniciativas de pedagogia patrimonial
disruptiva e ainda novas tipologias de museus como a do Museu-Oficina, ganham vida
e são analisadas a partir de uma perspetiva aberta de museu que explora novas
gramáticas de reciprocidade cultural e patrimonial. Finalmente, a recensão oferece-nos
um mergulho conceptual e metodológico nos processos de democratização cultural
com origem nos museus de arte contemporânea.
O primeiro artigo, intitulado “Democracia cultural, museu e patrimônio: relações
para a garantia dos direitos culturais”, é da autoria de Alice Barboza Sampaio e
Elizabete de Castro Mendonça, que nos propõem uma revisão da literatura para
analisar os termos relevantes desta publicação. Relacionando tais termos entre si e
articulando-os com o conceito de modernidade, o artigo apresenta os desafios que
esses conceitos trazem ao debate em torno de um modelo de gestão cultural baseado
no paradigma da democracia cultural. Desta forma, as autoras contribuem para uma
reflexão mais alargada sobre o papel dos museus e do património enquanto campos
que permitem a garantia dos direitos culturais como forma de promover a cidadania
entre os diferentes grupos sociais.
O trabalho de Óscar Navajas Corral e Julián González Fraile situa-nos perante
uma experiência de valorização sensível de alguns dos patrimónios da Guerra Civil
Espanhola. Sob o título “La aplicación de la Museología Social en España: desafíos
para su implementación en el sureste de la Comunidad de Madrid”, o artigo relembra
as bases teóricas e metodológicas da Nova Museologia ou Museologia Social,
aplicando-as posteriormente ao município de Rivas Vaciamadrid (Madrid), com vista à
recuperação e valorização dos vestígios da Batalla del Jarama, no âmbito de um
projeto de desenvolvimento cultural, social e económico que toma como ponto de
partida as memórias e ruínas da guerra.
Nilcemar Nogueira e Desirree dos Reis Santos, em “(Re)conhecendo patrimônios:
o papel social do Museu do Samba”, imergem no assunto da criação e do papel social
deste museu na salvaguarda ativa das “Matrizes do Samba no Rio de Janeiro: partidoalto, samba de terreiro e samba enredo” – património imaterial brasileiro desde 2007.
Concentrando a sua análise no programa educativo da instituição, as autoras analisam
as práticas educacionais dialógicas e socialmente responsáveis desenvolvidas pelo
museu como estratégias para o reconhecimento social das comunidades sambistas.
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Desse modo, pautam o museu como um espaço de ações de advocacy, na mira da
construção coletiva de uma democracia cultural no contexto brasileiro.
No quarto artigo, Alejandra Saladino e Alicia Castillo Mena apresentam-nos os
primeiros resultados de um estudo de perceção social sobre o Instituto Pretos Novos,
memorial da escravidão situado no Rio de Janeiro, em plena zona de revitalização
urbanística no âmbito do projeto Porto Maravilha (por motivo do Campeonato do
Mundo de Futebol de 2014 e dos Jogos Olímpicos de 2016). Intitulado “La relación
entre el Instituto Pretos Novos y las comunidades en el contexto del Porto Maravilha,
Río de Janeiro, Brasil”, o trabalho procede a uma análise crítica dos impactos do
projeto nas comunidades da área envolvente, analisando as dimensões positivas e
negativas do processo de transformação urbanística, entre as que destaca a
progressiva homogeneização cultural desta área portuária declarada Património da
Humanidade em 2017.
Em “Palhas que transformam vidas: a criação do Museu-Oficina da Ilha das
Canárias, no Maranhão, Brasil”, Samira Amara Alves e Lorena Sancho Querol
apresentam o processo de criação colaborativa de um museu de comunidade numa
ilha do Delta do Rio Parnaíba (Brasil), em resposta aos desejos e necessidades da
população local. Tomando como ponto de partida o processo de inventário
participativo de um saber-fazer local para articular museologia, educação patrimonial e
revitalização de saberes ancestrais, o projeto desemboca na criação de uma nova
tipologia museológica, o Museu-Oficina, com o objetivo de valorizar a diversidade
cultural local e, simultaneamente, gerar um rendimento essencial a favor das pessoas
envolvidas na iniciativa.
No texto “Programa Sala do Artista Popular: um espaço de encontros, trocas e
democratização de culturas”, Daniel Reis analisa o trabalho desenvolvido pelo CNFCP
no âmbito das políticas públicas de cultura no Brasil. Tomando como referência o
Programa, o autor problematiza os paralelos entre três pontos: 1. o crescente
interesse pelas chamadas artes populares em processos de patrimonialização,
políticas governamentais, projetos de (re)musealização, processos de ratificação; 2. o
papel e a atuação que os museus e instituições culturais, neste caso representadas
pelo CNFCP, ocupam como agentes no desenvolvimento de ações que vão desde
repensar as suas coleções, exibições e os projetos educativos até à busca de formas
mais horizontalizadas de execução de políticas públicas de cultura; 3. o protagonismo
das/os artífices. O autor debate, assim, temas centrais como o papel das instituições
culturais e dos museus, ou a atuação de indivíduos e grupos detentores de saberes
em processos de protagonismo cultural.
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As autoras Inês Azevedo e Joana Mateus, no artigo intitulado “O toque, a prática,
a ruína e a itinerância: mediação museológica e criação de poder”, apresentam um
relato de experiência sobre o projeto de conceção do Museu Casa da Imagem,
localizado em Vila Nova de Gaia, Portugal. Tomando como ponto de partida o facto de
o museu ter sido concebido por meio de um serviço educativo capitaneado pela
Fundação Manuel Leão, as autoras analisam os conceitos, os modelos, as perspetivas
e os desafios dos processos de mediação participativa do público no Museu, com o
objetivo de promover um exercício democrático e autónomo de apreensão do
conhecimento. Propõem-se assim, debater o modo como a perceção, a criação de
sentidos e a apreensão do conhecimento em museus constituem ações de
democratização cultural.
Fechando o volume surge a recensão de Maria Manuel Restivo sobre a exposição
“Objetos estranhos: ensaios de Proto-escultura”, organizada pelo Centro Internacional
das Artes José de Guimarães, Portugal, em 2017. Sob o título “Para além da história:
sobre a exposição ‘Objetos estranhos: ensaio de Proto-escultura’”, o texto reflete sobre
a metodologia, os conceitos e os desafios de uma exposição onde objetos da coleção
privada do artista José de Guimarães (provenientes de África, Ásia, México e Brasil)
dialogam com obras de arte contemporânea segundo uma leitura não teleológica da
história da arte, que recusa a exploração de narrativas contínuas e lineares,
privilegiando as múltiplas ressonâncias entre objetos originários de diferentes espaços,
temporalidades e categorias. Seguindo a proposta curatorial do Centro, a iniciativa
assenta numa conceção da arte emancipada de categorizações históricas, estilísticas
ou formais, para assumir-se como espaço de experiência e de liberdade em prol da
democratização dos museus de arte.
Alguns destes artigos colocam no centro do debate um fenómeno de
extraordinária relevância para áreas como a museologia: a mudança de foco da
democratização da cultura (o acesso à cultura) para a democracia cultural. A partir
daqui inicia-se o reconhecimento relativo ao poder decisório dos grupos detentores
dos conhecimentos, que reivindicam direitos de cidadania e de pertença à sua cultura
e ao seu património cultural (Lacerda, 2010). Este processo, cujos efeitos se fazem
sentir de diversas formas em cada campo do saber, propicia na museologia a
idealização de projetos onde a sociedade civil supera a categoria de público fruidor
das iniciativas, para se tornar sujeito ativo nos mais diversos processos de valorização
cultural, quer com vista à patrimonialização, quer à musealização, quer ainda a outros
objetivos relacionados com uma cidadania cultural ativa. Desta forma surgem novos
híbridos sociais de grande relevância para as equipas de museus, como é o caso do
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Pro-Am ou amador profissional (Leadbeater e Miller, 2004: 20),4 que no campo dos
museus tem vindo a proliferar ou até a tornar-se um elemento indispensável nas várias
funções técnicas desenvolvidas pelos museus.
Sob esta mesma perspetiva, outros artigos do presente volume põem-nos em
contacto com experiências de colecionismo participativo, de colecionismo de liderança
comunitária, de cocriação de iniciativas museológicas, de cocuradoria ou curadoria
social, de identificação e coprodução de significados de bens culturais ou de gestão
participativa e responsável dos museus. Estas opções tornam-se cada vez mais
relevantes na construção de processos museológicos, quer pelo seu perfil
democrático, quer pela própria necessidade dos museus de se aproximarem da
sociedade para desenvolver de forma útil e enriquecedora a sua missão, mas também
para se libertarem do hermetismo cultural do discurso autorizado do património (Smith,
2006).
Queremos assim agradecer, por um lado, à equipa da e-cadernos CES a
sua extraordinária capacidade de trabalho e o seu profissionalismo em cada um
dos passos deste processo de publicação colaborativo. Por outro, agradecemos
aos autores e autoras dos textos que aqui apresentamos, pela sua disponibilidade
para expor ideias e partilhar experiências que contribuem, generosamente, para um
debate essencial
cultural,

em

prol

do

museu

como

motor

de

democratização

de descolonização patrimonial e de reconhecimento da diversidade de

visões de mundo.
Da mesma forma, a quem nos dedica a sua atenção e interesse desejamos que
as leituras resultem úteis, que permitam melhorar algumas das suas práticas,
perceber as novas possibilidades e alternativas metodológicas de uma mecânica
museológica plural,
enriquecer

as

desenvolver

suas

o

perspetivas

seu
sobre

espírito
as

crítico,
infinitas

ou

simplesmente

possibilidades

de

democratização cultural que esta instituição pode oferecer num capítulo da história
como o atual.

Revisto por Rita Cabral
LORENA SANCHO QUEROL
Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra
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ALICE BARBOZA SAMPAIO, ELIZABETE DE CASTRO MENDONÇA
DEMOCRACIA CULTURAL, MUSEU E PATRIMÔNIO: RELAÇÕES PARA A GARANTIA DOS
DIREITOS CULTURAIS

Resumo: Este artigo realiza uma revisão da literatura sobre a relação entre Democracia
Cultural, Museus, Patrimônio e Modernidade, tentando compreender os desafios que tais
conceitos apresentam para as ações de Democracia Cultural. Para tanto, entende-se a
Museologia como área de conhecimento que atribui valor, cria narrativas e é também
espaço de poder. O campo dos Museus e do Patrimônio se estrutura simultaneamente ao
surgimento da Modernidade, da conquista da América e da centralização de poder que a
Europa passa a ter sobre o resto do globo. No entanto, atualmente o debate a respeito de
um modelo de gestão cultural baseado no paradigma da Democracia Cultural permite
repensar o papel dos Museus e do Patrimônio enquanto campos que contribuem para a
garantia dos direitos culturais, para promover a cidadania entre os diferentes grupos
culturais.
Palavras-chave: democracia cultural, modernidade, museologia, museus, património.

CULTURAL DEMOCRACY, MUSEUM AND HERITAGE: RELATIONS FOR THE GUARANTEE OF
CULTURAL RIGHTS
Abstract: This article carries out a review of the literature about the relations between
Cultural Democracy, Museums, Heritage and Modernity, trying to understand the
challenges that such concepts introduce to the actions of Cultural Democracy. Museology
is therefore understood as a field of knowledge that assigns value, creates narratives and
is furthermore a space of power. The field of Museums and Heritage is structured during
the emergence of Modernity, the conquest of America and the Europe’s centralization of
power over the rest of the globe. However, nowadays the debate about a model of cultural
management based on the Cultural Democracy paradigm allows for an understanding of
the role of Museums and Heritage as fields that contribute to the guarantee of cultural
rights, towards promoting citizenship between different cultural groups.
Keywords: cultural democracy, heritage, modernity, museology, museums.
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INTRODUÇÃO
O campo dos Museus, da Museologia e do Patrimônio, como conhecemos hoje, se
estrutura a partir da modernidade enquanto concebida pela Europa, especialmente, pela
França. Nesse sentido, o presente trabalho pretende refletir sobre os conceitos de
cidadania, consumo e garantia de direitos como forma de compreender a relação entre
cidadania e Democracia Cultural, bem como o entrecruzamento do dito debate com os
conceitos de Modernidade e Eurocentrismo. O trabalho1 se interroga quais as
implicações para os Museus e o Patrimônio que ditos campos tenham se estruturado a
partir de um projeto político civilizador europeu. E parte do pressuposto de que tal
reflexão permite a recompreensão do papel dos Museus e do Patrimônio, bem como de
seus usos sociais.
A atual ampliação do conceito de Patrimônio está relacionada a uma ampliação do
conceito de Cultura, os quais passam a ser pensados a partir de sua função enquanto
estruturados das relações sociais e simbólicas dentro de uma dada comunidade. A partir
da segunda metade do século XX, a Cultura, que era antes restrita aos bens e
manifestações da cultura erudita, passa a ser compreendida enquanto campo onde os
seres humanos constroem significados de forma coletiva. Paralelamente a essa
mudança conceitual, altera-se também a concepção de Patrimônio Cultural.
Gradualmente, a noção de Patrimônio vai sendo desvinculada da ideologia francesa do
nacionalismo, na qual o Patrimônio era visto como formador da identidade nacional,
para vincular-se à ideia de Direitos Culturais. A Cultura passa a ser considerada como
um direito básico de todos os seres humanos, bem como a participação do indivíduo na
construção e gestão do Patrimônio Cultural.
A Musealização dos bens patrimoniais é, nesse sentido, entendida como um ato
que reforça a perpetuação de um bem cultural, muitas vezes já patrimonializado, na
sociedade. Compreende-se que a Musealização e a Patrimonialização, ainda que
apresentem objetivos e procedimentos em comum, possuem particularidades práticas
e conceituais que vão determinar a importância de se musealizar bens culturais já

1

Este artigo resulta da conjugação e apresenta resultados parciais de três projetos de pesquisa, a saber
por ordem de execução: 1. Iniciação Científica denominada "Museu e Programa Nacional de Patrimônio
Imaterial: estudo sobre as estratégias de articulação entre os processos de Patrimonialização e de
Musealização no cenário das políticas públicas de salvaguarda dos bens registrados", desenvolvido por
Alice Sampaio Barboza, na qualidade de Bolsista de Iniciação Científica, e coordenado por Elizabete de
Castro Mendonça, na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro; 2. Pós-doutoramento, intitulado
“Documentação em Museu e Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial: um estudo sobre a contribuição
da Gestão Integrada do Patrimônio no processo de Democracia Cultural em museus portugueses e
brasileiros”, desenvolvido por Elizabete de Castro Mendonça, sob a supervisão de Alice Lucas Semedo e
Alexandre Matos, na Universidade do Porto; 3. Mestrado, denominado "Patrimônio Imaterial e Musealização
na América Latina: museus mexicanos e brasileiros", desenvolvida por Alice Barboza Sampaio, sob a
orientação de Marília da Silva Franco, na Universidade de São Paulo.
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patrimonializados como forma de reforçar a salvaguarda de uma referência cultural
(Mendonça, 2015).
A noção de Modernidade enquanto concebida pela Europa, como um momento
histórico no qual passa-se a valorizar a razão e conhecimento científico como única
forma válida de se chegar à verdade, situa-nos perante uma perspetiva em que o
pensamento eurocêntrico equivale razão e verdade como sendo uma mesma coisa. Os
Museus se estruturam nesse contexto como um espaço de conhecimento e de
preservação do saber, simultaneamente, o Patrimônio passa a ser considerado pelo
Estado-Nação moderno como a representação da identidade nacional – e, por vezes, é
confundido com a identidade em si. Os Museus e o Patrimônio foram, por muito tempo,
entendidos também como instrumentos de construção da identidade nacional na
população, instrumentos de “educação” e de “construção do cidadão moderno
civilizado”. Tanto dentro do Estado-Nação, quanto entre Estados, os campos dos
Museus e do Patrimônio estiveram, por muito tempo, a serviço dos processos de
dominação implementados pelo Estado Moderno.
Assim, este trabalho busca ainda refletir o papel dos Museus e do Patrimônio dentro
do marco teórico do sistema mundo moderno. Refletir sobre a compreensão de
modernidade, identidade, colonização, colonialidade; busca, além disso, compreender
de que maneira tais conceitos influenciaram o papel dos Museus, da Museologia e do
Patrimônio, e também visa a entender como tal debate contribui para a ampliação da
democracia como um todo.
Walter Mignolo entende que “os textos que foram escritos e os mapas que foram
traçados sobre o lugar que ocupa América Latina na ordem mundial não se separam de
uma perspectiva europeia que se apresenta como universal”2 (Mignolo, 2007: 17;
tradução das autoras). As identidades e narrativas construídas e reafirmadas pelos
Museus e através da construção do Patrimônio também não se distanciam de tal
perspectiva, que considera a história moderna europeia como universal.
Por sorte, nenhum conhecimento se constrói sozinho, sendo importante, por isso,
frisar que, desde a segunda metade do século XX, a reflexão a respeito dos usos do
Patrimônio e da função social dos Museus e da Museologia foi tema de diversos
profissionais – sendo importante ainda destacar o grande protagonismo da América
Latina e dos países periféricos como um todo na construção de novos referenciais que
dessem conta da amplitude do campo do Patrimônio. Atualmente, tanto a Museologia
como o Patrimônio têm como prioridade absoluta a valorização do ser humano, e sua

No texto original: “los textos que se han escrito y los mapas que se han trazado sobre el lugar que ocupa
América Latina en el orden mundial no se apartan de una perspectiva europea que se presenta como
universal”.
2
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prioridade sobre as “coisas”. O campo do Patrimônio, hoje, entende como sua função a
valorização da diversidade cultural e seu compromisso com a garantia dos direitos
culturais.
A discussão a respeito da relação entre a trajetória da Museologia e do Patrimônio
e seu entrecruzamento com a Modernidade, no entanto, não se esgota com a existência
de ditos referenciais teóricos e compromissos institucionais. Compreendendo que
vivemos ainda em um sistema-mundo que se estrutura para a opressão e para a
dominação, se faz necessário constantemente voltar a refletir as implicações de ditos
campos para a manutenção ou para a contestação de uma estrutura sistêmica de
opressão. A partir do momento em que reconhecemos que vivemos em um mundo em
conflito, e que a cultura diz respeito ao universo simbólico dos indivíduos, é necessário
entendê-la também como um espaço de disputa e em disputa. A Museologia e o
Patrimônio, ao se dedicarem ao campo de ditas relações simbólicas, precisam
constantemente reposicionarem-se diante de tal realidade.
Para tanto, o trabalho parte de uma revisão da literatura sobre a relação Democracia
Cultural, Museus, Patrimônio e Modernidade, tentando compreender os desafios que
tais conceitos apresentam para as ações de Democracia Cultural. Neste sentido, são
estruturados com três eixos centrais de discussão: em um primeiro momento, serão
abordados os conceitos de consumo e cidadania em suas implicações para uma política
cultural baseada no paradigma da Democracia Cultural; em seguida, refletir-se-á sobre
o desenvolvimento do conceito de Modernidade no marco teórico do sistema-mundo
moderno, para então discutir os conceitos de Musealização e Patrimonialização. O
entrecruzamento desses três eixos busca compreender de que maneira o campo dos
Museus e do Patrimônio pode contribuir para a ampliação da democracia e a superação
das desigualdades sistêmicas da sociedade.
CONSUMO, CIDADANIA E DEMOCRACIA CULTURAL
Milton Santos e Nestor Garcia Canclini entendem que, nas sociedades neoliberais, vai
se desenvolvendo gradativamente uma associação entre os conceitos de cidadania e
consumo, uma vez que o ato de participar socialmente de uma comunidade se confunde
com o ato de ter acesso – financeiro – aos seus bens de consumo, lazer, saúde,
educação, etc. A esse processo, no qual a mediação entre o indivíduo e suas
necessidades se desenvolve

através do dinheiro,

Milton Santos denomina

“economização da vida social”, referindo ainda que em ditas sociedades “em lugar do
cidadão, formou-se um consumidor, que aceita ser chamado de usuário” (Santos, 1993:
13; grifo no original). Tendo como consequência a exclusão daqueles que não têm
condições financeiras de participar de tal dinâmica, a economização da vida aprofunda
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a desigualdade social, ao não permitir que a dignidade humana esteja garantida através
dos direitos.

O respeito ao indivíduo é a consagração da cidadania, pela qual uma lista de
princípios gerais e abstratos se impõe com um corpo de direitos concretos
individualizados. (ibidem: 7)

A diferenciação entre Cidadania e Consumo, assim, está no possuir ou não direitos
enquanto indivíduo. A partir do momento que a garantia dos direitos passa pela
mediação financeira, uma significativa parcela da população passa a não ter mais
assegurada tal garantia. No âmbito da cultura, essa divisão social entre aqueles que
possuem e os que não possuem seus direitos assegurados se reflete em uma
hierarquização cultural, onde aqueles que têm condições de consumir e preservar seu
repertório cultural terão mais possibilidades de construir seu repertório simbólico,
enquanto aqueles que não possuem tal condição correm o risco de ter esse repertório
marginalizado e, consequentemente, apagado. O que passa a estar em disputa é, então,
o direito ou não de viver e expressar-se dentro de um conjunto de símbolos e referências
que dão sentido à vida em si.
Canclini entende que, embora as possibilidades e as formas de exercer a cidadania
sempre tenham estado relacionadas à possibilidade de consumo de certos bens e
serviços, acreditava-se que a participação política equilibraria as diferenças de acesso
inerentes ao sistema econômico (Canclini, 1999). No entanto, a degradação política e
de participação popular faz com que as desigualdades sociais se ampliem e que uma
grande parcela da população já não possa ter acesso aos direitos mais básicos.
As noções de cidadania de Canclini e de Santos se relacionam com aquela noção
proposta por Marshall (1967), na qual trata-se do desenvolvimento de direitos – civis,
políticos e sociais –, dessa forma ser cidadão implica ter e ampliar direitos. Para Chauí,
“graças aos direitos, os desiguais conquistam a igualdade, entrando no espaço político
para reivindicar a participação nos direitos existentes e sobretudo para criar novos
direitos” (Chauí, 2008: 68; grifo no original). Nesse sentido, Maria Cecília Londres
destaca ainda que:

A noção política de cidadania envolve, atualmente, uma gama diversificada de
direitos: direitos políticos (de primeira geração, fundados no valor da liberdade);
direitos econômicos, sociais e culturais (de segunda geração, fundados no valor
da igualdade); e direitos de solidariedade (de terceira geração, fundados no valor
da fraternidade). (Londres, 2005: 72)
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A associação entre cidadania e consumo se reflete nas políticas públicas para a
área da cultura, através do que Marilena Chauí denomina “tradição neoliberal”, na qual
“a tradução administrativa dessa ideologia é a compra de serviços culturais oferecidos
por empresas que administram a cultura a partir dos critérios do mercado, alimentando
privilégios e exclusões” (Chauí, 1993: 13). No Brasil, por exemplo, essa linha de política
cultural teve seu ápice no governo de Fernando Henrique Cardoso, tendo como ministro
Francisco Weffort, marcando o que Rubim denomina uma “fase de ausência” do Estado
na Política Pública para Cultura (Rubim, 2008). Calabre, ao tratar o histórico das
políticas culturais no Brasil, complementa ainda que a gestão FHC/Weffort foi “o
momento de consagração desse novo modelo que transferiu para a iniciativa privada,
através da lei de incentivo, o poder de decisão sobre o que deveria ou não receber
recursos públicos incentivados” (Calabre, 2007: 95; grifo no original). É o debate em
torno do poder de decisão nas políticas culturais que vai demarcar a diferenciação entre
uma política pública que entende a cultura como um bem de consumo e a política pública
que entende a cultura como um direito do cidadão.3 E é justamente nessa vinculação
entre cultura, cidadania e democracia como poder de decisão que se estruturaram as
bases para o paradigma da Democracia Cultural.
O paradigma da Democracia Cultura é um modelo de gestão da cultura que começa
a ser trabalhado no final da década de 1960, na França, e tem como base a noção de
direitos culturais, quando a ONU reconhece o direito à cultura e à participação do
indivíduo na vida cultural da comunidade como direitos básicos do ser humano, que
devem ser garantidos por todos os Estados-membros. É essa mudança na forma de
compreender o direito à vida cultural do indivíduo e dos grupos, presente na noção de
Direitos Culturais, que vai embasar as mudanças na forma de se pensar as políticas
públicas para a cultura. Nesse sentido, Isaura Botelho explicita que:

A vida cultural do indivíduo não se faz apenas através do uso do chamado tempo
livre e do dispêndio de dinheiro, mas comporta também atitudes em períodos em
que o que domina não parece ser cultural, como o tempo do trabalho, do
transporte, por exemplo. (Botelho, 2001: 73)

É dentro dessa percepção na qual a cultura é tida como um direito do ser humano
que, a partir do ano de 1968, vai se começar a pensar a Democracia Cultural. O
paradigma da Democracia Cultural se desenvolve a partir de uma reflexão e crítica dos
3

Marilena Chauí propõe, em oposição à "tradição neoliberal", uma política cultural baseada na Cidadania
Cultural; que partiria de quatro premissas: a) uma definição de cultura que ultrapasse as belas-artes; b)
uma definição democrática de política cultural como direito de todos os cidadãos; c) uma definição de cultura
como trabalho da criação; d) uma definição de sujeitos sociais como sujeitos históricos (Chauí, 1993: 27).
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projetos para a área de cultura que se baseavam no paradigma da Democratização da
Cultura.
A diferenciação entre Democratização da Cultura e Democracia Cultural se faz
necessária, uma vez que tais termos são, frequentemente, usados como sinônimos.
Isso se dá especialmente pela possibilidade de compreensão do termo democratização
como o processo de ampliação da democracia e que incluiria, portanto, a participação
de diversos setores da sociedade na tomada de decisões a respeito das políticas
culturais a serem implementadas. No entanto, no âmbito das políticas públicas, tais
paradigmas “apresentam perspectivas díspares e, em certo sentido, até opostas, de
política cultural” (Lopes, 2009: 3).
O paradigma da democratização da cultura tem início na França com a criação do
Ministério de Assuntos Culturais da França, em 1959. Essa instituição buscava
organizar o campo cultural através de uma política cultural de intensa intervenção estatal
(Lacerda, 2010). No entanto, as políticas de democratização da cultura tinham como
enfoque a necessidade de “criar condições de acesso”, ou seja, essas políticas visavam
a ampliar a distribuição da cultura ocidental entre as classes populares como forma de
levá-las à erudição (Botelho, 2001). As políticas de democratização da cultura tinham,
dessa forma, um caráter intensamente vertical, hierarquizado e centralizador (Rubim,
2008). Isso se dava porque consideravam como “cultura” essencialmente o que era a
cultura erudita, legitimada pelas elites, desconsiderando assim a cultura popular e a
diversidade cultural. Ainda segundo Lacerda (2010), o paradigma da democratização da
cultura apresentava também o problema de considerar o público como homogêneo, e
sua função diretamente relacionada com a fruição da produção cultural:

O paradigma da democratização cultural considera que somente a fruição, quanto
momento do sistema cultural, contribui para a formação do capital cultural do
indivíduo, desprezando a relevância de processos de produção cultural para a
constituição desse capital. (ibidem: 4)

O Ministério de Assuntos Culturais, confiado por De Gaulle a André Malraux, foi
idealizado como responsável do projeto civilizador francês, no qual “a Arte e o Grande
Patrimônio eram concebidos como uma espécie de substitutos funcionais da religião”
(Lopes, 2009: 2). O projeto político de Malraux, assentado no que passa então a se
denominar Democratização Cultural, estava fortemente pautado nos valores do
Iluminismo e no imaginário da Revolução, sendo importante, portanto, destacar que:
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[…] a ideologia das Luzes toma a cultura no singular, enquanto totalidade,
entidade que se opõe intrinsecamente à Natureza constituindo o cariz distintivo da
humanidade e, por conseguinte, aproximando-se do processo civilizacional,
centrando-se a cultura no afinamento das disposições individuais e a civilização
nas dinâmicas coletivas. (ibidem: 3)

Nesse sentido, Lopes destaca como características da democratização da cultura:
a) “concepção descente da transmissão cultural”, isto é, a cultura é transmitida a partir
de uma pequena elite de especialistas renomados para amplos grupos populacionais;
b) “concepção paternalista das políticas culturais”, na qual o Estado levaria a cultura e
a civilização à população, entendida como consumidores passivos e não enquanto
agentes que integram e reinterpretam os bens culturais; c) “concepção fortemente
hierarquizada de cultura”, dividida entre cultura erudita, cultura de massas e cultura
popular, das quais somente a primeira seria possuidora de valor patrimonial; d)
“concepção arbitrária do que é ou não é cultura”, demarcada nos moldes iluministas,
negando-se a possibilidade de compreensão da cultura enquanto diversidade de
manifestações (Lopes, 2009: 4; grifo no original). O autor entente ainda que a
publicação, em 1966, da obra O amor pela arte, de Bourdieu, Darbel e Schnapper, vai
ter um grande papel na mudança de paradigmas para a gestão cultural. A obra seria, na
visão de Lopes, determinante para a contestação das políticas baseadas na
democratização da cultura. Isso porque o estudo desenvolvido por Bourdieu, Darbel e
Schnapper teria colaborado para ampliar a compreensão de que as diferenciações no
acesso à cultura entre distintos grupos não eram de ordem material, mas de ordem
simbólica (Lopes, 2009). A partir dessas reflexões e do impacto dos movimentos
estudantis de 1968, o Conselho da Europa passa por uma reorientação entre 1970 e
1974, concluindo então que “a cultura não é apenas um bem de consumo, mas também
um espaço para que os cidadãos possam formar a sua própria cultura” (ibidem: 5). É
dentro dessa percepção, na qual a cultura é tida como um direito do ser humano, que
se começa a pensar a sua gestão por meio de um paradigma de Democracia Cultural.
É importante, no entanto, destacar que, apesar das muitas críticas, o paradigma da
democratização da cultura “teve um papel crucial na formação de paradigmas para a
formulação de políticas culturais em todo o mundo, sendo até os dias atuais norteador
de ações que constituem a atuação de muitos órgãos públicos e privados” (Lacerda,
2010: 5). Os movimentos da França de 1968 começam a questionar diretamente o
protagonismo do Estado na gestão cultural e o acusam diretamente de utilizar uma
definição elitista de cultura. Demandava-se, nesse momento, que se ampliasse a
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participação popular na gestão dos bens culturais, bem como uma ampliação do
conceito de cultura utilizado por essas políticas.
A partir das constantes críticas ao modelo de gestão cultural baseado no paradigma
da democratização da cultura, a França e a UNESCO começam a difundir, a partir de
1968, um novo modelo, esse por sua vez baseado no da Democracia Cultural (Lacerda,
2010). Isaura Botelho refere de maneira muito interessante como se dá essa mudança,
e como o respeito à diversidade cultural é um ponto nodal nesse processo:

Hoje, parece claro que a democratização cultural não é induzir 100% da população
a fazerem determinadas coisas, mas sim oferecer a todos […] a possibilidade de
escolher entre gostar ou não de algumas delas, o que é chamado democracia
cultural. […] isso exige uma mudança de foco fundamental, ou seja, não se trata
de colocar a cultura (que cultura?) ao alcance de todos, mas de fazer com que
todos os grupos possam viver sua própria cultura. (Botelho, 2001: 82)

Alice Lacerda complementa ainda que, no modelo proposto pelo paradigma da
democracia cultural, o ponto central da forma de atuar do Estado está em que “é o
entendimento da diversidade cultural como estratégia para formulação de políticas
culturais” (Lacerda, 2010: 7). A autora pontua ainda que esse segundo modelo parte de
uma noção menos verticalizada das políticas para a cultura; entende a necessidade de
participação de outros setores da sociedade; favorece o desenvolvimento de
expressões culturais locais; aproxima a sociedade e o setor público; reconhece a
pluralidade de públicos e a diversidade de suas visões e interesses (Lacerda, 2010).
Nesse sentido, é importante complementar ainda, com a compreensão de Lopes, para
quem “a democracia cultural enquanto empowerment por parte das populações” (Lopes,
2009: 5) e que:
[…] o empowerment, com clara ressonância marxista, pretende transformar os
sujeitos em protagonistas activos da sua própria história sem perder, todavia, o
enfoque privilegiado do quotidiano: das suas tensões, experiências e pulsões
(clara influência da escola de Paulo Freire). A auto-consciência é um processo
social indispensável para combater a dominação social e cultural. (Lopes, 2009: 6)

O mesmo autor entende, dessa maneira, que a estruturação de uma política cultural
baseada no paradigma da Democracia Cultural precisaria basear-se em alguns
princípios: a) a negação dos usos hierarquizados da cultura, no qual o autor entende a
perpetuação de uma violência simbólica; b) a convergência da democracia cultural tende
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ao mesmo tempo para um direito individual e coletivo à cultura, o qual se encontra
“centrado na própria ideia de liberdade: só há democracia cultural na dignificação social,
política e ontológica de todas as linguagens e formas de expressão cultural” (Lopes,
2009: 9); c) a existência de uma transversalidade na criação, distribuição e recepção
dos bens culturais.
Dessa forma, o paradigma da Democracia Cultural, ainda que tendo se
desenvolvido a partir do paradigma da Democratização da Cultura, vai confrontá-lo ao
argumentar que não se trata mais de levar uma certa cultura tida como superior às
populações desprovidas de cultura. Trata-se agora de reconhecer que toda população
tem sua cultura, que ela está presente em todos os aspectos da vida cotidiana, e que
não basta a fruição (a ideia de público simplesmente como receptor) da cultura, é
necessário que a criação cultural seja estimulada, que as populações possam
expressar-se culturalmente de maneira democrática e diversa. Trata-se, portanto, de
possibilitar “aos indivíduos a formação de seu próprio capital cultural” (Lacerda, 2010:
11). Dessa forma, “estabelecer a democracia cultural numa sociedade contemporânea
consiste em proporcionar condições que tornem possível o acesso, fruição, produção e
distribuição da cultura por todos os cidadãos” (ibidem: 8). De maneira que fazer Política
Pública para a área da Cultura, dentro do modelo proposto pelo paradigma da
Democracia Cultural, é permitir que as diversas manifestações culturais tenham espaço
dentro das políticas públicas para garantir a salvaguarda de suas referências culturais.
MODERNIDADE E EUROCENTRISMO
Enrique Dussel, em seu texto Europa, modernidade e eurocentrismo, entende a
existência de duas compreensões de Modernidade. A primeira delas difundida pela
Europa, segundo a qual a Modernidade diz respeito a uma busca pela razão e pelo
desenvolvimento. Esse processo teria como marcos históricos e conceituais a Reforma,
o Iluminismo e a Revolução Francesa. Para Dussel, no entanto, tal interpretação é
eurocêntrica, uma vez que “indica como pontos de partida para a ‘Modernidade’
fenômenos intra-europeus, e seu desenvolvimento posterior necessita unicamente da
Europa para explicar o processo” (Dussel, 2005: 27). Para o autor, a dominação da
América implementada pela Europa Latina (Portugal e Espanha) em 1492, é
determinante para o início do sistema-mundo moderno. E todos os acontecimentos que
se dão posteriormente na Europa são consequência da mudança do eixo mercantil que
se dá do Mediterrâneo para o Atlântico, de maneira que esta “Europa Moderna, desde
1492, ‘centro’ da História Mundial, constitui, pela primeira vez na história, a todas as
outras culturas como sua ‘periferia’”(Dussel, 2005: 27; grifo no original). Anibal Quijano,
por sua vez e de maneira complementar, compreende que a conquista da América inicia
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“um inteiro universo de novas relações materiais e intersubjetivas. [De maneira que] a
partir da América, um novo espaço/tempo se constitui, material e subjetivamente: isso
é o que engana o conceito de modernidade”4 (Quijano, 2000: 206; tradução das
autoras).
Walter Mignolo, por sua vez, na obra La idea de América Latina, compreende a
colonialidade como o outro lado da Modernidade. Para o autor:
O “descobrimento” da América e o genocídio de escravos africanos e indígenas
são parte indispensável da fundação da “modernidade”, uma parte mais
significativa que a Revolução Francesa e a Revolução Industrial. Mais ainda, são
a cara mais oculta, a mais obscura da modernidade: a “colonialidade”. Portanto
implica compreender como nasceu o Ocidente e como se fundou a ordem mundial
moderna.5 (Mignolo, 2007: 18; tradução das autoras)

De tal maneira que não pode existir Modernidade sem colonialidade. O acúmulo de
capital que se dá na Europa e que financia a Revolução Industrial é consequência da
exploração de materiais e vidas humanas na América Latina. Nesse sentido, se faz
importante a distinção feita pelo autor entre “colonialidade” e “colonialismo”:
O colonialismo tem distintas localizações geográficas e históricas. A colonialidade,
em vez disso, é a matriz subjacente de poder colonial que seguiu existindo nos
Estados Unidos, na América do Sul e no Caribe depois da independência.6
(Mignolo, 2007: 92; tradução das autoras)

A colonialidade, portanto, é a dominação intelectual e imaginativa que se dá na
América mesmo depois da independência política. É também a dependência e a
dominação econômica que impedem a autonomia dos países “independizados”. A
colonialidade é o que nos impede de ver a realidade e vislumbrar nosso futuro desde
um ponto de vista que não o eurocêntrico.

No texto original: “un entero universo de nuevas relaciones materiales y intersubjetivas. [De manera que]
a partir de América un nuevo espacio/tiempo se constituye, material y subjetivamente: eso es lo que mienta
el concepto de modernidad”.
5 No texto original: “El ‘descubrimiento’ de América y el genocidio de esclavos africanos e indígenas son
parte indispensable de los cimientos de la ‘modernidad’, una parte más significativa que la Revolución
Francesa y la Revolución Industrial. Más aún, son la cara más oculta, la más oscura de la modernidad: la
‘colonialidad’. Por lo tanto implica comprender cómo nació Occidente y cómo se fundó el orden mundial
moderno”.
6 No texto original: “El colonialismo tiene distintas ubicaciones geográficas e históricas. La colonialidad, en
cambio, es la matriz subyacente de poder colonial que siguió existiendo en Estados Unidos, América del
Sur y el Caribe después de la independencia”.
4
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Abandonar a fantasia de sermos brancos europeus – ou de pretender sê-lo – e
identificar América Latina a partir da sua realidade enquanto ex-colônia é o desafio das
ciências sociais – e, portanto, da Museologia – que se proponham a pensá-la a partir de
um outro paradigma, que não o da Europa. Repensar e questionar o papel das ciências
sociais nesse contexto é de extrema importância, uma vez que o surgimento de ditas
ciências se dá em um contexto em que a Europa buscava diferenciar-se enquanto
sociedade moderna ocidental, através de um domínio das ciências em todas as
disciplinas e da equivalência entre ciência e verdade (Lander, 2005). Para Edgardo
Lander, dessa maneira:
[…] em todo o mundo ex-colonial, as ciências sociais serviram mais para o
estabelecimento de contrastes com a experiência histórica universal (normal) da
experiência europeia (ferramentas neste sentido de identificação de carências e
deficiências que têm de ser superadas), que para o conhecimento dessas
sociedades a partir de suas especificidades histórico-culturais. (ibidem: 14)

Desconectar as ciências sociais do paradigma eurocêntrico e localizá-las dentro do
âmbito da crítica decolonial, se faz, portanto, essencial para repensar as possibilidades
libertárias para a América Latina. Uma vez que tais ciências surgem como forma de
dominação epistemológica das demais sociedades, urge realocá-las de forma que se
permita o questionamento da própria ordem capitalista.
A mudança de paradigmas é parte essencial de uma nova forma de pensar América
Latina. Enrique Dussel, nesse sentido, vai questionar, em seu livro Ética de liberación,
o paradigma eurocêntrico de modernidade, no qual a Modernidade europeia seria um
sistema independente autopoiético e autorreferente. Em contrapartida, Dussel parte de
um paradigma mundial, no qual a Modernidade não é um sistema independente, mas
uma parte do sistema-mundo moderno, no caso, seu centro.
A Modernidade, então, é um fenômeno que se vai mundializando […]. A
Modernidade, então, seria para este paradigma mundial um fenômeno próprio do
“sistema” com “centro-periferia”. Esta simples hipótese muda absolutamente o
conceito de Modernidade, sua origem, seu desenvolvimento e sua atual crise; e,
por isso, também o conteúdo da Modernidade tardia ou pós-modernidade.7
(Dussel, 1998: 51; tradução das autoras)
No texto original: “La Modernidad, entonces, es un fenómeno que se va mundializando […]. La
Modernidad, entonces, seria para este paradigma mundial un fenómeno propio del ‘sistema’ con ‘centroperiferia’. Esta simples hipótesis cambia absolutamente el concepto de Modernidad, su origen, su desarrollo
y su actual crisis; y, por ello, también el contenido de la Modernidad tardía o posmodernidad”.
7
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A mudança nos paradigmas de compreensão da América Latina é parte essencial
do projeto decolonial e está presente em diversos autores do pensamento social
contemporâneo latino-americano. Trata-se, objetivamente, da decolonização do
pensamento e da construção de uma epistemologia que seja efetivamente capaz de
compreender e explicar os fenômenos e as realidades latino-americanas. Sousa Santos
entende que o que se está discutindo não são apenas novas maneiras de fazer política
pública, mas um novo pacto político que contenha uma dimensão de mudança
civilizatória. E que, nesse sentido, tais mudanças se resumem em três conceitos
transicionais: desmercantilizar, democratizar e descolonizar.

Desmercatilizar, democratizar e descolonizar a partir de uma epistemologia do Sul
significa refundar os conceitos de justiça social ao incluir na igualdade e na
liberdade o reconhecimento da diferença (mais além do relativismo e do
universalismo), a justiça cognitiva […] e a justiça histórica (a luta contra o
colonialismo estrangeiro e o colonialismo interno). Quanto mais amplo seja o
conceito de justiça, mais aberta será a guerra da história e da memória: a guerra
entre os que não querem recordar e os que não podem esquecer.8 (Santos, 2010:
131; tradução das autoras).

Nesse contexto, a Modernidade é compreendida como um processo que inicia a
dominação da Europa sobre o restante do globo – através de um processo civilizador.
Enquanto criadora de colonialidade, a Modernidade europeia dá início à divisão do
mundo entre centro e periferia, dando início a um sistema de opressão mundial.
Immanuel Wallerstein, em sua obra Análisis de sistemas-mundo, una introducción,
explicita que o sistema-mundo moderno “é e tem sido sempre uma economia-mundo
capitalista” (Wallerstein, 2005: 17-18; tradução das autoras).9 Na mesma obra,
Wallerstein estrutura ainda uma definição pontual do que entende por capitalismo, sua

No texto original: “Desmercantilizar, democratizar y descolonizar a partir de una epistemología del Sur
significa refundar los conceptos de justicia social al incluir en la igualdad y la libertad el reconocimiento de
la diferencia (más allá del relativismo y del universalismo), la justicia cognitiva [...] y la justicia histórica (la
lucha contra el colonialismo extranjero y el colonialismo interno). Cuanto más amplio sea el concepto de
justicia, más abierta será la guerra de la historia y de la memoria: la guerra entre los que no quieren recordar
y los que no pueden olvidar”.
9 Nessa obra, o autor explica que a “economia-mundo […] é uma grande zona geográfica dentro da qual
existe uma divisão do trabalho e, portanto, de intercâmbio significativo de bens básicos ou essenciais, assim
como um fluxo de capital de trabalho. […] E uma economia-mundo compreende muitas culturas e grupos
(que praticam múltiplas religiões, falam múltiplos idiomas e são diferentes em seus comportamentos
cotidianos). Isto não significa que não tenha desenvolvido alguns padrões culturais comuns, o que
chamaremos geocultura. Significa que nem a homogeneidade política nem a cultura deve ser esperada ou
encontrada em uma economia-mundo. O que unifica com mais força a estrutura é a divisão de trabalho
constituída dentro desta. […] Uma economia-mundo capitalista é uma coleção de muitas instituições, cuja
combinação dá conta de seus processos, todos os quais estão interrelacionados entre si” (Wallerstein,
2005: 17-18).
8
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diferenciação com “sistema comercial”, bem como seu caráter eminentemente
predatório:

O capitalismo não é a mera existência de pessoas ou companhias produzindo
para a venda no mercado com a intenção de obter lucro. Tais pessoas ou
companhias existiram por milhares de anos por todo o planeta. Tampouco é
definição suficiente a existência de pessoas assalariadas. O trabalho remunerado
tem sido conhecido por milhares de anos. Nos encontramos em um sistema
capitalista somente quando o sistema dá prioridade à incessante acumulação de
capital.10 (ibidem: 17)

Tal diferenciação se faz essencial para compreender em que sentido o sistemamundo moderno capitalista faz com que a vida dos indivíduos seja de menor prioridade
frente à necessidade incessante de acumulação de capital. Ao mesmo tempo nos
permite compreender de que maneira diferentes formas de opressão na atualidade têm
na verdade um mesmo foco de opressão: o sistema-mundo moderno enquanto
economia-mundo capitalista.11
Ainda que a vivência cotidiana da dominação tenha um caráter pessoal e de
profunda singularidade em função da experiência pessoal de cada um, tal processo tem
relação com a realidade e com a opressão que se vive. No entanto, a opressão na
América Latina – e na periferia mundial como um todo – não é compreensível senão a
partir de uma visão sistêmica do processo de desenvolvimento da Modernidade em sua
expansão global. Ainda que as vivências de dominação sejam um processo individual e
singular, somente a compreensão de tais processos de uma maneira geral é capaz de
permitir sua compreensão e futura superação.
A opressão que se vive na cotidianidade é vivida através da realidade individual de
acordo com a “posição” que se ocupa nessa sociedade, na qual uns têm mais direitos e
são “mais humanos” que outros. Uma mulher negra vive a opressão a partir da
dominação do machismo e do racismo; um homem pobre, a partir da incapacidade de
No texto original: “El capitalismo no es la mera existencia de personas o compañías produciendo para la
venta en el mercado con la intención de obtener una ganancia. Tales personas o compañías han existido
por miles de años a lo ancho y a lo largo del planeta. Tampoco es definición suficiente la existencia de
personas asalariadas. El trabajo remunerado ha sido conocido por miles de años. Nos encontramos en un
sistema capitalista sólo cuando el sistema da prioridad a la incesante acumulación de capital”.
11 O autor entende que os movimentos sociais na atualidade vão adquirindo um caráter antissistêmico ao
reconhecer a existência de um mesmo foco de opressão. O autor destaca que, a partir desse momento,
(1968) é possível observar tanto uma mudança nos objetivos dos movimentos (que deixam de buscar a
comunidade futura igualitária, para buscar mudanças na realidade imediata), quanto em sua estrutura, que
deixa de ser centralizada para adquirir uma estrutura mais rizomática. É o que ele chama “um movimento
de movimentos”, o qual – ainda que de estrutura rizomática – tem como característica essencial tal
consciência de ter em comum uma mesma fonte de opressão a ser combatida em seus mais diversos
efeitos sobre a vida das pessoas (Wallerstein, 2008; tradução das autoras).
10
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participar nos processos de gestão da sociedade; um descendente indígena, a partir da
deslegitimação de sua identidade e estrutura social, etc. Mas, em todos esses casos, é
somente uma das estruturas de opressão; trata-se, como compreende Wallerstein, de
uma opressão consequente do sistema-mundo moderno.
MUSEUS, MUSEOLOGIA E PATRIMÔNIO
O campo dos Museus e da Museologia está profundamente vinculado ao campo do
Patrimônio, possuindo objetivos e formas de trabalho em comuns. No entanto, é
importante frisar que possuem também especificidades diversas na sua forma de
atuação.
A Musealização, no contexto desse trabalho, é compreendida como o conjunto de
processos através dos quais um objeto passa a ser alvo da cadeia museológica
(Desvallées e Mairesse, 2013) e no qual se pode observar a atuação do poder simbólico
(Lima, 2016). Trata-se de uma cadeia de procedimentos12 e também de um conceito
social, que atribui um novo valor cultural ao bem musealizado (Brulon, 2016; Lima,
2016).
No campo do Patrimônio, por sua vez, a trajetória tem caminhos similares. Françoise
Choay, em Alegoria do Patrimônio, entende que o conceito de Patrimônio tem sua
origem relacionada “às estruturas familiares, econômicas e jurídicas de uma sociedade
estável, enraizada no espaço e no tempo” (Choay, 2006: 11). No entanto, é no final do
século XVIII, com a Revolução Francesa, que o conceito de Patrimônio começa a se
aproximar das compreensões que tem atualmente. A ideia de Patrimônio deixa então
de estar vinculada à propriedade do indivíduo para vincular-se à ideia do “agente
coletivo”; o Estado francês como representante do povo, da nação, é o elemento
determinante para a caracterização de um bem enquanto patrimônio cultural (Lima,
2012: 34). Estabelecer quais bens conformam o patrimônio histórico e artístico passa,
então, a ser uma prática dos Estados modernos. Através de um processo de seleção –
e através de instrumentos jurídicos – os Estados modernos passam a determinar quais
bens constituem o patrimônio histórico e artístico, tendo em consideração seu valor
enquanto símbolos da nação, esses bens passam então a ser alvo de medidas de
proteção (Londres, 2005: 21).
Choay entende ainda que é no contexto da Revolução Francesa que tem início “a
invenção da conservação do monumento histórico com seu aparelho jurídico e técnico”

Devallées e Mairesse entendem “a musealização, como processo científico, compreende
necessariamente o conjunto das atividades do museu: um trabalho de preservação (seleção, aquisição,
gestão, conservação), de pesquisa (e, portanto, de catalogação) e de comunicação (por meio da exposição,
das publicações, etc.) ou, segundo outro ponto de vista, das atividades ligadas à seleção, à indexação e à
apresentação daquilo que se tornou musealia” (Desvallées e Mairesse, 2013: 57-58).
12
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(Choay, 2006: 95). A noção de Patrimônio, nesse momento, está profundamente
vinculada à ideologia francesa do nacionalismo, na qual a construção do patrimônio tem
como objetivo a formação da identidade nacional (Londres, 2005). Reginaldo Gonçalves
em Retórica da perda: os discursos do patrimônio cultural no Brasil, entende que, no
âmbito das narrativas nacionais, “uma nação torna-se o que ela é na medida em que se
apropria do seu patrimônio” (Gonçalves, 1996: 24). Maria Cecília Londres, dessa
maneira, compreende que:

A constituição de patrimônios históricos e artísticos nacionais é uma prática
característica dos Estados modernos que, através de determinados agentes,
recrutados entre os intelectuais, e com base em instrumentos jurídicos
específicos, delimitam um conjunto de bens no espaço público. Pelo valor que lhes
é atribuído enquanto manifestações culturais e enquanto símbolos na nação,
esses bens passam a ser merecedores de proteção, visando a sua transmissão
às gerações futuras. (Londres, 2005: 21)

No entanto, se faz importante destacar que, a partir da segunda metade do século
XX,

tem início uma ampliação do conceito de patrimônio histórico e artístico, por meio

da reflexão sobre suas funções; desta forma, passa-se a valorizar “uma concepção mais
ampla de patrimônio cultural, não mais centrada em determinados objetos […] e sim em
uma relação da sociedade com sua cultura” (Londres, 2003: 67). Essa reflexão a
respeito do patrimônio cultural está relacionada a uma redefinição da própria ideia de
cultura, que passa a ser entendida como “o conjunto de processos onde é elaborada a
significação das estruturas sociais, onde elas são reproduzidas e transformadas
mediante operações simbólicas”13 (Canclini, 1990: 25; tradução das autoras). Dessa
maneira, faz-se importante ressaltar que, atualmente, o debate a respeito do papel dos
Museus e do Patrimônio está voltado para sua função social no marco teórico dos
“direitos culturais”. Nele, a cultura é vista como um direito básico de todos os seres
humanos, bem como a participação do indivíduo na construção e gestão do patrimônio
cultural.
Os processos de Musealização e de Patrimonialização estão profundamente
relacionados e se caracterizam por procedimentos e finalidades em comum. Ambos
processos compreendem a valorização seletiva e de atribuição de valor a uma
referência cultural (Mendonça, 2015; Lima, 2015; Desvallées e Mairesse, 2013).

No texto original: “el conjunto de procesos donde se elabora la significación de las estructuras sociales,
se las reproduce y transforma mediante operaciones simbólicas”.
13
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Em Museologia-museu, patrimônio, patrimonialização e musealização: ambiência
de comunhão, Diana Lima contextualiza a longa trajetória que estabelece a relação
existente entre Patrimônio-Patrimonialização e Museologia-Museu-Musealização,
afirmando que sempre houve grande ação do campo museológico em favor das
questões de Patrimônio:

O ponto de união [entre Museologia e Patrimônio] se construiu conforme vários
aspectos históricos amalgamados à imagem da preservação sustentada, por sua
vez, pelo procedimento conceitual e prático instaurador da tutela consolidada nos
processos da Patrimonialização e da Musealização como representações do
poder simbólico. (Lima, 2012: 45)

No âmbito da Museologia, Diana Lima (2016) e Bruno Brulon (2016) se embasam
nas reflexões de Pierre Bourdieu14 para compreender a Musealização como um
procedimento no qual é possível observar a intervenção do “poder simbólico”. Para Lima
e Brulon, a atuação do poder simbólico sobre a construção do “capital cultural”,15
também se dá no processo de Patrimonialização, no entanto, entende-se que a atuação
da cadeia museológica própria do processo de Musealização vai configurar as
particularidades dessa construção dentro do campo da Museologia.
Brulon (2016) e Lima (2016) dialogam ainda ao compreenderem que a
Musealização atribui um novo valor cultural ao bem musealizado. Para Lima, o bem
cultural musealizado ingressa em “uma nova categoria conceitual e funcional” por meio
da qual se lhe assegura a esse bem “um novo valor, um atributo cultural que lhe é dado,
melhor dizendo, determinando a condição de bem cultural, bem simbólico por
excelência” (2016: 31). Brulon, por sua vez, entende que ao serem selecionados para o
processo de Musealização, os bens culturais “não morrem totalmente para a sociedade
de onde vêm; na verdade, adquirem uma nova vida social, ou iniciam uma nova etapa
em suas trajetórias” (2016: 40).
Os processos de Musealização e de Patrimonialização estão sendo, no contexto
desse trabalho, analisados enquanto ações realizadas pelo Estado ou por instituições
culturais, nas quais tais ações constroem narrativas de identidade através de ditos
14

Lima (2016: 28) complementa ainda que através da Musealização se dá ainda um processo de
apropriação das manifestações culturais, ou seja, que “estamos falando de apropriação de cunho cultural
cuja interferência representa uma ideia – o mesmo que uma imagem, um pensamento – sustentada por um
discurso de agentes, entidades e profissionais, sedimentada em interpretações qualificadoras dotadas de
atributos que estabelecem valores e caracterizam o elemento objeto da musealização, destacando-o”.
15
Lima (2016: 29) entende que essa “construção acumulada de saberes (e poderes…) tem sua dimensão
avaliada e referendada por um grau de reconhecimento da atividade cultural, a “competência” do campo
[...], dos seus profissionais e que se associa ao domínio da especialidade modelada”. Para tratar de
competência do campo, a autora se baseia em Bourdieu (1989: 61).
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processos. Nesse contexto, se faz importante destacar que, exclusivamente no âmbito
da ação do Estado sobre o Patrimônio, a Patrimonialização é compreendida como o ato
jurídico com o qual “o Estado declara um fato cultural como patrimônio nacional e passa
a tratá-lo como bem cultural de interesse público. Patrimonializar pode ser
compreendido como um ato jurídico tanto como político” (Vianna e Teixeira, 2008: 122).
De maneira mais ampla, o trabalho compreende a Patrimonialização segundo a
definição de Lima (2012: 34), na qual trata-se do “ato que incorpora à dimensão social
o discurso da necessidade do estatuto da Preservação”. A Preservação, tanto no campo
da Museologia quanto do Patrimônio, se justifica na transmissão desse bem cultural e
de seus valores às gerações futuras. Nesse sentido, Lima (2016: 32) entende ainda que
o processo de Musealização “baseia-se no objetivo de preservar, conservar” (Lima,
2016), enfatizando que a ação de preservar se sustenta na concepção de que os bens
culturais musealizados configuram um patrimônio coletivo. É possível traçar um paralelo
com a percepção de Brulon sobre a Musealização, uma vez que, para o autor, o princípio
da Musealização está na ideia de um “guardar para transmitir” (Godelier, 2007: 85 apud
Brulon, 2016: 40; grifo das autoras). Baseando-se nesse preceito, Brulon vai afirmar a
Musealização enquanto um conceito social.
O processo de Musealização, quando compreendido como um conceito social,
reitera a responsabilidade do campo da Museologia a respeito dos usos sociais do
Patrimônio e da Cultura. Ditos processos não são externos à estrutura social, pelo
contrário, estão profundamente entrelaçados à tal estrutura e são utilizados como forma
de construção do projeto de sociedade. De maneira que Marilena Chauí, ao defender a
relação entre políticas culturais e suas consequências para a ampliação de uma
democracia efetiva,16 entende que, “numa sociedade de classes, de exploração,
dominação e exclusão social, a cultura é um direito do cidadão, direito de acesso aos
bens e obras culturais, direito de fazer cultura e de participar das decisões sobre a
política cultural” (Chauí, 2008: 61). A partir de uma análise crítica das políticas culturais
no país, a autora posiciona o papel da cultura – bem como das políticas e da gestão
cultural – dentro dos conflitos sociais para, a partir de então, compreender e defender
sua função emancipadora.
A partir do momento que compreendemos a cultura enquanto “o campo em que os
sujeitos humanos elaboram símbolos e signos, instituem as práticas e os valores […]

16

A autora defende que a construção da democracia social é aquela que permite a revindicação e criação
de novos diretos, de maneira que “uma sociedade […] é democrática quando, além de eleições, partidos
políticos, divisão dos três poderes da república, respeito à vontade da maioria e das minorias, institui algo
mais profundo, que é condição do próprio regime político, ou seja, quando institui direitos e que essa
instituição é uma criação social, de tal maneira que a atividade democrática social realiza-se como um
contra-poder social que determina, dirige, controla e modifica a ação estatal e o poder dos governantes”
(Chauí, 2008: 69).

31

Democracia cultural, museu e patrimônio: relações para a garantia dos direitos culturais

determinando o sentido da vida e da morte e das relações entre o sagrado e o profano”
(Chauí, 2009: 28-29), se faz importante questionar qual compreensão uma dada
sociedade tem de si e dos outros, bem como da realidade e de seu projeto político para,
a partir de então, compreender os usos que essa sociedade faz da Cultura e do papel
da Museologia e do Patrimônio dentro dessas construções. Os campos da Museologia
e do Patrimônio não podem se ausentar de dita discussão. Fazê-lo implicaria negar seu
papel social, ou confirmar-se enquanto instrumentos na manutenção de uma estrutura
desigual e exploratória. Refletir a Cultura, a Museologia e o Patrimônio, a partir da
realidade latino-americana e dentro do pensamento crítico,17 permite repensar os
procedimentos realizados por essas áreas, bem como propor usos libertários para elas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Modernidade marca o início do processo de dominação por parte da Europa sobre
todo o globo. Dá-se início ao sistema-mundo moderno e cria-se, a partir de então, a
divisão entre centro e periferia em escala mundial. É importante destacar, nesse sentido,
que a periferia mundial – o que é América Latina, África e Ásia – configura 85% da
população global, enquanto Europa e Estados Unidos, ainda que dirijam o destino e o
conhecimento mundial, não representam mais que 15% dessa população (Dussel,
1998). Tal desproporção populacional obriga a questionar o protagonismo que a Europa
tem ainda hoje na criação de diretrizes para a Cultura, a Museologia e o Patrimônio. De
qual realidade se fala, quando se pensa tais áreas a partir desse referencial? Quem está
efetivamente sendo atendido? A partir de qual sociedade se está pensando os usos
sociais do Patrimônio e da Cultura e o que está se buscando alcançar quando falamos
da Musealização enquanto um conceito social? Guardar para quem? Para quem se quer
transmitir?
Compreender a Musealização enquanto um conceito social e defender os usos
sociais do Patrimônio implica obrigatoriamente uma reflexão a respeito de qual
sociedade se está falando. Se faz necessário, portanto, posicionar a reflexão a partir da
realidade latino-americana para repensar o papel dos Museus, da Museologia e do
Patrimônio dentro desse contexto. Compreender que a construção de narrativas a
respeito da realidade tem se dado desde 1492 a partir de uma visão de mundo

Dussel entende que “O pensamento crítico é em última instância material e negativo […]. Mas a
“negatividade” emerge, se apresenta, se descobre […] a partir da ‘positividade’” (Dussel, 1998: 370), e que
“É ‘criticável’ o que não permite viver. Por sua parte a vítima é inevitável. Sua inevitabilidade deriva do fato
de que é impossível empiricamente que uma norma, ato, instituição ou sistema de eticidade sejam perfeitos
em sua vigência e consequência. É empiricamente impossível um sistema perfeito […]. Para que existisse
um tal sistema perfeito se necessitaria uma inteligência infinita para ser gestionado. Como isto é impossível,
há inevitavelmente ‘vítimas’ […]. Ou seja, o ‘fato’ de que haja vítimas em todo sistema empírico é categórico,
e por isso a crítica é sempre necessária” (ibidem: 369; tradução das autoras).
17
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eurocêntrica, ressalta a importância de posicionar os campos da Museologia e do
Patrimônio dentro do pensamento crítico – e, portanto, negativo. Significa negar a
construção de realidade que é narrada a partir de uma visão que universaliza a história
europeia enquanto história da humanidade para pensar as especificidades de cada
contexto social. Mas significa, também, pensar o que esses contextos têm em comum.
Compreender o mundo em que vivemos enquanto um sistema-mundo capitalista
significa, em grande medida, compreender que, apesar das especificidades de cada
comunidade, o foco de opressão é o mesmo. Dessa maneira, as periferias mundiais –
e os oprimidos como um todo – têm mais semelhanças que especificidades quando se
trata de combater a opressão. Trata-se, em grande medida, de defender a vida humana
e, para tanto, é necessário pensar qual é hoje a realidade dessa humanidade.
A relação entre Cultura e Democracia em uma sociedade é uma expressiva
característica da existência ou não de um efetivo regime de direitos e de ampliação
desses direitos. Não apenas porque o direito à Cultura é marca de uma sociedade
democrática, mas principalmente porque uma sociedade democrática tem de possuir
obrigatoriamente uma cultura democrática. Se compreendermos a Cultura como o total
das relações e significações humanas em uma dada sociedade, compreende-se que a
Democracia está dentro da Cultura, e não o contrário. No entanto, a dinâmica existente
entre Cultura e Democracia é retroalimentada, quer dizer, é possível ampliar a
Democracia através de um projeto de política cultural. De forma que o Estado, ao
estruturar uma política pública cultural baseada no paradigma da Democracia Cultural,
possibilita a ampliação da estrutura democrática; e um Estado que tem um projeto
político de ampliação da Democracia vai, necessariamente, possibilitar a autogestão
das comunidades e dos indivíduos sobre sua estrutura cultural, ou seja, estruturar a
Democracia Cultural. Assim, da mesma maneira que a Democracia leva à Democracia
Cultural; a Democracia Cultural leva à ampliação da Democracia.
Nessa discussão entre Cultura e Democracia é necessário afirmar três pontos
fundamentais: o primeiro, que “democracia não é o regime do consenso, mas do
trabalho dos e sobre os conflitos” (Chauí, 2008: 68); em segundo lugar, que “a sociedade
de classes institui a divisão cultural” (ibidem: 58); e, por último, que “afirmar a cultura
como um direito é opor-se à política neoliberal, que abandona a garantia dos direitos,
transformando-os em serviços vendidos e comprados no mercado e, portanto, em
privilégio de classe” (ibidem: 66). Dessa maneira, não se trata de construir uma Cultura
uniforme ou de negar os conflitos culturais – ou sociais – de uma comunidade. Nenhuma
comunidade, por menor que seja ela, é uniforme ou está em consenso permanente
sobre sua forma de se gerir ou de gerir sua cultura. Do que se trata é de permitir que
tais conflitos possam emergir de uma maneira não violenta, e sem que uma parcela da
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população suprima a outra. Os conflitos não deixam de existir em uma sociedade
efetivamente democrática, no entanto eles são ainda maiores em uma sociedade de
classes, justamente pela tentativa de omitir a sua existência. E a única forma de omitir
um conflito é através da violência, seja através da brutalidade policial, seja através do
apagamento cultural.
Nesse sentido, estruturar uma política pública para a cultura baseada no paradigma
da Democracia Cultural, significa compreender que esses conflitos existem e dar espaço
para que eles emerjam. Significa compreender a cultura como um direito e retirar a
gestão da cultura da lógica neoliberal. Significa, assim, não acentuar as desigualdades
e os conflitos, mas administrá-los.
Entende-se aqui, portanto, que por vivermos em uma estrutura desigual, de
dominação e de exploração, é necessário pensar qual a possibilidade de atuação
antissistêmica dos Museus, da Museologia e do Patrimônio. Os Museus são instituições
de poder, constroem narrativas e dão voz a grupos, pessoas, governos ou outras
instituições. A Musealização e a Patrimonialização são processos que atribuem valor a
bens culturais – e junto com os bens, aos contextos sociais a que tais bens fazem
referência. Se dão poder e atribuem valor, é essencial questionar a quem esse poder
está sendo dado. Qual população tem tido seu universo simbólico valorizado, narrado,
divulgado e preservado para as futuras gerações? Dessa forma, compreendendo que o
paradigma da Democracia Cultural entende que fazer política pública para a área de
cultura é permitir que diversas manifestações culturais tenham espaço dentro das
políticas públicas para garantir a salvaguarda de suas referências culturais, buscou-se
discutir esse modelo no âmbito dos Museus, da Museologia. Entende-se aqui que os
Museus e a Museologia podem aportar conhecimentos ao debate sobre a Democracia
Cultural e, ao mesmo tempo, repensar seus próprios modelos de gestão cultural e de
diálogo com a população.
A Museologia e os Museus se apresentam, assim, como um forte aliado na busca
pela ampliação da cidadania e para a construção de uma cultura democrática e de
garantia de direitos. A construção do universo simbólico de um grupo e o direito à gestão
de dito universo devem ser garantidos pelo Estado e os Museus, enquanto instituições
culturais a serviço da sociedade, devem estar alinhados com tais premissas.
Tais espaços estão constantemente em disputa e é essencial que assim seja. Da
mesma maneira, é essencial exigir que a voz seja dada aos silenciados, aos que tiveram
sua cultura, sua história e sua visão de mundo apagadas ao longo dos séculos.
Posicionar a Museologia e o Patrimônio em um contexto crítico e em uma prática
libertária para que se abandone definitivamente a trajetória que essas áreas tiveram
enquanto consolidadoras do processo civilizatório europeu, é igualmente essencial.
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Tal discussão não é recente e tão pouco está perto de se esgotar. O que se buscou
realizar foi retornar a pontos nodais da reflexão crítica a partir da realidade latinoamericana para pensar quais as consequências desse referencial para a teoria e prática
dos campos da Museologia e do Patrimônio. Uma reflexão que não se esgota no tempo,
na medida em que não foi superada. E não o foi porque a desigualdade não acabou,
como tampouco foi esgotada a pergunta a respeito dos usos sociais do Patrimônio e
dos Museus. É necessário, portanto, voltar uma e outra vez a afirmá-los enquanto
espaços com obrigações com a sociedade e reposicioná-los novamente no combate a
um sistema gerador de desigualdade e opressão.
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ÓSCAR NAVAJAS CORRAL, JULIÁN GONZÁLEZ FRAILE
LA APLICACIÓN DE LA MUSEOLOGÍA SOCIAL EN ESPAÑA: DESAFÍOS PARA SU
IMPLEMENTACIÓN EN EL SURESTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Resumen: La Nueva Museología fue la parte de la disciplina museológica que se encargó
de potenciar la función social de los museos como herramientas para el desarrollo de las
comunidades y la transformación social. En este artículo se aborda este campo del
conocimiento como la metodología de trabajo para un espacio territorial y una comunidad
concreta. Así, se reflejarán los trabajos realizados en un municipio de ámbito local, Rivas
Vaciamadrid (Madrid, España) y el voluntarismo ciudadano, canalizado a través del
asociacionismo, para la recuperación y puesta en valor de los vestigios de la Batalla del
Jarama de la Guerra Civil Española (1936-1939), con la intención de construir un entorno
de memoria que sea capaz de generar sinergias para el desarrollo cultural, social y
económico.
Palabras clave: Guerra Civil Española, Nueva Museología, Museología Social, proceso
participativo, Rivas Vaciamadrid.

THE APPLICATION OF SOCIAL MUSEOLOGY IN SPAIN: CHALLENGES FOR ITS
IMPLEMENTATION IN THE SOUTHEAST OF THE MADRID REGION
Abstract: New Museology was a part of museology responsible for enhancing the social
function of museums as tools for the development of communities and social
transformation. In the present article, this field of knowledge is presented as the working
methodology for a territorial space and a concrete community. The paper reflects on the
work done in a local municipality, Rivas Vaciamadrid (Madrid, Spain) and citizen
voluntarism, channeled through the association, for the recovery and enhancement of the
vestiges of the Battle of Jarama during the Spanish Civil War (1936-1939). This endeavor
aimed at building a memory environment able to generate synergies for cultural, social and
economic development.
Keywords: New Museology, participatory processes, Rivas Vaciamadrid, Social
Museology, Spanish Civil War.
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LA NUEVA MUSEOLOGÍA. UNA RESPONSABILIDAD

Si nos fijamos esa evolución, y nuestra concepción del museo, fuera de tintes
legendarios se hace desde una visión global con referencia a una época histórica
(la época preindustrial), a una parte del mundo (Europa) y a un sistema social y
cultural (burguesía) que ya habían desaparecido o evolucionado. (Varine-Bohan,
1979: 49)

La historia de los museos es heredera de la idea de ese Mouseion helenístico como un
lugar de enseñanza que alberga los saberes de la humanidad, de las cámaras de
tesoros de la Iglesia medieval y del posterior desarrollo del coleccionismo, así como de
los gabinetes de maravillas de la aristocracia y burguesía, hasta llegar a la
institucionalización del museo en los siglos XVII-XVIII, pasando a ser espacios abiertos y
públicos en el siglo XIX y XX. Quizá lo que más ha destacado de esta historia haya sido
el proceso revolucionario francés de finales del siglo XVIII, que inició un desarrollo de
confiscación de bienes de una minoría para legarlos a una mayoría, algo que marcará
uno de los pilares de los futuros museos: su función social como elementos detentores
de la identidad de una sociedad y un territorio.
En nuestro caso concreto, lo interesante de la historia de la Museología –y por tanto
de los museos– en lo que respecta al carácter social de las instituciones se encuentra
en la mitad del siglo XX, cuando surgió una tendencia en el panorama museológico que
consideraba que el origen de los museos debía mirarse desde otra perspectiva para
potenciar esa función. Según Hugues de Varine-Bohan (1979) debía construirse el
museo desde el análisis de la evolución cultural de cada comunidad o sociedad. Esta
idea es la que llevó a cuestionarse la propia razón de la institución museológica hasta
ese momento. Si revisamos los escritos de autores y profesionales, el museo
institucionalizado tal como había evolucionado y como se entendía a nivel político, social
y profesional era cuestionado como: inútil, que estaba destinado a desaparecer (ibidem),
innecesario (Hudson, 1989), peligroso (Lindqvist, 1994 [1987]), una institución para la
aculturación (Cameron, 1992), un cementerio (Adotévi, 1992 [1971]), espacios para la
transmisión del imperialismo cultural de los Estados (Nicolas, 1985).
En realidad, no se estaba cuestionando tanto el Museo, sino la libertad de decidir a
cada comunidad cómo apropiarse de su memoria material e inmaterial y cómo
denominar ese espacio en el que almacenarla, en el caso de que hubiera que
denominarlo. Esta visión no fue únicamente teórica, sino que vino precedida de
numerosas experiencias que poco a poco fueron marcando la doble vía evolutiva del
museo y de la Museología: la institucional y la alternativa. Los ejemplos más
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emblemáticos y citados por la literatura especializada de la segunda se encontrarán en
el Museo de Niamey (Níger, 1960-70), el Museo del Barrio de Anacostia (Estados
Unidos de América, 1966-67), la Casa del Museo (México, 1960-70), los Museos
Escolares (México, 1972) y el Ecomuseo de Creusot-Montceau-les-Mines (Francia,
1973).
La ruptura entre ambas vías se produjo definitivamente en 1984 cuando se proclamó
la Declaración de Quebec, donde se fundó el Movimiento Internacional para la Nueva
Museología (MINOM). Un movimiento que pretendía una renovación constante de todos
los aspectos que se encontraban en la órbita de los museos y la museología. Si
tomamos las palabras de Iñaki Díaz Balerdi:

Frente al dogma de la participación, se proclamaba la primacía de la participación.
Frente a la institucionalización autoritaria y poco proclive a los cambios, se
defendía la democracia cultural y el dinamismo social. Frente a un sistema
cerrado, se exigía la apertura y la interactividad. Frente al discurso ensimismado,
se buscaba el diálogo enriquecedor. Frente a la categorización del público como
sujeto-pasivo, se reconocía al colectivo social como protagonista-activo de la
Nueva experiencia. Frente a los límites físicos del museo, se hablaba de territorio.
Frente a la especialización, se optaba por la interdisciplinariedad. (2002: 504-505)

La Nueva Museología fue vista con recelo por la Museología tradicional, pero
también con fascinación. Con recelo porque era un movimiento revolucionario,
antisistema y proclamaba valores como: democracia cultural, interdisciplinariedad,
diálogo, participación, sujeto activo, etc. Y fascinación por lo nuevo y los aires de
renovación que traían para unas instituciones anquilosadas en el pasado.
Desde su creación la Nueva Museología ha ido cambiando y metamorfoseándose.
Han surgido nuevas formas de denominación como, por ejemplo, la Museología
Comunitaria más enraizada en los países de América Latina, la Ecomuseología, la
Altermuseología, o la Sociomuseología. Esta última expresión creada en 1993 por
Fernando Santos Neves, coincidiendo con el lanzamiento del primer número de los
Cadernos de Sociomuseología1 (Stoffel, 2012: 8).
En la actualidad se está imponiendo el término de Museología Social como la forma
contemporánea de aglutinar este rico y variopinto panorama dedicado a la función
social, participativa y comunitaria de los museos. De hecho, en no pocas ocasiones se

1

La serie es una iniciativa del Departamento de Museología de la Universidade Lusófona de Humanidades
e Tecnologias de Lisboa, Portugal. Los números publicados pueden consultarse en
http://revistas.ulusofona.pt/index.php/cadernosociomuseologia.
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usa como sinónimo de Nueva Museología y, ésta, como sinónimo de MINOM. La Nueva
Museología ha quedado como la fuente pionera de unos planteamientos y la Museología
Social como la forma de englobar las experiencias que potencien en primer término la
función social de los museos.
NUEVA MUSEOLOGÍA EN ESPAÑA
España, aunque inmersa en esta dinámica mundial, ha seguido un camino de altibajos
en la evolución museológica que acabamos de describir. La historia reciente del país
hizo que hasta los años ochenta del siglo pasado la incorporación de planteamientos
foráneos fuera limitada. La idea de los ecomuseos, como elementos vertebradores de
las políticas territoriales y como dinamizadores de la identidad de una comunidad; o la
puesta en valor del patrimonio por medio de las teorías interpretativas del
estadounidense Freeman Tilde, sería tardía.
No obstante, y a pesar de este clima de aparente “retraso” con el panorama
internacional, se desarrollaron experiencias puntuales que se encontraron dentro de los
planteamientos de la Nueva Museología. Han pasado a la literatura especializada
nacional e internacional experiencias cómo el Ecomuseo de Allariz, el Parque Cultural
del Maestrazgo, o el Ecomuseo de les Valls d’Àneu. Así mismo, algunos de sus
promotores, como Mateo Andrés o Xosé Serra, estarán involucrados en el MINOM
desde su inicio en la década de 1980.
Pero desde 1985 a 1995 España pasó una sequía de productividad. Hasta finales
del siglo XX no se remontó la situación en la creación de instituciones, la mayor parte de
ellas adscritas a la palabra ‘ecomuseo’.2 Está nueva situación de bonanza museística
se debe a varios factores. Por un lado, España dejaba atrás su pasado y, desde que en
1975 se iniciase la democracia, tomaba conciencia de la pluralidad no solo de su
territorio, sino de su nuevo destino comunitario: Europa. Por otro lado, con la
descentralización y la regionalización de las Comunidades Autónomas, sus provincias,
y sobre todo sus liberadas comarcas, entraba de lleno en los programas de desarrollo
local de la Unión Europea. España comenzaba un camino de continua ascensión
económica. Por el contrario, el turismo de sol y playa, punta de lanza del Producto
Interior Bruto nacional (PIB), mostraba síntomas de estancamiento tanto por la limitación
geográfica como por los nuevos destinos turísticos de sol y playa que comenzaban a
emerger en dura competencia en el litoral mediterráneo. Esto, que puede verse como
una desventaja, en el tema que nos ocupa supuso un giro hacia políticas enfocadas al

2

Para tener una visión completa del fenómeno de los ecomuseos en España se pueden acudir a los
documentos producidos por sus propios protagonistas, como los escritos de Xosé Carlos Serra, Jordi Abella,
Ignacio Muñiz, etc., y un compendio del mapa ecomuseológico en Navajas Corral (2012).
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turismo de interior, hacia el patrimonio rural y local que se había dejado de lado tras el
desarrollo económico del país.3
El panorama de la Nueva Museología y de la Museología Social en España ha ido
evolucionando y transformándose de forma pareja a lo que está sucediendo a nivel
internacional. Los planteamientos de la “Museología de la Liberación” han ido calando
en otras iniciativas, incluso institucionales. Están surgiendo nuevas experiencias
autogestionadas (El Proyecto Rey Heredia en Córdoba, por ejemplo) que beben
directamente de este discurso museológico, se han creado nuevas iniciativas
comunitarias que parten de los procesos participativos y de la innovación social (como
el caso de La Ponte-Ecomuséu en Asturias), y a nivel institucional la Subdirección
General de Museos Estatales ha creado el programa Museos + Sociales. Algunos de
los museos adscritos a este organismo han realizado acciones donde lo que primaba
era la función social y comunitaria de los museos. Así mismo, en un nivel más regional
y local, existe un rico panorama de profesionales cuyos planteamientos se encuentran
asociados a dicha filosofía.
APORTACIONES DE LA NUEVA MUSEOLOGÍA
Las características comunes de las experiencias que nacieron de la Nueva Museología
eran, principalmente: potenciar la función social de los museos, dar el paso de la
importancia del objeto al protagonismo del sujeto como portador de la memoria
(individuo y comunidad), y entender el museo como un medio y no únicamente como un
fin.
La metamorfosis que se proponía desde estos postulados abarcaba todos los
aspectos esenciales que permitiesen transformar el proceso museológico en un medio
de comunicación y participación directa del individuo y la comunidad con el patrimonio,
y una herramienta para el desarrollo integral de la misma (Alonso Fernández, 1999: 52).
El museo se consideraba una institución para el placer de una minoría, un almacén
pasivo de cultura, cuando debía constituirse como un útil para la sociedad, un espejo
cultural al servicio de todos. Así mismo, cambiaba el sentido de participación. La
participación no es la realización de las actividades que se generan desde el museo,
sino que es un diálogo entre los profesionales y la comunidad. Este diálogo implica un
nuevo papel para el/la museólogo/a, con nuevas competencias profesionales y

3

Debemos pensar que España, desde el inicio de su democracia en 1975 y con la constitución de 1978, ha
visto afianzarse su descentralización. Las Comunidades Autónomas, con el paso del tiempo, han ido
adquiriendo mayores competencias en todos los terrenos. Uno de ellos es el de la recuperación y puesta
en valor de su patrimonio natural y cultural.
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personales. Este tipo de profesional no es solo el/la experto/a, sino un asesor/amediador/a capaz de generar una actitud en los miembros de una comunidad.
El museo ahora será entendido como un banco de datos y como una herramienta
educativa permanente y un punto de desarrollo social, cultural y económico. Necesita
de una pedagogía enfocada en la interpretación, la provocación de actitudes y de autoreflexión, y en la concienciación de la comunidad de sentirse arraigada a su patrimonio
y a su museo. En el fondo, lo que se demandaba era una auténtica democracia cultural,
es decir, el establecimiento de un diálogo bidireccional y horizontal entre los/las
profesionales, la institución y la comunidad.
La gran diferencia entre la museología “nueva” y la tradicional la encontramos en
Bedekar (1995), para quien radica en el entendimiento del origen de la institución. La
Museología se ha basado en el nacimiento del museo moderno (Revolución Francesa),
y su objeto de estudio es el propio museo –templo de las Musas– y los objetos que
alberga para presentarlos a un público. La Nueva Museología apelará más a la madre
de las musas, Mnemosine, memoria.
El museo se convierte en un universo aparte, donde parece que se ha encerrado el
tiempo en un espacio determinado; pero, aunque no lo parezca, el tiempo en ese
espacio sigue vivo. Una doble paradoja ya que el tiempo deteriora los objetos, nos dice
que están envejeciendo, y, al mismo tiempo, nos informa que nuevas generaciones
visitan y se apropian de ese lugar.
CONSTRUIR UN MUSEO DENTRO DE LA NUEVA MUSEOLOGÍA
Pero, ¿de qué museo estamos hablando? La primera pauta que van a ir marcando los/as
profesionales de la Nueva Museología para construir un nuevo tipo de museo es la idea
de descentralización.

El concepto de descentralización no puede ser solamente una noción geográfica,
es decir, que la democratización del museo no es únicamente una cuestión de una
mejor distribución. No se trata de construir filiales que tengan el mismo contenido
y funcionen de la misma manera que las grandes instituciones centrales. Se debe
asegurar que el museo adquiera una función distinta de la que tradicionalmente
ha tenido. (Maure, 1994 [1976]: 80)

Ante todo, no debemos olvidar la reflexión de Duncan F. Cameron (1992: 53) quién
afirma que él, en tanto que individuo, percibe el mundo a partir de los límites de su propia
realidad, una realidad determinada por su cultura; y el museo, una institución inventada
por su sociedad, sufre de las mismas limitaciones.
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Por lo tanto, algo que fue, es y será fundamental en la Museología Social es el
concepto de “proceso”. Y todo este proceso comienza en la toma de conciencia de la
responsabilidad individual y colectiva (Varine-Bohan, 1991). Podría parecer que existe
un mundo en el que los profesionales del patrimonio, de los museos, de la Cultura en
general, estuvieran, digamos, del lado de la manipulación (negativa o positiva), y la toma
de decisiones; sin embargo, junto a ese mundo existe otro en el que los/as
ciudadanos/as, los miembros de una comunidad, quedan relegados a entes pasivos, y
a los designios de los primeros. Lejos de ser una simple crítica discriminatoria, lo que
Varine-Bohan quería reflejar, en este y en otros trabajos, es la capacidad de acción, de
iniciativa que tiene cada individuo y, fundamentalmente, el sentido de responsabilidad.
Por ende, ¿de dónde parte el museo de la Museología Social? Aunque no lo
parezca, la Museología Social parte del individuo. El individuo se convierte en “sujeto” y
no en “objeto” de su realidad social y cultural. El individuo, en su dimensión social y
temporal, tiene su poder de decisión en el grupo al que pertenece. El tiempo social es
un tiempo de libertad. Es el de la creación cultural. Una creatividad que para una minoría
es una producción estética ratificada en patrimonio, para la masa de hombres y mujeres
es el control de una vida cotidiana orientada hacia el futuro, una obra colectiva. Por eso
es necesario examinar esa cultura viva, una cultura en acción (ibidem: 78).
En este sentido el patrimonio es una especie de espejo. Como definía Rivière
(1989): un espejo que conlleva un esfuerzo de reflexión por parte del individuo o de la
propia comunidad por descubrir, redescubrir o simplemente recordar una parte de sí
mismo y de su entorno. Este acto de acercamiento al patrimonio es una especie de
mirada nostálgica que en palabras de Marc Maure “es un sentimiento humano y
necesario […]. La nostalgia es el sentimiento de haber perdido algo esencial en el tiempo
y en el espacio, y la necesidad de no olvidar” (2006: 362).
Como ciudadano/a de un territorio se es partícipe de un patrimonio colectivo. Su
degradación, su mal uso, su reconocimiento, su simbolismo o su olvido son
responsabilidad moral de cada miembro de la comunidad. El patrimonio en este
razonamiento no es únicamente algo del pasado, sino que su representación física y
simbólica se mantiene viva por la contemporaneidad (presente) y a disposición de los
usos en el futuro, es decir, un capital para el desarrollo y la conciencia colectiva. La
cultura crítica será la base de la Nueva Museología (Rivard, 1987) que parte de la
reflexión personal y libre del individuo, por un flujo constante de interrelaciones entre las
propias creaciones y el análisis de la cultura popular (creencias, tradiciones, educación
informal, etc.) y de la cultura científica (racional, especializada, etc.) generada por el
mundo académico y profesional. Esta cultura crítica es la que hace que el individuo sea
consciente de su realidad territorial y comunitaria.
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Si intentamos aglutinar la metodología y los procesos que nacieron de esta forma
de entender el museo y la Museología lo podemos esquematizar de la siguiente forma:
1. Momento de sensibilización – provocación. La acción social se fundamenta en
la animación (Varine-Bohan, 1991: 88-95), que se convierte en un útil para el
desarrollo de vida cultural de la comunidad más allá de la vida cultural
institucionalizada, administrativa y burocratizada. Es en este punto donde entran
las concepciones tratadas anteriormente: la cultura crítica como proceso de
concienciación, compromiso y responsabilidad de la población; la investigación
participativa (Méndez Lugo, 2011), para la elaboración de inventarios
participativos, mapas comunitarios, formación multidisciplinar, investigación oral,
diagnóstico social y cultural, etc.; y el protagonismo de la comunidad como
gestora del proyecto.
2. Momento de creación. Una “chispa”, en palabras de Varine-Bohan (1991), que
supone un detonante para el inicio de una acción. Esta acción-pretexto sirve para
iniciar la acción y ver la capacidad de acción de la comunidad, profundiza en los
problemas de la población local y experimentar métodos de intervención.
3. Retroalimentación. En este momento es cuando surge la esencia de la
Museología Social: la utopía. El proyecto que pretende es ser un constante
observatorio y laboratorio de su territorio, su patrimonio y su comunidad.
Este proceso es la base de la Nueva Museología y de la Museología Social.4 La
Museología Social intenta contribuir a la transformación de una realidad para una
comunidad que hace que unos recursos se conviertan en útiles para su desarrollo tanto
en el presente como para el futuro. Se trata de una liberación de la consciencia, la
iniciativa y la creatividad de la comunidad y de cada uno de sus miembros; así como
una liberación de la capacidad de observación y de dominio de los cambios que
interviene en la sociedad en general y en la situación de la comunidad en particular
(Varine-Bohan, 1994).
APLICAR LA NUEVA MUSEOLOGÍA. UN TERRITORIO, UN PATRIMONIO Y UNA COMUNIDAD
Rivas-Vaciamadrid es un municipio situado en la Comunidad de Madrid, a 15 kilómetros
al este del área metropolitana. Su historia reciente se ha caracterizado por ser un
municipio que ha atraído a una gran cantidad de nuevos residentes. Su alta calidad de
vida y servicios públicos atraen a vecinos de los municipios del entorno metropolitano y
del mismo Madrid. Además, se encuentra en un paraje de inestimable valor ecológico.

4

Este proceso se ha ido fraguando en modelos de aplicación de la práctica a la teoría, como el modelo de
triangularización (Mayrand, 1983), el modelo collar (Davis, 1999), o el modelo concéntrico (Ohara, 2008),
entre otros.
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Tres cuartas partes del término municipal forman parte del Parque Regional del Sureste,
característicos por sus cantiles yesíferos, la abundancia de fauna (la ornitología es uno
de los emblemas de este lugar), y por la confluencia de dos ríos de gran importancia
para la región, el Jarama y el Manzanares. En sus cauces se han ido formando, como
consecuencia de una prolongada actividad de extracción de áridos, varias lagunas
donde anidan abundantes especies de aves y reptiles. Estas variables, sinergias de las
actividades humanas y de la acción de la naturaleza, han hecho que Rivas Vaciamadrid
haya crecido de forma exponencial, desde los escasos 500 vecinos en la década de los
ochenta del siglo XX, hasta más de 80 000 habitantes en la actualidad.
Los primeros vestigios de población en este municipio datan de hace
aproximadamente 2300 años. Desde ese momento, hasta la actualidad hay abundantes
restos de diferentes momentos históricos. Uno de los más significativos, por su
extensión, cuantía y estado de conservación son los de la Guerra Civil Española (19361939). Durante los casi tres años que duró la contienda el paisaje del municipio se fue
modificado para convertirse en un espacio de fortificaciones en los que ambos bandos
tenían una protección para la contienda y para la vida cotidiana en momentos bélicos.
La modificación del paisaje no solo afectó a los lugares en los que se ubicaban los
diferentes ejércitos, sino que, debido a la localización del municipio dentro del
denominado Batalla del Jarama, la villa quedó destruida y la población desplazada,
hasta que volvió a ser reconstruida por la Dirección General de Regiones Devastadas,
en el año 1954.
Cuando se dio por finalizada la Batalla del Jarama, en el mes de febrero de 1937,
las unidades militares de ambos bandos se prepararon para la defensa y conservación
del territorio ocupado en espera de reiniciar nuevas ofensivas. Para ello se recurrió a la
fortificación. Se procedió a excavar profundas zanjas en el terreno para construir
trincheras: lugares para la vida y permanencia de los soldados, con un mínimo de
condiciones de habitabilidad, con refugios y cuevas excavadas bajo tierra y caminos de
comunicación para los suministros.
En ese año, la prioridad y casi única labor realizada en esta zona fue la construcción
y consolidación de la primera línea del frente, la que estaba en contacto con el enemigo,
y la de los caminos necesarios para el suministro desde la retaguardia. A comienzos de
1938 se estudió y preparó la construcción de una Segunda Línea de Defensa, separada
y a retaguardia de la línea de frente. Esta fue una línea defensiva estudiada y realizada
sobre el terreno con gran detalle. En una zona próxima al frente, pero lo suficientemente
separada del mismo como para poder trabajar en unas aceptables condiciones de
seguridad, se ejecutaron unas obras militares que aún hoy ofrecen todo un ejemplo
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didáctico de fortificación y constituyen unos restos patrimoniales de gran valor por su
riqueza, variedad y fundamentalmente por su singularidad.
Entre los bienes que se pueden encontrar, visitar y trabajar con la comunidad
encontramos trincheras que son la base de la defensa. Algunas zonas conservan
trincheras en muy buen estado de conservación, como si no hubiera pasado el tiempo.
Se las puede considerar como las mejor conservadas de la Comunidad de Madrid. Otra
de las estructuras que se conservan son los fortines. De la trinchera principal salen a
vanguardia, por medio de unas trincheras estrechas y sinuosas, varios puestos
adelantados que conservan unos grandes huecos en el terreno de 6 a 7 metros de ancho
por más de 5 de fondo. Todos ellos tienen además una cueva o galería excavada bajo
tierra de varios metros de longitud. Se conservan en muy diferente estado de
conservación, lo que además nos permite realizar un buen estudio de lo que se
construyó allí y como. Este tipo de construcciones se desarrollaron a partir de mediado
de 1938 cuando se dieron órdenes para la construcción de casi mil fortines en ese frente.
Una gran parte se realizaron con sacos terreros y troncos de madera, que con el tiempo
desaparecieron, sólo unos cuantos se construyeron según las instrucciones recibidas y
con el material adecuado: el hormigón.
En la retaguardia de la trinchera principal se pueden encontrar varios conjuntos de
características parecidas. Son los refugios de escuadra: un pasillo estrecho y profundo
que acaba en unos recintos cuadrados o rectangulares de 3 por 4 metros
aproximadamente. En esos recintos se situaban los lugares de descanso de las fuerzas
que se encontraban de vigilancia en esa segunda línea de frente. Eran recintos con
bancos laterales o camas en donde se instalaron unas mínimas comodidades para la
permanencia prolongada y en la que el soldado se reponía de las penalidades de la
primera línea del frente. Todos estaban techados, la cubierta era normalmente de varias
capas de troncos, piedras, tela asfáltica, arena y sacos terreros, lo que les daba una
buena protección contra los bombardeos.
En la cima de la pequeña colina que domina este tramo de la vega del Río
Manzanares se encuentra una pequeña posición, muy posiblemente eran el puesto de
mando y un observatorio anexo. Conserva dos recintos frontales, y dos grandes en la
zona trasera que se enlazan por trincheras muy estrechas y profundadas en sentido
radial.
En las proximidades de la gran trinchera principal se encuentran otros recintos de
función desconocida actualmente, varían desde la cueva de pequeñas dimensiones al
gran recinto abierto. Un elemento a destacar es el túnel de 18 metros de longitud que
desde la trinchera principal se dirige a uno de los Puestos de Escuadra. Aunque en esta
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zona se conocen numerosas cuevas de diferentes forma y funciones, éste es el único
caso dónde se conserva un túnel de gran longitud que da acceso a una posición.
UNA NUEVA MUSEOLOGÍA PARA RIVAS VACIAMADRID
La Nueva Museología se fundamenta en un cambio de paradigma que modifica la visión
del museo tradicional, sustentándolo en tres pilares: el territorio, el patrimonio y la
comunidad.
Nuestro proyecto parte, por tanto, de trabajar sobre una idea, un hecho histórico: la
Batalla del Jarama y los restos patrimoniales del posterior frente que se produjo en la
contienda bélica, en este caso concreto entre 1937 y 1939. La primera característica
importante es que no se posee una colección de bienes patrimoniales que salvaguardar
en las vitrinas de lo que podría ser un museo tradicional. Lo que se posee es una
arquitectura militar dispersa por todo un territorio. Nos referimos, concretamente, a cerca
de 21 kilómetros de trincheras, chabolas y cuevas para albergar a los soldados de los
dos ejércitos, puestos de escuadra, caminos militares, nidos de ametralladora, puestos
de mando, observatorios, etc.
Este patrimonio cultural material disperso hace que tengamos una magnifica
herramienta para poder hacer una lectura completa del territorio, además de servir para
conservar y recuperar el patrimonio inmaterial que aún se encuentra en la memoria de
algunos de los vecinos y vecinas. Añadido a esto, debemos recordar que este patrimonio
se encuentra en el interior del ya mencionado Parque Regional del Sureste: un espacio
para la protección de la naturaleza pero que, desde tiempo prehistórico, ha sido lugar
de actividad social y económica humana continua, como lo demuestran restos de
cerámica, líticos y arquitectónicos que han llegado hasta la actualidad.
Con esta como punto de partida se desarrolla el proyecto sobre la zona de Rivas
Vaciamadrid aplicando las fases generales de un proyecto de la Museología Social:
1. Momento de sensibilización – provocación. Las actuaciones que se decidieron
llevar a cabo con el patrimonio de la Guerra Civil partieron de esta idea referida
anteriormente de trabajar desde la implicación social con el patrimonio. En el
verano de 2006 se decidió organizar un Campo de Trabajo5 en colaboración con
la Concejalía de Juventud del municipio. El objetivo principal era iniciar las tareas
de catalogación de los posibles restos de la Guerra Civil Española. El éxito de
esta acción propició que durante años sucesivos se realizasen otros campos de
trabajo para seguir actuando con la comunidad sobre esta memoria. Estas

5

Los Campos de Trabajo son una red internacional de actividades estivales para jóvenes, donde estos/as
prestan sus conocimientos y ayuda de forma voluntaria a cambio de formación, alojamiento y manutención.
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acciones fueron acompañas de conferencias, visitas guiadas, visitas con
escolares que, entre otras, servían para utilizar ese trabajo como labor de
concienciación y participación ciudadana.6
Estas acciones impulsaron una investigación participativa sobre el territorio
y sobre el patrimonio. Los trabajos tuvieron su continuidad en un proyecto de
mayor envergadura dónde se procedió a una investigación y catalogación
genérica, inventariando detalladamente todos los restos de la Batalla del Jarama
que existen en el término municipal al completo. Para esta parte del proyecto se
requirió de la investigación y documentación de la cartografía exhaustiva del
municipio desde 1936 hasta la actualidad, de las fotografías aéreas del municipio
de Rivas Vaciamadrid existentes de cada época, y del uso de las nuevas
tecnologías para su correcta datación y localización. Dicho inventario está
depositado en la actualidad en la Dirección General de Patrimonio Histórico de
la Comunidad de Madrid.
2. Momento de creación. Como ya hemos mencionado anteriormente el segundo
Campo de Trabajo nos dio las pautas para actuar con estos objetivos desde la
perspectiva de la experiencia vivencial. Las actividades que hemos realizado –
fundamentalmente con grupos de edad– mediante la utilización de los recursos
patrimoniales de Rivas Vaciamadrid, nos han permitido: trabajar con base en los
principios y métodos de la cooperación social, activar los derechos y deberes
ciudadanos propios de los sistemas democráticos, mejorar el conocimiento de
su historia, así como inculcar valores de respeto hacia la conservación del
patrimonio que les rodea.
LA REALIDAD DE APLICAR ESTE MODELO EN RIVAS VACIAMADRID
El tercer paso de la metodología de la Nueva Museología sería la retroalimentación,
donde se debe continuar hacia el futuro y evaluar el camino trazado. Todo proyecto de

6

Aunque nuestras actividades se han dirigido a un público amplio que comprende desde colectivos y
asociaciones de jóvenes y público adulto hasta familias hemos realizado varias campañas de utilización de
estos vestigios como recurso didáctico para alumnos de 4.º Educación Secundaria Obligatoria (ESO)
fundamentalmente y 2.º de Bachillerato, con edades comprendidas entre 15-16 años y 17-18 años
respectivamente. El Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas
mínimas correspondinetes a la Educación Secundaria Obligatoria, especifica en su Anexo II que “el cuarto
curso pone el acento en la evolución y caracterización de las sociedades actuales. El análisis de las bases
históricas de la sociedad actual contempla las transformaciones económicas, políticas y sociales producidas
desde el siglo XVIII hasta la primera mitad del siglo XX, para abordar posteriormente el orden político y
económico mundial actual, los procesos de integración, los cambios sociales, los centros de poder y los
focos de tensión. Se da especial relevancia a la configuración del Estado democrático en España y su
pertenencia a la Unión Europea”. Así, en los contenidos de este cuarto curso se especifica que en las bases
históricas y sociales de la época actual que el/la estudiante debe adquirir y comprender se encuentran “las
transformaciones en la España del siglo XX: Crisis del Estado Liberal; la II República; Guerra Civil y
Franquismo”.
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Nueva Museología requiere de una “negociación”, es decir, de la creación de vínculos y
sinergias entre diferentes agentes (políticos, administrativos, colectivos, ciudadanos/as,
profesionales, etc.) con el fin de tomar decisión de forma participativa sobre la gestión
del territorio y del patrimonio para el futuro de la comunidad. En el caso que hemos
planteado se han detectado variables positivas que permiten la creación de un proyecto
de Nueva Museología. Entre ellos destacamos:
•

La existencia de una gran cantidad de restos patrimoniales de diferentes
periodos dispersos en el territorio y que son susceptibles de recuperarse y
musealizarse.

•

El perfil de la población ripense, que se caracteriza por ser participativa y
receptiva a nuevos desafíos y acciones culturales, siendo la movilización civil y
asociativa una de sus principales características.

•

Su cercanía con la capital de España, las vías de comunicación y la oferta de
alojamientos, que facilitan su difusión y puesta en valor, y también el desarrollo
de actividades turísticas.

•

La posibilidad de elaborar proyectos globales que incluyan el entorno natural en
los proyectos de valoración del patrimonio cultural en estudio.

No obstante, a día de hoy existen obstáculos que dificultan un modelo holístico y
social:
•

A nivel organizativo municipal no existe ninguna concejalía, departamento o
entidad dedicada exclusivamente al turismo o al patrimonio, lo que dificultad
poder contar con personal técnico cualificado.

•

Así mismo no existen planes estratégicos o políticas patrimoniales a largo plazo.
Los planes y políticas (en mayor medida cortoplacistas) que se han realizado no
han sido elaborados por profesionales vinculados/as al patrimonio en cualquiera
de sus disciplinas.

•

Las actividades que se han realizado han sido cortoplacistas y personalistas.
Con el paso del tiempo si la persona que ha puesto en marcha dicha acción
abandona el proyecto o deja de trabajar en el municipio, esta actividad acaba
desapareciendo. Esto supone un riesgo pues tratamos con bienes patrimoniales
que requieren una conservación en el tiempo, es decir, un acto de
responsabilidad.

•

Las partidas presupuestarias hasta el momento han sido escasas y únicamente
para acciones puntuales. Esto supone que cualquier acción que se tome sea
limitada,

impide

una planificación
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anteriormente, supone un peligro para el patrimonio que puede verse, como así
sucede, sin recursos para su posterior protección y conservación.
•

Cuando se han promovido acciones turísticas, no se ha tenido en cuenta la
fragilidad del patrimonio y se han difundido visitas a lugares que no están
preparados para ello. Este punto es uno de los más problemáticos pues algunas
acciones se han implementado desde la propia corporación municipal. Ejemplo
de ello son: la difusión de rutas en Wikiloc que atraen visitantes que con
frecuencia contribuyen al deterioro de un patrimonio actualmente desprotegido,
sin mantenimiento y que además se ubica en terrenos cuya visita no ha sido
autorizada por los propietarios; la participación en ferias de turismo ofreciendo
productos que no existen (ejemplo: parque histórico). Es decir, en este momento,
no hay ninguna legislación que ampare este patrimonio, no existe entidad que lo
gestione, no hay un centro de acogida de visitantes, etc. Como consecuencia,
en los folletos que se han editado se ofrece información de estos frágiles lugares
sin que su visita y fruición hayan sido adecuadamente planificados por un equipo
local. De la misma forma, en las redes sociales se ofrece información que facilita
el acceso a estos lugares sin tener en cuenta todo lo expuesto anteriormente.

•

Existe una falta de sinergias entre diferentes agentes del municipio y con otras
corporaciones. No hay planes de coordinación con los municipios colindantes
que cuentan con el mismo tipo de patrimonio, existiendo apenas actuaciones
puntuales de colaboración, pero no planificaciones a largo plazo. Así mismo, las
relaciones con otras entidades públicas en materia de patrimonio y/o turismo son
escasas o inexistentes.

En el último año la Dirección General de Patrimonio la Comunidad Autónoma de
Madrid ha creado una comisión de expertos para la elaboración de un Plan Estratégico
para la Recuperación de las Fortificaciones Militares de la Región y un Libro Blanco para
los municipios. El Ayuntamiento de Rivas ha sido uno de los municipios seleccionados
para realizar algunos de los trabajos. Sin duda esta es una noticia positiva, pues supone
una preocupación institucional por estos vestigios y la posible actuación de
profesionales del patrimonio en el municipio. No obstante, continúan siendo acciones
puntuales exentas de planificación a medio y largo plazo, así como de la implicación de
otras concejalías, entidades, instituciones y de la propia ciudadanía.
La forma de potenciar y paliar estos aspectos negativos estaría en dos vías
convergentes. Por un lado, trabajar con la comunidad en la toma de decisiones sobre
cómo hacer del patrimonio del territorio una herramienta para el desarrollo social,
cultural y económico y, sobre todo, una seña de identidad del municipio. Para ello, se
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debe dejar que los profesionales del patrimonio y de la Museología Social puedan actuar
en la comunidad. Por otro lado, y ligado a lo anterior, es necesaria una planificación
estratégica para el territorio, no solo el ripense, sino también el del sureste. La
legislación de la región de Madrid posee una figura de protección capaz de aunar todas
las metodologías de la Museología Social y poner en valor de forma global y holística
del territorio, incluido las actividades turísticas y económicas. Se trata de los Paisajes
Culturales, una figura reconocida por la UNESCO, por el Consejo de Europa y por el
Plan Nacional de Paisajes Culturales del Ministerio de Educación Cultura y Deporte de
España (Navajas Corral y González Fraile, 2017).
CONCLUSIONES
Los museos han pasado de ser gabinetes de maravillas envueltos en vitrinas
decimonónicas a espacios donde la memoria colectiva se convierte en el reflejo de las
comunidades como ejes de cambio social, cultural y económico. Se han convertido, al
mismo tiempo, en recursos turísticos indispensables en la planificación de una ciudad
con ansias de visitantes. Y se han convertido, también, en paradigmas para la relación
docente-discente de la educación no-formal. Por todos estos motivos, los museos
deberían actualmente focalizar sus esfuerzos en la participación social como un modelo
para la educación informal desde el individuo hasta el grupo social.
La tradición en la recuperación de espacios de memoria traumática en los que se
han producido conflictos bélicos se remonta principalmente al final de la Segunda
Guerra Mundial y, fundamentalmente, al holocausto y los campos de batalla. En España,
este fenómeno ha sido más reciente, y en estos momentos se encuentra en pleno auge.
Rivas Vaciamadrid es solo un municipio dentro de un vasto territorio con otras memorias,
otras comunidades y otros patrimonios. Conocemos otras iniciativas de esta naturaleza
que están trabajando en el desarrollo de cada uno de los territorios tanto a nivel nacional
como a nivel internacional.
Nuestros trabajos no pretenden limitarse a una actuación puntual en un determinado
territorio, y si a una conjunción de intereses, desafíos y sinergias entre el conjunto de
municipios que poseen este tipo de patrimonio. La Batalla del Jamara no entiende de
municipios o gestión municipal, únicamente de territorios donde se localizan memorias
únicas que urge conocer, interpretar y poner en valor. La chispa se ha detonado, es
tiempo de trabajar conjuntamente.
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NILCEMAR NOGUEIRA, DESIRREE DOS REIS SANTOS
(RE)CONHECENDO PATRIMÔNIOS: O PAPEL SOCIAL DO MUSEU DO SAMBA
Resumo: Se a escravidão que se abateu sobre o povo negro africano foi abolida há
mais de cem anos no Brasil, seus grilhões permanecem presentes no racismo, na
desigualdade e nas invisibilidades sociais. O samba, principal referência identitária
brasileira, é secularmente renegado da historiografia oficial pela sua origem
afrodescendente. Este artigo aborda o papel social do Museu do Samba frente a esses
desafios. Nele se analisa a constituição dos seus acervos, como parte da
patrimonialização e do direito à memória do samba. A atuação do programa educativo no
entorno constitui também parte desse estudo. Numa perspectiva de partilha de
territórios, trata-se de atividades educacionais dialógicas e socialmente responsáveis.
Por fim, abordamos os conceitos de ágora e fórum aplicados à instituição museológica
através das ações de advocacy, junto a uma de suas principais comunidades de
interesse: os sambistas.
Palavras-chave: memória, patrimônio, samba, Museu do Samba, Nova Museologia.

(RE)COGNIZING HERITAGES: THE MUSEUM OF SAMBA’S SOCIAL ROLE
Abstract: If slavery over black African people was abolished more than a hundred years
ago in Brazil, its shackles remain in racism, inequality and social invisibility. Samba, the
main Brazilian identity reference, has been consistently banned from official history for
over a century due to its African roots. This article addresses the social role of the
Museum of Samba in facing these challenges. We analyse the formation of its
collections, as part of the patrimonialization and the right to the memory of samba. The
role of the museum's educational program within the local community is also part of this
study. From a perspective of territorial sharing, these are dialogically and socially
responsible educational activities. Finally, we approach the application of the concepts of
agora and forum to the museological institution through advocacy actions by one of its
main stakeholders: samba community members.
Keywords: heritage, memory, Museum of Samba New Museology, samba.
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O Centro Cultural Cartola (antiga denominação do Museu do Samba) foi criado em
2001 por Nilcemar e Pedro Paulo Nogueira – netos do cantor e compositor Cartola1 –
com objetivo de preservar a memória do avô através da construção de um acervo com
fontes primárias e publicações de terceiros sobre a trajetória do sambista. A
preocupação com a valorização da história e memória de Cartola logo deu lugar a um
novo anseio dos dirigentes e demais agentes envolvidos: desenvolver um espaço que
lutasse pelo direito à memória do samba – e dos sambistas, não somente de Cartola,
ressaltando a necessidade do protagonismo social desses agentes inclusive na
construção das narrativas sobre o samba, que, quando registradas, eram feitas em
geral por terceiros e não por quem cria e vivencia essa manifestação cultural.
Um dos pontos determinantes para essa nova ótica e ampliação da abordagem foi
o trabalho que o museu realizou para encaminhamento do pedido de registro das
matrizes do samba carioca (partido-alto, samba de terreiro e samba-enredo) a
Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil, assumindo o sambista papel central em todo
processo. Como proponente dessa candidatura, o Museu do Samba atuou na
realização das pesquisas necessárias para sustentação do pedido encaminhado ao
Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), órgão responsável pela
aprovação da solicitação.
A solicitação foi aprovada na 54.° reunião do Conselho Consultivo do Patrimônio
Cultural, em 9 de outubro de 2007, conforme consta no dossiê das Matrizes do Samba
no Rio de Janeiro.2 A partir daí, a instituição proponente passou a ser espaço de
referência para a salvaguarda do samba e, desde janeiro de 2009, com o apoio do
IPHAN, o Museu ganhou o estatuto de Pontão de Memória das Matrizes do Samba
Carioca. Além de dar condições para sustentação, produção, apresentação e difusão
dessas matrizes do samba, as ações promovidas pelo Pontão de Memória foram
dirigidas à pesquisa, reflexão e documentação; aquisição, gestão, manutenção e
recuperação de acervos; edição e distribuição de livros, periódicos especializados,
entre outros. Graças à instalação do Pontão, o Museu pôde dar início à implantação
do Centro de Referência, Documentação e Pesquisa do Samba Carioca (Valença,
2009).
Desde o primeiro momento, a preocupação da instituição não consistia somente
em preservar acervos voltados para a valorização da cultura e história do samba e das
suas matrizes africanas, mas também advogar por essas causas e por seus
Angenor de Oliveira (1908-1980), “Cartola”, foi compositor, cantor e um dos fundadores do Grêmio
Recreativo Escola de Samba Estação Primeira de Mangueira.
2
O pedido tem inscrição no Livro de Registro das Formas de Expressão, em 20.11.2007. O termo
“matrizes do samba” no Rio de Janeiro refere-se às formas de origem do samba consideradas primárias,
que sustentaram e deram origem a variações da música e da dança – partido-alto, samba de terreiro e
samba enredo (IPHAN e CCC, 2014: 15).
1
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detentores frente aos desafios contemporâneos nas suas variadas formas de
expressão e atuação. Intervir e marcar presença na política de patrimonialização,
através da consequente valorização da memória afrodescendente e do combate ao
racismo tornou-se um dos principais eixos conceituais do museu.
Jocelyn Dodd e Richard Sandell, pesquisadores do Research Centre for Museums
and Galleries/ University of Leicester, ressaltam que as funções mais familiarmente
reconhecidas do museu, tais como preservar, colecionar, interpretar e desenvolver
exposições não constituem sua razão de ser, sendo simplesmente as formas pelas
quais as instituições museológicas alcançam o objetivo de proporcionar benefícios
para a sociedade (Dodd e Sandell, 2001: 24). Museus são instituições sociais,3
museus servem à sociedade. O Museu do Samba, situado no sopé da Favela da
Mangueira no Rio de Janeiro, tem por missão contribuir para o reconhecimento do que
é ser brasileiro através da difusão, promoção e multiplicação do legado e da história
do samba e o empoderamento de seus agentes e comunidades, valorizando o legado
da diáspora4 e a ancestralidade africana.
Se a escravidão que se abateu sobre o povo negro africano foi abolida há mais de
cem anos no Brasil, seus grilhões permanecem presentes no racismo e na
desigualdade social. Entendemos que uma das contribuições centrais do samba é o
seu

alto

potencial

enquanto

transformador

e

aglutinador

social,

algo que

historicamente favoreceu que comunidades marginalizadas enfrentassem suas
condições de exclusão e alcançassem dignidade, reconhecimento e centralidade na
cultura nacional. Mais que uma manifestação artística, o legado do samba constrói a
interconexão entre as estruturas sociais, laços afetivos, identidades, autoestima e
heranças culturais de suas comunidades afrodescendentes de origem.
A invisibilidade das narrativas destas comunidades marginalizadas relativamente à
memória e história oficial é um fenômeno que afeta todos os brasileiros igualmente,
pois não só impede as comunidades excluídas da visibilidade e dignificação de suas
memórias, como continua a privar sistematicamente o restante da sociedade
brasileira, de modo consciente ou não, do entendimento de sua memória coletiva e
identidade integral, já que nossa cultura, em sua diversidade, é inegavelmente fruto do
somatório de todas estas partes, sejam elas oficialmente reconhecidas ou não.

3

O Museu do Samba dialoga com a Nova Museologia, segundo a qual os museus são valorizados
enquanto instituições sociais, sendo parte de sua missão a responsabilidade social com a comunidade
que integram. Cf. Sandell (2003). No que diz respeito a alguns estudos que abordam histórico e ações do
Museu do Samba, cf. Nogueira (2015).
4 Sobre o legado da diáspora africana, ver Abreu (2015), Hall (2013), Rios e Mattos (2004), Viana e Abreu
(2011), Abreu et al. (2018) e Du Bois (1999). Uma das maiores referências no Brasil no estudo sobre as
culturas vindas da África e o encontro com as nativas é o pesquisador Nei Lopes, cf. Lopes (1992).
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O papel social do Museu do Samba diante desses desafios é o tema abordado
nesse texto, composto de três partes. No primeiro momento, buscamos analisar a
constituição dos acervos da instituição, como parte do processo de patrimonialização
do samba e direito à memória, dando maior enfoque ao desenvolvimento do núcleo de
história oral da instituição, que constrói fontes primárias do samba a partir de histórias
de vida do sambista.5 Em seguida, destacamos a atuação do programa educativo do
Museu do Samba no entorno. Numa perspectiva de partilha de territórios, vê-se as
atividades educacionais pensadas e implementadas de forma dialógica e socialmente
responsáveis. Por fim, abordamos os conceitos de ágora e fórum aplicados a essa
instituição museológica que se conecta, em suas reflexões e práticas, com a
denominada Nova Museologia. Para tal, utilizaremos como estudo de caso, as ações
de advocacy do museu junto a uma de suas principais comunidades de interesse: os
sambistas.
1. ACERVOS, HISTÓRIAS E MEMÓRIAS RENEGADAS
No contexto de criação do Centro de Referência, Documentação e Pesquisa do
Samba Carioca, em 2009, iniciou-se o programa “Memória das Matrizes do Samba no
Rio de Janeiro” e a constituição do Núcleo de História Oral do Museu do Samba,
voltado para coleta de depoimentos de sambistas de referência. A proposta desse
programa está vinculada às diretrizes da instituição no sentido de proporcionar o
direito à memória do samba, seus detentores e matrizes, sobretudo com criação de
fontes primárias pelo próprio Museu, que registrem essas falas. Isso é feito por meio
de entrevistas e produção de documentos audiovisuais com base na metodologia de
história oral6: depoimentos pautados por registros de histórias de vida de sambistas
nas suas diferentes áreas de atuação. Esse acervo hoje reúne 140, sem dúvida o
maior acervo sobre a história do samba, consolidando a atuação do museu no campo
da pesquisa.

5

A criação do Centro de Referência, Documentação e Pesquisa do Samba Carioca, no Centro Cultural
Cartola (mais tarde, denominado Museu do Samba) precede as reflexões e os encaminhamentos da
instituição no que se refere ao Princípio da Musealização. Por essa razão, optamos pelo conceito de
Patrimonialização, que está no bojo do desenvolvimento do CCC, especialmente no momento em que
constitui o núcleo de história oral, na perspectiva de atender às recomendações de salvaguarda dos bens
registrados, apontadas no processo de titulação. Por patrimonialização, consideramos o “ato que
incorpora à dimensão social o discurso da necessidade do estatuto da preservação” (Lima apud
Mendonça, 2015), é o processo de institucionalização de uma referência cultural à categoria de
patrimônio (Mendonça, 2015). A patrimonialização consiste em um mecanismo excludente, na medida em
que seleciona e dá valor a certas referências culturais em detrimento de outras, conforme chamam
atenção Desvallées e Mairesse (2013), Mendonça (2012, 2015) e Lima (2012, 2013, 2014). Resulta desse
procedimento um discurso que determina “um caráter de excepcionalidade”, “um atributo modelador da
configuração patrimonialista”, “cuja face real é o exercício do poder simbólico”, na perspectiva
bourdiesiana (Lima, 2014: 4343).
6 Sobre metodologia de história oral, ver Alberti (2004).
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São histórias de vida não associadas à ideia de “relato coerente de uma
sequência de acontecimentos com significado e direção” (Bourdieu, 2006: 185),
descolado do seu espaço social, o que, segundo os apontamentos de Pierre Bourdieu
sobre estudos biográficos, recairia em uma ilusão biográfica. As entrevistas realizadas
levam em conta a construção de trajetórias relacionadas às variáveis posições
ocupadas pelo agente biografado (ou pelo grupo) “num espaço que é ele próprio um
devir, estando sujeito a incessantes transformações”, no lugar de uma vida entendida
como um todo, apreendida de forma lógica diante de um relato orientado.
A oralidade é uma das marcas da forma de transmissão da cultura popular.
Apesar do recente interesse acadêmico pela cultura do samba, essa expressão carece
de documentos e registros, fato que motivou a criação deste núcleo. Trata-se de uma
iniciativa pensada por sambistas para o samba e para sociedade. Não havia, até
então, um programa de perpetuação da memória do samba/sambista carioca; o que
existiam eram ações isoladas que não tiveram prosseguimento, como chama atenção
a sambista Analimar Vetapane: “a gente não tinha [...] você tem museu falando de
tudo, menos de sambista e de samba, não é?”.7
Além de utilizados em ações do próprio museu (tais como exposições,
capacitações e ações do programa educativo), os documentos gerados no núcleo de
história oral passam a compor o acervo da instituição e ficam à disposição para
consulta pública. O passado rememorado (a representação seletiva do vivido), durante
essas entrevistas, nunca é aquele de um indivíduo somente, mas de um indivíduo
inserido num contexto social, familiar e nacional, o que acarretou na afirmação de
Halbwachs que toda a memória é coletiva (Halbwachs, 1990). É o social móvel, em
que a memória é construída, sendo os indivíduos (portadores das memórias) o elo
entre o presente e o passado.
No tocante às memórias de sambistas, cabe ressaltar que, por muito tempo, essas
vozes foram deslegitimadas, desvalorizadas e silenciadas, seja cultural, estética e/ou
comercialmente, tendo em vista a conjuntura histórico-social brasileira. O silêncio de
determinadas memórias em detrimento de outras foi temática abordada pelo sociólogo
Michael Pollak. Segundo ele, certas memórias que não se ancoram em alguns
momentos sociopolíticos podem ganhar espaço em outros contextos, ocupando o
campo social e questionando memórias oficiais. As memórias entram em disputa.
Aquelas que eram silenciadas passam a intervir na definição do consenso social.
Essas memórias são em geral parte integrante de culturas minoritárias e
marginalizadas, são memórias subterrâneas que muitas vezes permaneceram mudas,
Ventane, Analimar Mendonça Ferreira. Depoimento concedido ao Projeto “Memória das Matrizes do
Samba no Rio de Janeiro”, em 27.01.2014. Museu do Samba, Rio de Janeiro.
7
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menos pelo esquecimento do que por “um trabalho de gestão da memória segundo as
possibilidades de comunicação” (Pollak, 1989).
Essa busca pelo direito à memória do samba (de seus detentores e matrizes) vem
na esteira daquilo que Pierre Nora (2009) chama de “emergência da memória”,
vivenciada há quase 30 anos no mundo inteiro. Nora ressalta que essa emergência
provém de uma profunda mudança – mesmo uma revolução – cujos grupos étnicos e
sociais têm passado quanto ao “relacionamento tradicional que tem mantido com seu
passado”. Para Nora, essa transformação pode ser vista em diferentes e múltiplas
formas, tais como:

Uma crítica das versões oficiais da História; a recuperação dos traços de um
passado que foi obliterado ou confiscado; o culto às “raízes”, [...] uma
proliferação de museus; [...] renovação do apego àquilo que em inglês é
chamado de heritage e em francês patrimoine; a regulamentação judicial do
passado. Qualquer que seja a combinação desses elementos, é como uma onda
de recordação que se espalhou através do mundo e que, em toda parte, liga
firmemente a lealdade ao passado – real ou imaginário – e a sensação de
pertencimento, consciência coletiva e autoconsciência. Memória e identidade.
(Nora, 2009)

A construção desses acervos de história oral, no Museu do Samba, permite novas
leituras sobre o passado. Memória e poder é um par que dança junto nos museus
(Chagas, 2009: 45). Se, por um lado, há museus celebrativos da memória do poder,8
diz Chagas, por outro existem espaços voltados para o trabalho com o poder da
memória. Estes não se resumem ao reconhecimento do poder da memória, conforme
afirma o autor, não se interessam somente por aumentar o acesso aos bens culturais
acumulados, mas visam, principalmente, “socializar a própria produção de bens,
serviços e informações culturais” (ibidem: 65). O Museu do Samba enquadra-se nessa
perspectiva e, através do programa Memórias das Matrizes do Samba no Rio Janeiro,
possibilita aos sambistas, que ainda não o fizeram, passar a reconhecer a importância
de sua contribuição para a cultura brasileira. Contribui para que as vozes dos
sambistas (em sua pluralidade) tenham lugar de escuta, de visibilidade e ocupem seus
espaços na história oficial do Brasil.
É a concepção da existência de lacunas na escrita da História, decorrentes da
ideia de uma “memória nacional” que foi construída privilegiando narrativas do ponto
8

Com origem nos séculos XVIII, XIX, multiplicam-se no século XX e ainda são referências para algumas
instituições museológicas nos dias atuais, cf. Chagas (2009). Grifos das autoras.
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de vista dos dominantes. O que se busca, então, são as memórias questionadoras
dessa ordem, priorizando, portanto, aquilo que Pierre Nora (2009) aponta como “a
História daqueles que não tinham nenhum direito à História”. O reconhecimento da
história do samba e dos sambistas9 como parte fundamental da história do Brasil é
uma das operações mais importantes de reparação e de afirmação da ancestralidade
africana, bem como empoderamento dos detentores desse saber.10
A criação e consolidação do centro de referência permitiu que fossem
desenvolvidas ações voltadas para a capacitação, transmissão dos saberes e mesmo
para promoção da difusão do bem cultural tendo em vista a manutenção das matrizes
do samba registradas como patrimônio. Parte considerável das coleções do Museu
consiste em doações de itens de acervos pessoais de sambistas. São indumentárias,
fotografias, bandeiras de agremiações, fantasias de desfiles, troféus, manuscritos com
letras de músicas, instrumentos musicais e os mais variados objetos que materializam
a complexidade dessa manifestação artístico-cultural e política. Paralelamente ao
avanço do seu centro de memória, o Museu do Samba tem gerado outros produtos
para difundir a história do samba com a narrativa de seus criadores.11 Dentre essas
ações, cumpre citar a publicação Samba em Revista,12 documentários sobre samba,
além de CD de músicas consideradas ameaçadas de esquecimento pela falta de
espaço para a sua prática, como o partido-alto.
2. POR PRÁTICAS EDUCACIONAIS DIALÓGICAS E SOCIALMENTE RESPONSÁVEIS: A
ATUAÇÃO DO PROGRAMA EDUCATIVO DO MUSEU DO SAMBA NO SEU TERRITÓRIO

A Exposição [itinerante do Museu do Samba] obteve sucesso, pois despertou
naqueles que a visitaram a curiosidade de conhecer a influência das mulheres
no mundo do samba. Ela proporcionou, ainda, momentos prazerosos, pois
muitos alunos se identificaram como agentes desta história.13 (Nação
Mangueirense, 2014)
Elementos que podem ser considerados como “excluídos politicamente do processo de construção de
memória”, em analogia aos termos de Chagas (2009: 50) quando se refere aos tidos como “bárbaros”,
“escravos” no século XVIII, na declaração do abade Grégoire.
10 O trabalho realizado no Museu do Samba fez surgir novas lideranças, empoderadas pela tomada de
conhecimento dos seus papeis no mundo do samba.
11 As atividades bem consolidadas em eixos de ação foram fundamentais para atender a diferentes
tópicos presentes nas recomendações de salvaguarda, tais como demanda por pesquisas, levantamento,
identificação e tratamento de acervos – em diferentes suportes – relacionados à história do Samba e de
suas comunidades, de letras de músicas, dos velhos mestres, um trabalho de caráter histórico e
documental das formas de expressão registradas e de seus principais expoentes. O acervo conta com um
banco de dados. Acessível em https://ccc.phl-net.com.br/cgibin/wxis.exe?IsisScript=phl82.xis&cipar=phl82.cip&lang=por.
12 Periódico que tem por objetivo difundir o pensamento que circula sobre o samba e os sambistas, com
textos de pesquisadores e dos próprios detentores.
13 Grifo das autoras. Trecho de depoimento da Coordenadora Pedagógica do Centro Integrado de
9
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Histórias e memórias secularmente marginalizadas das nossas narrativas oficiais, mas
que constituem um símbolo identitário do país? Por que não faz parte do cotidiano
escolar um estudo sobre o samba? Por que ser sambista já foi considerado um crime?
Paradoxos e questionamentos como esses pairavam sobre as inúmeras perguntas dos
quase cinco mil alunos de oito escolas públicas do entorno do Morro da Mangueira,
que participaram das ações extramuros do Museu do Samba em 2014, quando
realizamos a exposição itinerante intitulada “Para não perder a memória – D. Zica 100
anos” (Figura I). A proposta era entender o papel da mulher no samba, sua
historicidade e suas lutas, tendo como referência o centenário de Euzébia Silva de
Oliveira, a D. Zica, mulher guerreira, líder e matriarca do morro e da Escola de Samba
Estação Primeira de Mangueira.

FIGURA I – Exposição “Para não perder a memória: D. Zica 100 anos” na
Escola Municipal Marechal Trompowsky, 2014
Fonte: Museu do Samba.

Era pensar a força feminina, a ancestralidade africana, mas também estudar a
história do samba, através da exposição, oficinas de percussão, dança do samba,
atividades sugeridas em caderno pedagógico preparado especialmente para essa
Educação Pública Nação Mangueirense, Nação Mangueirense, em outubro de 2014, durante atuação do
Museu do Samba na escola com a exposição itinerante “Para não perder a memória: D. Zica 100 anos”. O
projeto contou com patrocínio da Petrobras.
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iniciativa, palestras e roda de conversa com sambistas e pesquisadores de samba e
africanidades. “Mas samba tem história?” Os alunos não cessavam de questionar no
momento inicial das atividades. Findas as ações, percebíamos uma mudança de
comportamento em boa parte dos envolvidos: entendiam não somente que samba
“tinha história”, mas que eles eram agentes – protagonistas – dessa história.
Em seu livro Da diáspora – Identidades e mediações culturais (2013), Stuart Hall,
apontado como “pai” dos Estudos Culturais, sintetiza de maneira lapidar algumas
searas pelas quais o Museu do Samba tem andado, no constante exercício dialético
de buscar promover o encontro entre passado, presente e futuro. Diz o sociólogo:
As estratégias culturais capazes de fazer diferença são o que me interessa –
aquelas capazes de efetuar diferenças e de deslocar as disposições do poder.
Reconheço que os espaços “conquistados” para a diferença são poucos e
dispersos, e cuidadosamente policiados e regulados. [...] Eu sei que o que
substitui a invisibilidade é uma espécie de visibilidade cuidadosamente regulada
e segregada. Mas simplesmente menosprezá-la, chamando-a de “o mesmo” não
adianta. Depreciá-la desse modo reflete meramente o modelo deles, nossas
identidades no lugar das suas – a que Antonio Gramsci chamava de cultura
como “guerra de manobra” de uma vez por todas, quando, de fato, o único jogo
corrente que vale a pena jogar é o das “guerras de posição” culturais. (Hall,
2013: 377).

Ora, como o samba é uma forma de expressão originalmente negra (praticado
majoritariamente por gente pobre), as tensões sociais que desde sempre o cercaram
podem ser entendidas como os principais fatores para que a sociedade não
reconheça, até hoje, a sua real importância. Vale lembrar que o povo brasileiro, em
fins do século XIX, já muito miscigenado com a mistura de indígenas, europeus e
africanos, tornou-se ainda mais mestiço com a chegada de grandes contingentes de
novos imigrantes europeus (de várias regiões da Europa, não só mais do Leste) e
também de asiáticos. Nesse cenário, uma manifestação cultural originária dos extratos
sociais menos prestigiados teve de conviver, ao longo de sua história, com a negação,
a proibição, a regulação, a cooptação e a louvação.
Foi nesse espaço conflituoso que o samba caminhou.14 Sabedor de tudo isso, o
Museu do Samba mantém vivo o compromisso de levar a educação patrimonial para
crianças, adolescentes e jovens, justamente para não deixar que o rompimento do “fio
14

Para um estudo sobre a história do samba, ver IPHAN e CCC (2014), Simas e Fabato (2015), Cabral
(2011), Lopes (1981, 1992, 2015) e Moura (1995).
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da espetacularização” – a atual banalização do samba, sobretudo devido à sua
manifestação mais propagandeada, o desfile das escolas de samba durante o
carnaval – implique, para as novas gerações, a perda do fio da memória, da tradição.
Por diversas vezes, foi fácil perceber que falar sobre história do samba aos alunos
que visitaram a exposição itinerante constituía um ato de empoderamento. Trazia à luz
lembranças dessas crianças e jovens, que não se privavam de narrá-las ao restante
do grupo: vivências individuais e coletivas, muitas contadas por seus pais, nos desfiles
e na construção do carnaval; narrativas sobre acontecimentos “vividos por tabela” –
usando a expressão do Pollak (1992: 201) ao falar de acontecimentos vividos pela
coletividade em relação à qual o indivíduo se sente pertencer; e, por fim, a paixão pela
Escola de Samba Estação Primeira de Mangueira que faz parte da vida de diversos
alunos do entorno, como uma marca hereditária que se mantém por gerações. Nas
atividades do Museu nos colégios, eram comuns relatos das crianças e jovens sobre
familiares integrantes da escola de samba e do orgulho desses laços de parentesco.
O samba promove a sensação de pertença. Estudar sobre o lugar onde vivem,
numa perspectiva histórica, permite reconhecer e dar relevância à sua identidade
cultural no espaço social. As trajetórias de D. Zica, Cartola e demais personalidades
do samba servem, ainda, como inspiração para o desenvolvimento dos projetos de
vida dessa juventude. Apesar das inúmeras dificuldades enfrentadas, esses sambistas
lutaram pelos seus ideais e deixaram um legado para o mundo do samba e para a
sociedade, sobretudo no que diz respeito a melhores transformações sociais,
pautadas pelo respeito à alteridade e a valorização de sua cultura.
O papel dos educadores como mediadores e pesquisadores foi fundamental para
o êxito dessa ação. Durante a pesquisa de elaboração do projeto de itinerância, alguns
macrotemas contemporâneos foram levantados para a atividade nas escolas.
Igualdade de gênero, respeito pelos direitos humanos, tolerância religiosa (dada a
matriz africana do samba e associação direta a religiões como Candomblé e
Umbanda) e combate ao racismo. Eram esses os norteadores de nossa atuação, que
simultaneamente guiavam as narrativas construídas a partir da vivência no seio da
comunidade escolar. Ainda que existisse um planejamento inicial da abordagem por
parte da equipe do Museu, o cotidiano nas escolas possibilitava novas criações, novas
formas de contar essa história com base no diálogo e no papel do educadorpesquisador como mediador. As demandas advindas das escolas impactavam
inclusive na escolha de atividades complementares à exposição.
A partir das análises in loco, tentando entender quais eram as maiores urgências
das turmas atendidas, optávamos pela realização de ações que atuariam junto ao
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trabalho de mediação na exposição.15 Para exemplificar, podemos mencionar a recusa
de uma aluna para ingressar no espaço expositivo, alegando que a sua religião não o
permitia. Um dos objetos do acervo exposto era uma indumentária de baiana de
escola de samba na cor branca. Esse era o principal motivo da recusa. A aluna
associava aquele objeto à vestimenta de religiões de matriz africana e demonizava-o.
Tendo em vista essa situação, convidamos a Professora Doutora Martha Abreu16 para
ministrar uma palestra naquela escola sobre história e cultura afro-brasileira,
abordando a tolerância religiosa e o respeito à diversidade. As atividades
complementares eram realizadas por meio da parceria entre Museu, Escola,
Universidade e sambistas.
Conforme consta da Convenção da UNESCO sobre a Proteção e Promoção da
Diversidade das Expressões Culturais, da qual o Brasil é signatário, a diversidade
cultural ao se desenvolver em um ambiente democrático, de justiça social e respeito
mútuo entre povos e culturas é indispensável para a promoção da paz e segurança ao
nível local, nacional e internacional.17 Refletir sobre esses macrotemas junto com
professores, mediadores, pesquisadores e alunos, através da história do samba e
suas matrizes, era uma forma de contribuir para integração e coesão social no
desenvolvimento da cidadania, como exposto no Plano Diretor do Museu do Samba:

Devido ao processo colonial, a matriz europeia foi sempre mais valorizada na
historiografia

oficial.

Com

isto

a

identidade

nacional

foi

construída

majoritariamente sobre símbolos e valores eurocêntricos, e não integralmente
brasileiros. [...] A sociedade herdou invisibilidades sociais e culturais de parcelas
significativas da sociedade, gerando tensões profundas e que demandam
urgente atenção. [...] [As atividades do Museu do Samba visam] desenvolver
15

A exposição itinerante permanecia em cada escola num período de uma semana a 15 dias. As
atividades eram acompanhadas por trabalho de estudo de público, realizado a partir de avaliações com
impressões do visitante: alunos, professores e diretores preenchiam esses questionários após participar
das ações, o que nos dava diariamente algumas informações sobre recepção do projeto. Esses dados
coletados, junto com os relatos dos mediadores da exposição, eram analisados em reuniões de equipe
que estudava o caso de cada escola durante o momento que o colégio recebia a mostra. Isso porque
nosso intuito era já naquela escola levar uma atividade especial voltada para questões sociais ali
recorrentes, como foi o exemplo citado nesse texto em que uma especialista tratou a intolerância
relativamente à cultura afro-brasileira a partir de uma perspectiva histórica, para fomentar reflexões e
mudanças comportamentais.
16 As áreas de atuação da Professora Doutora Martha Abreu englobam cultura popular, música negra,
escravidão, relações raciais no período pós-abolição e ensino de História. Vale citar um dos
questionamentos emblemáticos e transformadores para a turma em que a professora atuou. Abreu
questionou aos alunos: “Por que vocês acham que nos livros de História do Brasil aparece o príncipe
regente Dom João VI, mas não aparecem [os sambistas] Cartola nem Zé Espinguela nem Dona Zica?”
Após refletirem, uma aluna deu uma resposta enfática que contou com a aprovação dos outros
estudantes do ensino médio que assistiam à palestra: “Porque os que escreviam a história acharam que
isso não era importante”. Os registros dessa palestra constam no acervo do Museu do Samba.
17 Convenção sobre a proteção e promoção da diversidade das expressões culturais, UNESCO, 2005.
Texto oficial ratificado pelo Brasil por meio do Decreto Legislativo n.º 485/2006.
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estratégias específicas para conectar-se com a população afrodescendente,
especialmente aquelas em situação de pobreza, com a intenção de advogar a
importância do legado de matriz africana para nossa cultura, aumentar a
autoestima e empoderamento, estimulando uma agenda pessoal de luta pelos
próprios direitos e dignidade social [...]18

As ações extramuros, como a referida exposição itinerante, são compreendidas
pelo Museu do Samba como ferramenta para a formação de públicos de museu, mas
também, e sobretudo quando nos referimos à nossa vizinhança, como mecanismo
para desenvolver diagnósticos socioculturais do território que habitamos e maneiras de
abordá-los. Ao discorrer sobre o desafio dos museus em partilhar território com seus
vizinhos, a pesquisadora Célia Machado aponta a prioridade que os museus precisam
dar à comunidade do entorno, uma vez que enquanto instituição sociocultural e
educativa não deve ser indiferente ao território que se encontra implantado, quando
consolida a sua missão e planeja as suas estratégias de atuação. Mais que coexistir
em

proximidade

há

necessidade

de

assumir

uma

relação

intrinsecamente

acompanhada da partilha de identidades, expectativas, objetivos, fragilidades e
potencialidades. Conhecer o entorno e fazer-se conhecer no território são elementos
fundamentais para a relação entre museus e seus vizinhos, visando integração,
aceitação e transformação (Machado, 2012).
Os macrotemas apontados e o samba como patrimônio cultural estão nas demais
atividades do Museu do Samba em sua sede. A criação de eventos culturais
colaborativos é emblemática nesse sentido, como foi o caso da Feira Cultural “Que
Mulher Negra é um exemplo para você?” Esta ação, realizada no mês da consciência
negra, foi iniciativa de uma das escolas públicas vizinhas e parceiras do Museu, que
envolveu toda a comunidade escolar no desenvolvimento de apresentações cênicas,
exibição de vídeos, exposições fotográficas e dissertativas que valorizavam a cultura
negra, o protagonismo social das mulheres, problematizavam o preconceito e a
desigualdade social e, acima de tudo, questionavam o racismo – realidade que muitos
ali sofrem diariamente.
Hoje, o Museu do Samba inicia pesquisa para alcançar pessoas que não sofrem
esse tipo de discriminação de modo que problematizem essa realidade e não
perpetuem práticas racistas, por exemplo, o que contribui para o fortalecimento de
uma sociedade mais democrática e justa, atuando na linha do desenvolvimento de
museus socialmente responsáveis.
18

Plano Diretor do Museu do Samba. Rio de Janeiro: Museu do Samba, Much | Mídia e Cultura, 2017. A
elaboração do Plano Diretor do Museu do Samba contou com o generoso apoio da Fundação Ford.
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3. MUSEU FÓRUM, MUSEU ÁGORA, OS SAMBISTAS E O MUSEU DO SAMBA

Com a presença dos mestres-salas das agremiações do Grupo Especial, entre
outros convidados, o evento será uma oportunidade para se debater os
fundamentos, os desafios e a valorização do mestre-sala, que, ao lado da portabandeira, é o responsável pela apresentação do pavilhão das escolas, símbolo
máximo de cada agremiação, numa dança harmoniosa, elegante e vibrante.19
(Texto de chamada para participação do público no Encontro de Mestres-Salas,
os Guardiões dos Pavilhões e da Dança Nobre do Samba – Memória, Patrimônio
e Identidade, no Museu do Samba, em 2016)
O povo do samba – de diferentes gerações – é convidado ao Museu para debater
sobre suas atuações na contemporaneidade. São discussões elementares para a
reflexão das situações difíceis a que têm sido submetidos os sambistas, com perda de
força em seus núcleos centrais e lugares de práticas, como as escolas de samba.
Exatamente pela perda de espaço de vivência, o Museu do Samba cumpre um dos
mais importantes papéis, ao efetivar-se como lugar de encontro onde as comunidades
do samba podem exprimir os seus anseios, transmitir conhecimento, resgatar práticas,
fazer circular a tradição.
Em suas mais variadas formas de atuar (seja como mestre-sala, porta-bandeira,
baianas de escolas de samba, diretores de harmonia, passistas, entre outros), o
sambista tem o Museu do Samba como praça pública, lugar de sociabilidade,
integração, conexão, debate, assembleia, a essência da democracia da ágora grega.
Assim como o Encontro de Mestres-salas mencionado, as demais mesas-redondas,
seminários, encontros e rodas de conversa com participação dos sambistas, tem como
premissa a reunião desses agentes no sentido de debater e lutar pelos seus espaços
nos dias atuais, fortalecer e difundir essa expressão cultural. É fundamental o encontro
dos detentores, são eles que irão discutir o futuro da tradição e os caminhos políticos
da salvaguarda.20
Dada a lógica da competitividade entre os sambistas já que representam
diferentes escolas de samba que disputam o campeonato no carnaval anualmente) e a
perda de força em seus lugares de prática (sobretudo as escolas de samba), há hoje
19

Esse trecho pode ser visualizado na página do Facebook do Museu do Samba, em
https://web.facebook.com/museu.do.samba/photos/a.1672088873035129/1821402094770472/?type=3&th
eater.
20 A construção de patrimônios imateriais, como no caso do samba, consiste em processos com diretrizes
e dinâmicas particulares, aquilo que Davallon (2015) aponta como “patrimonialização por
reconhecimento”. São os grupos que validam e podem atuar diretamente nesse processo, sobretudo pelo
seu potencial enquanto referencial identitário e pela noção de pertença, dado o seu aspecto de
transmissão de geração a geração.
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poucos espaços para refletirem a respeito de suas artes, sobre a possível união de
seus segmentos. Existe inclusivamente pouco espaço para a reivindicação dos direitos
enquanto profissionais em sua agremiação, a transmissão de saberes, o compartilhar
de experiências e a reflexão sobre o futuro do samba e deles mesmos como
sambistas.
A perda de força e espaços dos sambistas e suas matrizes nas agremiações é
ponto bastante evidenciado no dossiê que sustentou o pedido do registro do samba
carioca como patrimônio cultural brasileiro. Depoimentos de detentores tradicionais
dessa manifestação foram ali expostos, como o de Tantinho – compositor e baluarte
da escola de samba designada por Estação Primeira de Mangueira:

Eu acho que é desleixo. Não atentar para manutenção da cultura da escola, está
entendendo? Ninguém fica se preocupando mais com a cultura da escola.
Ninguém está preocupado com o passado da escola. Ninguém está... Então,
acabei de fazer um disco agora, que é um disco que... onde eu resgato
composições da Mangueira da década de 1930 à década de 1960, que é um
disco que me virei. O pessoal do morro me ajudou muito, mas era uma coisa que
tinha que ser feita pela escola, pela Mangueira. Um disco desses tinha que ser
feito pela Mangueira... (Tantinho in IPHAN e CCC, 2014)21

Os seminários, organizados a partir de solicitações desses grupos ou a convite do
Museu, possibilitam um lugar de fala livre. Nesses eventos os participantes
conseguem se visualizar como categorias, empoderam-se e, em várias ocasiões,
debatem o modo como a partir da atuação individual e coletiva é possível agir no
sentido de preservar e valorizar o samba como patrimônio e reivindicar incentivos de
instâncias públicas voltadas para sua manifestação artístico-cultural.
É, portanto, o lugar onde o sambista, tanto o de primeira hora (da virada dos
séculos XIX e XX) quanto os seus sucessores (imediatos ou de gerações mais
recentes), tem espaço cativo para manifestar, fazer soar e ecoar sua arte, seu
discurso

e

sua

voz.

Sem

intermediários,

sem

traduções

pretensiosas

e

preconceituosas. Livre do jugo de atores estranhos ao mundo do samba –
personagens tantas vezes a ele impostos como indispensáveis para a valoração
positiva dessa manifestação artística e cultural em si mesma tão rica e original. Essa
é, sem dúvida, uma forma de buscar a “redenção”: reconhecer o protagonismo dos
agentes que deram vida e forma ao gênero musical mais tipicamente brasileiro.

21

Trecho do depoimento de Tantinho (IPHAN e CCC, 2014).
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Ainda que considerado o maior espetáculo a céu aberto mundialmente conhecido,
o carnaval das escolas de samba, por si só, não representa a complexidade do samba
como forma de expressão. O Museu do Samba atua de forma a contemplar essa
amplitude, sendo “lócus” de vivência do samba. As rodas de samba, por exemplo,
realizadas periodicamente, permitem à comunidade do samba e ao público em geral
vivenciar no museu esses saberes e práticas, possibilita o encontro entre gerações de
sambistas e fomenta a disseminação de práticas tradicionais do samba.
É uma ação museológica que responde aos dias atuais, onde o Museu é menos
respostas e verdades e mais perguntas e compartilhamentos. Discussão essa
brilhantemente realizada pela museóloga Maria Ignez Mantovani Franco, ao analisar
temas como engajamento e colaboração em instituições museológicas (Franco, 2014).
Maria Ignez relaciona o museu aos conceitos de ágora e fórum da Antiguidade GrecoRomana para tentar qualificá-lo como “espaço livre e aberto à convivência, ao diálogo,
ao livre pensar, ao propor, ao interagir”. A autora ressalta que essa é a essência que
precisa guiar a ação museológica voltada para um novo tempo, que já chegou, cujo
museu se transforma cada vez mais em espaço-fórum. Uma ação em compromisso
com “a realidade que o museu atua, com a sociedade que lhe dá sentido, com as
ações que a comunidade elege, com as práticas que ela reconhece como suas e que
decide codificar e perenizar para o futuro” (ibidem). É nessa praça comum que os
sambistas podem hoje fortalecer laços identitários, refletir sobre as novas dificuldades
e criar em conjunto soluções frente aos obstáculos a que têm sido submetidos, tendo o
Museu do Samba como catalisador e grande aliado nessa luta.
Nesse sentido, alinha-se conceitual e politicamente a “uma prática museológica
voltada para e comprometida com o social, numa perspectiva contra hegemônica”
(Chagas e Cavulla, 2017: 101). Suas ações e reflexões têm como base os
pressupostos da Nova Museologia – Declaração de Québec, 1984 – que, dentro do
campo museológico, configura-se como um movimento que ressalta a atuação dos
museus nas discussões sociais com participação comunitária, em contraposição aos
museus e museologia vinculados a interesses de grupos hegemônicos política e
economicamente.22

22

A perspectiva contra hegemônica, citada por Chagas e Cavulla (2017), refere-se à corrente que
buscava, sobretudo a partir dos anos 1960 e 1970, questionar museus e museologia predominantes. Os
autores retomam o contexto que marca esse período: ditaduras latino-americanas sangrentas, guerra no
Vietnã, guerras de independência no continente africano e, em meio a tudo isso, museus apáticos,
isolados em torres de marfim, alheios aos conflitos sociais. Esse movimento contra hegemônico, que tem
um de seus primeiros marcos na Declaração de Santiago (ICOM) em 1972, foi “denominado Nova
Museologia [Québec, 1984], em função de sua proposta de reconfiguração dos campos museal e
museológico”. Cumpre assinalar que o Museu do Samba integra a Rede de Museologia Social do Rio de
Janeiro, REMUS-RJ.
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O Museu do Samba surge com intenção declarada de questionar ordens
secularmente estabelecidas, sendo “um agente de mudança social, de regeneração e
de empowerment das populações” (Duarte, 2013: 113). Nessa perspectiva, a função
de um museu deve estar para além dos objetos, pois envolve as práticas a eles
associadas e as comunidades que servem, ou seja, precisa de um contexto e das
memórias que os sujeitos constroem a partir do estímulo criado.
Como templo do samba, o Museu do Samba só existe, desta forma, “em relação”
ao samba, às suas tradições, ao seu tempo, à sua história e aos seus agentes; ao
entorno, à cidade; à sociedade e sua brasilidade. Este museu de relações, improvisos
e transformações é por essência dinâmico, oposto ao isolamento. Este museu-roda
onde muitos cabem, existe “em relação” a outras rodas, numa rede de solidariedade,
colaboração, compartilhamento e transformações.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Desde 2015, já atuando em prol de um novo conceito institucional, o Museu do Samba
vem cautelosamente construindo uma transição para uma instituição cujo mandato é
significativamente mais abrangente do que o anteriormente exercido pelo Centro
Cultural Cartola. Dado o impacto do trabalho do museu pela salvaguarda do legado do
samba e seus agentes, o Museu do Samba vem assumindo centralidade nas costuras
e no engajamento dos diversos stakeholders ligados ao samba não só no Rio de
Janeiro, mas também em todo o Brasil, ao mesmo tempo em que busca dialogar com
e representar toda sociedade, tendo em vista seu mandato que abrange o
reconhecimento dos traços identitários dos brasileiros – desta forma sendo um museu
inclusivo com grande e necessária responsabilidade social perante os seus diversos
públicos.
A pesquisadora Célia Machado, ao analisar a relação entre o museu e seus
vizinhos, questiona se os museus estão preparados para partilhar poder, ceder em
acessibilidade, o que esperam que a vizinhança ceda na integração (Machado, 2012).
Ampliando para além da vizinhança e incluindo também os variados públicos do
museu, podemos afirmar que essa é uma problemática crucial para a atuação de uma
instituição museológica na contemporaneidade. Retomamos: os museus servem à
sociedade. Como lidar com as expectativas, anseios do Museu quando se debruçam
sobre seus públicos? Como efetivamente atuar conjuntamente e tendo em vista seus
públicos?
O museu deve ser compreendido “como uma prática social, como um processo e
não um fim” (Chagas e Cavulla, 2017). Como ágoras modernas, os museus precisam
articular questões essenciais e encorajar reflexões críticas sobre os legados que lhe
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dão forma ou os dilaceram. A atuação colaborativa, faseada, com pesquisa
continuada, curadorias compartilhadas, Museu Fórum, mobilizador, comprometido e
com responsabilidade social parece-nos um bom caminho para refletirmos sobre
essas questões vitais para a razão de ser do Museu e seu poder na consecução de
melhores transformações sociais. Afinal, Museus podem e devem mudar vidas:23

Eu acho que não sei se eu teria seguido esse caminho da música se não fosse
esse projeto, se eu não tivesse começado lá, eu agradeço muito por isso. [...]
Pode-se dizer que mesmo que nossa luta seja para que um, dois, três alunos
sigam uma vida diferente, já vai ter valido a pena porque mudou a vida dessa
pessoa, entendeu? Eu acho que isso é o fundamental, o primordial de tudo é [...]
a gente não perder a esperança de que a gente pode mudar o futuro de alguém,
como mudou o meu futuro. [...] Engraçado que dentro de comunidades a gente
encontra as crianças tão talentosas quanto que nascem em berço familiar, em
berço de gente com mais condições, entendeu?24 E eu sou muito grato por ter
feito parte dessa iniciativa, desse projeto tão bonito que foi tirar as crianças das
ruas e fazer algo de útil, né, pela vida das crianças, daquelas pessoas, e eu sou
muito grato por isso, mudou realmente minha vida. 25 (Depoimento de Nathan
Amaral, estudante da Universität Mozarteum Salzburg, Áustria, e ex-aluno do
Projeto Orquestra de Violinos do Centro Cultural Cartola, hoje Museu do Samba)

Revisto por Rita Cabral
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23

Valoroso e inspirador trabalho no conceito de Museums Change Lives, da Museum Association. Cf.
http://www.museumsassociation.org/museums-change-lives/the-impact-of-museums.
24
Trecho do depoimento de Nathan Amaral prestado à pesquisadora Edna Melo Chernicharo para a sua
tese de Doutorado em Psicologia Social/UERJ, 2014. Acervo Pessoal de Edna Chernicharo.
25 Trecho do depoimento de Nathan Amaral prestado ao Museu do Samba para pesquisa de estudo de
públicos (projeto com suporte financeiro do Newton Fund-British Council), em 2017.
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LA RELACIÓN ENTRE EL INSTITUTO PRETOS NOVOS Y LAS COMUNIDADES EN EL CONTEXTO
DEL PORTO MARAVILHA, RÍO DE JANEIRO, BRASIL*

Resumen: Presentamos un primer estudio de la percepción social sobre el Instituto Pretos
Novos, museo ubicado en Brasil. Este trabajo se enmarca en una línea de investigación
compartida por las autoras sobre las estrategias de gestión arqueológica de las ciudades
Patrimonio Mundial latinoamericanas. El museo es parte de una ruta turística, que se
integra a su vez en el proyecto de revitalización urbana del centro de Río de Janeiro, Porto
Maravilha. Nuestro objetivo es presentar la metodología seguida y los primeros resultados
acerca de la relación entre esa institución y las comunidades del entorno, que sugieren
que el proyecto causó impactos negativos en el vecindario, aunque la regeneración en si
misma pueda considerarse positiva. Entretanto nos preguntamos si este proceso no estará
contribuyendo a la homogeneización cultural a la que paradójicamente las declaraciones
patrimoniales no deberían contribuir.
Palabras-clave: comunidad, museo, patrimonio arqueológico, regeneración urbana.

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE PRETOS NOVOS INSTITUTE AND THE COMMUNITIES IN
THE CONTEXT OF PORTO MARAVILHA, RIO DE JANEIRO, BRASIL

Abstract: This paper presents a preliminary approach to the social perception of the Pretos
Novos Institute, a museum in Brazil. The work is part of a common research line on
archaeological management strategies in Latin-American World Heritage cities. The
museum is part of a tourist route, which in turn is integrated into a project of urban
revitalization of downtown Rio de Janeiro, called Porto Maravilha. Our objective is to
present the methodology and preliminary data on the relationship between this institution
and the surrounding communities. These initial results suggest that the project caused
negative impacts on the neighborhood, although urban regeneration in itself may be
considered positive. Likewise, by means of this work we warn against and reflect on the
potential contribution of this process to cultural homogenization, a process to which
heritage declarations should not contribute.
Keywords: archaeological heritage, community, museum, urban regeneration.
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PRESENTACIÓN
Los temas convergentes de nuestras investigaciones nos han animado a comenzar
estudios en conjunto sobre la relación entre los bienes patrimoniales de ciudades
declaradas Patrimonio Mundial y sus respectivas comunidades. Nos situamos en una
de las líneas del Grupo de investigación Gestión del Patrimonio Cultural de la
Universidad Complutense de Madrid (UCM), enfocada al estudio de las relaciones
sociales y el Patrimonio Cultural desde la visión de la ciencia antropológica y sociológica,
la separación entre discurso oficial/institucional y el desapego existente entre
comunidades y Patrimonio Cultural.
En Río de Janeiro, el perímetro declarado por la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) como “paisaje cultural
urbano” en 2012 está dividido en tres sectores:
-

El Sector A, denominado “A montanha, a floresta e o jardim”, se corresponde con
el Parque Nacional da Tijuca (con 39 583 m2) y con el Jardim Botânico (con 1370
m2), y su zona de amortiguamiento es la considerada como entorno del Jardín
Botánico en el plan de gestión del Parque. El reto, en esta zona, es la protección
de la biodiversidad y la movilidad de la fauna.

-

El Sector B, denominado “A entrada da Baía da Guanabara e suas margens”, se
corresponde con el área del Parque do Flamengo, con las fortalezas situadas en
la misma bahía y con la Praia de Copacabana, aunando su topografía (el Morro
do Leme, el Forte de Copacabana y el Arpoador). La zona de amortiguamiento
de este sector está localizada entre el Mirante do Corcovado, a 704 metros de
altitud, y el Mirante do Morro do Pico, en la región de las fortalezas de la vecina
ciudad de Niterói. El área total de este sector es de 64 098 m2.

-

El paisaje que se puede observar desde los miradores del Corcovado y del Morro
do Pico es el principal cuadrilátero del Sector C, donde termina el perímetro de
“Río de Janeiro, paisaje cultural urbano”. Dicho sector, denominado “Paisagem
urbana” es definido como la propia zona de amortiguamiento, marcada por los
elementos naturales de las cercanías del sitio. Su área total es de 22 920 m2. La
importancia del Sector C se basa en ser el elemento de interconexión y
protección de los otros sectores. Algunos de sus monumentos naturales son las
colinas denominadas Babilônia, São João, Catacumba, Cabritos y Saudade, que
delimitan los barrios de Copacabana, Botafogo y Lagoa, el Morro da Viúva en el
barrio Flamengo, el valle de los barrios Cosme Velho y Laranjeiras y la ladera
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sur del Morro de Santa Teresa hasta el borde del Parque do Flamengo, en la
zona central de la ciudad.1

A pesar de esta gran extensión, quedan fuera de esta declaración de Patrimonio
Mundial bienes de valor excepcional para la historia de la ciudad y de la diáspora
africana. En este trabajo tratamos precisamente de uno de ellos. Se sitúa en la zona
central de Río de Janeiro, en un área conocida como Pequena África, donde el proyecto
de renovación urbanística denominado Porto Maravilha ha tenido una serie de efectos
sobre la percepción social del Instituto de Pesquisa e Memória Pretos Novos (IPN).
Con el reto de acercarnos a ese paisaje social para tomar datos sobre la relación
que tienen las personas con la dimensión arqueológica de esa zona, aplicamos parte de
la metodología utilizada en el proyecto I+D “La dimensión arqueológica en ciudades
Patrimonio Mundial: avances para la gestión patrimonial en Alcalá de Henares, Puebla
y La Habana”.2 Debido a que nuestra investigación está en su fase inicial, de
reconocimiento y acercamiento al objeto de estudio, en este artículo presentamos los
primeros resultados del estudio sobre los efectos del proyecto urbanístico en la Pequena
África.
Hemos seleccionado como objeto el IPN porque consideramos que los usos y
apropiaciones de las instituciones museológicas constituyen herramientas estratégicas
relevantes para la construcción de la democracia cultural. Creemos, además, que este
museo en concreto puede contribuir especialmente a mediar en los conflictos sociales
e interculturales de la zona. Partimos del principio de que el pasado no es algo que “se
rescata”, sino que se construye desde los intereses del presente. Es decir, ese pasado
construido es sinónimo de poder e ideología, como indica Laurajane Smith (2006).
Coincidimos también en la idea de tratar el Patrimonio Cultural como una realidad
multidimensional (Castillo Mena y Querol, 2014). En consecuencia, para gestionarlo
adecuadamente hay que tener en cuenta las dimensiones políticas, administrativas,
científico-técnicas y sociales. Hay que subrayar que aquí tomamos como herramienta
clave el concepto de institución que nos ofrece el Institucionalismo Histórico, desde el
cual se puede comprender la institución del Patrimonio Cultural como el complejo de
convenciones, leyes, reglamentos, organizaciones formales (las conocidas como
instituciones), agentes sociales y sociedad civil organizada que actúan desde las
IPHAN (2011), “Dossiê da Candidatura Rio de Janeiro, paisagens cariocas entre as montanhas e o mar”.
Consultado el 11.01.2016, en
http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Dossi%C3%AA%20portugu%C3%AAs%2028%20mar
%C3%A7o%202011%20RJ.pdf.
2 ICOM (2017), “Jornadas Internacionales ‘Haciendo ciudad desde la Arqueología’, Museo Arqueológico
Nacional”, 8 de octubre. Consultado el 21.01.2019, en https://www.icom-ce.org/jornadas-internacionaleshaciendo-ciudad-desde-la-arqueologia-museo-arqueologico-nacional/.
1
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dimensiones jurídico-legales, científicas, económicas, políticas y sociales (Saladino,
2010, 2014).
Este estudio se fundamenta en “la aplicación de un modelo de gestión participativo
en el que las relaciones colaborativas entre especialistas y no especialistas, son
componentes centrales para una efectiva interpretación de sitios patrimonios cultural”
(Castillo Mena, 2016: 243). Es decir, centramos nuestras reflexiones –y acciones– en la
idea de que los modelos holísticos son necesarios para mejorar y comprender los
estudios sobre el Patrimonio y el valor del pasado en el presente (ibidem: 254).
Coinciden con los fundamentos de nuestro estudio, mereciendo por ello nuestra
atención, las propuestas de Boaventura de Sousa Santos respecto a la necesidad de
desarrollar proyectos de inclusión y empoderamiento social, en los que las personas sean
activas y sus conocimientos se coloquen al mismo nivel que el científico (Saladino et al.,
2015), desembocando así en la construcción de una ecología de saberes (Santos, 2007).
Este trabajo se estructura en cuatro partes: en primer lugar, presentamos el caso
de estudio – un contexto socio cultural de características únicas transformado por un
proyecto urbanístico. Después, se explica el objetivo, la metodología y algunos de los
primeros resultados obtenidos en el estudio sobre las relaciones entre el Patrimonio
Cultural y las personas en este entorno, es decir, los vecinos/as y los trabajadores/as
de la zona. Finalmente, presentamos los próximos pasos de nuestra investigación y
algunas reflexiones sobre el presente y futuro del lugar en estudio. Con ello hacemos
un primer boceto del estado del arte del territorio analizado, en el que se destaca la
creación del Museu da História e da Cultura Afro-Brasileira.
1. LA ZONA DEL PUERTO DE RÍO DE JANEIRO: UN ÁREA HACE MUCHO OLVIDADA Y DESDE
HACE POCO MUY DESEADA

Este lugar comprende un conjunto de localidades y barrios marcados por las memorias
de las personas que allí vivieron y viven. Saúde, Gamboa y Santo Cristo son algunos de
los barrios donde se sitúan lugares como la Praça Mauá, el Morro da Conceição, el
Morro da Providência y el Morro do Pinto. En estos sitios se materializa la memoria de
los grupos africanos esclavizados, de sus descendientes y de las personas que
trabajaron en los almacenes del puerto de Río, y por eso es conocida como Pequena
África. Hay que subrayar que este conjunto de barrios comprende una zona del centro
de la ciudad que está protegida a nivel municipal, ya que está declarada Área de
Protección de Ambiente Cultural (APAC), conocida como SAGAS (del nombre de los
barrios Saúde, Gamboa y Santo Cristo).
En el Morro da Conceição se situaba un quilombo, lugar donde los africanos
esclavizados mantuvieron y sus descendientes aún mantienen sus hitos de memoria
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anclados en la Pedra do Sal. También viven allí los descendientes de los trabajadores
de los almacenes del puerto, la mayor parte inmigrantes de Portugal y España de finales
del siglo XIX e inicios del XX. Además, en esta colina y en las calles de la Pequena África,
se originó la samba. Por su parte, en otro sitio de la zona, el Morro da Providência, se
construyeron las primeras favelas de Río. En el Morro da Conceição se sitúa la Pedra
do Sal, hito de memoria de la cultura afrobrasileña y de los descendientes de
inmigrantes españoles y portugueses trabajadores de los almacenes del puerto. A
finales del siglo XIX, llegaron a esta localidad ex combatientes de la Guerra del
Paraguay,3 esclavas y esclavos recién liberadas/os. Estas personas no tuvieron apoyo
del Estado para conseguir viviendas en la ciudad y no les quedó otra alternativa que
construir sus casas al pie y sobre la colina.
SAGAS es una zona que presenta un elevado interés cultural, aunque hasta hace
poco ha permanecido abandonada por las políticas públicas. Sin duda, es un espacio
de conflictos y de paradojas porque, coincidiendo con la mirada de la antropóloga
Roberta Guimarães (2016), parece que sus habitantes están vinculados con la
dimensión evocada en el discurso del Patrimonio Cultural de la ciudad (que tiene
relación con la samba, la cultura afrobrasileña y las actividades portuarias), pero desde
la administración pública se pretende controlar y restringir usos considerados “sucios” e
inadecuados que tienen que ver con los propios modos de vida de esas personas. De
acuerdo con esto, Guimarães (2016: 159) observa que se ha cambiado el discurso sobre
SAGAS, antes tomada como zona de viviendas y de auténtica cultura popular y ahora
como área de “desorden urbano”, lugar de marginados sociales, cuyos “malos usos”
destruyen el Patrimonio.
Sin embargo, en otras ciudades del mundo se han recuperado las zonas portuarias
con el objetivo de aprovechar su potencial económico, como por ejemplo Barcelona y
Buenos Aires o Lisboa. En Río de Janeiro se planificaron algunos proyectos urbanos,
incluyendo una propuesta de creación del Museo Guggenheim en la Praça Mauá, pero
solo uno se ha hecho realidad: el proyecto Porto Maravilha. Éste afecta a un área de
cerca de 5000 m2 y se regula a través de una ley municipal de 2009, donde ya se
apuntaba la creación de nuevos museos en esta zona. Como los proyectos urbanos de
las ciudades mencionadas, en el Porto Maravilha se plantea la construcción de
numerosos edificios de grandes dimensiones (viviendas y oficinas), que producen
transformaciones en el paisaje y los flujos de población.

3

La Guerra del Paraguay fue el mayor conflicto de América del Sur ocurrido entre Paraguay y la conocida
Tríplice Alianza: Argentina, Brasil y Uruguay. Transcurrió entre diciembre de 1864 y marzo de 1870. Más
informaciones en Schwarcz (2002).
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De las principales obras del Porto Maravilha destacamos la creación de 17 km de
carriles de bicicletas, además de un paseo de 3,5 km de extensión, la plantación de
15 000 árboles y la reurbanización de calles y veredas.
Entre los impactos que se esperan (y que la administración pública cree positivos)
se destaca el aumento del área verde de 2,46% a 10,96%; de la capacidad de tráfico de
vehículos, incluso con la implantación del tranvía, y de la población que pasaría de
32 000 a 100 000 habitantes en diez años.
El proyecto Porto Maravilha incluye un programa especial, denominado Porto
Maravilha Cultural, cuyos objetivos son recuperar y restaurar la materialidad del
Patrimonio artístico y/o arquitectónico; valorizar el patrimonio cultural inmaterial;
preservar la memoria y las manifestaciones culturales de la localidad; explorar
económicamente el Patrimonio material e inmaterial, pero respetando los principios de
integridad y sostenibilidad, además de la inclusión y el desarrollo social; producir
conocimiento sobre la memoria de la región e innovar respecto a su explotación
sostenible y, por último, apoyar la capacitación y la investigación, incluyendo la
producción de publicaciones acerca del Patrimonio material e inmaterial de la zona del
puerto de Río de Janeiro.4
Existen ya otros proyectos culturales relacionados con el Porto Maravilha. Por
ejemplo en la Praça Mauá, epicentro de la renovación urbana de la zona, fueron
inaugurados en marzo de 2013 el Museu de Arte do Rio (MAR)5 y, en enero de 2016, el
Museu do Amanhã.6
Porto Maravilha se enmarca claramente en la tendencia a las grandes reformas
urbanas de las últimas décadas. Una de las principales referencias es, indudablemente,
el proyecto de las Olimpiadas de 1992 en Barcelona. Neil Smith (2006, 2007) describe
esta nueva tendencia como un proceso de “gentrificación generalizada”, caracterizado
por un nuevo rol del Estado, que intensifica su asociación con el capital privado,
sometiéndose cada vez más a las reglas del mercado.
Varias de las obras que se han ejecutado con la puesta en práctica de este proyecto,
han puesto al descubierto áreas de gran interés arqueológico, como el Cais do Valongo,
también declarado Patrimonio Mundial.7

Prefeitura do Rio (s.d.), “Porto Maravilha. Programa Porto Maravilha Cultural”. Consultado el 05.05.2016,
en http://www.portomaravilha.com.br/porto_cultural.
5 Museu de Arte do Rio (2016), “Museu de Arte do Rio”. Consultado el 05.05.2016, en
http://www.museudeartedorio.org.br/.
6
Museu do Amanhã (2016), “Museu do Amanhã”. Consultado el 05.05.2016, en
http://www.museudoamanha.org.br/.
7 El Cais do Valongo ha sido declarado Patrimonio Mundial el 9 de julio de 2018. Informaciones sobre el
proceso de titulación en IPHAN (2016).
4
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El ayuntamiento, a través del programa Porto Maravilha Cultural y del Instituto Rio
Patrimônio da Humanidade creó el “Circuito Histórico y Arqueológico de la Celebración
de la Herencia Africana”, con el fin de poner en valor los hitos de la memoria
afrobrasileña, como el mismo Cais do Valongo, la Pedra do Sal y el IPN.
Dicho circuito oficial comprende seis hitos de la memoria de la diáspora africana,
relacionados con la vida cotidiana de los grupos esclavizados en la ciudad. Como
resultado de un estudio de historia de la Universidad Federal Fluminense (UFF) y de la
Universidad Federal del Estado de Río de Janeiro (UNIRIO), y gracias el apoyo de
Petrobras Cultural, fue posible la realización del proyecto denominado Passados
Presentes,8 se realizó un circuito histórico en la misma región del puerto, es decir,
SAGAS. Este circuito, denominado Pequena África, comprende 18 hitos de la memoria
afrobrasileña. Se puede observar, así, que la región del puerto está llena de hitos de la
memoria y de la cultura afrobrasileña, en los que está representado tanto el dolor
provocado por la esclavitud como el nacimiento de una de las más expresivas músicas
de Brasil, la samba.
Curiosamente, y como indican Simone Vassallo y André Cicalo (2015), en principio,
el Patrimonio de los afrodescendientes de la localidad no figuraba en la agenda del Porto
Maravilha Cultural. Este programa se propuso crear grandes instituciones culturales
pensadas para el turismo, especialmente el extranjero, y para las personas de otros
barrios de la ciudad, consumidoras de cultura. Las instituciones clave de esta estrategia
son el MAR y el Museu do Amanhã. Fueron necesarias acciones articuladas entre los
científicos y los activistas de los movimientos sociales de la cultura y de las religiones
afrobrasileñas, que aunaron esfuerzos junto a algunos representantes del ayuntamiento,
para que las memorias de la diáspora africana pudieran ser contempladas e
institucionalizadas en las políticas públicas. El hito máximo de esa acción política es la
puesta en valor del Cais do Valongo y su candidatura a Patrimonio Mundial.
Desde el comienzo del Porto Maravilha, se han producido numerosos informes
relacionados con su ejecución. Como ejemplo, destacamos el informe respecto al
descubrimiento de restos arqueológicos del Cais do Valongo (un conjunto de 1 200 000
piezas),9 las quejas sobre el descuido en su gestión,10 las quejas sobre posibles

Rede de Pesquisa Passados Presentes (2016), “Passados presentes”. Consultado el 05.03.2016, en
http://passadospresentes.com.br/site/Site/index.php.
9 Destacamos de esta gran colección de materiales arqueológicos las perlas de vidrio reciclado, anillos de
fibra vegetal y amuletos.
10
Ver Candida, Simone (2013), “Achados arqueológicos do Cais do Valongo estão abandonados em terreno
no Porto”, O Globo, 31 de enero. Consultado el 02.02.2016, en http://oglobo.globo.com/rio/achadosarqueologicos-do-cais-do-valongo-estao-abandonados-em-terreno-no-porto-7450049.
8
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irregularidades en la gestión de los presupuestos del proyecto11 y el aumento de la
violencia y del tráfico de droga en la zona.12
Y es en ese escenario complejo, en esta arena de disputas en proceso de
transformación, donde se sitúa el IPN que a continuación presentamos.
2. EL INSTITUTO PRETOS NOVOS: LUGAR DE VALORIZACIÓN DE LA MEMORIA DE QUIENES NO
FUERON VALORADOS NI EN SU VIDA NI EN SU MUERTE

El IPN es un museo ubicado sobre parte del Cementerio de Pretos Novos.13 Antes
existía otro cementerio para africanos cautivos en las cercanías de la Iglesia de Santa
Rita.14 Además, la transferencia del mercado de esclavos desde la Praça XV hacia el
Valongo supuso el traslado del cementerio al final del siglo XVIII al Camino de Gamboa
(en la actualidad en la calle denominada Pedro Ernesto).
En 1996, este segundo cementerio de Pretos Novos fue descubierto por casualidad,
durante la ejecución de obras en la vivienda de una familia. En él se habrían arrojados
los cuerpos de los prisioneros africanos que murieron entre el desembarco en Río y su
venta, entre 1770 y 1831, año en el que se cerró dicho cementerio ante la prohibición
del tráfico negrero transatlántico.
Después de este descubrimiento, el equipo de Arqueología del ayuntamiento y del
Instituto de Arqueología Brasileña (IAB) recuperaron varios restos manufacturados y
miles de fragmentos de huesos humanos. A pesar de tratarse de un campo santo, es
decir, un cementerio oficial, Pretos Novos era también el lugar donde la gente del
vecindario tiraba su basura, según investigaciones arqueológicas coordinadas por
Reinaldo Tavares (2012).
El IPN se creó el 13 de mayo de 2005,15 con el objetivo de estimular el desarrollo
de proyectos educativos y de investigación volcados hacia la preservación de la
memoria de la diáspora africana en Brasil. Este objetivo institucional ha cambiado
recientemente, como resultado de la elaboración del Plan Museológico del IPN por parte

Ver Agência O Globo (2016), “MPF investiga se Cunha recebeu propina em 13 contas no exterior”, Valor
Econômico, 11 de marzo. Consultado el 02.02.2016, en http://www.valor.com.br/politica/4476904/mpfinvestiga-se-cunha-recebeu-propina-em-13-contas-no-exterior.
12 Ver O Globo (2016), “Operação da PF contra tráfico termina em tiroteio no Morro da Conceição, na Praça
Mauá”, 18 de abril. Consultado el 25.04.2016, en http://oglobo.globo.com/rio/operacao-da-pf-contra-traficotermina-em-tiroteio-no-morro-da-conceicao-na-praca-maua-19122224 y O Dia (2015), “Homem preso e
Morro da Providência tem novo tiroteio após morte de PM”, 26 de noviembre. Consultado el 25.04.2016, en
http://odia.ig.com.br/noticia/rio-de-janeiro/2015-11-26/homem-e-preso-e-morro-da-providencia-tem-novotiroteio-apos-morte-de-pm.html.
13 “Pretos novos” se llamaba a quienes venían como esclavos/as desde África y llegaban con enfermedades,
muertos/as, o morían antes de ser vendidos/as en los almacenes. Más informaciones en Ferreira (2007).
14 Más informaciones en Nara Jr. (2016).
15
Esta fecha es un hito simbólico pues en el 13 de mayo de 1988 la Princesa Isabel, hija del Emperador
D. Pedro II, firmó la Ley Aurea, que ponía fin a la esclavitud en Brasil. Por otra parte, esta misma fecha
representa el inicio de la exclusión social de los descendientes de esclavos pues no se planeó ni se ejecutó
ninguna política específica para esa clase social, sea de acceso a la educación o al derecho de habitación.
11
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de un grupo de trabajo bajo la coordinación de una de las firmantes de este artículo. En
estos momentos, el IPN tiene el compromiso de estimular y promover la construcción
de las memorias para poner en valor el Patrimonio Cultural de la cultura africana y
afrobrasileña, desde una perspectiva de la diáspora africana, a través de la formación y
preservación del acervo, de acciones educativas y de producción de conocimiento.
Además, el IPN realiza muchas actividades culturales y educativas en colaboración con
el MAR.
La institución actúa como núcleo de investigación, museo y centro cultural que
promueve conferencias, talleres de historia para profesorado, estudiantes y público en
general, además de eventos culturales de música, danza y artes plásticas. El IPN, que
es un Punto de Cultura16 aunque sea una institución pequeña (era la antigua vivienda
de la familia que descubrió parte del cementerio y que se encargó de transformarlo en
sitio arqueológico musealizado), mantiene un espacio llamado Galería de Arte Pretos
Novos para exhibir las obras de artistas plásticos que se dedican a los temas de la
cultura africana y afrobrasileña.
Aunque el IPN sea reconocido como institución de utilidad pública, incluso en el
exterior, este museo mantiene sus puertas abiertas gracias al esfuerzo y dedicación de
la familia Guimarães, descubridora del sitio arqueológico, del trabajo voluntario de
investigadores/as y activistas sociales identificados con los ideales de la promoción de
la igualdad racial y social en Brasil. Desafortunadamente, en la actualidad no existen
presupuestos ni apoyo del ayuntamiento para mantener la institución, de ahí que sea
tan importante las relaciones establecidas con actores sociales y otras instituciones.
El IPN conmemoró en 2016 los 20 años de descubrimiento del segundo cementerio
de Pretos Novos y mantiene una clara posición política: las personas enterradas no
fueron respetadas mientras estaban vivas ni tampoco cuando murieron. De ahí la
importancia de estos lugares de memoria, para recordar e intentar que estos crímenes
no se vuelvan a repetir. Algo que se ampara en la oficialidad a través de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos (1948) y sobre lo que hay museos por todo el
mundo como los relacionados con el Holocausto, por poner un ejemplo.
3. LOS IMPACTOS DEL PROYECTO PORTO MARAVILHA SOBRE EL IPN: ALGUNOS DATOS CON
INTERÉS

El IPN ha sufrido el impacto de una obra específica del Porto Maravilha, la implantación
del moderno tranvía que recorre la calle donde se sitúa el museo. De acuerdo con las
16

El Ministerio de Cultura de Brasil (MinC) creó en 2004 el Programa Cultura Viva, basado en la creación
de Puntos de Cultura en todas partes del país. Dichos Puntos son instituciones culturales ya existentes,
financiadas y apoyadas institucionalmente por el MinC para realizar acciones de impacto sociocultural en
las comunidades. Más informaciones en Calabre y Lima (2014).
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normas nacionales y municipales se llevaron a cabo investigaciones arqueológicas en
la zona. Las excavaciones realizadas en la calle Pedro Ernesto permitieron delimitar una
parte del cementerio. Este proyecto acaba de ser inaugurado, bastante tiempo después
de concluidas las Olimpiadas de 2016. Su implantación significó una serie de trastornos
tanto para el vecindario como para turistas, incluso el IPN tuvo que cerrar sus puertas
algunos días. El día a día de vecinos y trabajadores de la zona del puerto se está
transformando con el proyecto de renovación urbana, así como por otras acciones
relacionadas con los grandes eventos en Río (la Copa de Fútbol de 2014 y las
Olimpiadas de 2016). Una de las iniciativas más criticadas por los/las habitantes de la
ciudad, y que ha impactado negativamente a quienes viven y/o trabajan en la zona del
puerto/SAGAS es el cambio del recorrido de las líneas de autobuses. Como medida
para facilitar el tráfico de vehículos, el ayuntamiento ha decidido extinguir cerca de 41
líneas de autobuses, entre ellas casi todas las que pasaban por la zona del puerto. Otro
efecto negativo es el proceso de gentrificación producido como consecuencia de la
valorización de las viviendas de la zona.
Nuestra investigación sobre la relación que las comunidades establecen con la
dimensión arqueológica de la ciudad de Río de Janeiro se ha iniciado con una encuesta
sociocultural de la zona impactada por el Porto Maravilha. Nuestra intención es
presentar el perfil de la población y observar su relación con los hitos de memoria
locales. En esta primera etapa de la investigación, se ha tomado como base el IPN.
La razón principal de la elección de los métodos aplicados en nuestro estudio, tiene
que ver con la importancia de mejorar metodologías de procesos participativos y
estudios de percepción social en la gestión del Patrimonio Cultural para enseñar y
valorizar la dimensión arqueológica (Castillo Mena, 2016: 254). Por eso, tenemos en
cuenta que primero es importante conocer a las personas involucradas (ibidem: 255) y
recopilar datos respecto a la percepción que tienen de los bienes arqueológicos. En este
caso, la gente que vive y/o trabaja en la zona del puerto de Río de Janeiro y los restos
del cementerio de Pretos Novos ubicado en el IPN.
Coincidimos en que las buenas prácticas en la gestión del Patrimonio Cultural se
basan en procesos participativos y utilizamos una metodología dividida en tres etapas
complementarias. La primera se refiere a los estudios de percepción social, que son
previos a las estrategias de participación (Castillo Mena et al., 2014: 416); la segunda,
la identificación de stakeholders y la última, las acciones participativas. En este artículo
presentamos resultados de las dos primeras etapas.
José Reginaldo Santos Gonçalves subraya que el Patrimonio Cultural transciende
al Estado y sus acciones (Gonçalves apud Saladino, 2010), y que la preservación de los
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bienes culturales resulta eficaz si estos tienen importancia y sentido para las personas
(Gonçalves, 2005).
Por lo tanto, para desarrollar buenas prácticas en la gestión del Patrimonio Cultural,
hay que tener en cuenta qué es lo que le importa a la gente, qué siente y qué comprende.
Por eso, resulta importante crear canales de comunicación con las comunidades para
proponerles acciones participativas.
Entre noviembre de 2015 y abril de 2016 logramos realizar 53 encuestas entre
nuestro público participante, las personas que viven y/o trabajan en la región del puerto.
Los cuestionarios han sido llevados a cabo en distintos lugares de esta zona, aunque la
mayor parte se realizó en el área más frecuentada, la Praça Mauá, donde están las
oficinas y los bancos, los despachos de instituciones públicas (como el Instituto do Meio
Ambiente do Rio de Janeiro y el Instituto Nacional de Tecnologia) y, claro, el MAR y el
Museu do Amanhã.
Este trabajo de campo fue llevado a cabo bajo los protocolos de la observación
asistemática para recopilar y registrar los hechos sin utilizar medios técnicos
específicos, es decir, sin planear y/o controlar. Elegimos esta técnica porque
coincidimos con Zapatero (2012), para quien la observación anónima de lo que dice y
hace la gente permite capturar de forma más genuina lo que realmente piensa, sin
preocuparse de parecer más “culta” o “políticamente correcta”, aspecto en el que
también coincide Pastor (2016).
La base del cuestionario aplicado es la misma del utilizado en otras ciudades
Patrimonio Mundial que ya han sido objeto de investigación estadística.17 La diferencia
del cuestionario aplicado en Río tiene que ver con las preguntas objetivas y las
preguntas abiertas, dirigidas a recoger informaciones sobre la relación entre la gente y
el IPN. Las preguntas del cuestionario se presentan en el Cuadro I.
La metodología para realizar el cuestionario fue distinta, ya que no siempre fue a
pie de calle –a veces se hizo en las tiendas, en la Praça Mauá y en otros sitios de la
zona. En otros casos los cuestionarios fueron dirigidos, es decir, los/las
investigadores/as completaron el cuestionario con las respuestas de los/las
entrevistados/as.

ICOM (2017), “Jornadas Internacionales ‘Haciendo ciudad desde la Arqueología’, Museo Arqueológico
Nacional”, 8 de octubre. Consultado el 21.01.2019, en https://www.icom-ce.org/jornadas-internacionaleshaciendo-ciudad-desde-la-arqueologia-museo-arqueologico-nacional/.
17
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CUADRO I – Preguntas del cuestionario
1. ¿Dónde vive?
Saúde
Morro da Conceição
Santo Cristo
Morro do Pinto
Morro da Providência
Praça Mauá
Gamboa
Otros
2. ¿Hace cuántos años vive en la Zona del Puerto (SAGAS)?
Desde que nací
Más de 20 años
Unos 10 años más o menos No vivo ahí
Unos 5 años más o
Menos de 2 años
menos
3. ¿Dónde trabaja?
Saúde
Morro da Conceição
Santo Cristo
Morro do Pinto
Morro da Providência
Praça Mauá
Gamboa
Otros
4. ¿Se siente identificado con la ciudad de Río de Janeiro?
Sí
No
No sé
5. En su opinión, ¿qué cosas hacen de Río de Janeiro una ciudad especial? En orden decreciente, diga con qué se
siente más identificado
6. De 0 a 10, ¿cuál es para ti la calidad de vida en Río de Janeiro?
7. ¿Por qué? Teniendo en cuenta qué?
Salud
Educación
Servicios sociales Patrimonio cultural
Medio ambiente
Turismo
Accesibilidad
Transporte
Cultura
Deporte
Ocio
Otros
8. En una escala de 0 (nada) a 5 (mucho), ¿con qué se preocupa?
Situación económica
Salud
Educación
Política
Seguridad
Patrimonio
Cultura
Medio ambiente
Cultural
9. ¿Desde qué medios se mantiene informado/a?
TV
Prensa (papel)
Prensa (digital)
Revistas
Radio
blogs
Redes sociales
ONGS
Ayuntamiento
Asociaciones de vecinos
espacios públicos de la ciudad
comercio de barrio todos por igual
no sé
10. ¿Cuándo escucha la palabra “patrimonio”, qué otras palabras se le ocurren?
Cultura
Paisaje
Arqueología
Arte
Folclore
Tradición
Arquitectura
Ciudad
Historia
Nada
Otras palabras
11. ¿Sabe cuándo Río de Janeiro ha sido declarado Patrimonio Mundial en la categoría paisaje cultural urbano?
2 años
3 años
4 años
5 años
6 años
No sabe
12. ¿Cuáles son los beneficios que usted cree que la declaración de Patrimonio Mundial resulta para la ciudad de
Río de Janeiro?
Nada
Prestigio
Orgullo
Inversiones
Impuestos
Turismo
Puestos de trabajo
Ventajas
Inconvenientes
No sé
Otros
13. ¿Sabía que en la Zona del Puerto/SAGAS existe un yacimiento arqueológico?
Sí
No
14. Para usted, ¿qué es yacimiento arqueológico?
15. Para usted, ¿qué es Arqueología?
16. ¿Usted conoce el Instituto Pretos Novos?
17. ¿Usted ya ha visitado el Instituto Pretos Novos
Si
No
18. Si usted ya ha visitado el Instituto Pretos Novos, ¿cuáles son los recuerdos que tiene de esa visita?
19. Género
Femenino
Masculino
Otros
20. Educación
Sin estudios
Primaria
Secundaria
Formación Técnica Grado
Posgrado
21. Situación laboral
Estudiante
Empleado
En Paro
Jubilado
Sin suledo
Otros
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Además, con el objetivo de identificar activistas culturales y guardianes de las
memorias de la zona, hemos participado en un programa del MAR, denominado Café
com Vizinhos. Dicho programa consiste en reunir a las personas que viven y trabajan
en la zona del puerto durante las mañanas del primer sábado de cada mes. Su objetivo
es diseñar una cartografía social y “estimular el desarrollo de proyectos en asociación
con artistas y productores culturales vecinos del MAR”,18 es decir, la gente que vive y
trabaja en la zona impactada por el Porto Maravilha.
Este cambio de estrategia ha permitido recopilar algunos datos sobre la subjetividad
del tema tratado, identificar agentes y activistas locales, potenciales stakeholders, y
observar conflictos entre ellos mismos y entre ellos y el Porto Maravilha. En ese
contexto, el cuestionario, se realizó de forma auto-administrada, es decir, quienes lo
cumplimentaron se lo llevaron a su casa para completarlo y entregarlo en la reunión del
mes siguiente. Sin embargo, esta metodología no ha logrado mucho éxito pues menos
del 10% ha entregado sus respuestas (ver Gráfico I).
El total de la muestra de nuestro análisis (58 personas) está formada por un 54,81%
de mujeres y 45,28% de hombres. El 58,49% de las personas que lo cumplimentaron
tienen entre 18 y 39 años, 22,64% entre 40 y 59 años y el 18,86% son mayores de 60
años.
Respecto al nivel de educación, el 13,20% tienen el básico, el 33,96% tienen el
medio, el 7,54% tienen un curso técnico completo, el 33,96% tiene curso de bachillerato
y, por último, el 11,32% tiene estudios universitarios.
El 18,86% son estudiantes, 58,49% empleados y 7,54% jubilados. El 15,09% de la
gente encuestada trabaja informalmente, vendiendo productos (como golosinas y
refrescos y también sus trabajos de artesanía) en las calles de la zona y en sus propias
viviendas, transformadas en talleres.
El 32,07% viven en otras regiones de la ciudad. De la muestra de habitantes de
SAGAS, la mayor parte vive en el Morro da Conceição, en las cercanías de la Praça
Mauá, de las tiendas y despachos y de los nuevos museos.
El 30,55% vive en la región desde que nació y el 19,44% se mudó hace menos de
dos años. Este dato lo podemos interpretar como uno de los resultados del proyecto
Porto Maravilha, con la expectativa de mejorar el bienestar del vecindario.
El 26,41% trabaja en otras regiones de la ciudad y el 39,62% trabaja en la Praça
Mauá, lo que es indicativo de que este sitio es una importante área de trabajo del centro
de Río.

Museu de Arte do Rio (2016), “Vizinhos do MAR”.
http://www.museudeartedorio.org.br/pt-br/educacao/vizinhos-do-mar.
18
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Respecto a la dimensión patrimonial de la ciudad, logramos obtener estos datos: el
66,03% de la gente encuestada no sabe que la ciudad es Patrimonio Mundial, y apenas
el 5,66% sabe que Río de Janeiro ha sido declarada como tal en 2012. Por otro lado, el
58,49% de los/las encuestados/as saben que existe un yacimiento arqueológico en la
zona.
Respecto a la relación entre las personas que cumplimentaron el cuestionario y el
IPN, logramos obtener estos datos: el 52,83% conocen el IPN, pero apenas el 28,30%
lo habían visitado.
De esa muestra que ha visitado el IPN, el 28,57% vive en otras zonas de la ciudad.
De la muestra de visitantes del IPN que viven en la zona del puerto, la mayor parte vive
en el Morro da Conceição, el área próxima a la Praça Mauá, donde, además de ubicarse
los nuevos museos de la ciudad, vive más gente recién llegada a la región (entre 2 y 9
años), la gente que suele ser acusada de gentrificadora por parte de los vecinos
(Guimarães, 2016: 164). Subrayamos además que el 53,33% de los visitantes del IPN
trabajan en la Praça Mauá.
Nuestro cuestionario sobre la relación entre las personas impactadas por el Porto
Maravilha y el IPN, además de las preguntas cerradas, estaba compuesto por preguntas
abiertas. Las respuestas a la pregunta: “¿Cuáles son los recuerdos de la visita al IPN?”
nos permitió recopilar datos para comprender la relación entre los actores sociales y la
dimensión arqueológica de la región, además de la importancia del museo para la
preservación de la memoria de la diáspora africana en Brasil. A modo de ilustración,
seleccionamos algunas de las respuestas a aquella pregunta:

Un excelente sitio para la preservación de nuestra historia, que se debe recordar
y rescatar. Sin embargo, el Estado, actualmente privilegia otras acciones
culturales del nombrado Porto Maravilha, con el objetivo de promover un lobby
político-económico en la zona.

Es un sitio que desempeña un importante rol de preservación de la memoria que
durante mucho tiempo se quiso olvidar. Mis recuerdos de la visita son del horror
que representa aquel cementerio con los huesos ahí expuestos. Pero, al mismo
tiempo, es un lugar agradable por la receptividad de la gente que ahí trabaja y por
la lucha en mantener aquel museo abierto al público. También me di cuenta de
que el sitio reúne muchos vecinos de la región del puerto, jugando un rol de
liderazgo. En mi primera visita al IPN se estaban haciendo una feijoada.
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Insertamos aquí una composición con las palabras más frecuentes en las
respuestas a los cuestionarios respecto a qué recordaban de la visita al IPN (Figura I).

FIGURA I – Composición con las palabras más frecuentes en las respuestas a la pregunta
“¿Cuáles son los recuerdos de la visita al IPN?”
Fuente: Elaboración propia.

De entre las respuestas a la pregunta sobre qué es el Patrimonio Arqueológico
destacamos en la Figura II las palabras más utilizadas (Figura II).

FIGURA II – Composición con las palabras más frecuentes en las respuestas a la
pregunta “¿para usted, qué es el patrimonio arqueológico?”
Fuente: Elaboración propia.

Finalmente, aunque la muestra es pequeña, hemos podido identificar un total de
ocho agentes claves o stakeholders, es decir, personas que viven, trabajan, son
activistas culturales o tienen en esa zona hitos de identidad y memoria.19
19

Se pueden clasificar a los agentes como directos e indirectos. Los directos son aquellos que afectan
directamente en el tratamiento del patrimonio cultural (p.e. gestores de sitios, administraciones
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Comprendemos que no solo son importantes en la etapa del planeamiento, sino que son
estratégicos/as para la gestión del Patrimonio Cultural en situaciones como, por ejemplo,
negociaciones y soluciones de conflictos, logística y difusión. Presentamos a
continuación un primer mapa de agentes en el Gráfico I.
GRÁFICO I – Muestra de agentes, febrero-marzo de 2016

Total

8

Autoadministrado durante la
actividad

5

Realizado fuera de la actividad

3

Lo ha visitado

4

Lo conoce

4

Vive

4

Trabaja

7

Masculino

3

Femenino

5

Fuente: Elaboración propia.

4. PRÓXIMOS PASOS DE LA INVESTIGACIÓN
El objetivo de este estudio era también averiguar si es posible aplicar en Río de Janeiro
nuestras investigaciones conjuntas sobre la interpretación y la gestión de ciudades
Patrimonio Mundial.20 Los resultados alcanzados lo apoyan, sobre todo si tenemos en

competentes, mecenas, constructoras que subvencionan trabajos arqueológicos, etc.). Los indirectos,
aunque no estén involucrados en la gestión del patrimonio cultural, pueden potencialmente tener influencia
sobre ella, ya sea de manera positiva o negativa (p.e. fundaciones culturales, empresas a través de su
responsabilidad social corporativa, políticos centrados en estrategias medioambientales o ecologistas,
bancos, etc.) (Castillo Mena et al., 2014: 418).
20
En el ámbito del proyecto I+D “La dimensión arqueológica en ciudades Patrimonio Mundial: avances para
la gestión patrimonial en Alcalá de Henares, Puebla y La Habana” hemos realizado un experimento para
recolectar datos acerca de la relación que tienen los vecinos del barrio Reyes Católicos con el yacimiento
musealizado Complutum (Saladino y Castillo Mena, 2018).
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cuenta la complejidad generada por las disputas entre memorias subalternas
relacionadas con la dimensión arqueológica de la zona y las herramientas que desde
nuestra investigación estamos desarrollando para mejorar las relaciones entre personas
y Patrimonio Cultural desde la perspectiva de su gestión.
Desde que se hizo el estudio aquí presentado, muchas cosas han pasado respecto
a la puesta en valor del Patrimonio Cultural de la diáspora africana. En concreto, la
declaración del Cais do Valongo como Patrimonio Mundial y la consecuente propuesta
de creación de un museo, presentada por la Secretaría de Cultura de la municipalidad.
Las disputas por el protagonismo y participación en el tema han aumentado. Como
consecuencia positiva podemos subrayar la visibilidad que, debido a esas tensiones, ha
ganado la dimensión arqueológica de la zona,21 además del proactivismo de la
ciudadanía respecto a sus derechos culturales (de identidad, de memoria, de
patrimonio).
El primer nombre propuesto para esa nueva institución cultural, Museu da
Escravidão, fue rechazado por parte de las comunidades locales. Concretamente por
agentes de los movimentos sociales de las religiones afrobrasileñas y también de las
instituciones culturales de la zona. La municipalidad tuvo que democratizar el proceso
de concepción del museo para que otras personas, movimientos sociales e instituciones
participasen en las reuniones del grupo de trabajo22 involucrado en el proyecto y en la
toma de decisiones respecto a su concepción.23 Como resultado, y a pesar de que según
la normativa de creación de la municipalidad el museo recibe el nombre de Museu da
Escravidão e da Liberdade,24 las reivindicaciones de los movimientos en defensa de la
igualdad racial consiguieron la adopción de otro nombre, considerado como definitivo:
Museu da História e da Cultura Afro-brasileira (MUHCAB).25
Este museo inauguró su sede provisional en 2017, en el Centro Cultural José
Bonifácio, como un museo de territorio que conecta los lugares de memoria de la
diáspora africana de la zona.26 Esta iniciativa preocupa al resto de gestoras y gestores

21

Sobre el caso del Cais do Valongo y la creación del museo presentamos una comunicación en el Tercer
Congreso Internacional de Buenas Prácticas en Patrimonio Mundial – Acciones Integrales (Saladino, 2018).
22 En el grupo de trabajo destacan representantes de la Municipalidad de Río de Janeiro, del Instituto del
Patrimonio Histórico y Artístico Nacional y de lugares de memoria de la zona, como el IPN, la Casa da Tia
Ciata y Quilombo de Pedra do Sal, además de representantes de movimientos de religiones afro-brasileñas.
23 Desde abril de 2017, hemos participado, junto a la representante de la presidencia del Instituto Brasileiro
de Museus – Ibram de las reuniones del grupo de trabajo para la creación del museo.
24 Decreto n.º 43.128, de 12 de mayo de 2017. Legislação Municipal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro,
Brasil.
25 Prefeitura do Rio (2018), “Museu da História e da Cultura Afro-brasileira”, 9 de noviembre. Consultado el
21.01.2019, en http://www.portomaravilha.com.br/noticiasdetalhe/4907.
26 El MUHCAB, como museo de territorio, puede resultar una herramienta eficaz para la preservación y
puesta en valor de las zonas históricas del centro de Río de Janeiro. Este tema lo estamos desarrollando
en una investigación paralela con la arqueóloga Sonia Menéndez Castro, coordinadora general del equipo
para la gestión del Patrimonio Arqueológico en el Centro Histórico de La Habana.
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de sitios similares al IPN, ya que se ha generado una incertidumbre sobre si la
municipalidad de Río de Janeiro seguirá haciendo inversiones y dándoles apoyos.
Actualmente parece haber algo más de armonía entre agentes, sin embargo esta
situación puede cambiar cuando el MUHCAB se traslade a su lugar definitivo –el edificio
Docas Pedro II– por tratarse de un espacio disputado por el museo y por la organización
social Ação Cidadania,27 que lo ocupa desde hace 25 años.
Sobre los conflictos entre agentes continúa surgiendo información de interés para
nuestra investigación. Recientemente, el 23 de noviembre de 2018, se realizó en el MAR
el “Seminário Internacional Cais do Valongo desafios da gestão e da interpretação”, un
evento que reunía distintos agentes involucrados con el patrimonio de la diáspora
africana a escala nacional e internacional.28 En este contexto, durante la sesión
dedicada a la presentación de los resultados de la gestión del Cais do Valongo, el
público manifestó expresivamente su descontento. A modo de testimonio, recogemos la
opinión dada por un representante de la Casa Brasil-Nigéria, quien afirma que la
participación no fue tan inclusiva y democrática como se esperaba, visto su institución
no haber sido convocada en momento alguno a las referidas reuniones.
En la actualidad hemos solicitado el proyecto I+D “La percepción de la ciudad
arqueológica desde los museos urbanos: espacios de creación y conexión cultural”, a la
Agencia Estatal de Investigación, del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
de España. Es decir, en este momento dependemos de la adjudicación de fondos de
esa Agencia para dar continuidad a nuestra investigación. El objetivo principal del
proyecto, cuya estructura institucional se encuentra en la Universidad Complutense de
Madrid, es analizar la relación entre museo y ciudad desde la Arqueología, es decir,
enfocando aspectos interrelacionados del tiempo, del espacio y de la forma (ciudades
interpretadas desde las acciones museísticas y viceversa, ciudades interactuando con
los museos). De esa manera, el IPN tiene un rol central en la investigación.
En segundo lugar nos proponemos analizar y potenciar las acciones desarrolladas
por los museos para conectar las personas a los espacios urbanos, interpretando el
territorio desde las memorias sociales y el Patrimonio Cultural integral.29 Se pretende
diseñar acciones y procesos participativos que puedan ser desarrollados por los

Ver Ação da Cidadania (2017), “A Ação da Cidadania sob ataque”, 12 de mayo. Consultado el 12.12.2018,
en http://www.acaodacidadania.com.br/?page=noticias&id=375.
28 Ver Prefeitura do Rio (2018), “Seminário Internacional apresenta desafios da gestão e interpretação do
Cais
do
Valongo”,
1
de
noviembre.
Consultado
el
12.12.2018,
en
http://portomaravilha.com.br/noticiasdetalhe/Semin%C3%A1rio-internacional-apresenta-desafiosgest%C3%A3-interpreta%C3%A7%C3%A3-Cais-Valongo:4905.
29 Patrimonio Cultural Integral son las colecciones de los museos y de su entorno, incluyendo los patrimonios
intangibles (ICOFOM LAM, 2006).
27
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museos, como mecanismos de conexión con la ciudadanía a través de la materialidad
del espacio urbano.
Los resultados que esperamos alcanzar a largo plazo, y de los que aquí sólo
presentamos una primera aproximación, se refieren al impacto social y económico de
las acciones museísticas. Queremos saber qué aportan las acciones realizadas y la
existencia de espacios como el Instituto objeto de este artículo. Pretendemos generar
estrategias para la mejora de la calidad de vida de las personas a través de la gestión
participada de los bienes culturales. Los “productos” de estos estudios deben ser
modelos o herramientas museísticas participativas que aseguren la participación plena
de las personas en la toma de decisiones, con el objetivo común de vivir los espacios,
las memorias y los patrimonios culturales, contribuyendo con ello a la inclusión
sociocultural y a la sostenibilidad socioeconómica.
NOTAS FINALES
Recordando que la iniciativa presentada es una investigación incipiente, consideramos
imprescindible un estudio de percepción social de los/as agentes que se han visto
impactados por el proyecto Porto Maravilha, de quienes no tenemos información actual.
Queremos comprender la relación que tienen con la dimensión social del Patrimonio de
la zona donde viven y trabajan. Es decir, queremos ir más allá de que la población local
se limite a comprender, asimilar y/o aceptar el discurso oficial experto sobre Patrimonio
Cultural, así como el de los demás agentes y/o las informaciones de los medios de
comunicación acerca del proyecto urbano que pretende renovar y “revitalizar” la zona
del puerto de Río. Importa destacar que dicho plan urbanístico trata como vieja y antigua
el área degradada, proponiendo la introducción de algo “nuevo” que utiliza como
referencia otros proyectos, algo nuevo que tiene que ver, como subraya Guimarães
(2016: 159) con “discursos de retórica aparentemente técnico-científica, aunque, en
realidad, traten de legitimar medidas de gestión de territorios”.
Para enfrentar los desafíos contemporáneos respecto a la preservación del
Patrimonio Cultural, las personas tienen que estar involucradas de forma activa. Para
que la gente participe en la preservación de estos bienes, tienen que significar algo en
sus vidas… preferentemente, algo que resulte positivo y transformador, que contribuya
a crear un futuro más justo. Si no lo están, es probable que los planes de gestión de
Patrimonio Cultural no consigan muchos resultados.
Teniendo en cuenta lo que subrayan otras autoras sobre la Arqueología Pública,
nuestro interés en dar continuidad a esta investigación se centra en compartir y co-crear
procesos que permitan entender la importancia y el rol de nuestras “capas de historia”
en la actualidad (Pastor, 2016: 274). Con este objetivo, y aunque pretendemos ampliar
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nuestra muestra, presentamos nuestras conclusiones preliminares. La primera es la
constatación de que hubo un impacto negativo del Porto Maravilha sobre el IPN, que
dificultó el acceso de los visitantes durante las Olimpiadas, mientras en la zona más
“noble” transformada por ese proyecto (el área donde están ubicados los nuevos
museos de Río) miles de personas paseaban todos los días. Sin embargo, con el nuevo
tranvía con recorrido por la misma calle del museo y conexión con el aeropuerto de
vuelos nacionales y las estaciones de metro y autobuses, la situación negativa se ha
revertido. Además, con la creación de un museo de territorio que conecta los
monumentos de Pequena África, a pesar de las actitudes y lecturas a favor y en contra
de ese proyecto, el IPN, por su protagonismo en esos conflictos, aumenta su proyección
y reconocimiento social.
Sobre el potencial de transformar lo negativo en positivo tenemos que recalcar la
necesidad de un estudio del museo en su entorno. Entretanto, buscamos repuesta a las
siguientes preguntas: ¿Qué personas podrían acceder al IPN con este nuevo
transporte? ¿vecinos/as? ¿Gente de otras partes de la ciudad? ¿Turistas locales y/o
extranjeros/as?
La creación del Circuito Histórico e Arqueológico da Herança Africana presenta sin
duda impactos positivos sobre el IPN por crear nuevos significados y sentidos para estos
hitos de memoria a partir de la articulación entre ellos: la ciudad se transforma en
narrativa y cuenta una historia hace mucho ignorada, una historia polifónica que gana
forma a partir del desarrollo de procesos participativos de abajo a arriba. Una historia
donde las personas del vecindario deben actuar activamente en la interpretación de los
espacios y la construcción de memorias para que se logre crear oportunidades de
discutir los conflictos sociales e interculturales del mundo contemporáneo, y también los
relacionados con el racismo y la intolerancia religiosa.
La observación participante en el Programa “Café com Vizinhos” del MAR ha
permitido identificar una asociación positiva entre esa institución relacionada con el
Porto Maravilha y el IPN, pues en los salones y auditorio del MAR se realizan los talleres
y workshops de cultura africana y afrobrasileña que el IPN organiza y ofrece al público.
Lo que pretendemos es, desde ese lugar de encuentro, identificar y analizar las
perspectivas de los agentes respecto a la dimensión arqueológica de SAGAS porque
tenemos claro que, para que la gestión del Patrimonio Cultural resulte eficaz, hay que
mejorar la comunicación entre ellos (Castillo Mena, 2015: 65).
De la misma forma observamos los cambios en el vecindario del IPN, principalmente
en el Morro da Conceição, donde se concentran estudios de artistas plásticos, bares y
hostales más frecuentados por turistas extranjeros/as. Se entiende ese fenómeno como
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una consecuencia del proceso de gentrificación que está en curso gracias al Porto
Maravilha.
Coincidiendo con Regina Valadão (2012), consideramos que la zona del puerto de
Río de Janeiro es un área estratégicamente localizada de acceso a la ciudad; un espacio
culturalmente simbólico para quienes viven en la ciudad y donde conviven distintos
grupos sociales con diferentes expresiones culturales. Un espacio donde se encuentran
hitos de memorias que se pretende olvidar y recordar a un mismo tiempo, donde las
memorias subterráneas o marginales (Pollak, 1989) emergen y disputan con otras. Sin
embargo, esta disputa no se restringe apenas al plano simbólico, sino que también
afecta a lo concreto, a las disputas territoriales por el derecho a permanecer en la región.
Desde que el Cais do Valongo ha sido declarado Patrimonio Mundial los conflictos
también se relacionan con el desecho a participar activamente en la gestión del
Patrimonio Cultural y del MUHCAB, un proyecto que va más allá de la musealización
del yacimiento arqueológico, por estar en juego la musealización de un territorio de
memorias afro-brasileñas. Bajo esta perspectiva, el descubrimiento del Cais do Valongo
en el contexto de las obras del Porto Maravilha provoca un conjunto de impactos
positivos en la socialización del IPN.30
No obstante, hay que insistir en que los grandes eventos realizados en Río de
Janeiro, que han creado oportunidades para la ejecución del Porto Maravilha, han
cambiado el día a día de las personas y la propia ciudad, con obras de recuperación
y reestructuración urbana, desplazando parte de la población de origen con el objetivo
de promover supuestas mejoras. La cuestión que se plantea es: ¿para quiénes son
estas mejoras? ¿Y a costa de qué? Si fuera a costa de la estandarización del mismo día
a día, sería en nuestra opinión un precio muy alto, ya que las personas ni siquiera fueron
consultadas sobre si lo aceptaban o estaban dispuestas a pagarlo. Entendemos, por
eso, que esta estandarización o adaptación de los aspectos de la cultura de los y las
habitantes a los valores internacionales, pone en riesgo la diversidad de prácticas
culturales y territoriales locales y, en consecuencia, los valores por los que fueron
protegidos como Patrimonio Cultural en la categoría de Patrimonio Mundial.
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Participamos en el Grupo de Trabajo responsable de crear el museo para poner en valor el Cais do
Valongo como representantes del Ibram.
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SAMIRA AMARA ALVES, LORENA SANCHO QUEROL
PALHAS QUE TRANSFORMAM VIDAS: A CRIAÇÃO DO MUSEU-OFICINA DA ILHA DAS
CANÁRIAS, NO MARANHÃO, BRASIL*
Resumo: Este artigo apresenta a experiência de criação colaborativa de um museu de
comunidade numa ilha do Delta do Rio Parnaíba, no Brasil. Tendo por base os princípios
da Museologia Social, os desejos e necessidades da comunidade da ilha, e também um
processo de inventário participativo, optámos por desenvolver uma nova tipologia de
museu: o Museu-Oficina. Associamos, assim, museologia e revitalização de saberes
ancestrais à geração de um rendimento essencial às pessoas envolvidas no projeto. Sob
o nome Museu Oficina da Ilha das Canárias, a iniciativa foi coproduzida pela comunidade,
a academia e várias associações e instituições locais, sendo hoje dinamizada pela
comunidade. Mapas coletivos, educação patrimonial feita à medida das pessoas e uma
extraordinária diversidade de expressões culturais – condenadas a desaparecer no
silêncio de uma natureza exuberante –, motivaram a nossa caminhada.
Palavras-chave: comunidades ancestrais, Delta do Rio Parnaíba, inventário participativo,
museu-oficina, museologia social.

STRAWS TRANSFORMING LIVES: THE CREATION OF THE MUSEUM-WORKSHOP OF CANARY
ISLAND IN MARANHÃO, BRASIL
Abstract: This article presents the experience of collaborative creation of a community
museum in an island of the Parnaíba River delta, in Brazil. Based on the principles of Social
Museology, the wishes and needs of the island community and a process of participatory
inventory, we created a new museological typology: the Museum-Workshop. We thereby
combine museology and revitalization of ancestral knowledge in the island to the
generation of income for the people involved in the process. Under the name Canary Island
Sob o nome “Inventario Participativo. Os modos de saber-fazer associados ao trancado em palha de
carnaúba. Ilha de Canarias | Delta do Parnaíba | Meio Norte do Brasil”, o trabalho aqui apresentado foi
desenvolvido pela Mestranda Samira Amara Gomes Alves sob a orientação das Professoras Doutoras
Áurea Pinheiro, da Universidade Federal do Piauí (UFPI, Brasil) e Lorena Sancho Querol, do Centro de
Estudos Sociais (CES), Universidade de Coimbra (UC, Portugal), no contexto do Mestrado em Artes,
Patrimônio e Museologia da UFPI, entre 2015 e 2017. Este mestrado possui carácter profissional, isto é, o
trabalho terminado deverá gerar resultados úteis à sociedade, motivo pelo qual é necessário trabalhar sobre
problemáticas reais e em parceria com os/as respetivos/as protagonistas, devendo ainda as iniciativas e os
novos projetos ser sustentáveis por si mesmos.
A investigação foi igualmente realizada no contexto de uma bolsa de Professor Visitante do Exterior, da
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (PVE-CAPES-BRASIL), com o número de
processo 1236148, obtida pela segunda autora.
*
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Museum-workshop, the initiative was co-produced by the community, the academia and
various associations and local institutions, and it is nowadays managed by the local
community. Collective maps, customized heritage education and an extraordinary diversity
of cultures and knowledge – otherwise doomed to disappear in the silence of an exuberant
nature –, prompted the hike.
Keywords: ancestral communities, Museum-workshop, Parnaíba River delta, participatory
inventory, social museology.

INTRODUÇÃO
Neste artigo apresentamos o processo de criação colaborativa de um projeto de
museologia comunitária: o Museu-Oficina da Ilha das Canárias (MOC). Este
desenvolve-se numa pequena ilha situada no Nordeste do Brasil, na região do Delta do
Rio Parnaíba: a Ilha das Canárias. Apoiada por profissionais de diversas áreas e por
instituições de diferentes naturezas e procedências, uma das comunidades tradicionais
desta ilha escolheu um conjunto de saberes ancestrais relacionados com os usos da
folha da carnaúba para construir um processo de valorização, preservação e
ressignificação de um artefacto de pesca artesanal de utilização corrente no cotidiano
comunitário: o Urú.1
A Ilha das Canárias situa-se num território complexo, tanto pelas especificidades de
sua ancestralidade de raiz pré-colonial, quanto pela delicada trama de relações que se
foram desenvolvendo pelo facto de se tratar de uma Unidade de Conservação (UC).
Constitui um património natural único de exuberante beleza cénica, onde vive uma
população tradicional de pescadores, artesãos e artesãs, mestres e mestras populares
e conhecedores de saberes-fazer diversos, cujas especificidades e experiências
integram a diversidade cultural brasileira.
Ao longo das próximas páginas apresentamos o contexto natural onde se
desenvolve o projeto museológico: uma Unidade de Conservação na qual se torna
urgente dinamizar iniciativas de valorização e sensibilização ambiental, cultural e
patrimonial. Da mesma forma descrevemos o processo de criação do MOC, um projeto
que vincula o conceito de museu de comunidade procedente da Museologia Social com
o de oficina, a partir de um processo de inventário participativo que coloca a atenção
nos exercícios de transmissão, revitalização e ressignificação de saberes locais em vias
de extinção e na formação interdisciplinar da comunidade. Apresentamos igualmente
cada uma das ferramentas que integraram o Plano de Trabalhos criado junto da
população local para proceder ao inventário participativo do objeto de estudo. Composto
O termo “urú” é utilizado pela população que habita a ilha para se referir a um cesto de forma oval utilizado
na pesca artesanal. No entanto, não existe documentação relacionada com este termo no referido contexto,
motivo pelo que, quer no presente artigo, quer no trabalho final de mestrado do qual ele resulta, optámos
por utilizá-lo tal como é pronunciado pela população da Ilha das Canárias, isto é, com acento no último “u”.
1
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por uma cartografia cultural; por um Plano de Educação Patrimonial feito à medida da
comunidade, das suas necessidades e anseios; e ainda por um museu-oficina onde a
comunidade se reinventa a cada dia no exercício dos seus saberes e na partilha de
novas criatividades, o Plano de Trabalhos mostra de forma clara a fisionomia da nossa
caminhada.
Entre as dificuldades encontradas pelo caminho é possível salientar o perfil da
população local: uma comunidade de baixo nível de escolarização, bastante fechada
sobre si, receosa da presença externa, e onde ainda se sentem os resquícios de uma
ancestralidade própria das sociedades pré-coloniais. Uma comunidade descrente das
posturas académicas, precisamente porque com frequência essas posturas se limitam
a recolher informações sem, na verdade, contribuir para a melhoria das dinâmicas
quotidianas da vida na ilha.
Encontrámos também um grupo de pessoas que ansiavam por mudanças, que se
mostravam recetivas a novas partilhas, prontas a construir outros caminhos e a valorizar
os saberes e experiências que as tornam mestras da vida e do lugar. Com elas trilhámos
um caminho sólido de aprendizagens. Com elas demos um novo significado e muitos e
bons usos à palavra museu.
1. O DELTA DO RIO PARNAÍBA: UMA RESERVA NATURAL ONDE OS SABERES SE EXTINGUEM
NO SILÊNCIO

O Delta do Rio Parnaíba é um território caracterizado pela sua extraordinária
biodiversidade. Possui uma cultura fluvial ancestral própria da zona costeira do litoral
Atlântico, em sua porção do Leste maranhense.
Este rio é um dos mais extensos e expressivos rios do Brasil e, ao mesmo tempo,
um divisor natural de duas regiões importantes do Nordeste brasileiro: os estados do
Maranhão e do Piauí. Nas margens do Parnaíba, como é comum na constituição dos
territórios ribeirinhos no Brasil, diversas populações nativas foram-se estabelecendo e,
com o desenvolvimento do processo de colonização, a ocupação foi dando lugar a vilas
que posteriormente se transformaram em cidades de pequena e média dimensão.
O Parnaíba possui uma extensão de mais de 1400 quilómetros que percorrem
diferentes biomas – como o Cerrado, o Caatinga e o Costeiro – constituindo um
relevante elemento hidrográfico do Nordeste do Brasil. No Sul, o rio tem origem na
Chapada das Mangabeiras, região limite entre os estados do Maranhão, Piauí, Bahia e
Tocantins. No Norte, a sua foz desagua no Atlântico, onde a desembocadura adquire
uma forma deltaica. Trata-se de um delta em mar aberto ou oceânico – à semelhança
do Nilo (África) e do Mekong (Ásia) –, sendo o único em mar aberto das Américas.
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A palavra delta é utilizada convencionalmente pela semelhança visual entre a forma
que esses rios ganham na sua desembocadura e a quarta letra do alfabeto grego, o
delta (). Trata-se de um acidente geográfico onde, no caso específico do Delta do
Parnaíba, a forma triangular adquirida se estrutura em cinco braços, ou barras.2 Nesse
espaço físico formou-se um arquipélago com mais de 70 ilhas, algumas habitadas
apenas por uma fauna silvestre, outras de propriedade particular, e outras ainda
habitadas por populações tradicionais. No documento do Plano de Gestão da Área de
Proteção Ambiental Delta do Parnaíba consta tratar-se:

de um tipo de desembocadura múltipla, ramificada em um arquipélago com cerca
de setenta ilhas de variadas dimensões, separadas por canais fluviais labirínticos.
O Parnaíba chega ao Atlântico através de cinco barras, quatro das quais situadas
no Maranhão e apenas uma no Piauí. (Brasil, s.d.: 25)

As quatro barras localizadas no estado de Maranhão são: Tutóia, Melancieira ou
Carrapato, Caju e Canárias.3 A quinta e única localizada no estado do Piauí é a barra
do Igaraçu. Estima-se que 70% do Delta se localize no estado do Maranhão, situado na
área de transição entre a Região Amazónica e o Cerrado brasileiro, ficando os outros
30% localizados no estado do Piauí. A área total do Delta é de aproximadamente 2700
quilómetros quadrados, com distribuição retangular formada pela orla litoral, dunas,
igarapés, mangues, restingas, ilhas e ilhotas (Gandara, 2008: 87).
Neste exuberante cenário a presença humana ainda se sente de forma discreta,
sendo composta eminentemente4 por comunidades piscatórias que baseiam a sua
subsistência na pesca artesanal. Estas são, ao mesmo tempo, guardiãs de um território
cuja natureza e culturas requerem cuidados diversos e atentos, e também um conceito
próprio de sustentabilidade capaz de estabelecer um diálogo respeitoso entre os usos
originários de técnicas ancestrais de sobrevivência e os novos interesses turísticos que
se revelam, com frequência, pouco cuidadosos para com a natureza, as comunidades
locais e suas formas de vida tradicionais.
Segundo o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC)
brasileiro, as Unidades de Conservação encontram-se divididas em dois grandes
grupos: Unidades de Proteção Integral e Unidades de Uso Sustentável. Neste segundo
2

Barras é um termo sinónimo de braços, ou seja, refere-se às cinco ramificações de maior extensão nas
quais se divide o rio no seu desaguar no oceano.
3 As barras são aqui referidas no sentido oeste-leste, indo do estado do Maranhão em direção ao estado
do Piauí.
4 Nas ilhas do Delta há outras presenças: existem ilhas que são propriedade privada (geralmente de famílias
de alta classe e/ou de pessoas dedicadas à política, e ainda de estrangeiros), existem ilhas que são alvo
de uso pelas agências turísticas e pelos hotéis e restaurantes.
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grupo estão incluídas as Áreas de Proteção Ambiental, as Áreas de Relevante Interesse
Ecológico, as Florestas Nacionais, as Reservas Extrativistas, as Reservas de Fauna, as
Reservas de Desenvolvimento Sustentável e as Reservas Particulares do Patrimônio
Natural (Brasil, 2000a). O Delta do Parnaíba faz parte de uma UC incluída na tipologia
designada por Área de Proteção Ambiental (APA), no contexto das Unidades de Uso
Sustentável – definida pelo Decreto s/n.º de 28.08.1996 (Brasil, 1996) – e apresenta um
perímetro de 460 812 metros e uma área aproximada de 313 800 hectares (ibidem).
Segundo a Lei 9.985 de 18 de julho de 2000, que institui o SNUC, a categoria de uso
sustentável possui como objetivo básico “compatibilizar a conservação da natureza com
o uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais” (Brasil, 2000a: art.º 7, § 2). Da
mesma forma, tem também como objetivo “melhorar a qualidade de vida das populações
residentes, mediante orientação e disciplina das atividades econômicas locais; e
preservar as culturas e as tradições locais” (Brasil, 1996: art.º 1, itens IV, VI).
A APA Delta do Parnaíba estende-se para além daquele Delta, sendo formada por
partes das três Unidades da Federação: Maranhão, Piauí e Ceará. Constitui assim um
programa de proteção das áreas em torno dos estuários dos rios Parnaíba, Timonha e
Ubatuba.
Dentro da APA localiza-se, em sobreposição, uma outra UC denominada Reserva
Extrativista Marinha Delta do Rio Parnaíba (RESEX), sendo este o território onde o
nosso projeto se insere. Esta RESEX foi instituída há pouco mais de 18 anos (Decreto
Governamental s/n.º de 16 de novembro de 2000 – cf. Brasil, 2000b) e carece até ao
momento de um plano de gestão obrigatório e extremamente necessário a uma gestão
eficaz. Assim como a APA, a RESEX também faz parte do grupo das Unidades de Uso
Sustentável, motivo pelo que apresenta os mesmos objetivos, mas com maiores
especificidades, restrições e um controlo mais pontual.5 Segundo a Lei 9.985, de 18 de
julho de 2000, a RESEX é:

uma área utilizada por populações extrativistas tradicionais, cuja subsistência
baseia-se no extrativismo e, complementarmente, na agricultura de subsistência
e na criação de animais de pequeno porte, e tem como objetivos básicos proteger
os meios de vida e a cultura dessas populações, assegurando o uso sustentável
dos recursos naturais da unidade. (Brasil, 2000a: art.º 18).

5

Os dados oficiais sobre a APA e a RESEX podem ser consultados no site do Instituto Chico Mendes de
Conservação da Biodiversidade (ICMBio), em
http://www.icmbio.gov.br/portal/unidadesdeconservacao/biomas-brasileiros/marinho/unidades-deconservacao-marinho/2246-apa-delta-do-parnaiba; e em
http://www.icmbio.gov.br/portal/unidadesdeconservacao/biomas-brasileiros/marinho/unidades-deconservacao-marinho/2289-resex-delta-do-parnaiba.
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2. A ILHA DAS CANÁRIAS: ENTRE ANCESTRALIDADE E RESISTÊNCIA
O projeto a que dedicamos este artigo encontra-se localizado na Ilha das Canárias (ver
Figura 1). Esta ilha é a segunda maior do Delta, sendo também uma das mais
representativas da cultura ribeirinha e deltaica. Com uma área aproximada de 27 021,69
hectares e um perímetro aproximado de 104 931 quilómetros (Brasil, 2000b), as
Canárias estão integralmente incluídas na RESEX.6

FIGURA 1 – Margens ribeirinhas da Ilha das Canárias na zona onde se situa a
comunidade piscatória que fabrica o urú
Autoria: Samira Alves, 2016.

Localizada no extremo Oeste de Araioses,7 estado do Maranhão, a ilha revela a
realidade socioeconómica paradoxal deste município: os baixos índices sociais não
condizem com a sua localização geográfica de enorme riqueza natural, propícia ao
desenvolvimento das atividades rurais, assim como de ações voltadas para o património
cultural e para o turismo de natureza. A cultura existente em Araioses reflete,
predominantemente, as influências indígena e cristã, estando esta última estreitamente

6

Um exemplo de mapa mostrando a Área de Protecção Ambiental e a fisionomia do Delta encontra-se
disponível
em
https://www.trilhaseaventuras.com.br/wp-content/uploads/2015/12/Mapa-Delta-doParnaiba.jpg (consultado a 12.02.2019).
7 O município de Araioses compreende grande porção das ilhas e do território do Delta. Possui em sua área
costeira, insular e territorial 1782,600 quilómetros quadrados, com a população estimada num total de 46
074 habitantes, conforme os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Araioses apresenta
ainda hoje elevados níveis de pobreza, evidenciados pelo baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH),
na ordem dos 0,521, de acordo com o último censo, realizado em 2010, e disponibilizado pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (Fonte: IBGE).

105

Palhas que transformam vidas: a criação do Museu-Oficina da Ilha das Canárias, Brasil

ligada ao processo de colonização e sendo especialmente visível na religiosidade
popular local.
A partir da historiografia sobre aquela região litorânea da costa norte do Brasil, é
possível perceber a existência de povos indígenas, antes, durante e após os processos
de colonização europeia. Nomeados pelos colonizadores de Tremembé, alguns
cronistas referiram-se-lhes como “Nação Tremembé de Guerra”, por se tratar de povos
guerreiros (Borges, 2010).8 Tais dados levantam a hipótese de a ilha ter sido habitada
por esses grupos indígenas que possuíam como base da sua economia uma cultura
piscatória. Observam-se também diversos hábitos, valores e saberes ancestrais que
coexistem misturados com outros gestos do dia a dia entre os/as habitantes das
Canárias, entre os quais podemos destacar as artes e objetos relacionados com a
prática da pesca artesanal. Na ilha encontramos ainda um ritmo de vida cadenciado,
uma constante busca de proteção do território, um modo peculiar de convivência
comunitária de forte raiz indígena, uma grande presença de hábitos pautados pelo
contacto com a natureza e uma marcada relação com o rio e o mar.
As Canárias possuem igualmente uma cultura construída na simbiose entre fatores
históricos e naturais e uma população formada por aproximadamente 4000 pessoas.
Deste total, 1621 pessoas habitam na comunidade, a mais povoada e formada
predominante por famílias dedicadas à pesca artesanal. Hábitos, saberes e práticas são
transmitidos de forma intergeracional, e também partilhados em contexto comunitário.
Muitos dos saberes de carácter ancestral ainda vivos nesta ilha resultam do facto
de ela ter estado isolada durante muito tempo. Isso contribuiu para a existência de dois
fatores que nos parecem relevantes para o projeto que aqui apresentamos: o difícil
acesso a políticas públicas (educação, saúde, saneamento, habitação, cultura), e a
preservação de uma cultura de base ancestral. Enquanto o património natural do Delta
é alvo de estudo no âmbito de trabalhos desenvolvidos na RESEX por instituições como
a Universidade Federal do Piauí, e por Organizações Não Governamentais locais e
externas, o património cultural carece no geral de identificação e estudo, não tendo sido
inventariado até à presente data, já que existe apenas um número bastante limitado de
pesquisas aprofundadas sobre o assunto.
Os diversos fatores até aqui referidos, junto com os processos de modernização
geralmente carentes de critérios de atuação sustentáveis e da iminente perda de um
património cultural ancestral, constituíram os grandes argumentos para iniciarmos os

8

Há documentos que refletem que a posse do território ficou sob domínio dos nativos até ao início do século
não podendo o território ser considerado efetivamente província portuguesa até esta data. Este povo
foi sempre descrito como guerreiro, dominador do seu espaço e autónomo. Disso decorre a denominação
europeia de “Província dos Taramembez de Gverra” (Borges, 2010).
XVIII,
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trabalhos junto da comunidade mais populosa e expressiva da ilha: a comunidade das
Canárias.
3. SABERES DA ILHA: O INVENTÁRIO PARTICIPATIVO DO SABER-FAZER DO URÚ
Os primeiros contactos com a Ilha das Canárias tiveram lugar em 2013, aquando dos
estudos desenvolvidos pela primeira autora do artigo no âmbito de um curso de PósGraduação em Gestão Cultural, na Faculdade SENAC-Minas (Belo Horizonte, Minas
Gerais, no Brasil). Na altura, o objetivo era investigar o território para estruturar um
projeto final de curso em que se propunha a criação de um museu para a região do
Delta do Parnaíba.
Posteriormente, os estudos realizados a partir de 2015 no âmbito do Mestrado em
Artes, Patrimônio e Museologia (UFPI) permitiram-nos dar seguimento aos diálogos,
aprofundar os conhecimentos relativos à população, às suas formas de vida, ao
território, aos recursos e marcas do desenvolvimento (positivas e negativas), e também
aplicar uma ferramenta útil à salvaguarda coletiva das dimensões ancestrais da sua
cultura: o Inventário Participativo (IP).9 Com este objetivo, o IP foi realizado sobre um
artefacto próprio da pesca artesanal produzido pelos pescadores da comunidade das
Canárias: um cesto em palha denominado urú (Figura 2), cuja matéria-prima são as
folhas de uma árvore da família botânica Arecaceae, a carnaúba ou Copernicia prunifera
(Miller) H.E. Moore (Figura 3), típica da região do Delta, e proveniente de uma zona do
Nordeste brasileiro.
O urú é um artefacto de caráter utilitário confecionado com matéria-prima natural.
Trata-se de um cesto com alça única, cujo trançado regular e com pequenos e contínuos
espaçamentos vazados o torna um objeto adequado ao transporte de peixes, uma vez
que a água escorre, possibilitando mais leveza e o armazenamento de uma maior
quantidade de peixe. O seu desenho com uma base larga e um estreitamento da
cavidade central superior, através do qual o peixe é colocado no interior, evita que o
peixe consiga escapar pela parte superior, o que lhe confere maior eficácia no exercício
da atividade piscatória. Além do uso principal no quotidiano da pesca, o urú serve
também outros usos paralelos como o transporte de frutos ou castanhas, ou ainda como
cesto de compras, quando utilizado pelas mulheres da comunidade (Alves, 2017: 94).
9

O Inventário Participativo é a variante plenamente democrática desta função patrimonial e museológica.
Pode ser definido como “a intervenção de pessoas e comunidades na identificação e na documentação dos
seus recursos culturais, o que envolve o seu reconhecimento como elementos de identidade local e pessoal,
isto é, como Património Cultural” (Sancho Querol, 2013: 181). Com este objetivo, os trabalhos realizados
respeitaram sempre o “Princípio da participação”. No contexto da Museologia, este princípio pode ser
definido como “o direito de todo o ser humano a intervir nos processos de identificação, construção e
definição dos conceitos, dimensões e significados da realidade histórica e cultural de um determinado
coletivo, através do museu e com vista ao desenvolvimento local, isto é, a participar ativamente no processo
contemporâneo de patrimonialização” (ibidem: 178).
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As ferramentas usadas ao longo desta primeira fase de estudo (observação
participante, entrevistas individuais, rodas de conversas, história oral e mapeamento
coletivo) permitiram-nos perceber que, apesar de constituírem uma expressão material
singular e uma referência cultural relevante para esta cultura, artefactos como o urú
constituem um património em situação de risco devido a diversos fatores. Entre eles
encontra-se a substituição dos mesmos por objetos industrializados, tais como sacos de
plástico, o que faz com que as tradições e os saberes locais a eles associados se vão
paulatinamente diluindo. Da mesma forma, a substituição de um objeto feito em matériaprima natural por outro industrial confecionado em plástico, cujo abandono se dá de
modo indiscriminado no contexto do Delta, apresenta consequências ambientais graves.
Para além disso, tem-se vindo a traduzir numa progressiva diminuição do número de
mestres ativos: não só devido à idade, mas também ao próprio abandono da prática
regular do saber-fazer. Esta frágil transmissão do saber poderá mesmo conduzir à sua
extinção.

FIGURA 2 – Urú

FIGURA 3 – Carnaúba

Autoria: Samira Alves, 2016.

Autoria: Samira Alves, 2016.

Neste contexto, o IP do urú permitiu-nos realizar um primeiro diagnóstico sobre um
tipo de bem profundamente representativo da cultura ancestral desta ilha, constituindo,
ao mesmo tempo, o primeiro passo de um processo de salvaguarda colaborativa que
tem contribuído desde então para valorizar e proteger o património em estudo.
Simultaneamente, ajudou a aprofundar e diversificar os níveis de formação da
comunidade, bem como a impulsionar a sua emancipação cultural e económica.
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A razão que justificou esta opção metodológica relaciona-se com os valores que
defendemos no âmbito das nossas pesquisas e que respondem ao conceito de
investigação responsável.10 Optámos assim, por utilizar ferramentas participativas que
permitissem envolver a comunidade em todos e cada um dos processos de decisão,
ação e avaliação, de forma que passasse a ser a protagonista do processo de
salvaguarda da sua própria cultura através da informação, da formação, da
sensibilização, da compreensão dos valores que ela apresenta e dos usos atuais e
sustentáveis que dela se podem fazer.
Foi assim necessário dotar as pessoas de ferramentas que lhes permitissem: a) agir
adequadamente perante a onda de desenvolvimento neoliberal e propositadamente
desinteressado pelo respeito da biodiversidade que caracteriza o Delta; b) aprender a
valorizar as suas especificidades culturais e a utilizá-las de forma inclusiva, criativa e
rentável em prol de um desenvolvimento equitativo (da comunidade e dos seus
recursos), o que, neste caso, incluía a geração de uma renda adicional para uma
população que sobrevive em condições de marcada fragilidade económica.
Com este objetivo e após diversas conversas, no âmbito da comunidade das
Canárias emergiu, consensualmente, um grupo de trabalho formado por pessoas
interessadas em dar vida ao IP e a cada um dos desafios subjacentes. O grupo contou
inicialmente com 11 artesãos e artesãs conhecedores/as do urú ou interessados/as em
conhecer os saberes e práticas a ele associados, e também em contribuir para o seu
estudo, transmissão e ressignificação. Os mestres do saber-fazer do urú que
participaram foram três, de um total de cinco que atualmente detêm este saber na
comunidade. As demais pessoas do grupo partilham laços de parentesco ou
comunitários com os mestres locais e desejavam dar continuidade a essa prática; outras
eram pessoas movidas pela proposta de realização do IP e portadoras de outros
saberes igualmente relevantes para o processo aqui descrito. Na Tabela 1
apresentamos os dados essenciais das pessoas que integraram este grupo de trabalho.
O perfil que predomina é o de pessoas com baixo nível de formação existindo, no
entanto, uma grande diversidade que se nota entre as pessoas sem escolaridade até
às pessoas com ensino fundamental ou médio, havendo uma pessoa que completou o
ensino superior. Relativamente à questão de género, embora o urú seja um artefacto
produzido essencialmente por homens, o grupo contou desde o início com uma maioria
de mulheres interessadas e profundamente ativas.

10

Investigação e Inovação Responsável ou Responsable Research and Innovation (RRI) é a denominação
utilizada pela Comissão Europeia nos seus programas de trabalho sobre “Ciência e Sociedade” (20142020), para se referir à pesquisa inovadora envolvendo a sociedade de forma inclusiva e sustentável ao
longo dos referidos processos. Mais informação sobre RRI disponível em https://www.rri-tools.eu/.
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TABELA 1 – Perfil do grupo de trabalho do IP-urú na comunidade das Canárias

Grupo de pessoas-referência

Idade (anos)

Sexo

49 a 67

Masculino

Um pescador/artesão

47

Masculino

Uma artesã com experiência na confeção de outros
tipos de cestos com materiais naturais

75

Feminino

27 a 52

Feminino

20

Feminino

Três mestres do saber-fazer urú

Cinco artesãs com experiência em saberes-fazer
diversos
Uma estudante

Autoria: Samira Alves e Lorena Sancho Querol, 2017.

Pelo seu perfil, e porque são as protagonistas do IP sem as quais este projeto não
teria alcançado o mesmo impacto local, optámos por as denominar “pessoasreferência”. Tal designação deve-se ao facto de serem pessoas que detêm o saberfazer da realidade cultural em estudo, ou que a ela estão ligadas, e que ajudam a
construir o processo de inventário participativo em cada uma das suas fases, partilhando
ativamente os seus conhecimentos e experiências.
A partir deste ponto deu-se início a entrevistas temáticas, conforme o conceito
proposto pela historiadora Verena Alberti (2013: 48), ou seja, focadas na participação
do/a entrevistado/a no tema escolhido, embora acabem com frequência por desembocar
na história da sua vida. Estas entrevistas foram fundamentais para o levantamento das
primeiras impressões e seleção mútua11 das pessoas com as quais se desenvolveram
os trabalhos.
Após a realização das entrevistas, e conhecendo os interesses e vontades do grupo
de pessoas-referência (GPR) em definir alternativas que permitissem mudar o rumo fatal
desta herança cultural, e também as condições de vida das pessoas envolvidas no
projeto, optámos por traçar juntos/as um Plano de Trabalho que visava organizar os
vários passos necessários para se obter uma primeira versão do IP.
Tendo em atenção a realidade em estudo e as necessidades percebidas durante o
diálogo com a população, o nosso Plano de Trabalho (Figuras 4A, 4B e 4C) organizouse em três etapas (Alves, 2017: 52):

11

Utilizamos esta expressão para nos referirmos a um processo bidirecional, em que cada uma das partes
escolhe a outra para avançar com um desafio de interesse mútuo, que emerge de uma proposta partilhada
e consensual, e da produção de um sentimento de empatia igualmente mútuo e evolutivo.
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1. Etapa preliminar ou de sistematização
a) entrevistas iniciais com artesãos e artesãs para conhecer o contexto;
b) sistematização das informações obtidas nas entrevistas;
c) seleção colaborativa do saber-fazer a ser inventariado;
d) identificação colaborativa das pessoas-referência;
e) Mapeamento coletivo da realidade atual do urú;
f)

planeamento colaborativo inicial das oficinas.

FIGURA 4A – Etapa preliminar. Entrevistas iniciais com artesãos e artesãs
sobre o saber-fazer do urú
Autoria: Samira Alves, 2016.

2. Etapa de execução
a) partilha da proposta das oficinas com o GPR, para tomada de decisões finais
e elaboração de um “Plano de Educação Patrimonial”;
b) realização das oficinas do referido Plano;
c) organização de registos e materiais diversos produzidos ao longo das
oficinas;
d) sistematização das fontes documentais sobre a história e cultura da
comunidade;
e) construção do Inventário Participativo a partir dos dados recolhidos;
f) organização do espaço público do Museu-Oficina;
g) estruturação inicial da dimensão económica do projeto.
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FIGURA 4B – O GPR nas Oficinas da Mapeamento Coletivo
Autoria: Samira Alves, 2016.

3. Etapa de avaliação
a) avaliação contínua e partilhada dos processos ao longo do projeto;
b) avaliação final junto do GPR, para análise geral das contribuições e impactos
do projeto.

FIGURA 4C – Sessão de avaliação coletiva dos trabalhos de IP
Autoria: Samira Alves, 2016.
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Como resultado do Plano de Trabalho construíram-se os seguintes elementos:
3.1. MAPEAMENTO COLETIVO (MAC)

O MaC do saber-fazer do urú, dos seus métodos e técnicas, e dos artesãos e artesãs a
ele ligados/as permitiu-nos perceber a importância deste objeto no quotidiano da pesca
artesanal, e também a sua carga identitária e representativa na memória e tradições
locais.
Durante as Oficinas de Mapeamento Coletivo foram incorporados recursos diversos,
que encorajassem a reflexão a partir de olhares dialógicos (Risler e Ares, 2013: 14), a
perceção e valorização da cultura local e a realização de registros técnico-sensíveis. Da
mesma forma, foi desenvolvida uma cartografia cultural,12 através da qual o grupo
demarcou os locais onde o saber-fazer acontece – e aos que se encontra associada a
recolha da matéria-prima –, a localização do MOC e as artérias principais da vila a partir
das quais se desenvolvem as atividades piscatórias e as redes quotidianas de
socialização (Figura 5).
A Cartografia Cultural permitiu perceber o território sob a ótica dinâmica, partilhada
e multidimensional do GPR, e os trabalhos foram realizados de forma que toda a
informação nela incluída fosse consensualizada com os/as participantes e amparada no
objetivo comum de compreender e comunicar o território.

FIGURA 5 – Cartografia cultural da produção do urú na Ilha das Canárias
Autoria: Equipa do MOC, Samira Alves, Lorena Sancho Querol e Fábio Lopes (design).

A cartografia cultural é aqui entendida na perspetiva exposta no “Manual de Mapeo Colectivo” (ver
http://www.iconoclasistas.net/mapeo-colectivo/), ou seja, como “uma prática, uma ação de reflexão na qual
o mapa é apenas uma das ferramentas que facilita a abordagem e a problematização de territórios sociais,
subjetivos, geográficos”, sendo o ato de mapear um meio e não um fim, que toma como ponto de partida
um processo de intercâmbio de saberes em conjunto com o impulso criativo. Neste sentido, a Cartografia
Cultural é “uma ferramenta que mostra uma instantânea do momento no qual se realizou” (Risler e Ares,
2013: 7-8; esta e outras traduções foram realizadas pelas autoras).
12
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3.2. PLANO DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL (PEP)

O PEP foi estruturado de forma colaborativa pelo GPR junto de duas associações locais
(Associação dos Moradores da Ilha das Canárias, Associação dos Trançados da Ilha),
três instituições locais (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural-SENAR/MA, Serviço
de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE/MA/PI, Secretaria de Turismo e
Cultura de Araioses/MA), especialistas da academia (ligadas à UFPI e ao CES-UC), e
um artista plástico local, de forma a estabelecer pontes que permitissem integrar no
grupo diversos tipos de conhecimentos e experiências. O objetivo principal consistia em
dotar o GPR de conhecimentos, capacidades e estratégias que possibilitassem avançar
com os desafios definidos, nomeadamente em direção a uma emancipação progressiva
e a uma responsabilização partilhada dos processos em construção a curto e médio
prazo.
Com este objetivo o PEP foi implementado no segundo semestre de 2016, tendo
sido estruturado em atividades colaborativas de grupo com frequência semanal,
agrupadas em três módulos bimestrais (Tabela 2), apresentando cada um deles dois
eixos temáticos: inventário e salvaguarda. Do ponto de vista metodológico o PEP foi
levado a cabo em sintonia com o GPR e tomando como ponto de partida a sua realidade
local. Optou-se por um trabalho cujas ações interligassem teoria e prática na forma de
oficinas, cursos, visitas de reconhecimento, rodas de conversas, assembleias coletivas
e intervenções artísticas (Alves, 2017: 58).
Desta forma, ao longo dos três módulos foi realizado um total de 22 atividades ao
longo de 128 horas, entre as quais se incluíram 12 oficinas temáticas, um curso de
especialização, uma visita de reconhecimento, uma análise do espaço, quatro grupos
de conversa, uma assembleia coletiva para organizar o espaço de trabalho e proceder
à montagem do Museu-Oficina, uma intervenção artística e uma feira de artigos em
segunda mão. Simultaneamente foram-se organizando rodas de conversas para
dinamizar a tomada de decisões conjuntas e a realização de ações coletivas
necessárias à realização de cada passo, bem como à captação dos recursos
necessários. No final de cada módulo foram igualmente recolhidas e analisadas as
perceções coletivas sobre cada uma das ações executadas, tendo sido feitas avaliações
coletivas e contínuas de cada uma das atividades.
Foram assim apresentados e exercitados conceitos e ferramentas práticas de
trabalho procedentes de áreas como a economia da cultura, a gestão cultural, a
museologia social ou o desenho colaborativo, entre outras. Na Tabela 2 mostramos a
forma como foram organizadas as atividades do Módulo 01, desenvolvido durante os
meses de julho e agosto de 2016.
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TABELA 2 – Cronograma de oficinas do 1.º bimestre do PEP

Plano de Educação Patrimonial para o grupo de pessoas-referência
1.º bimestre – julho/agosto de 2016
N.º
Act.

Data

Eixo

Atividade

Título e objetivo

Carga
horária

Julho

01

03.07.2016

Inventário

Roda de
conversa

Organização
participada
para
implantação do projeto – Samira
Alves
Objetivo: compartilhar o projeto
para apreciação e decisão
participada das ações a serem
realizadas.

2h

Construção do inventário – O
território – Samira Alves
02

10.07.2016

Inventário

Oficina

Objetivo: mapear coletivamente o
território, identificando os aspetos
geográficos, estruturais, simbólicos
e também os usos que dele fazem
as pessoas da comunidade.

2h30

Produção de paneiro/cofo – Mestre
local, Maria Odete F. de Souza
03

17.07.2016

Inventário

Oficina

Objetivo: partilhar os
conhecimentos sobre o saber-fazer
do paneiro/cofo com os integrantes
do grupo.

2h30

Construção do inventário – O Lugar
– Samira Alves
04

24.07.2016

Inventário

Oficina

Objetivo: dar continuidade ao
mapeamento do território com
ênfase nos aspetos históricos e
culturais

3h

Construção do inventário – O saberfazer – Samira Alves
05

30.07.2016

Inventário

Oficina

Objetivo: perceber práticas,
materiais, métodos e técnicas
usadas na confeção do urú.
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Agosto
Produção de urú – Mestre Local,
Francisco Louro
06

07

08

07.08.2016

07.08.2016

12.08.2016

Inventário

Oficina

Objetivo: artilhar os conhecimentos
sobre o Uru e o saber-fazer a ele
relacionado, com o GPR

3h

Implantação do Museu-Oficina –
Samira Alves e Pessoas-Referência

Salvaguarda

Análise
do
espaço

Salvaguarda

Visita
de
reconhecimento

Objetivo: analisar conjuntamente o
espaço
pretendido
para
a
implantação do Museu-Oficina.

30 min

Visita a um caso de sucesso –
Associação Trançados da Ilha
Objetivo: conhecer boas práticas de
valorização de patrimónios locais
em funcionamento no entorno.

2h

Curso para aperfeiçoamento no
trabalho com palha – SENAR/MA
09

10

De
17.08.2016
a
20.08.2016

04.09.2016

Inventário e
salvaguarda

Inventário e
salvaguarda

Objetivo:
aperfeiçoar
o
manuseamento da palha, iniciar
processos
de
tingimento,
ressignificar o objeto inventariado,
aprender outros fazeres com a
palha.

Curso

Grupo
de
conversa

36h

Inventário
e
salvaguarda
–
Conceitos e práticas – Samira Alves
Objetivos: avaliar etapa inicial e
programar a segunda etapa do
projeto a partir dos conceitos de
inventário e salvaguarda.

2h30

Autoria: Samira Alves (2017: 116) e Lorena Sancho Querol.

O PEP permitiu estreitar e fortalecer laços no seio do GPR, e também entre este e
as autoras do artigo, as instituições que foram dando apoio na formação, a comunidade
das Canárias que vivenciou connosco muitas das ações, e os/as profissionais que
ministraram as oficinas e cursos. Da mesma forma fomos percebendo juntos/as de que
maneira podíamos proceder à adaptação do conceito e dos usos do termo “museu”, do
termo “património cultural”, do processo de patrimonialização ou do conceito e dos
procedimentos de IP13 num contexto como o da Ilha das Canárias. O nosso objetivo era

13

Ver nota 11.
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tornar cada um deles verdadeiramente acessível e útil ao perfil do grupo, às
características, potenciais e ameaças existentes na ilha, e aos objetivos que nos
tínhamos proposto. Como consequência surgiram durante o trabalho de equipa,
significados e usos mais apropriados ao processo que tínhamos entre mãos.
O Património Cultural foi definido a partir de olhares mais abertos, flexíveis e
dinâmicos (Chagas, 2007; Varine, 2013: 63; Gonçalves, 2009; Sancho Querol e Sancho,
2014: 11) como o resultado de um processo de identificação e seleção de realidades
que, pela sua carga simbólica, e pelo seu poder de representação e de comunicação,
refletem a evolução da sociedade, das suas formas de vida, e dos valores culturais a
ela associados.
Da mesma forma optamos por falar em “patrimonialização informal” pelo fato de não
estarmos a seguir os procedimentos burocráticos definidos em território brasileiro para
efeitos de registo de património imaterial estando, no entanto, a efetuar todo um
conjunto de ações de caráter plenamente participativo que visam o estudo, a
documentação, a sensibilização, a transmissão e a revitalização de um saber-fazer local
em vias de extinção.
3.3. O INVENTÁRIO PARTICIPATIVO DO URÚ (IP-URÚ)

A informação recolhida junto do grupo ao longo do processo de mapeamento, durante
as atividades do PEP e também no dia a dia dos trabalhos conforme o grupo foi
ganhando uma anatomia e uma estratégia de atuação próprias, foi posteriormente
organizada seguindo as pautas estabelecidas pelo Manual de Educação Patrimonial do
IPHAN.14 Assim, utilizando como base as fichas de documentação do Manual foi
possível perceber quais as informações que tinham ainda de ser recolhidas de forma a
finalizarmos uma primeira versão de IP-Urú.
Este IP define-se como um inventário ativo (Sancho Querol, 2016: 367) isto é, em
constante construção e aberto à intervenção da comunidade nas suas mais variadas
formas, sendo formado por seis campos de estudo (Alves, 2017: 52):
1. Dados do

Projeto

– título,

instituição,

pesquisadora responsável,

entrevistados/as, instituições participantes, período de realização.
2. Território – denominação, localização, história, dados socioeconómicos.

Manual simplificado e acessível de inventário de referências culturais, o “Educação Patrimonial:
Inventários Participativos – Manual de Aplicação” conceitua como referência cultural “as artes, os ofícios,
as formas de expressão e os modos de fazer. São as festas e os lugares a que a memória e a vida social
atribuem sentido diferenciado, são as consideradas mais belas, são as mais lembradas, as mais queridas.
São fatos, atividades e objetos que mobilizam a gente mais próxima e que reaproximam os que estão longe,
para que se reviva o sentimento de participar e de pertencer a um grupo, de possuir um lugar. Em suma,
referências são objetos, práticas e lugares apropriados pela cultura na construção de sentidos de
identidade, são o que popularmente se chama de raiz de uma cultura” (VV. AA., 2016: 8).
14
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3. Lugares e Usos – identificação, elementos naturais/construídos, usos.
4. Pessoas-Referência – mapeamento dos/as artesãos e artesãs que detêm o
saber-fazer relativo ao Urú.
5. Objeto – descrição, história, localização no território, usos do urú.
6. Saber-fazer – descrição, história, matéria-prima, ferramentas utilizadas,
vocabulário,

etapas

de

confeção,

técnica,

expressões

corporais,

transmissão.
4. ENTRE MUNDOS E MÃOS: A CRIAÇÃO DO MUSEU-OFICINA DA ILHA DAS CANÁRIAS
Precisamos um novo tipo de museu, ativista, em transição, uma instituição que
articule e apresente as novas narrativas “que substituam as tendências
expansionistas desatualizadas e inatas da humanidade” (Rees 2010: 13). Isto, por
sua vez, exigirá uma nova forma de pensar o trabalho museal, um pensamento
sistémico. O pensamento sistémico aplicado aos museus traduz-se em
“interligação e interdependência – estrutura organizacional colaborativa,
autoridade compartilhada e forte envolvimento comunitário” (Jung e Love 2017:
xiii). (Janes e Sandell, 2019: 7)

O MOC foi criado em consonância com os valores e ferramentas utilizados pela
Museologia Social e junto da comunidade (Sancho Querol e Sancho, 2015: 215-216;
Sancho Querol et al., 2017: 113). Trabalha com metodologias de participação plena15 e
privilegia o diálogo entre saberes locais e académicos. Foi cocriado pela comunidade
em parceria com as autoras do artigo e, na atualidade, é integralmente gerido pelo GPR
com presença pontual da academia. Constitui um espaço colaborativo que promove o
diálogo intergeracional e aberto nos campos da identidade, da cultura e do património.
A ideia de Museu-Oficina surgiu em resposta as necessidades sentidas no lugar e
às características das pessoas que formam o GPR. A certa altura do processo
confirmámos a necessidade de criarmos um espaço cultural a ser organizado
coletivamente e de forma colaborativa junto dos artesãos e artesãs. Ouvindo-os
percebemos como recorrente a necessidade de um espaço próprio, específico,
organizado por eles/as e para eles/as; um espaço aberto à produção artesanal no seio

15

Nos seus trabalhos sobre participação, Carole Pateman (1992 [1970]: 70-71) refere como a Participação
Parcial acontece nos processos em que duas ou mais partes se influenciam entre si na tomada de decisões,
recaindo o poder da decisão final apenas numa delas, enquanto a Participação Plena acontece nos
processos em que todas as pessoas que integram um órgão de decisão têm o mesmo poder para tomar a
decisão final.
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da comunidade, um espaço de dinamização de saberes, e também de obtenção de
renda.
Assim, e considerando as especificidades do grupo e a necessidade de mantermos
a realização de oficinas para a consecução de objetivos comuns, criamos o conceito de
museu-oficina. O museu-oficina é para nós, um museu e um espaço de oficinas ao
mesmo tempo. Museu porque documenta e comunica a cultura, a memória e os saberes
locais contribuindo para o seu conhecimento e valorização. Oficina porque constitui um
lugar de partilha, transmissão de saberes ancestrais e expressão de criatividades locais,
no seio de uma comunidade singular cujas raízes se configuram nas relações cotidianas
com o rio, o mar, o delta e os mangues, ou seja, com a água.
Espaço de novas e boas vivências na ilha, o MOC tem-se revelado um espaço
agregador e tem possibilitado variados tipos de ações, desde a troca de saberes, à
(re)construção de fazeres, o fortalecimento de laços intercomunitários e a definição e
ativação de diversas redes locais (Figura 6). Constitui ainda, um espaço fundamental
para aprofundar as pesquisas realizadas e para manter ativo o processo de salvaguarda
coletiva iniciado com o MaC, o PEP e o IP.

FIGURA 6 – Vista geral do MOC em finais de 2016
Autoria: Samira Alves.
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FIGURA 7 – Logotipo do MOC
Créditos: autoria colaborativa a partir da ideia do artesão Francisco Oliveira (desenho a lápis à direita) e
da investigadora Samira Alves. Design final: Víctor Veríssimo.

Quanto à sua classificação, o MOC é um museu de comunidade (Varine, 2013) que
visa valorizar, dinamizar e partilhar o território, a história e a cultura piscatória local e,
mais concretamente, a pesca artesanal praticada pela população que habita a
comunidade das Canárias. Queremos, assim, contribuir para que os modos de vida
locais sejam adequadamente integrados no dia a dia da população, com a educação e
a ação cultural coletiva como instrumentos basilares de atuação.
Das 11 pessoas que participaram da construção dos elementos anteriormente
referidos permanecem até hoje sete, às quais se somaram nos últimos meses três novos
integrantes. Desta forma, são atualmente dez as pessoas que compõem o GPR e que
organizam o espaço e as funções cotidianas de forma colaborativa para manter o MOC
de portas abertas.
Tendo por missão a valorização e promoção da cultural local e a melhoria da
qualidade de vida da população da ilha através de redes de aprendizagem não formal,
do exercício da criatividade individual e coletiva e de um trabalho voltado para a
economia da cultura, o MOC desenvolve hoje as funções de registo, expografia,
educação patrimonial, comunicação, e preservação dos bens culturais que se
encontram na base da sua criação. Da mesma forma, subsiste hoje do rendimento
gerado com a venda do artesanato desenvolvido a partir dos processos de
ressignificação do urú, aplicando os critérios do comércio justo.
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REFLEXÕES FINAIS
O exercício quotidiano de escuta e partilha de experiências, de codecisão e de
coprodução do caminhar junto das pessoas que conhecem e habitam o território desde
há séculos, é tão enriquecedor como necessário para todas e cada uma das partes
envolvidas num processo como o que aqui apresentamos.
Da mesma forma, atuar numa Unidade de Conservação requer uma habilidade e
um cuidado especiais relativamente aos mecanismos de ordenação territorial, aos
métodos de trabalho e às prioridades que guiam o processo de atuação. Por este
motivo, torna-se igualmente relevante atuar de forma integrada, participativa e sensível
às especificidades do lugar e das suas gentes.
Sob esta perspetiva quisemos, ao longo do Plano de Trabalhos, contribuir para a
produção de novas conexões e para a estruturação progressiva de um trabalho de
ressignificação cultural que valoriza a singularidade, o simbólico e a criatividade local,
assentando assim as bases do projeto sobre os pilares da economia criativa (Reis,
2008: 9).
O MOC é hoje um lugar de memórias ativas, produtivas e progressivas. É um lugar
com valor agregado pela revitalização de um conjunto de práticas de vida locais, e por
isso, um projeto com vitalidade própria. Define-se, a cada passo, numa escala de
pequenos equilíbrios entre as esferas económica, social e ambiental, orquestradas pela
esfera cultural. O MOC resgata e fortalece conhecimentos e relações entre o ser
humano e a natureza, mas também no seio da comunidade, entre géneros e gerações;
estabelece novas redes e define possibilidades de desenvolvimento da comunidade e
da ilha, otimizando recursos locais.
Desta forma, com o início de 2019 estão a ser definidos novos objetivos e
estratégias que permitam reforçar o caminho iniciado em 2015. Muitos são os desafios:
os escassos recursos e a necessidade de captação de apoios até agora não
conseguidos, o respeito pelos valores originais do projeto a longo prazo, a progressiva
e necessária ampliação da formação do GPR para a manutenção da sua autonomia de
ação e a consolidação de uma gestão plenamente participativa e responsável.
Entretanto, este pequeno Museu-Oficina, único na sua espécie – até agora – no
Nordeste do Brasil, abre portas a novas formas de afirmação e valorização da
diversidade social, cultural e natural que sobrevive no Delta e que se encontra hoje
profundamente ameaçada.

Revisto por Rita Cabral
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DANIEL REIS
PROGRAMA SALA DO ARTISTA POPULAR: UM ESPAÇO DE ENCONTROS, TROCAS E
DEMOCRATIZAÇÃO DE CULTURAS

Resumo: Nos últimos anos, é crescente o interesse que diversas pessoas, instituições e
áreas de conhecimento nutrem pelas chamadas artes populares. Alguns caminhos têm
se mostrado sobremaneira relevantes, como: processos de patrimonialização; políticas
governamentais de cultura; projetos de (re)musealização; e processos de artificação e
inclusão nos sistemas de certificação, como as Indicações Geográficas. Este texto
objetiva trazer comentários sobre o segmento das políticas públicas de cultura a partir da
análise da experiência do Programa Sala do Artista Popular (SAP), realizado pelo Centro
Nacional de Folclore e Cultura Popular, no Rio de Janeiro. Criado na década de 1980
com os objetivos de documentar, valorizar e difundir as artes populares no país, a SAP,
como é conhecida, nos instiga a pensar sobre algumas questões: Que diálogos promove
no campo das artes populares? Como vem sendo apropriada ao longo do tempo e qual a
sua atualidade? O que é que isso diz sobre o súbito “assédio” contemporâneo às artes
populares?
Palavras-chave: arte popular, museus, políticas culturais, Sala do Artista Popular.

SALA DO ARTISTA POPULAR PROGRAM: A SPACE FOR MEETINGS, EXCHANGES AND
DEMOCRATIZATION OF CULTURES
Abstract: In recent years, the interest in the so-called folk arts has grown among many
people, institutions and areas of knowledge. Some routes have shown to be relevant,
such as: patrimonialisation processes; government cultural policies; (re)musealization
projects; artification processes; and inclusion in certification systems, such as
Geographical Indications. This text aims to provide comments on the segment of public
policies of culture based on the analysis of the experience of the Sala do Artista Popular
[the Popular Artist’s Room] (SAP) Program, conducted by the National Center for Folklore
and Popular Culture in Rio de Janeiro. Created in the 1980s with the objectives of
documenting, valuing and disseminating the popular arts in the country, SAP, as it is
known, instigates us to think about questions such as: What dialogues does SAP
promote in the field of the popular arts? How has it been appropriated over time and what
is its timeliness? What does it say about the sudden current “harassment” of the popular
arts?
Keywords: cultural policies, museum, popular arts, Sala do Artista Popular.
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INTRODUÇÃO
É notório observar, nos últimos anos, o crescente interesse pelas chamadas artes
populares por diversas pessoas, instituições e áreas de conhecimento. Outrora
denominados objetos de folclore e/ou cultura popular, muitas vezes coletados e
classificados sob um olhar presentista e, não raro, sob forte tutela do Estado e em
torno dos quais circulava um discurso sobre uma ideia de nação, observa-se, a partir
dos anos 1990, um redirecionamento do olhar sobre esses bens culturais (Canclini,
2008; Lima, 2010; Reis, 2013; Almeida e Alves, 2009; Segalen, 2013; Mazé, 2013).
Alguns caminhos têm se mostrado sobremaneira relevantes, como: processos de
patrimonialização; políticas governamentais de cultura; projetos de (re)musealização;
processos de artificação e inclusão nos sistemas de certificação, como as Indicações
Geográficas. Cada um deles segue fluxos com finalidades distintas. Não raro, no
entanto, se cruzam e o diálogo entre aqueles que os fomentam é, também não raro,
cacofônico.1
Em conjunto, podem ser pensados como sistemas de legitimação de culturas que
envolvem o deslocamento do status quo de uma determinada pessoa e/ou bem
cultural a uma dimensão de reconhecimento e valorização nem sempre dialógica.2 São
formas de ação (Becker, 2010), mecanismos por meio dos quais as culturas populares
têm sido afetadas com discursos que variam desde a inovação criativa à nostalgia da
perda; da supervalorização do mercado à salvaguarda como relíquia.
Dentre os vários agentes que vêm atuando neste campo, os museus e as
instituições culturais ocupam destacado papel no desenvolvimento de ações que vão
desde repensar suas coleções, exibições e projetos educativos até a busca de formas
mais horizontalizadas de execução de políticas públicas de cultura. Cartografias
culturais, projetos de memória local, inventários sobre patrimônio imaterial, processos
dialógicos de guarda de objetos, devolução de coleções, curadorias compartilhadas,
museus de território, a céu aberto, a rua ou determinado percurso transformado em
museu, para além dos projetos de musealização levados a cabo pelos próprios
detentores dos bens culturais, são alguns exemplos de perfis de projetos e programas
que vêm sendo realizados.3
1

Em 2008, o Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular (CNFCP), por meio do Programa de
Promoção do Artesanato de Tradição Cultural – Promoart, promoveu uma reunião entre as diversas
instituições que vinham atuando em comunidades de artesanato tradicional na busca de um diálogo
comum entre os diferentes instrumentos aplicados por cada uma delas. O resultado foi nulo.
2 Quanto a isso, cabe mencionar a forma como instrumentos de reconhecimento ‒ como o registro de
patrimônios imateriais e o reconhecimento de mestres como patrimônios vivos ‒ vêm sendo replicados no
Brasil, em nível estadual e municipal, muitas vezes repetindo a lógica dos processos de tombamento de
edifícios e monumentos: a partir do olhar do especialista, de modo que detentores de saberes e práticas
tornam-se agentes passivos do processo.
3 Vide, por exemplo, o projeto do Museu de Favela ‒ MUF, do Rio de Janeiro, desenvolvido por
moradores locais, a articulação dos museus indígenas, e a proposta do programa Ponto de Memória, do
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Esse cenário dialoga, de modo amplo, com um conjunto de questionamentos às
instituições museológicas e de cultura e seus sistemas de representação sobre um
“eu” e um “nós” que emergiram no mundo pós-colonial; de modo específico, com a
obsessão por passados e culturas que atinge também as culturas populares, que
descobriram nessas instituições um valioso veículo de reivindicações políticas e por
cidadania, para além de passados, memórias e identidades (Clifford, 2010; Reis, 2013;
Freire, 2016; Athias, 2016; Reed, 2009). De maneira cada vez mais contundente, tais
espaços tornam-se zonas de negociação e democratização de culturas demandando
que se reinventem.
Com base no exposto, este texto tem por objetivo trazer alguns comentários sobre
o papel dos museus e das instituições culturais na elaboração e execução de políticas
públicas de cultura, a partir da descrição e análise de uma experiência específica, a
saber, o Programa Sala do Artista Popular (SAP), realizado pelo Centro Nacional de
Folclore e Cultura Popular (CNFCP), situado no Rio de Janeiro. Criado na década de
1980 com os objetivos de documentar, valorizar e difundir as artes populares no país,
a SAP, como é conhecida, nos instiga a pensar sobre algumas questões: Que diálogos
promove no campo das artes populares? Como vem sendo apropriada ao longo do
tempo? E qual a sua atualidade? O que permite dizer sobre esse súbito “assédio”
contemporâneo sobre as artes populares e qual o papel dos museus e das instituições
culturais nesse contexto?
ARTES POPULARES E POLÍTICAS DE CULTURA
Observa-se, na literatura recente sobre as políticas públicas de cultura, uma explícita
inquietação quanto à necessidade de repensar e ampliar seus limites e possibilidades
para além da clássica abordagem que as compreendem como processos de
intervenção estatal direta, tendo como norte a ideia de nação (Coelho, 2004). Autores
como Nestor Canclini, por exemplo, chamam a atenção para uma extensa rede de
atores em âmbito transnacional influindo nas políticas de cultura fomentadas pelo
mercado no mundo contemporâneo. Elas estariam imersas, assim, em hibridismos e
redes, conformando outras territorialidades culturais que não se restringem à ideia de
nação. Segundo o autor,

Não pode haver apenas políticas nacionais num momento em que os maiores
investimentos em cultura e os fluxos de comunicação mais influentes, isto é, as

Instituto Brasileiro de Museus ‒ Ibram. Consultado a 20.01.2019, em http://www.museus.gov.br/wpcontent/uploads/2012/06/Minuta_MuseologiaSocial_PontosdeMemoria.pdf.
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indústrias culturais, cruzam fronteiras, nos agrupam e se conectam de forma
globalizada, ou pelo menos geoculturais ou lingüísticas. (Canclini, 2001: 65)

Antônio Rubim (2011) argumenta que, atualmente, há, além das dimensões
transnacionais sugeridas por Canclini (2001), um complexo conjunto de atores estatais
e não estatais atuando nesse campo. O próprio Estado já não pode ser pensado de
maneira monolítica, mas em suas diferentes escalas e formas de ação. Em relação à
sociedade civil, advoga que cabe indicar não somente o mercado, como também as
associações, ONGs e movimentos sociais organizados. Os limites entre cada um
deles, no entanto, tornam-se cada vez mais turvos. O autor lembra ainda que toda
política cultural traz embutida uma dada concepção de cultura. Assim, a amplitude do
conceito de cultura utilizado define os recortes e seleções dos grupos que poderão ou
não estar inclusos, as questões que serão enfrentadas, bem como as transformações
que serão buscadas. Não por acaso, afirma:

Somente políticas submetidas ao debate e crivo públicos podem ser
consideradas substantivamente políticas de cultura. Sempre é bom lembrar que
tal negociação acontece entre atores que detêm poderes desiguais e encontramse instalados de modo diferenciado no campo de forças que é a sociedade
capitalista contemporânea. Assim, políticas públicas de cultura podem ser
desenvolvidas por uma pluralidade de atores político-sociais, não somente o
Estado, desde que tais políticas sejam submetidas obrigatoriamente a algum
controle da sociedade, por meio de crivos públicos, que envolvem sempre a
participação nos processos de debates e deliberativos. (Rubim, 2011: 70)

Ao chamar a atenção para o caráter seletivo das políticas culturais e a
necessidade de diálogo para a construção das mesmas, o autor se aproxima de
alguns pontos fulcrais sobre o desenvolvimento daquelas políticas voltadas para as
culturas populares. A necessidade de um caráter mais equânime nas relações de
força, de uma maior representatividade, e da democratização do acesso às mesmas
são alguns exemplos. Crespo et al. (2015) argumentam que, desde os anos 1990, as
políticas culturais vêm incorporando, ainda que de modo seletivo, bens culturais
provenientes de setores subalternos e marginalizados. As recomendações e
normativas da Unesco, resultantes das pressões sociais de grupos historicamente
invisibilizados do Cone Sul, tiveram considerável influência nesse processo, sobretudo
com a ampliação da perspectiva do patrimônio legitimado pelo Estado e o
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desenvolvimento da noção de patrimônio imaterial a partir da década seguinte. Como
sublinham:

[...] se em linhas gerais, ao longo das últimas décadas, houve uma

“incorporação” de expressões da cultura popular e de certas tradições e
expressões afro-indígenas na área de políticas públicas, é feita em uma chave
hegemônica, a fim de regular as “diferenças permitidas”, em detrimento daquelas
que não são toleradas (Hle, 2004). Assim consideradas, as políticas culturais
configuram um espaço público em que interesses e lógicas díspares se cruzam,
um terreno que opera tanto para a produção de legitimidades quanto para o
processamento de arenas disputadas entre diferentes atores sociais. (Crespo et
al., 2015: 11)

Não obstante a especificidade atual do tema, essa discussão tomou fôlego no
campo das artes e culturas populares a partir do pós-guerra. Observa-se em diversos
países uma intensa movimentação no sentido de pesquisar, documentar e coletar
séries de objetos, lendas, mitos e depoimentos orais que deram origem a diversos
museus, arquivos, publicações, como também a consolidação de um campo de
estudos e instituições voltadas para pensar diretrizes para essa área. A crença no
desaparecimento e fragmentação de um mundo dito tradicional associada a processos
de urbanização são fatores recorrentemente citados como impulsionadores desse
processo (Vilhena, 1997; Branco e Oliveira, 1993).
No Brasil, é conhecido o chamado “Movimento Folclórico”, que se estruturou a
partir da década de 1940 por meio da Comissão Nacional de Folclore (CNF), em
consonância com o surgimento de instituições e organismos em diversos países. Fora
criado como órgão paraestatal, na alçada do Ministério das Relações Exteriores, a
partir da articulação do musicólogo Renato Almeida. Posteriormente, este grupo
articulou a criação da Campanha de Defesa do Folclore Brasileiro (CDFB), em 1958,
órgão executivo com recursos estatais; e em 1976, tornou-se um órgão
governamental, convertendo-se no Instituto Nacional do Folclore. Atualmente
denominado Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular (CNFCP), é parte da
estrutura do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), por meio de
seu Departamento de Patrimônio Imaterial, desde 2003.
De modo sintético, pode-se dizer que a trajetória da CNF é marcada pela busca
por institucionalização e centralidade das culturas populares enquanto um campo de
saber que demandava pesquisa científica e elaboração de políticas públicas de
fomento. Para tanto, o movimento se articulou nacionalmente a partir de comissões
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estaduais, agregando intelectuais de distintas áreas de formação (Vilhena, 1997). Essa
rede se fez visível por meio de publicações, exposições, semanas e congressos de
folclore e a articulação intelectual e política de seus representantes em âmbito
4

nacional e internacional.

Os folcloristas foram exitosos em pautar uma agenda para a construção de
políticas públicas voltadas para as culturas populares no país, apesar das duras
críticas recebidas no ambiente acadêmico.5 Elaboraram uma série de projetos,
programas de apoio ao artesanato, fomentaram a criação de museus, bibliotecas e
arquivos, além de uma série de livros, revistas, boletins e discos.6 A perspectiva de
trabalho, no entanto, apresentava recorrentemente o folclore e a cultura popular como
uma produção coletiva e anônima – ainda que em diversos manuscritos e
correspondências sejam observadas a autoria e a presença de sujeitos identificados.
O relativo protagonismo dos folcloristas na promoção de políticas de cultura para o
campo das culturas populares começa a ganhar novos contornos no país a partir de
meados dos anos 1970. O campo das culturas populares recebeu atenção do Estado
em um momento de fortalecimento e consolidação de instituições e linhas de atuação
do governo federal no campo da cultura, no Brasil. Discutia-se, ainda na gestão do
governo Geisel, em pleno regime ditatorial, formas mais amplas de se pensar a cultura
não vinculadas exclusivamente ao Ministério da Educação e Cultura (MEC). Tais
discussões foram o embrião do Centro Nacional de Referência Cultural (CNRC).
Em 1975, Aloísio Magalhães assume a direção do CNRC com um grupo que
reunia “setores modernos e nacionalistas do governo” (Oliveira, 2008: 115), criado
para pensar uma nova face para a então atual política cultural do país. Seus objetivos
eram, por meio de ações interministeriais, promover o desenvolvimento econômico, a
preservação cultural e pensar a identidade nacional a partir dos produtos brasileiros. A
produção artesanal e a história das tecnologias nacionais tiveram grande importância
4

Entre esses, os mais destacados são os de 1951 no Rio de Janeiro, que contou com a presença do
então presidente Getúlio Vargas, e o de 1954, realizado em São Paulo, de caráter internacional. Esses
encontros eram espaços de dimensões múltiplas. Para além dos fóruns de debates, incluíam
apresentações folclóricas, culinária, bem como exposições destinadas a exibir o folclore nacional.
5 Enfrentaram resistências no meio acadêmico num momento de consolidação das ciências sociais no
país, que desferiram duras críticas à cientificidade e unidade dos estudos de folclore. Por outro lado, seus
expoentes tiveram papel proeminente na antropologia brasileira, e cumpriram papel ativo nos fóruns de
debate e consolidação de instituições, como a Associação Brasileira de Antropologia e departamentos da
disciplina de universidades em Minas Gerais, Alagoas, Sergipe e Pernambuco, para citar alguns
exemplos. É importante salientar que o momento de efervescência do folclore corresponde também ao
período de redefinição do locus das ciências sociais no Brasil. Com a então recente criação das
universidades, essa disciplina, tal qual o folclore, buscava se consolidar no espaço institucional
acadêmico. Alguns de seus defensores foram críticos ferrenhos ao projeto dos folcloristas, questionando
a especificidade de campo de estudo e seus métodos, acusando-os de um pretenso caráter romântico e
diletante em relação ao seu objeto, levando a distorções e correções de dados de pesquisas que
comprometem a sua qualidade.
6 A título de exemplo, vide o Museu de Folclore Edison Carneiro e o Museu Rossini Tavares de Lima, o
Museu Théo Brandão, a Biblioteca Amadeu Amaral, a Revista Brasileira de Folclore, os boletins das
Comissões Estaduais de Folclore, além de uma série de outras publicações.
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nesse projeto, enquadrando-se na perspectiva teórica de Magalhães de pensar a
nação a partir de sua pluralidade de culturas (Calabre, 2010; Gonçalves, 1996). O
órgão trabalhou até 1979, a partir de projetos estruturados em grandes segmentos:
“artesanato, levantamentos socioculturais, história da tecnologia e da ciência no país e
levantamento da documentação sobre o Brasil” (Oliveira, 2008: 115).
Em seguida, ao assumir a direção do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional (SPHAN), procurou imprimir-lhe outro perfil, buscando superar a visão do
patrimônio associado ao barroco e ao colonial. Nesse sentido, inovou ao propor uma
tentativa de apresentar o Brasil como um país diverso e culturalmente heterogêneo e
uma ideia de nação a ser visualizada por uma pluralidade de grupos sociais e
culturais. Por essas atividades, Aloísio Magalhães vem recentemente sendo
classificado, junto a Mário de Andrade, como precursor de uma concepção alargada
de patrimônio cultural e da política do patrimônio imaterial no país. Sua atuação, no
entanto, foi bruscamente interrompida por seu falecimento em 1982.
Essa mudança estava alinhada ainda, no Brasil, a um outro elemento que diz
respeito às reorientações da antropologia naquele momento. A partir do interesse
pelos chamados estudos urbanos, que revelaram novas possibilidades de atuação da
disciplina, o campo até então dominado por folcloristas se mostrou um “novo” e fértil
filão de estudos. Esse momento de ebulição intelectual e política – haja vista ser o
momento também da abertura democrática após quase duas décadas de regime
militar – abriu caminho para a entrada de novos agentes nesse campo.
É sob a influência de Gilberto Velho, um dos principais nomes da antropologia
brasileira ligada aos estudos urbanos, e de Aloísio Magalhães que Lélia Coelho Frota
assume a direção do então Instituto Nacional de Folclore – atual CNFCP – em 1982.
Escritora, com formação em museologia, Lélia tem uma passagem curta, porém
significativa, ao tentar renovar o quadro institucional e reorientar o seu paradigma
teórico de atuação. Desde então, a instituição incorporou um discurso e uma
estratégia de atuação de caráter marcadamente antropológica. Entretanto, apesar da
narrativa oficial de mudança de discurso do “folclorismo” para uma “antropologização”,
um olhar acurado permite perceber, de fato, continuidades e rupturas entre essas
perspectivas, seja no quadro técnico, seja na condução dos projetos da casa. Os
principais legados de sua gestão para o atual CNFCP talvez sejam justamente a
criação do Programa Sala do Artista Popular, em 1983, e, no ano seguinte, a
exposição de longa duração do Museu de Folclore Edison Carneiro, que integra a
estrutura do CNFCP.
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PROGRAMA SALA DO ARTISTA POPULAR: ARTE, MERCADO, IDENTIDADE E CIDADANIA
O Programa Sala do Artista Popular – SAP – do CNFCP/IPHAN foi criado em 1983, e
seus objetivos são a pesquisa, documentação, difusão e fomento das artes populares
e do considerado artesanato tradicional brasileiros. Trata-se de uma proposta que
envolve várias etapas de trabalho – e que culmina com a realização de uma exposição
com a publicação de um catálogo e a venda de objetos –, bem como a articulação com
instituições locais e o consentimento e participação dos artífices neste processo. No
texto de abertura do primeiro catálogo da SAP, Lélia Coelho Frota (que na altura
assinava Lélia Gontijo Soares) afirma:
Tal iniciativa vem atender às diretrizes para a operacionalização da política
cultural do MEC [Ministério da Educação e Cultura], no tocante à valorização dos
bens culturais não consagrados, bem como da proteção do produto cultural
brasileiro através do apoio àqueles rituais e formas de representação –
artesanal, musical, teatral e/ou outras que procedam da experiência coletiva de
um grupo pertencente a uma região ou segmento social definido, desde que
esteja aí evidenciado um caráter eminentemente popular. (Soares, 1983: 1).
Ainda segundo a autora, o programa estava em acordo com as recomendações da
Carta do Folclore Brasileiro (IBECC, 1951)7 ao proceder na documentação e
implementação de ações diretas e indiretas nas comunidades rurais e urbanas em que
se encontram os saberes populares. A SAP se alinhava também, segundo Lélia
Gontijo, com a perspectiva trazida por Aloísio Magalhães de pensar as culturas
populares

enquanto

bens

culturais

passíveis

de

serem

promotores

do

desenvolvimento cultural e econômico a partir do incremento de políticas públicas de
cultura (Magalhães, 1985). A essência desta proposta mantém-se ainda hoje, como se
nota no atual texto de abertura dos catálogos da série, ao afirmar que o programa:
[...] tem por objetivo constituir-se como espaço para difusão da arte popular,
trazendo ao público objetos que, por seu significado simbólico, tecnologia de
confecção ou matéria-prima empregada, são testemunho do viver e fazer das
camadas populares. Nela, os artistas expõem seus trabalhos, estipulando
livremente o preço e explicando as técnicas envolvidas na confecção. (CNFCP,
2018).8
7

A Carta do Folclore Brasileiro foi publicada em 1951, em decorrência do 1.º Congresso Brasileiro de
Folclore. Seu objetivo era o de apontar diretrizes para ações de estudo, fomento e salvaguarda no campo
do folclore e das culturas populares.
8
Os
catálogos
das
exposições
SAP
estão
disponíveis
em
http://www.cnfcp.gov.br/interna.php?ID_Materia=176. Consultado a 10.01.2019.
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Com o passar dos anos, a SAP tornou-se uma referência, possibilitando, para
além do reconhecimento simbólico, o escoamento da produção desses indivíduos e
grupos, abrindo-lhes portas para novas oportunidades de comercialização. Em 2018
chegou aos seus 35 anos de existência, com quase duzentas edições realizadas,
contemplando os mais variados atores sociais e técnicas de produção das cinco
regiões do país.
A trajetória do programa cristalizou também uma forma de o fazer que pode ser
pensada hoje como um processo análogo a um ritual. De modo amplo, os museus e
as instituições culturais podem ser pensados como espaços rituais, na medida em que
são espaços culturalmente demarcados por significados específicos, envolvendo
também um certo grau de performance coletiva (Duncan, 2008; MacDonald, 2005).
Para além dos ritos e performances sugeridos pelos museus, normalmente referindose aos visitantes em seus espaços arquitetônicos e museográficos, sugere-se aqui
que a própria dinâmica de execução de seus projetos envolve também uma dimensão
ritualizada em que cada etapa corresponde a temporalidades e significações
performatizadas pela equipe responsável.
No caso em pauta, a SAP envolve um conjunto de diversas e bem sublinhadas
etapas de produção ‒ cronograma, articulação de redes e parcerias, pesquisa,
exposição, comercialização, encontro de artesãos ‒ e temporalidades ‒ o tempo do
saber-fazer por parte dos artífices, o tempo de produção de cada etapa do programa e
o tempo da burocracia estatal para execução de uma política pública de cultura. Cada
qual envolve valores, estratégias de ação e agentes específicos. Assim, o
desenvolvimento da SAP depende da necessária, e por vezes complexa, sintonia
entre eles para que seja concretizada.
O primeiro passo para a realização de uma edição do Programa SAP é
estabelecer um cronograma. Anualmente são realizadas cerca de oito exposições e,
para tanto, a instituição recebe propostas em fluxo contínuo, que surgem de formas
variadas: por indicação de pessoas que conhecem algum artífice; pelo contato dos
próprios artistas; por sugestão de pesquisadores que atuam no campo, bem como de
colecionadores, galeristas, entre outros. Para definir esse calendário, existe uma
comissão avaliadora, que define os critérios também para a escolha dos nomes
seguindo parâmetros como: ser obra de arte popular e/ou artesanato tradicional;
conjugar iniciativas individuais e de grupos; contemplar uma distribuição geográfica
que atenda o maior número de regiões do país.
A segunda etapa envolve a construção de redes para a produção da SAP.
Procura-se consolidar a anuência do artista ou da comunidade por meio de contato
prévio com o agendamento da visita da equipe do CNFCP (composta de um
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pesquisador e fotógrafo). O estabelecimento de parcerias locais também é um ponto
com grande ênfase no Programa. Acredita-se que estas parcerias são fundamentais
para criar e/ou consolidar o diálogo do artífice com instituições locais, de forma a
proporcionar maior autonomia para a produção e difusão de seu trabalho. Em alguns
casos, os artistas são pessoas já reconhecidas e com bom trânsito em secretarias e
órgãos de cultura. Há outros, no entanto, e não raro, em que são pessoas sem
reconhecimento algum em suas localidades. Como parte da proposta, procura-se,
sempre que possível, itinerar a exposição para a cidade onde vive o artista. Esta tem
sido uma estratégia eficaz para o seu reconhecimento local, como também de
devolver para sua comunidade o trabalho de documentação realizado.
O terceiro passo é a pesquisa de campo. Ela é realizada por uma equipe básica
composta por um pesquisador e um fotógrafo. O período médio de realização deste
trabalho é de cinco dias. Reconhece-se a necessidade de uma estadia maior para o
levantamento de dados e a construção, de forma mais sólida, de uma cumplicidade
com os artesãos e as redes de instituições envolvidas no processo. No entanto, as
restrições orçamentárias e burocracias de Estado limitam uma pesquisa mais ampla.
Em campo, procura-se documentar o processo de trabalho, a biografia dos artistas e o
local em que vivem, para além das conversas com instituições parceiras. Este material
é depositado nos arquivos institucionais e fica disponível para consulta, sendo cada
vez mais presente a preocupação em devolver também o material aos artesãos.
A produção de uma exposição com catálogo e venda de produtos é o ponto alto
do Programa. São os artífices que definem que objetos serão enviados, bem como os
preços por que serão vendidos. Tal seleção envolve diálogo entre o gosto de seus
produtores e questões imponderáveis, como a sazonalidade e a temporalidade da
produção. A museografia do espaço, por sua vez, é pensada por técnicos do CNFCP
após o recebimento das peças. Procura-se criar uma ambientação que conjugue as
características estéticas e etnográficas do objeto, o seu autor e o seu contexto, por
meio de iluminação, imagens e texto. Os objetos são expostos, salvo raras exceções,
sem vitrines, como uma forma de tentar aproximá-los do público. Um recurso que tem
sido frequentemente utilizado é a exibição contínua, na sala de exposição, de um
vídeo sobre o(s) artista(s), feito pelo pesquisador em campo.
O catálogo é impresso em formato A5 em orientação paisagem, numa tiragem de
mil exemplares. Contém, em média, 30-40 páginas, que buscam apresentar uma
biografia dos artistas e suas obras com uma estética visual e estilo de texto que se
tornaram bastante característicos com o passar do tempo. É distribuído gratuitamente
na abertura da mostra e fica disponível on-line no site institucional. Parte da tiragem é
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ofertada aos artífices e parceiros institucionais que participaram da produção do
evento.
Nos dias em torno da data de inauguração, os artistas são convidados para uma
agenda de atividades predefinidas pelo Programa. Em geral, são cerca de três dias
que se estendem da véspera ao dia seguinte à inauguração da exposição. Também
por razões logísticas e burocráticas, ainda não é possível ter os artistas por mais
tempo e incorporá-los, por exemplo, no processo de montagem da exposição. No
tempo em que permanecem no Rio de Janeiro, no entanto, procura-se fazer uma
imersão ao universo dos museus e instituições culturais com eles. O objetivo é
apresentar-lhes questões como: no que consiste o tratamento museológico de objetos
dos quais são autores; qual a importância desses acervos; como funcionam os
diferentes setores responsáveis para produzir uma ação como a do programa SAP;
quais os contextos de comercialização dos objetos. Em geral, a atividade tem início
com uma visita às reservas técnicas do Museu de Folclore Édison Carneiro (MFEC)
mediada por técnicos do CNFCP.
Essas visitas têm se revelado proveitosas, pois possibilitam ao artífice ter contato
com peças de outros artistas que trabalham com materiais e/ou técnicas parecidas,
bem como artefatos inteiramente diferentes, mas que lhes despertam interesse e
curiosidade por motivo qualquer. Isto significa um passo no sentido de melhor
compreender as suas próprias produções enquanto parte deste universo de bens
culturais denominados arte e culturas populares. Para o MFEC, em específico, têm
sido uma experiência frutífera pelas situações em que, para além do aprendizado e da
troca de experiências com esses indivíduos, reconhecem peças no acervo das quais
pouco se sabia a respeito, ajudando na identificação e classificação das mesmas.
O ponto principal dessa agenda de atividades é a presença dos artistas na
inauguração da exposição, experiência que tem sido enriquecedora sob vários
aspectos, sobretudo pelo fato de verem seus trabalhos expostos num espaço
museológico, com tratamento museográfico e autoria reconhecida e destacada. É
também uma oportunidade para o público que frequenta museus e exposições, para
trocar experiências com os artistas, o que tem se mostrado um elemento importante
para a valorização e autoestima desses personagens, como afirmou Maria do Carmo,
rendeira de Suabara/BA, na primeira edição do Encontro de Artesãos: “Eu fiquei muito
impressionada com o cuidado que vocês têm com o nosso trabalho aqui” (apud
Ribeiro, 2007).
Do ponto de vista econômico, fica evidente a importância da exposição, por
realizar junto a comercialização dos objetos, ocasião em que os artistas conseguem
escoar considerável parte das obras selecionadas para destinar ao programa. O
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programa conta ainda com um espaço de comercialização permanente voltado para
aqueles que expuseram na SAP. Este espaço tem por finalidade ser um local de
venda e divulgação do trabalho destes artífices. Ao final da exposição, abriga as peças
que não foram vendidas, como também as que são futuramente enviadas pelos
artistas, sendo importante elo de comunicação entre artista, público e a própria
instituição. Como afirma Marylia Dias, técnica responsável pela gestão do espaço de
comercialização: “Eu converso com todo mundo através da peça e acho isso
maravilhoso” (apud Ribeiro, 2007). O espaço é mantido por um percentual, de cerca
de 25%, que é acrescido ao valor da peça definido pelo artista. É aberto para que
enviem suas obras e mensalmente recebem o retorno financeiro do que venderam.
Em 2007, foi incorporada mais uma etapa a este ciclo, buscando promover a troca
e o diálogo entre os próprios artífices que participam da SAP ao longo do ano ‒ o
Encontro de Artesãos. Até o momento foram realizadas cinco edições do encontro,
nos anos de 2007, 2011, 2012, 2013 e 2017. Com a proposta de ser um evento que
possibilite aos artistas discutirem e trocarem experiências entre si sobre temas
relacionados à arte que produzem, tem duração de uma semana. A programação
divide-se entre diálogos mediados pelo CNFCP, para que os artesãos se apresentem
e seus respectivos trabalhos, espaço para livre troca entre eles e visitas a museus,
feiras e galerias de arte popular no Rio de Janeiro. Tem se revelado uma experiência
frutífera, desencadeando o estabelecimento de novas redes de contato entre os
próprios artesãos.
NARRATIVAS DE UMA HISTÓRIA ETNOGRÁFICA DAS ARTES POPULARES
Ao longo de sua história, a SAP se consolidou como um espaço de encontros e trocas
de saberes, tornando-se uma referência para a criação de diversas iniciativas
análogas no país. A sua continuidade e a ressonância que conquistou entre distintos
setores apontam um caminho viável para o desenvolvimento de propostas cujo intuito
seja a democratização, visibilidade e circulação das chamadas artes populares e os
sujeitos que as produzem.
Ao completar 35 anos, a SAP construiu também uma história da arte popular
brasileira da segunda metade do século XX, cobrindo assim uma lacuna nesta área de
estudos. Se a historiografia da consagrada arte brasileira conta com considerável
bibliografia produzida, o mesmo não ocorre com os chamados grupos minoritários,
subalternos e/ou considerados à margem de um sistema ocidental de arte e cultura
(Clifford, 1994).
No caso das artes populares, é possível encontrar referências específicas na obra
de folcloristas e pensadores brasileiros. Vitalino, por exemplo, é um caso exemplar,
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citado em textos de autores como Manuel Bandeira (1958); Manuel Souza Barros
(1964) e René Ribeiro (1959). Neste campo, a iniciativa de Lélia Coelho Frota merece
ser destacada em duas obras: Mitopoética de nove artistas brasileiros (1978) e
Pequeno dicionário da arte do povo brasileiro. Na introdução desta última, a autora
afirma:

Desde que publiquei Mitopoética de nove artistas brasileiros (1975), que
enfocava pela primeira vez a vida e o trabalho de indivíduos criadores
procedentes de camadas pobres, tive a preocupação permanente de aproximar
estética e antropologia, e de contextuar social e historicamente uma produção
que até então era apresentada como anônima, anedótica, estática e, acima de
tudo, sem conceito. Os artistas que participaram desse livro encontram amplo
espaço para não apenas relatar sua história de vida, como para discorrer sobre a
sua produção simbólica. (Frota, 2005: 16)

Lélia argumenta produzir uma obra em diálogo com a história social da arte e da
antropologia e estética. Ambos os trabalhos informam ao leitor um panorama sobre a
arte popular brasileira de grande fôlego para o momento em que fora produzido. Não
por acaso, são ainda hoje referências para pesquisadores no assunto, e apresenta a
única informação sistematizada disponível sobre muitos nomes ali descritos.
Outra obra que se tornou referência é o livro O reinado da lua, de Silvia Coimbra,
Flávia Martins e Maria Duarte (2010 [1980]). A obra apresenta amplo mapeamento de
109 escultores do Nordeste brasileiro mostrando uma rica pesquisa documental e
visual sobre cada um deles. No prefácio de sua quarta edição, assinado por Paulo
Duarte, o livro já é apresentado como “um clássico da sua área” em função de três
fatores. Primeiro, pela compreensão de um “processo histórico que transformou
objetos antes ‘funcionais’ em obras de arte, passando a serem inscritos pelos ‘cultos’
da sociedade em um mercado de arte específico” (ibidem: 1). Isso teria ocorrido no
Brasil a partir do modernismo e sua proposta de uma identidade nacional complexa e
ampla. O segundo fator diz respeito ao fôlego documental do livro, considerando a
singularidade de cada escultor, sua obra e seu contexto. Por fim, pelo lugar de fala das
autoras, apresentando os escultores como protagonistas de sua produção artística.
Duarte encerra seu prefácio indicando que, desde o lançamento da primeira edição, o
abismo entre arte popular e sistemas de arte só se fez aprofundar. O livro é, assim,
relevante por chamar a atenção para a importância desta produção.
A especificidade da narrativa construída pela SAP, e que pode ser lida em seus
catálogos, é a de trazer, junto da história, o contexto estético e a descrição etnográfica
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de determinada produção, apresentando uma considerável gama documental sobre
cada uma de suas edições. Os considerados hoje principais nomes, estilos, locais e
suas respectivas visões de mundo estão informados por meio desses catálogos.
Muitos deles já haviam sido apresentados por Lélia ou n’O reinado da lua, e trazem
nos catálogos da SAP um aprofundamento de informações a seu respeito. Dessa
maneira, o programa ganha projeção na historiografia das artes no Brasil, ou da
história das artes, de modo geral.
A SAP produziu também uma visão etnográfica específica sobre o campo.
Consolidou uma maneira própria de fazer etnografia, voltada para política pública de
cultura, em que um conjunto de temas e questões são indispensáveis em qualquer de
suas edições. A história de vida, o contexto e o lugar em que o artista habita, as
técnicas e matérias-primas utilizadas no processo de construção, eventuais ritos e
performances que envolvem esses objetos constituem um conjunto de questões
características. Trata-se de uma antropologia dos objetos que visa apresentar modos
de saber-fazer e a importância simbólica destes bens culturais para um público amplo.
Por meio de potes, rendas, esculturas, procura dar voz para que as pessoas contem
suas histórias (Gonçalves, 2007; Hoskins, 1998; Kopytoff, 1986).
Nos catálogos podem ser lidos também alguns dos nomes de pesquisadores
considerados referência neste campo. Ricardo Gomes Lima,9 por exemplo, assina a
pesquisa de 27 edições do programa, dentre os quais vários realizados na região do
Norte de Minas Gerais (Lima, 1998, 2004, 2008). Para além deles, produziu uma obra
com discussões relevantes sobre o tema, além de sua tese de doutoramento sobre a
Cerâmica de Candeal (2012). Guacira Waldeck10 é responsável por 16 edições, dentre
as quais, vale destacar o trabalho com Hélio Leites e Efigênia Rolim (Waldeck, 2006),
Espedito Seleiro (ibidem, 2012) e Francisco Graciano (ibidem, 2017). É também autora
da dissertação de mestrado Vitalino como categoria cultural (ibidem, 2002). Maria
Laura Cavalcanti11 também realizou duas edições do programa sobre carnaval (1987,
1995) e sua obra é, hoje, indispensável nas discussões sobre a relação entre ritos,
festas e as aproximações entre antropologia e folclore. Lygia Segala,12 cujas
pesquisas sobre antropologia e imagem e sobre a obra de Marcel Gauteroth são de
suma importância, realizou três edições (Segala, 1987, 1988, 1999). Beatriz Góis
Dantas é autora do catálogo sobre a renda de Divina Pastora (2001) e autora do

9

Antropólogo, professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Foi durante longa data chefe da
Divisão de Pesquisa do CNFCP.
10 Antropóloga e pesquisadora do CNFCP.
11
Antropóloga, Professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Foi pesquisadora do CNFCP na
década de 1980.
12 Antropóloga, Professora da Universidade Federal Fluminense. Foi pesquisadora do CNFCP na década
de 1980.

138

Programa Sala do Artista Popular: um espaço de encontros, trocas e democratização de culturas

clássico Vovô nagô e papai branco (1988). Por fim, a própria Lélia Coelho Frota assina
a edição 52, sobre a ceramista Maria Lira (1994).
Além disso, o programa deixa também um lastro documental que servirá, e vem
servindo, para novas pesquisas e/ou novas ações e projetos de políticas públicas.
Nesse caso, talvez o mais evidente sejam os cruzamentos entre os projetos de
patrimonialização dos bens imateriais que muitas vezes lançam mão desses
documentos

para

fundamentar

processos

de

inventários.

Entre

os

bens

patrimonializados que já foram contemplados pela SAP, encontram-se as paneleiras
de Goiabeiras, instrumentos do fandango caiçara, teatro de mamulengo, bonecas
Karajá, viola de cocho, renda irlandesa, cuias de Santarém, entre outros.
Todavia, não se pode perder de vista que, ao produzir uma narrativa histórica e
etnográfica da arte popular no Brasil, a SAP produziu também silêncios. Inúmeros são
os nomes que, por falta de agenda, orçamento, estrutura ou mesmo por não terem
sido considerados adequados ao perfil do programa num dado momento, não foram
inclusos. Mesmo entre os nomes que passaram pelo programa, nota-se que muitos
galgaram reconhecimento, e outros não.
Apesar da busca por uma divisão equânime entre esses critérios, nota-se que há
uma concentração de trabalhos em determinados estados (ver Figura 1). Fatores
como períodos de cortes orçamentários, as demandas recebidas e o fato de que,
quanto mais se atua em uma determinada área, maior vai sendo o diálogo e a
ressonância do programa, aumentando assim as demandas daquele local, contribuem
para isto.
O programa produz silêncios também quanto aos próprios atores que o
construíram. É recorrentemente exaltada a presença fundadora de Lélia Coelho Frota
e da SAP como um símbolo da virada antropólogica institucional, junto da exposição
de 1984. Sabe-se, no entanto, ter se tratado de um programa construído com o
trabalho de vários pesquisadores que passaram pela casa, como Ana Heye, Dinah
Magalhães, Elizabeth Travassos, Maria Helena Torres e Ricardo Gomes Lima, que
estiveram em sua origem, assim como tantos outros ao longo de sua trajetória, cuja
lista seria exaustiva de apresentar neste texto. Todos têm uma contribuição
significativa para a continuidade deste programa.
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FIGURA 1 – Número de exposições realizadas na SAP por estado brasileiro
Fonte: Arquivos CNFCP.
Autoria: Elaboração do autor.

Ao atuar na promoção e difusão das artes populares, a SAP indica que a busca
por um passado e cultura é feita por processos de seleção voluntários e involuntários
de narrativas, em detrimento de outras possíveis que ficaram pelo caminho, e que
concorrem de diferentes formas para a configuração do atual campo das artes
populares.
POLÍTICAS DE CULTURA: REDES, TENSÕES E DEMOCRATIZAÇÃO DE CULTURAS
Com o passar do tempo, a SAP ganhou relevância no cenário das artes populares do
país e, consequentemente, um artista ter o seu nome inscrito na lista dos que
passaram pelo programa é considerado, nas redes dos mundos de arte (Becker,
2010), um reconhecimento do valor de sua obra. Como afirmou Benedita Lima,
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figureira de Taubaté/SP, no 1.º Encontro de Artesãos, por conta de sua participação
no programa: “Ter peças no Museu do Folclore é como um selo de qualidade”. A SAP
tornou-se, sob este olhar, um programa que atribui um status diferenciado, de
legitimação de indivíduos que produzem determinado tipo de bens culturais que, em
geral, ficam à margem dos consagrados circuitos artísticos.
Antes disso, observa-se, nos depoimentos dos artistas, que o programa tem
ajudado no melhor entendimento sobre a importância e o valor simbólico daquilo que
produzem. São recorrentes os relatos ressaltando a importância de ter passado pela
SAP como uma espécie de rito de passagem para um processo de singularização de
si nos mundos de arte (Becker, 2010), bem como da superação de uma série de
estigmas que carregavam. A fala de Núbia, bonequeira de Boa Esperança, na Paraíba
(PB), é um desses exemplos:

Aqui na exposição, a gente começou a ver que o trabalho da gente tinha muito
valor. A gente mesmo da associação dizia – para que serve isso? Eu acho que
isso não serve para nada não – E depois que elas vieram para essa feira aqui,
uma turma da gente, que viu que as pessoas davam muito valor ao trabalho da
gente. As pessoas vinham comprar e achavam lindo. E olha que, naquela época,
nem estava tão bem feito. (apud Ribeiro, 2007)

A SAP, nesse sentido, pode ser entendida como uma ação voltada para a
democratização de culturas e saberes. Há um esforço institucional em criar zonas de
contato em diferentes frentes. Entre artistas populares e o universo das instituições de
cultura; entre artistas populares e instituições governamentais e não governamentais
de diferentes esferas; e entre os artistas entre si e entre os artistas e o público que
consome suas obras. O programa tem se caracterizado, dessa forma, por tentar
colocar em circulação e contato diferentes olhares e conhecimentos, e propiciar aos
atores centrais deste processo melhores condições de caminharem com suas próprias
pernas nos mercados de arte e cultura. Como indicam os relatos:

O nosso trabalho ficou esquecido por vinte anos, e só começou a caminhar
depois que participamos de um projeto do museu. Ele começou a ser divulgado,
não só para o Brasil, mas para o mundo. O prefeito ficou até com vergonha. De
tanto a gente batalhar e falar que o nosso trabalho era valorizado aqui no
museu, a gente ganhou esse espaço da prefeitura. (Elita Catarina Ramos, artesã
de renda irlandesa, de Florianópolis/Santa Catarina, apud Nascimento, 2016)
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Agora o nome da gente está no mundo inteiro por causa do museu. Quando
alguém vê a boneca esperança e diz que já conhece, isso traz uma belezura na
vida da gente. (Ivonete Ferreira da Costa, artesã de bonecas de pano,
Esperança/PB, apud Nascimento, 2016)

Além de terem os objetos que produzem circulando em raio muito mais amplo a
partir da divulgação promovida pelo programa, os artesãos indicaram também, em
seus relatos no Encontro de Artesãos de 2016, outras façanhas que realizaram a partir
da SAP: sair pela primeira vez de sua comunidade e percorrer longas distâncias e
fronteiras, lidar com burocracias, negociar com diferentes instâncias, frequentar
espaços imponentes como museus, feiras e instituições de cultura, trabalhar fora de
casa, representar um grupo, exercer liderança, gerar renda para as suas famílias
(ibidem). Tais façanhas são ainda mais destacadas e relevantes no caso das mulheres
por terem de superar, somados a todos esses fatores, as desconfianças, preconceitos
e limitações impostas pelo machismo do modelo patriarcal familiar.
Quando surgiu a primeira viagem, os meus filhos falaram “Mamãe, como a
senhora vai sozinha, a senhora não conhece ninguém?”. Eu falei “Eu tenho
boca, eu sei falar”. (Raimunda Azevedo, artesã de cuias, Santarém/PA, apud
Nascimento, 2016)

Mandaram o comunicado antes, mas como a cidade estava sem internet, eu
recebi era umas oito horas da noite. […] Quando foi quatro horas da manhã eu já
tava de pé pra pegar o carro, meu irmão ligou e disse “Você é doida?” Eu digo
“Sou! Tchau!”. E estou aqui! Se a gente não enfrentar as dificuldades, a gente
não trabalha. (Leonor Pereira dos Santos Neto, ceramista, Barra/BA, apud
Nascimento, 2016)

A experiência de contato com pares nas edições do Encontro de Artesãos tem
sido uma ação também importante no sentido de terem sua autoestima fortalecida
para que possam continuar com o que produzem, sentindo-se capazes de superar as
adversidades que surgem:

Se você olhar nesse grupo, as dificuldades são as mesmas de quem vive do
artesanato. É muito importante estar aqui aprendendo com todos, vendo o que
todos passam, para não ficarmos imobilizados, vitimizados, achando que é
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impossível, que a nossa vida é difícil e a gente não consegue. (Renilda Maria
dos Santos, tecelã, Poço Verde/Sergipe, apud Nascimento, 2016)

Nós trabalhamos em segmentos diferentes, mas somos todos artesãos. Nós
fazemos parte da história desse país, independente do segmento que a gente
atue. Por isso eu peço que a gente leve em frente o compromisso de ajudar uns
aos outros [...]. (Vitalino Neto, escultor, Caruaru/PE, apud Ribeiro, 2007)

Para além das redes que a SAP procura criar, chamando a atenção para o
protagonismo dos artífices, cabe destacar também o não raro cruzamento do
programa com outras iniciativas que estão sendo realizadas nas comunidades, cada
qual com um discurso próprio de fomento aos locais. Um levantamento realizado sobre
as exposições realizadas na cidade de Januária/MG, por exemplo, permite identificar
parcerias com instituições como a prefeitura local, a Petrobras, ONG como a ArteSol,
etc. O discurso elaborado por essas instituições vai desde a promoção da diversidade
até o assistencialismo. Cada qual crê estar realizando, a seu modo, uma obra de
promoção de populações marginalizadas (Fonseca et al., 2017).
Por outro lado, identifica-se também que o próprio CNFCP retorna aos mesmos
artesãos e comunidades com alguma frequência. No relatório do primeiro Encontro de
Artesãos, cinco (de dez) deles haviam participado de programas do próprio CNFCP,
como o Paca ‒ Programa de Apoio às Atividades Artesanais.13 O dado aponta que,
embora os programas gerem impactos positivos na vida e na produção artística
desses artífices, existe uma demanda por um formato de ação que seja continuado por
um período maior de tempo. Assim, se os relatos indicam o potencial transformador da
SAP, há certamente casos em que o impacto gerado pelo programa foi mínimo.
Ainda no tema dos cruzamentos de diversos programas em um determinado local
ou

pessoa,

nota-se

que,

nos

últimos

anos,

três

nichos

têm

crescido

consideravelmente: os inventários com vistas ao registro como patrimônio imaterial, os
selos de origem e indicações geográficas, e projetos de coparticipação com designers.
Quanto a isso, há uma queixa recorrente em relação à falta de diálogo, com imposição
de uma proposta externa ao grupo. Maria José, rendeira de Divina Pastora, afirmou
que, embora tivessem “ganhado” o título de patrimônio, não entendiam ainda muito
bem o que isto significava e o que poderia oferecer de retorno para elas. Com o
tempo, notaram que o título atraiu visibilidade nacional e artesãs de várias localidades

13

O Paca é um programa social que, desde 1998, fornece apoio às etapas do processo produtivo de
atividades artesanais específicas de mais de 30 comunidades, espalhadas por todas as regiões
brasileiras.
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passaram a trabalhar utilizando a sua técnica, aumentando, assim, a concorrência. Na
sequência, viram na certidão de Indicação de Procedência um caminho para resolver
esse problema.
No entanto, essas artesãs relatam ter sido novamente um processo exaustivo e
conduzido de fora para dentro. Após a criação de um conselho avaliador e de fichas
técnicas para identificação, controle e rastreamento de cada uma das peças – parte
das exigências deste selo –, passaram a enfrentar uma série de dissensos entre as
rendeiras quanto à aprovação ou não de determinadas peças. Decidiram, então,
interromper provisoriamente o uso do selo, entendendo que primeiro havia a
necessidade de fortalecimento das relações internas (Nascimento, 2016).
Tais ações, por outro lado, trouxeram algumas conquistas, como a autonomia para
a produção do lacê, indispensável para a fabricação da renda, por meio da aquisição,
em 2018, de um conjunto de máquinas como parte do plano de salvaguarda como
patrimônio imaterial da renda de Divina Pastora desenvolvido pelo Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).
Quanto aos projetos desenvolvidos por designers, ressaltam a necessidade de um
maior diálogo e efetiva coparticipação. Entre os participantes do encontro de 2012,
houve consenso em afirmar que os projetos mais bem-sucedidos, de seus respectivos
pontos de vista, foram aqueles em que os produtos foram desenvolvidos em conjunto.
As propostas que chegavam com um desenho já pronto acabavam por gerar um
engessamento do potencial criativo, segundo eles, vendo-se coagidos a produzir por
longo tempo um único formato. Nizete, artífice de Barreirinhas/MA, por exemplo,
destacou ser fundamental que o designer visite a comunidade, sobretudo para
conhecer o ambiente e como aproveitar a matéria-prima da região para as coleções
(Alves, 2013).
Nesse âmbito, outro ponto levantado se refere às pressões e dificuldades de
relacionar o tempo da produção artesanal e o tempo do mercado. Destacaram a
importância da construção de uma consciência em relação ao limite do potencial
produtivo. As associações de artesãs de Taubaté e Saubara, por exemplo, afirmam
que, por vezes, são obrigadas a recusar encomendas, posto que cada objeto segue
um limite de produção de acordo com sazonalidades climáticas para obtenção de
matéria-prima, rituais de acordo com um determinado calendário do ano, e mesmo o
tempo necessário para dar forma à criação.
Outro aspecto a sublinhar é o fato de que a SAP se tornou também um programa
apropriado pelo mercado de arte, na medida em que colecionadores e galeristas se
utilizam do discurso sobre cultura difundido pela SAP para valorizar seus discursos
nos mundos de arte. Exemplo disso é o episódio ocorrido às vésperas da inauguração
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de uma exposição em que um comprador ligado ao mercado de arte propôs comprar,
de maneira exclusiva, a exposição inteira do artista em pauta. Naquela altura, já havia
um investimento de galeristas locais para impulsionar o nome do artista em questão e
aquela era a primeira vez em que ele expunha fora de sua terra natal, em uma
instituição considerada relevante por estes atores sociais. Os objetos apresentados
naquela exposição tinham, portanto, um valor especial no mercado de arte.
ESTADO, ESTADOS E POLÍTICAS DE CULTURA
Um último tema a comentar refere-se às dificuldades enfrentadas por museus e
instituições de cultura no Brasil na execução de políticas públicas voltadas aos
segmentos populares. Trata-se de um permanente e, não raro frustrante, desafio de
ter de trabalhar com um regime burocrático duro e atravancado quando aplicado para
a realidade de pessoas que, muitas vezes, estão à margem de princípios básicos de
cidadania. É a tensão permanente entre tentar flexibilizar a burocracia do Estado (e
este é um esforço quase sempre inútil) e tentar fazer com que essas pessoas
percebam de que modo o Estado funciona. De modo amplo, é correto afirmar que a
estrutura burocrática do Estado brasileiro não dialoga com a realidade dessas
populações.
No caso da SAP, são recorrentes os obstáculos para conseguir transportar
objetos, como nos casos de pessoas que vivem em locais cujo acesso é feito somente
por barco, por exemplo. Os prazos de liberação orçamentária, cada vez mais
irregulares e com progressivos cortes, são outro problema que atravanca o
planejamento do programa. A tentativa de realizar um trabalho com as ceramistas de
Maruanum, no Amapá, é exemplar: o fato de a produção estar condicionada ao tempo
específico para a retirada da argila somado às dificuldades de acesso e transporte tem
tornado, até o momento, inviável a sua concretização, pois seguem prazos que não
coincidem com o tempo da execução orçamentária do Estado. Por outro lado, os
próprios artífices argumentam que, por vezes, não conseguem o apoio do Estado por
desconhecerem os procedimentos legais para obtê-los. Do mesmo modo, relatam a
dificuldade quanto ao domínio da linguagem técnica para elaboração de projetos. No
primeiro Encontro de Artesãos, por exemplo, uma das demandas apresentadas ao
CNFCP foi exatamente a de maior apoio para mediação e acesso a informações, e
sobre noções de como proceder nesses trâmites (Ribeiro, 2007).
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Ao comentar sobre os impactos das políticas de patrimonialização recentes, a
antropóloga Regina Abreu14 indica, por exemplo, o quanto elas demandam também
uma espécie de alfabetização na matéria pelos grupos que realizavam suas práticas e
as classificavam por outros termos, fora da lógica patrimonial. Talvez seja correto
afirmar que todas as políticas culturais demandam algum tipo de alfabetização por
parte dos detentores para dialogar com o Estado, algo que seria normal, considerando
a perspectiva do diálogo. O problema é a relação sempre desigual, em que os grupos
têm de se adequar ao Estado para serem agraciados por tais políticas.
Um elemento a se destacar diz respeito a uma autorreflexão: afinal, qual o papel
do antropólogo nos processos de construção de políticas públicas no Brasil?
Atualmente, um dos pontos fortes de discussão sobre o tema refere-se à inserção
deste profissional em meio aos processos de inventários e registros de patrimônios
imateriais. De que maneira agir neste terreno? Que princípios éticos, teóricos e
metodológicos demandam? Essas são questões sempre mencionadas e cuja reflexão
segue em construção.
Cabe sublinhar, no entanto, que, se o papel do Estado deve ser o de promover
formas horizontalizadas e realmente representativas na promoção e difusão de
culturas, cabe aos pesquisadores ir além da reflexão teórica e atuar nas diferentes
etapas da construção de tais políticas (Fonseca et al., 2017). Os próprios artesãos nos
lembram, por sua vez, que para além do Estado e uma série de mediadores, é
fundamental para eles a articulação de redes de agentes em vários âmbitos. A
ceramista Maria Antônia dos Santos, de Coqueiros/BA, aponta, por exemplo, a
importância de um bom diálogo com os fornecedores do barro, pois são eles que
acabam por decidir a quem vender o melhor material e condições mais ou menos
facilitadas de pagamento, até instituições em âmbito federal para facilitar o seu
escoamento e valorização do produto (Arruda, 2012).
NOTAS FINAIS
Ao longo das mais de três décadas de existência da SAP, é notório observar
mudanças no chamado campo das artes populares. É crescente o número de agentes
de naturezas diversas que começaram a intervir de maneira mais ou menos incisiva no
campo a partir dos anos 1990 e, sobretudo, depois de 2000. Apropriações diversas
vão surgindo: no campo do design, tentando suscitar um diálogo erudito/popular; de

14

Esse comentário foi feito por Regina Abreu durante as discussões de uma das sessões do painel
“Mundos Lusófonos e Patrimônios partilhados” do VI Congresso da Associação Portuguesa de
Antropologia.
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políticas voltadas para o artesanato; de projetos de patrimonialização; da inserção nos
circuitos e galerias de arte contemporânea.
Parece que vivemos uma espécie de redescoberta do popular, cujos contornos
vão dos mais pragmáticos a uma espécie de romantismo contemporâneo associado a
questões como turismo e bens de consumo, que beiram em alguns casos a tão
criticada folclorização dos meados dos anos 1950. Isso vai ao encontro das obsessões
por passados, memórias, patrimônios, museus, tão comentadas e fomentadas
atualmente.
Ainda assim, a visibilidade e o reconhecimento das pessoas que produzem tais
objetos e saberes parecem estar um passo atrás. Ainda hoje é preciso avançar um
pouco (ou talvez muito) mais. De modo geral, há um clamor por iniciativas que de fato
levem a sério a ideia de participação conjunta. Isso leva a repensar os próprios limites
da SAP e a participação que proporciona. Em que pode avançar no sentido de atender
as demandas dos artífices no atual contexto de esvaziamento das instituições estatais
de cultura? É nesse sentido que o programa se mantém atual e útil ferramenta de
trabalho na promoção de um campo de saber, buscando dar ênfase ao indivíduo
enquanto autor e criador, mesmo em um contexto desfavorável das políticas de
Estado dos últimos anos.
Se na década de 1980 tratava-se de um trabalho para tornar visíveis objetos e
pessoas que circulavam à margem de um moderno “sistema de arte e cultura” – para
usar o conceito de James Clifford (1994) –, hoje trata-se, muitas vezes, de fazer com
que as pessoas que produzem estes objetos tomem conhecimento do mundo pelo
qual eles circulam. As coisas deslocaram-se primeiro e de maneira mais acelerada em
direção ao moderno ocidental sistema de arte e cultura. Estão nas feiras, galerias,
exposições, projetos de decoração, etc. No entanto, boa parte de seus autores ainda
está na penumbra. Eles, por sua vez, ainda veem com estranhamento ou
desconhecem por completo os mecanismos e o funcionamento da circulação de seus
objetos.
Há, claro, casos em que a projeção do nome do artista já é uma realidade. Véio
[Cícero Alves dos Santos] talvez seja um exemplo dos mais fortes atualmente, para
não citar o legado de Vitalino. Tentar manter-se como uma ferramenta direta de
diálogo entre artista e um público talvez seja, ainda, um diferencial deste programa e
algo que justifique sua vitalidade.
Por fim, quando se fala em arte popular, cultura popular, paira sempre a questão:
qual o sentido de usar estes termos? O antropólogo João Leal (2009) afirma que a
construção do popular é o resultado do encontro entre aquele que lá estava e não se
pensava como popular e alguém que chega e o nomeia como popular. Mas, afinal, a
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categoria tem de ter algum sentido. No caso do Programa Sala do Artista Popular, o
uso destes termos segue sendo útil, mais do que do ponto de vista teórico, do ponto
de vista político, pela necessidade ainda atual de demarcar espaço de um tipo de
produção cultural que permanece à margem, apesar dos inúmeros avanços
conquistados. O popular, na falta de algo mais adequado, vem ao longo dos anos se
requalificando (do folclore ao patrimônio imaterial; do artesanato ao circuito da arte
contemporânea). Isso não esvazia a possibilidade de criticar e, do mesmo modo,
indagar sobre até quando será útil, ou que novas metamorfoses estarão por vir.

Revisto por Sofia Silva

DANIEL REIS
Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular
Rua do Catete, 179 e 181, Catete, Rio de Janeiro, Brasil
Contacto: drreis55@yahoo.com.br

Artigo recebido a 01.03.2018
Aprovado para publicação a 07.02.2019

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Almeida, Sónia Vespeira de; Alves, Vera Marques (2009), “Uma proposta antropológica para o
futuro do Museu de Arte Popular”, Etnográfica, 13(2), 467-472.
Alves, Diego (2013), “Relatório do Encontro de Artesãos”. Rio de Janeiro: CNFCP – Centro
Nacional de Folclore e Cultura Popular.
Arruda, Bianca (2012), “Relatório do Encontro de Artesãos”. Rio de Janeiro: CNFCP – Centro
Nacional de Folclore e Cultura Popular.
Athias, Renato (2016), “Objetos indígenas vivos em museus: temas e problemas sobre a
patrimonialização”, in Manuel Lima Filho; Regina Abreu, Renato Athias; Museus e atores
sociais: perspectivas antropológicas. Recife: Editora da UFPE/ABA Publicações, 189211.
Bandeira, Manuel (1958), Poesia e prosa. Vol. II. Rio de Janeiro: José Aguilar.
Barros, Manuel Souza (1964), Matolão de pau de arara. Rio de Janeiro: Quipapá.
Becker, Howard (2010), Mundos da arte. Lisboa: Livros Horizonte.
Branco, Jorge Freitas; Oliveira, Luísa Tiago (1993), Ao encontro do povo. A missão. Oeiras:
Celta Editora.

148

Programa Sala do Artista Popular: um espaço de encontros, trocas e democratização de culturas

Calabre, Lia (2010), Políticas culturais no Brasil: história e contemporaneidade. Fortaleza:
Banco do Nordeste.
Canclini, Nestor García (2001), “Definiciones en transición”, in Daniel Mato (coord.), Estudios
Latinoamericanos sobre cultura y transformaciones sociales en tiempos de globalización.
Buenos

Aires:

CLACSO,

57-67.

Consultado

a

25.05.2017,

em

http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/gt/20100912035750/5canclini.pdf.
Canclini, Nestor García (2008), Culturas híbridas. São Paulo: EDUSP – Editora da
Universidade de São Paulo.
Cavalcanti, Maria Laura (1987), Carnaval no saber da tradição. Rio de Janeiro:
Funarte/CNFCP.
Cavalcanti, Maria Laura (1995), Arte no carnaval. A preparação e a festa. Rio de Janeiro:
Funarte/CNFCP.
Clifford, James (1994), “Colecionando arte e cultura”, Revista do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional, 23, 69-89.
Clifford, James (2010), “Traditional Futures: New Indigenous Politics and the Question of Global
History”, Bulletin International House of Japan, 30(2), 28-41.
CNFCP – Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular (2018), “Apresentação”. Sala do
Artista Popular, n.º 196 – Entre uma coisa e outra: Chiquinho da Sucata. Rio de Janeiro:
IPHAN/CNFCP.
Coelho, Teixeira (2004), Dicionário crítico de política cultural. São Paulo: Iluminuras/FAPESP –
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo.
Coimbra, Silvia Rodrigues; Martins, Flávia; Duarte, Maria Letícia (2010), O reinado da lua.
Escultores populares do Nordeste. Recife: Caleidoscópio [4.ª ed.; orig. 1980]. Prefácio de
Paulo Duarte.
Crespo, Carolina; Morel, Hernán; Ondelj, Margarita (2015), “Presentación”, in Carolina Crespo;
Hernán Morel; Margarita Ondelj (orgs), La política cultural em debate. Diversidad,
performance y patrimonio cultural. Buenos Aires: Ediciones CICCUS, 7-19.
Dantas, Beatriz Goes (1988), Vovô nagô e papai branco. Usos e abusos da África. Rio de
Janeiro: Graal.
Dantas, Beatriz Goes (2001), Renda de Divina Pastora. Rio de Janeiro: Funarte/CNFCP.
Duncan, Carol (2008), “O museu de arte como ritual”, Revista Poiesis, 11, 117-134.
Fonseca, Edilberto; Guazina, Laize; Reis, Daniel (2017), “Saberes populares e políticas
culturais: reflexões sobre participação social em duas experiências brasileiras”.
Comunicação apresentada no V Congreso Asociación Latinoamericana de Antropología,
Bogotá, Colombia.
Freire, Ribamar Bessa (2016), “Museus indígenas, museus etnográficos e a representação dos
índios no imaginário nacional: O que o museu tem a ver com educação?”, in Marília
Xavier Cury (org), Museus e indígenas: saberes e ética, novos paradigmas em debate.
São Paulo: Secretaria da Cultura/ACAM Portinari/Museu de Arqueologia e Etnologia da
Universidade de São Paulo.

149

Daniel Reis

Frota, Lélia Coelho (1978), Mitopoética de nove artistas brasileiros: vida, verdade e obra. Rio
de Janeiro: Funarte.
Frota, Lélia Coelho (1994), A lira do Vale. Ceramista e musa do Jequitinhonha Rio de Janeiro:
Funarte/CNFCP.
Frota, Lélia Coelho (2005), Pequeno dicionário da arte do povo brasileiro. Século XX. Rio de
Janeiro: Aeroplano.
Gonçalves, José Reginaldo (1996), A retórica da perda. Rio de Janeiro: Editora da
Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Gonçalves, José Reginaldo (2007), Antropologia dos objetos: coleções, museus e patrimônios.
Rio de Janeiro: Garamond.
Hoskins, Janet (1998), Biographical Objects. How Things Tell the Stories of People’s Lives.
New York: Routledge.
IBECC – Instituto Brasileiro de Educação, Ciência e Cultura (1951), Anais do 1.º Congresso
Brasileiro de Folclore, vol. I. Rio de Janeiro: Serviço de Publicações do Ministério das
Relações Exteriores.
Kopytoff, Igor (1986), “The Cultural Biography of Things: Commodization as Process”, in Arjun
Appadurai (org.), The Social Life of Things: Commodities in Cultural Perspective.
Cambridge: Cambridge University Express.
Leal, João (2009), “Da arte popular às culturas populares híbridas”, Etnográfica, 13(2), 472476.
Lima, Ricardo Gomes (1998), “Mulheres do Candeal ‒ Impressões no barro”. Sala do Artista
Popular, n.º 76. Rio de Janeiro: Funarte.
Lima, Ricardo Gomes (2004), “O senhor dos flandres”. Sala do Artista Popular, n.º 122. Rio de
Janeiro: Funarte.
Lima, Ricardo Gomes (2008), “Imagens do São Francisco”. Sala do Artista Popular, n.º 147. Rio
de Janeiro: Funarte.
Lima, Ricardo Gomes (2010), Objetos, percursos e escritas culturais. São José dos Campos:
Fundação Cassiano Ricardo.
Lima, Ricardo Gomes (2012), O povo do Candeal: caminhos da louça de barro. Rio de Janeiro:
Aeroplano.
MacDonald, Sharon (2005), “Enchantment and Its Dilemmas: The Museum as a Ritual Site”, in
Mary Bouquet; Nuno Porto (orgs.), Science, Magic and Religion The Ritual Process of
Museum Magic. New York/Oxford: Berghahn Books, 209-227.
Magalhães, Aloísio (1985), E Triunfo? A questão dos bens culturais no Brasil. Rio de Janeiro:
Nova Fronteira/Fundação Pró-Memória.
Mazé, Camille (2013), “Du MNATP au(x) MuCEM. Les vicissitudes du musée français
d'ethnologie nationale”, in Camille Mazé; Frédéric Poulard; Christelle Ventura (orgs.), Les
musées d’ethnologie. Culture, politique et changement institutionnel. Paris: Éditions du
CTHS, 173-198.
Nascimento, Ana Carolina (2016), Encontro de artesãos. Relatório. Rio de Janeiro: CNFCP.

150

Programa Sala do Artista Popular: um espaço de encontros, trocas e democratização de culturas

Oliveira, Lucia Lippi (2008), Cultura é patrimônio. Rio de Janeiro: Fundação Getulio Vargas.
Reed, Trevor (2009), “Returning Hopi Voices: Redefining Repatriation through Community
Partnership”. Comunicação apresentada na Native American and Indigenous Studies
Association Conference, 21 de maio, New York, United States of America.
Reis, Daniel (2013), “Objetos em trânsito. Usos e circulação de uma boneca gigante em
Maceió”. Tese de Doutorado em Antropologia, apresentada na Universidade Federal do
Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil.
Ribeiro, Andrea (2007), “Relatório do Encontro de Artesãos”. Rio de Janeiro: CNFCP.
Ribeiro, René (1959), Vitalino: um ceramista popular do Nordeste. Centenário de Caruaru.
Recife: Instituto Joaquim Nabuco de Pesquisas Sociais.
Rubim, Antônio Albino Canelas (2011), Cultura e políticas culturais. Rio de Janeiro: Azougue.
Segala, Lygia (1987), Arte popular em terras de cacau. Rio de Janeiro: Funarte/CNFCP.
Segala, Lygia (1988), L’oro dei poveri. Trabalhos em cobre de Virgilio Merlo. Rio de Janeiro:
Funarte/CNFCP.
Segala, Lygia (1999), Fotógrafos de romaria. A memória do milagre e a lembrança da festa. Rio
de Janeiro: Funarte/CNFCP.
Segalen, Martine (2013), “L’Impossible musée des cultures de la France. Le cas du musée
national des Arts et Traditions populaires”, in Camille Mazé; Frédéric Poulard; Christelle
Ventura (orgs.), Les musées d’ethnologie. Culture, politique et changement institutionnel.
Paris: Éditions du CTHS, 155-176.
Soares, Lélia Gontijo (1983), “Jota Rodrigues. Sala do Artista Popular: implantação”. Sala do
Artista Popular, n.º 01 – Folhetos, romances/literatura de cordel. Rio de Janeiro:
CNFCP/Funarte.
Vilhena, Luís Rodolfo (1997), Projeto e missão: o Movimento Folclórico Brasileiro. Rio de
Janeiro: Funarte/Fundação Getulio Vargas.
Waldeck, Guacira (2002), “Vitalino como categoria cultural”. Dissertação de Mestrado em
Antropologia apresentada na Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro,
Brasil.
Waldeck, Guacira (2006), “Efigênia Rolim e Hélio Leites: a vida das coisas”. Sala do Artista
Popular, n.º 132. Rio de Janeiro: IPHAN/CNFCP.
Waldeck, Guacira (2012), “Espedito Seleiro: da sela à passarela”. Sala do Artista Popular, n.º
175. Rio de Janeiro: IPHAN/CNFCP.
Waldeck, Guacira (2017), “Francisco Graciano. Arte e vida”. Sala do Artista Popular, n.º 190.
Rio de Janeiro: IPHAN/CNFCP.

151

e-cadernos CES, 30, 2018: 152-174

INÊS AZEVEDO, JOANA MATEUS
O TOQUE, A PRÁTICA, A RUÍNA E A ITINERÂNCIA: MEDIAÇÃO MUSEOLÓGICA E CRIAÇÃO DE
PODER

Resumo: Partindo da especificidade de um museu concebido por um serviço educativo,
consideramos o processo de concretização daí decorrente analisando as suas implicações
na relação com o público. Questionamos quais os processos de mediação, ativados na
conceção do Museu, que possibilitam novos modelos de participação do público no espaço
museológico, promovendo condições para um exercício mais democrático e autónomo de
produção de conhecimentos e de criação de sentido. Analisando a experiência do Museu
nos últimos anos, propomos o toque, a prática oficinal, a ruína e a itinerância como
possíveis processos que concretizam essa mediação. Concebemos um museu que, na
sua génese, apenas se ativa pela intervenção do visitante; propomos o “Museu
Ambulante” enquanto projeto que inclui a participação dos visitantes de locais
normalmente distanciados dos centros urbanos e da cultura.
Palavras-chave: imagem, mediação, museu, serviço educativo.

THE TOUCH, THE PRACTICE, THE RUIN AND THE ITINERANCE: MUSEOLOGICAL MEDIATION
AND POWER CREATION

Abstract: Starting from the specificity of a museum designed by an educational service,
we consider the resulting process of concretization by analyzing its implications in relation
to the public. We question the mediation processes activated by the Museum design that
allow new models of public participation in this space, promoting conditions for a more
democratic and autonomous exercise of knowledge production and meaning creation.
Analyzing the experience of the Museum in the last years, we propose the touch, the
practical workshop, the ruin, and the itinerancy as processes that may materialize this
mediation. We conceive a museum that, in its origin, is activated by the intervention of the
visitor alone; we propose the "Museu Ambulante" [Itinerant Museum] as a project that
includes the participation of visitors from places normally distanced from urban and cultural
centers.
Keywords: educational service, image, mediation, museum.
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O PROJETO DE UM MUSEU
O Museu Casa da Imagem é um projeto da Casa da Imagem (CdI), iniciado em 2011,
pela Fundação Manuel Leão. A CdI, pensada enquanto projeto de arte e educação,
detinha duas matérias que modelaram a sua conceção: as instalações de uma antiga
casa/empresa gráfica que laborou desde inícios do século XIX até 2011; e o Arquivo
Fotográfico de Teófilo Rego, composto por um vasto conjunto de negativos, câmaras
fotográficas e de filmar, dispositivos óticos e de estúdio. Em setembro de 2012 a CdI
abriu ao público com um dia de festa, uma programação variada e uma exposição do
Arquivo Fotográfico.
A conceção do projeto CdI e a dinamização da sua atividade resultam do trabalho
das autoras deste texto, que representam a equipa de Coordenação do Museu e, em
simultâneo, a equipa do Serviço Educativo (SE). É uma equipa com formação em Artes
Plásticas, Arte Multimédia, em Práticas Artísticas Contemporâneas e em Educação
Artística, tendo prática profissional artística, museológica e educativa.
Desde outubro de 2011 que a Casa da Imagem tem realizado diversos projetos de
educação artística com escolas, sem que tivéssemos um corpo específico predefinido
que os aglutinasse. Estes projetos pretendiam desenvolver práticas plásticas e
expressivas, com crianças e jovens, partindo dos seus contextos escolares e
considerando as aprendizagens que estavam programadas pela escola. Era nosso
objetivo criar novos contextos de aprendizagem recorrendo a práticas artísticas,
relacionando currículos escolares, arte e experiência. Esboçámos também algumas
oficinas sobre a imagem resultantes de investigações em fotografia e seus processos
técnicos.
No decorrer do trabalho que promovíamos, sentimos que os projetos deveriam estar
mais intimamente relacionados com o legado da Casa da Imagem, o Arquivo Fotográfico
Teófilo Rego e a própria Casa. Consequentemente, começámos a dar visibilidade e a
operacionalizar as imagens e os dispositivos que compõem o Arquivo e assumimos o
espaço físico da Casa como hospedeiro desse corpo expositivo. Arriscámos chamar a
este corpo, que se começava a aglomerar, de museu, tendo consciência das
implicações

decorrentes

desse

nome.

Tínhamos

presente

a

necessária

problematização do contexto museológico e muita vontade de testar e experimentar a
sua implementação.
Tomando como referência o texto introdutório de Daniel J. Sherman e Irit Rogoff da
obra “Museum Culture – Histories, Discourses, Spectacles” (1994: xii), são várias as
questões que têm que ser consideradas nesta problemática de conceber um museu: de
como os museus atribuem certos significados aos objetos através das políticas das
exposições e as estratégias de exibição; de como, ao longo do tempo, as políticas e
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atitudes perante os públicos se substanciam em modos de construção cultural; das
estruturas, rituais e procedimentos pelos quais são ativadas as relações entre objetos,
corpos de conhecimento e processos de persuasão ideológica, que têm que ser
desmascaradas e explicitadas; das ligações entre os discursos museológicos e outros
discursos culturais significativos; da naturalização dos processos históricos e sociais
concretos, através dos materiais e estratégias que os museus empregam nas suas
atividades.
Compreendemos que o museu desempenha um papel social ativo, relevante e
complexo na esfera onde operam os dispositivos do colecionismo, da classificação, da
exibição, do entretenimento e da legitimação. Consideramos que é fundamental
compreender e afirmar este papel através de um discurso que abertamente o questione.
Seguindo a reflexão de Sherman e Rogoff (1994: xiii), são quatro as grandes áreas
do discurso e da práxis museológica que estão na base comum da prática e da política
institucional dos museus, e que servem de ponto de partida para a análise de muitos
estudos que acompanham a linha de análise dos autores. A primeira área refere-se ao
sistema de classificação de objetos, que impõe ordem e significado e é caracterizada
como sendo inerente aos próprios objetos. A segunda, o contexto, geralmente
representado através de objetos que identificam determinada comunidade, o que
contribui para a solidificação de uma imagem estereotipada de determinado grupo. A
terceira área refere-se ao público, sobre o qual o museu opera e que, o museu, na sua
diferença irreconciliável da vida comum, constrói como entidade específica – o
espectador (como indivíduo) e o público (como conjunto de espectadores). Por último,
compreende a recepção das exposições, por parte do público, e os significados que este
constrói e oferece como resposta.
Consideramos que qualquer construção museológica terá de implicar uma
transformação da sua concepção de lugar de objetos dispostos per si, para estabelecer
conexões com o público que os vai ver. Tal como indicam Semedo e Ferreira (2011: 99),
os “museus aspiram a deixar de ser repositórios de conhecimento e de objetos para
serem lugares de maravilhamento, de encontro, de reflexão, de criatividade e de
aprendizagem”. No nosso Museu, tomamos as histórias dos objetos como ponto de
partida para propostas de relação entre visitante e museu, substanciada num conjunto
de processos complexos e interligados a que, mais à frente no texto, apelidaremos de
processos de mediação.
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A CONCEÇÃO DO MUSEU
PRIMEIRO MOMENTO – O PROJETO

A conceção do Museu no ano de 2013 resultou da junção entre o legado da Casa da
Imagem (um arquivo fotográfico e uma casa), o desejo de relação e trabalho com o
público e aquilo que nos identificava (um projeto de educação artística).
Os objetos que serviram de matéria para o Museu pertenciam ao Arquivo
Fotográfico “Teófilo Rego – Foto Comercial”, que reúne 50 anos de trabalho fotográfico
com cerca de 500 mil negativos (de 1947 a finais dos anos 90), uma coleção de
aparelhos óticos, máquinas fotográficas e câmaras de filmar balizadas entre meados do
século XIX e meados do século XX. Perante este conjunto de objetos, iniciámos a sua
classificação e a procura do seu significado. A classificação das câmaras e aparelhos
óticos revelou-se simples, uma vez que pertenciam a um passado recente e do qual se
pode encontrar muitas referências bibliográficas e classificações museológicas
disponíveis sobre objetos iguais ou similares. O significado, apesar de inerente à própria
classificação do objetos, transpõe-se a esta. Considerar o significado de um objeto
também é enquadrá-lo num contexto capaz de convocar a sua função social bem como
a sua implicação no corpo do indivíduo que com ele se relaciona. É, assim, um exercício
simultaneamente plural e particular.
Refletindo sobre a exposição dos objetos, reconhecemo-los como veículos que
transportam histórias capazes de desvendar e recriar os mistérios da produção da
imagem. Concebemos a matéria expositiva (fotografias, câmaras fotográficas, entre
outros) não como um fim em si mesma, mas enquanto mecanismo capaz de despoletar
movimentos de problematização da relação humana com a tecnologia, através de jogos
e dispositivos lúdicos.
A conceção da nossa proposta expositiva, na sua articulação com o campo teórico,
possibilitou a colocação de questões críticas sobre o que, históricamente, significa ver:
segundo Jonathan Crary (1992: 3), o que vemos e percecionamos a dado momento são
conceções mutáveis que refletem a operação do poder social sobre o corpo. Em
conjugação com estas questões, promovemos uma abordagem integrada das várias
coleções que constituem o Arquivo e o entendimento do mesmo como um campo de
trabalho hipertextual: concebendo a integração das várias linhas de ação; provocando
a alternância do objeto de referência e de estudo num entrecruzamento de perspetivas
e propostas interpretativas a partir do Arquivo.
Concebemos, assim, o Museu enquanto espaço expositivo, experimental e espaço
para investigação, criação, formação e aprofundamento nas áreas da arte e da
educação associadas à imagem. Um lugar aglutinador, de permanência, a partir do qual
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as ações anteriormente descritas (expor, criar, experimentar, investigar e formar)
pudessem ser desenvolvidas. O Museu seria um lugar vivo e de ação.
Inversamente ao que vem sendo prática nos museus, em que o SE surge depois do
corpo do museu estar estabelecido – com a função de comunicar e se relacionar com o
público –, no Museu da Casa da Imagem é o próprio SE que suporta a existência do
museu. Assim, o Museu surge de uma necessidade resultante de uma relação com a
prática do SE e, é a partir dela, que posteriormente se levantam questões, procuram
referências, convocam discursos e imagens. Aliás, deveríamos chamar a este SE “ateliê
artístico”, porque as suas atividades não servem para ilustrar ou exemplificar
determinado conceito ou classificação museológica, mas servem, em si próprias, como
práticas que ativam o Museu, a partir dos seus objetos e histórias. Assim, a proposta do
Museu surgiu de uma necessidade ligada à prática e o seu corpo estruturou-se a partir
das ações que este proporcionava aos seus visitantes.
A proposta museológica efetiva foi concretizada recorrendo a este movimento
inverso e proporcionando uma ligação íntima entre as necessidades do público e as
construções expositivas. O Museu realiza-se através de propostas que fossem uma
mais valia para o seu público, acordadas através do encontro e da colaboração entre
ambos, Serviço Educativo e público visitante.
Entendemos como prioritário o público em idade escolar, entre o pré-escolar e o
ensino universitário, e só mais tarde é que se contemplariam as restantes faixas etárias.
Esta escolha resultou da prática anterior que fomos tendo enquanto SE e das relações
que criámos com professores e alunos, que nos permitiram compreender que utilidades
o nosso Museu poderia ter para a sua formação. Por este motivo, compreendemos que
o contexto das visitas deveria, em primeiro lugar, compreender a escola e associar-se
à investigação.
Historicamente, os museus sempre reivindicaram para si uma componente
educativa, que sustenta a sua existência e a justifica socialmente perante um público
que considera precisar de ser educado (Hooper-Greenhill, 1994: 2). O entendimento
mais recente é o do museu como motivador de aprendizagens e promotor de uma nova
articulação de factos, anteriormente desconexos para o público, aos quais a experiência
museológica ajuda a dar sentido.
Efetivamente, compreendemos que para que nos tornássemos úteis ao público que
selecionamos, o contexto do nosso Museu deveria ser sempre menos restrito,
determinista e unidirecional, abrindo-se ao visitante e estabelecendo fortes relações de
interdependência entre o ato de visitar (ver) e a prática do fazer. A prática oficinal
permitia-nos implementar processos de instrução onde o público realizava pequenos
artefactos, recorrendo a materiais de uso quotidiano. Estes artefactos eram
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semelhantes aos apresentados pelo museu (não na forma, mas na função) e
provocavam deslumbre no público. A capacidade de os visitantes elaborarem per si
objetos semelhantes ao que estavam a ver permitiu passar do deslumbramento à
prática.
Considerando os objetos do Arquivo Fotográfico e definindo a experiência do
visitante como um oscilar entre o ver e o fazer, elaborou-se um plano museológico, com
salas temáticas, materiais, dispositivos e propostas educativas associadas a cada
espaço.
A definição do Museu e dos seus espaços pretendeu ir respondendo às múltiplas
aprendizagens e práticas que nele poderiam ser desenvolvidas. Mais do que uma
invocação de conhecimentos por onde o visitante passaria, o Museu entendia-se como
lugar de práticas. O Serviço Educativo concebia o público como visitante e participante,
isto é, enquanto espectador emancipado, como o define Rancière (2010), capaz de criar
o seu o campo de relações com a imagem e de ser o principal promotor do contexto em
que participava.
O IMPASSE

Compreendemos, ao fim de alguns meses, que a altura para a concretização do Museu
(obras na estrutura do edifício da Casa da Imagem e aquisição de equipamento) não
era a mais propícia, pelo que os planos, como inicialmente elaborados, foram
suspensos. Ficámos num momento de impasse. Como já desenvolvíamos ações de
Serviço Educativo e como já tínhamos tornado pública parte da coleção da CdI durante
a inauguração, começávamos a receber solicitações para visitar estes objetos e
dispositivos. Para além disso, o Arquivo Fotográfico começou a ser trabalhado num
projeto de I&D intitulado “Fotografia, Arquitetura Moderna e a Escola do Porto:
interpretações em torno do Arquivo Teófilo Rego”, resultante de uma parceria com o
Centro de Estudos Arnaldo Araújo (ESAP) que permitiu um grande impulso na
compreensão e identificação de cerca de 3500 fotografias.
Compreendemos, nesse momento, que o trabalho que desenvolvíamos e que nos
propúnhamos a realizar a partir do Museu, não precisava de muito mais do que já existia
para poder arrancar: havia o lugar, a matéria, a investigação e, mais importante que
tudo, havia quem quisesse participar no projeto. Esta consciência e a vontade de não
continuar à espera dos “tesouros” escondidos nas caixas de acondicionamento, na
esperança de surgirem condições ideais, fez com que, apesar de um projeto
museológico já estar elaborado no papel, outro projeto museológico ganhasse corpo.
Sabendo o que se pretendia desenvolver, mas não estando reunidas as condições para

157

O toque, a prática, a ruína e a itinerância: mediação museológica e criação de poder

o fazer, criámos um exercício museológico com o que tínhamos, numa espécie de meiotermo entre o desejado e a realidade.
SEGUNDO MOMENTO – A CONCRETIZAÇÃO

Estando ultrapassado o momento de impasse, as fotografias e negativos que estavam
guardados no Arquivo bem como os dispositivos óticos, as câmaras da coleção e o
material de estúdio de Teófilo Rego começaram, precariamente, a ocupar as salas da
Casa da Imagem. Esta escolha associada à precariedade dos meios revelou-se de
libertadora, permitindo ao Museu intervir, o que nunca antes tinha sido sentido. O ato de
expor obedeceu às necessidades que iriam sendo percecionadas pela experimentação
da proposta expositiva. Este início, marcado por um ser e não ser, permitiu compreender
e ajustar, com imensa flexibilidade, o espaço e as atividades museológicas ao seu
público.
À medida que fomos recebendo os visitantes no Museu, compreendemos que a
circunstância, não premeditada, das condições físicas nas salas de exposição – a maior
parte delas em ruína – bem como dos modos de exposição, afinal, eram nossos aliados.
As presenças visíveis da casa de família: o papel de parede, a lareira, os lambrins de
madeira da sala de estar, as campainhas nos quartos, a casa de banho e a cozinha,
provocavam no visitante uma projeção para um ambiente de conforto e permitiam criar
empatia com um espaço que era, ao mesmo tempo, desconhecido e familiar. A diferença
irreconciliável entre museu e vida comum, identificada previamente por Sherman e
Rogoff (1994: xiii), encontrava aqui um espaço de conciliação.
Percebemos que, no nosso caso, deveríamos considerar a organização do corpo
museológico a partir de três perspetivas: pela especificidade e qualidade dos objetos
que contam histórias a priori; pelas qualidade físicas e ambientais dos espaços que
acolhem objetos e visitantes; pelo que resulta da experimentação e interferência do
outro – o visitante. Estes elementos que corporizam o Museu interferem sempre, quer
na natureza da proposta museológica, quer na qualidade da relação que o visitante vai
estabelecer com o que for experienciar. Consideramos que estas perspetivas se referem
a diferentes abordagens de mediação compreendendo a forma como elas concebem a
presença do visitante na estrutura museológica e lhe conferem autonomia e capacidade
de gerar novas aprendizagens e experiências.
O PROJETO DO MUSEU – CONCEITO, CATEGORIAS E PROCESSOS DE MEDIAÇÃO
A análise do conceito de mediação permite-nos perceber melhor de que modo se
estabelece a relação entre o Museu CdI e o seu público. A mediação é tendencialmente
entendida como um trabalho que visa a resolução de conflitos, implicando a intervenção
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de um mediador que trabalha em nome de uma instituição. Considera-se que os
mediadores executam o trabalho de ajudar e de facilitar o entendimento entre dois
opostos e a sua função é fazer ver, explicar e concluir, trabalhando para a concordância,
mas não tomando qualquer decisão. Esforçam-se na construção de uma imagem
coerente, consensual e apaziguadora. De acordo com Jean-François Six, a palavra
mediação significa uma relação que se estabelece entre duas partes e que, à partida,
prescinde de um terceiro indivíduo que a faça acontecer: designa a vontade de fazer em
conjunto, de criar valor e de realizar um trabalho de descoberta das potencialidades de
cada sujeito e de afirmação do outro, esquecido, excluído (Six, 2002: 8). É seguindo
esta vontade que se orienta a ação do Serviço Educativo do Museu Casa da Imagem:
pela emancipação do espectador através de uma ação que Rancière caracteriza como
política, por pretender reconfigurar, no espaço da vivência do Museu, “os
enquadramentos sensíveis no seio dos quais se definem objetos comuns” (2010: 90).
Trata-se, portanto, de um trabalho sobre o espaço de comunicação, relação e vivência
da exposição museológica, um trabalho que chamamos de mediação.
Jean-François Six (2002: 21) considera duas categorias de mediação com
estruturas radicalmente diferentes: uma, designada “mediação-casa” e a outra,
“mediação-jardim”. A primeira encontra-se nas instituições que consideram ser sua
vocação disponibilizar aos seus membros lugares de mediação em favor de uma causa.
A segunda categoria é independente de qualquer instituição e prende-se com a
responsabilidade de cada qual perante todos os outros, relacionando-se com a empatia
e a igualdade. Para Six (ibidem: 115), a “mediação-jardim” é interna, realmente
transformadora e poderá constituir a verdadeira inovação nas relações sociais. Nesta
mediação, todos estão no mesmo grau, qualitativamente, em igualdade; ninguém detém
o resultado da situação nem o poder de obter um certo resultado do outro.
Considerando o modo como o Museu CdI se posiciona na sua relação com o
público, este é um mediador do tipo “mediação-casa”, operando a tradução dos
conhecimentos que manipula (sobre as imagens, os dispositivos, os processos e as
suas histórias) numa exposição museológica situada num edifício disponível para os
visitantes. Este processo de mediação é direto e visível, define-se a partir das
características estruturais do edifício, pela forma como disponibiliza os seus conteúdos
ao observador e é referente à produção teórica e discursiva que acompanham e definem
o que está exposto. Por outro lado, o Museu CdI é, também, um lugar onde processos
de “mediação-jardim” acontecem. Esta mediação opera silenciosamente e está
concebida nos bastidores, na mise-en-scène criada para que a mediação entre imagem,
objeto, processo e visitante seja mais autónoma possível e se centre na ação deste
último. Ambos os processos de mediação implicam diferentes modelos de participação
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do público no espaço museológico, promovendo, assim, condições para um exercício
mais democrático e autónomo de produção de conhecimentos e de criação de sentido
durante o exercício de visita ao museu.
A “MEDIAÇÃO-CASA”: A DIMENSÃO VISÍVEL DA VISITA
O espaço ocupado pelo Museu CdI corresponde ao primeiro andar de uma antiga casa
de família construída no final do século XIX, que, a partir dos anos 90, foi ocupada pelos
serviços da fábrica detida por essa mesma família. Agora, de novo ocupada, é
transformada num espaço expositivo. Ao longo dos últimos anos, as estruturas da Casa
foram apodrecendo – com exceção do telhado que foi recuperado aquando das obras
iniciais da Casa da Imagem –, os tetos e as paredes encontram-se em ruína. Vivemos
num tempo em que utilizar um objeto não implica compreender o seu processo de
execução, porque consumimos e adquirimos o produto final sem uma perceção clara do
seu

processo

de

funcionamento

e

das

dificuldades

que

o

acompanham.

Consequentemente, reconhecemos que a relação com um lugar em construção e em
ruína é uma mais-valia, permitindo desmistificar a aparente limpeza dos processos de
trabalho e criação.
Como decidimos trabalhar com as condições que tínhamos pela frente, entendemos
que a natureza do que desejávamos realizar com o público durante a visita do Museu
iria suplantar a necessidade da requalificação dos espaços. No entanto, à medida que
íamos recebendo as visitas, fomos compreendendo uma nova realidade: o espaço em
ruína exercia, sobre o visitante, uma potência criativa e comprometida com o lugar. Em
El esplendor de la ruina, Antoni Marí identifica a ruína como o “testemunho do orgulho
dos homens e da fragilidade da existência, da finitude do mundo, da inconsciência da
natureza e da vaidade do mundo” mas, diz o autor, “é a imaginação que reconstrói a
ruína” (2005: 14). Apesar de decadentes, as salas tornavam-se atraentes e muitos foram
aqueles que quiseram registar as manchas de bolor e os buracos que deixavam ver as
telhas. Compreendemos, assim, que as ruínas tinham um poder de atravessar o tempo
e de fazer coincidir passado, presente e futuro: a proposta de exposição pertence ao
presente que, confrontado com um lugar em ruína do passado, provoca no visitante a
capacidade de “inundar de vida o que agora está morto e que conduz a outra ordem,
não necessariamente melhor do que a presente, mas diferente e discordante” (ibidem).
Assim, este ambiente de ruína, por estar a ser utilizado e não se dar só à contemplação,
transporta para o tempo presente uma ideia de inacabado em potência, de algo ao qual
falta preenchimento e que pode ir sendo ocupado pelo visitante.
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IMAGEM I – “Ruína”, Casa da Imagem, Vila Nova de Gaia, 2016
Créditos: Fotografia de Joana Mateus.

Dar vida a este Museu nas condições em que se encontrava significou afirmar a
possibilidade de concretizar projetos mesmo quando não existiam condições ideais para
tal e que o que se considera ideal pode ser um processo em construção.
À medida que se vai investigando sobre o Arquivo Fotográfico Teófilo Rego, sobre
as imagens, os dispositivos expostos e os processos de produção de imagens, há uma
preocupação em comunicar esses conteúdos teóricos ao público através de uma
construção discursiva compreensível, acessível e adaptada. A consciência do discurso
e a apresentação do seu campo de referências faz com que seja possível questioná-lo
e faz com que o visitante compreenda que também pode participar na construção de
discursos a partir das suas próprias referências.
A MISE-EN-SCENE DO JARDIM
A preparação do contexto para os processos de “mediação-jardim” envolveu uma
reflexão sobre os modos de expor. De um modo generalista, constata-se que a maioria
dos museus incorpora dois modos de expor que aparentemente se encontram em
pontos opostos da relação com o visitante, considerando a sua interferência enquanto
passiva vs. uma mais ativa (ou interativa), mas que consideramos coincidirem no
estatuto que conferem ao visitante e na sua autonomia. Um modo de expor, mais
tradicional, torna os objetos visíveis a partir de vitrinas, armários, da parede ou da
imposição de uma distância de segurança, marcada no chão ou delimitada com cordões.
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Outro modo de expor, interativo-expositivo, recria novas versões de dispositivos ou
réplicas de modelos que são manipuláveis. Várias vezes disponibiliza dispositivos hightech com botões e ecrãs que podem ser premidos despertando reações que o
observador vê desenvolver-se à sua frente como quem olha para um ecrã. Pretendemos
fomentar no Museu Casa da Imagem outros modos de expor, que não estes.
A herança dos Gabinetes de Curiosidades (GC), dos séculos XVII e XVIII, pode ser
enquadrada em qualquer dos modos de expor anteriormente descritos. Os GC são
orientados para a matéria e resultam de uma alteração profunda da relação com a
natureza, que marca o início da catalogação e da existência das categorias científicas.
Este modo de compor o espaço expositivo pressupõe um plano bidimensional para o
qual o visitante olha de frente. Esta frontalidade, como refere Celeste Olalquiaga (2005:
10), assinala uma transformação no modo de estar do observador: onde integrar o
universo passa a ser secundário relativamente a olhá-lo. Os objetos expostos ao longo
de prateleiras, no interior de armários, propõem um modo de olhar como um travelling
a que Olalquiaga chama de “carícia visual” (ibidem).
Simultaneamente aos armários de prateleiras, os GC incorporam o vidro como
elemento que divide o objeto do observador e que “sela [...] um tratado de troca onde o
observador concorda em sacrificar a proximidade e potencial toque, pela presença de
um deslumbramento ocular” (ibidem:11).1
Este distanciamento parece ter ficado enraizado até aos dias de hoje. O visitante
parece ter incorporado este modo de operar perante a obra museológica. Podendo não
se saber o que se está a ver, nem o porquê de o estar a fazer, aquilo que se vê é sempre
importante e, por isso, ver já é uma sorte; se o visitante não “encaixa” no espaço a
responsabilidade é sua. “Os Museus são expressões coletivas daquilo que é
considerado importante na cultura [...]” (Bishop, 2013: 61). A frase de Claire Bishop
continua, mas esta primeira parte é a que parece ecoar nas salas das exposições e este
é um privilégio de que os museus parecem gozar desde o início da sua formação. O
visitante e o seu modo de agir perante o que vê está predefinido e é consensual.
No nosso entendimento, este modo de mediação está mais próximo da “mediaçãocasa” e promove tendencialmente uma imobilização nas estruturas: nem o observador
pode ir mais longe na relação que estabelece com os objetos para além da indicada
pelo museu, nem o museu pode tratar os seus objetos de outra forma, para além da
identificação científica e de uma demonstração de conhecimento linear.

1

O vidro foi inicialmente utilizado na Idade Média para proteger as relíquias de Santos, relíquias essas que
estavam na origem dos Quartos de Maravilhas, espaços expositivos da época que expunham objetos de
forma desorganizada e sem qualquer categorização, com o intuito apenas de assombrar ou deslumbrar o
visitante.
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Quando definíamos o terreno, isto é, o “jardim” a partir do qual pretendíamos
estabelecer outros processos de mediação, recuámos um pouco mais no tempo até aos
Wunderkammern do Renascimento. Nestes meios expositivos, os objetos eram
dispostos uns ao lado dos outros, independentemente da sua categoria natural. Havia
uma proximidade e uma relação imediata com o que era exposto, os objetos estavam
ao alcance do visitante e podiam ser tocados. A coleção de objetos era disposta de
modo performativo, tridimensional, proporcionando um efeito macrocósmico, fazendo
com que os objetos apresentados integrassem o universo do observador.
O que esta proposta multidirecional sugere, no envolvimento do visitante, é a
autoridade e a responsabilidade que ele tem na relação que estabelece com o que
estava apresentado. Apesar de haver uma proposta expositiva pré-estabelecida, é o
visitante que define por onde vai. Não havendo um conhecimento aprofundado sobre os
objetos expostos, o que os torna válidos é a sua capacidade de provocar espanto, abrese lugar para a especulação, meio propício a que o visitante possa convocar os seus
processos pessoais de reconhecimento, as suas referências sobre o mundo e
estabeleça a sua relação com o que é exposto.
Continuando a citação anteriormente iniciada de Claire Bishop (2013: 61) “Os
Museus são expressões coletivas daquilo que é considerado importante na cultura e
oferecem um espaço para refletir e debater os nossos valores; sem reflexão, não se
podem considerar movimentos futuros”. Consideramos fundamental que o museu se
responsabilize pelo seu visitante, isto é, que se preocupe em criar espaços de empatia
e solidariedade. A responsabilidade, assim sendo, não reside em definir um modo de
relação com os objetos do Museu, mas em definir um terreno onde diferentes relações
se possam criar. Esperar que um visitante esteja disposto a comprometer-se com aquilo
que visita, apesar de parecer manifesto, na nossa perspetiva, é um exercício complexo
e nem sempre realista. Se considerarmos o público escolar, ir ao museu significa ter
uma oportunidade de sair da escola e passear, sendo que a escolha nem sempre será
a dos alunos. Ir ao museu é, também, um ato social não muito diferente de passear na
baixa da cidade ou ir a um centro comercial. Não queremos com isto dizer que existe
alguma intensidade correta com que o observador deva (ou não) relacionar-se aquando
da visita a um museu, mas que deve ser tomada em consideração a qualidade da
experiência a que ele se propõe, sendo esta também da responsabilidade do museu.
No caso do Museu da Casa da Imagem, os objetos que se exibem são dispositivos
do passado (máquinas e equipamentos), a maioria deles sendo obsoletos do ponto de
vista do desenvolvimento da tecnologia. Estes objetos foram construídos para serem
utilizados, pelo que, para os conhecer, é importante que não sejam observados apenas
enquanto artefactos do passado, mas que sejam sentidos enquanto objetos capazes de
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gerar ação e movimento. Este entendimento não é estranho à arte. Efetivamente, na
prática artística, a obsolescência de um objeto não representa, em si própria, a morte
do objeto, pois as características materiais de cada objeto promovem diferentes
potencialidades estéticas na criação artística. Erkki Huhtamo, no seu texto seminal
“Ressuscitando o passado tecnológico” refere como importante marco educacional o
contacto com dispositivos da arqueologia dos média, por permitir uma experiência
fenomenológica de acesso direto (muitas vezes táctil) a um mecanismo hoje obsoleto.
Huhtamo (2000: 312) refere a importância do trabalho no “idioma arqueológico”, na
década de 1990, de artistas como “Michael Naimark, Catherine Richards” e aos quais
acrescentamos Christian Marclay e William Kentridge, relativamente à “natureza da
interatividade, escavando as suas pré-formas esquecidas e refletindo acerca da
diferença entre a tecnologia como tal e enquanto modelo cultural” (ibidem: 317);
paralelamente, “ao movimentar-se ciclicamente entre o passado e o presente,
contribuem também para formular interfaces novas e se possível mais versáteis”
(ibidem).
Na Casa da Imagem, a relação com a tecnologia faz-se a partir do que está
obsoleto, o que implica um movimento contrário aquilo que se observa atualmente.
Tendencialmente, os museus incorporam e procuram dispositivos interativos que, na
nossa opinião, mais não fazem do que prolongar relação bidimensional do observador
com o que se lhe é mostrado ou explicado. Compreendemos, no entanto, que a relação
com os objetos obsoletos se tornou uma realidade circunscrita e específica, como
acontece com a prática artística contemporânea. Os projetos artísticos que apresentam
um contraponto ao capitalismo high-tech recorrendo a estes objetos do passado,
desenvolvem movimentos de contracultura que não são acessíveis a todos, recorrendo
a linguagens também elas específicas. Consequentemente, o museu pode disponibilizar
um espaço de exploração que normalmente é específico e pertencente a uma elite.
Contrariando os movimentos tradicionais de consumo massivo, onde só se consegue
aceder aos modelos tecnológicos mais recentes, como se não houvesse passado,
consideramos importante permitir o acesso ao passado através destes mesmos objetos,
tornados atuais.
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A PERCEÇÃO REQUER PARTICIPAÇÃO: ENTRE A “CARÍCIA VISUAL” E A “MÃO NA MASSA”

IMAGEM II – “Visita ao Museu”, Casa da Imagem, Vila Nova de Gaia, 2017
Créditos: Fotografia de Inês Azevedo.

“A perceção requer participação” é uma tradução direta de um excerto do trabalho
Warning (1999) do artista Antoni Muntadas.

É uma forma de interrogar, de alertar e questionar. A pergunta seria: Como
percebemos as imagens? Que relação temos com elas? E quão implicados
estamos com elas? […] Ver não implica compromisso ou perceção… Ver não é
perceber (Muntadas apud Velilla, 2008).

Apesar de Muntadas se referir ao contexto da prática artística e à relação com o
observador, considerámos que esta afirmação ilustrava bem o que pretendíamos
desenvolver, uma vez que incita a um envolvimento e a uma participação que implicam
compromisso. Como mencionado anteriormente, compreendemos que o terreno para a
existência da “mediação-jardim” se proporciona a partir da participação do visitante. No
nosso entendimento, para além do ato de ver, a participação acontece pelo toque e pela
prática. Os objetos do museu, dispostos em cima de mesas e prateleiras, são corpos
inertes, tornados visíveis, apreciáveis pelas suas qualidades formais, estéticas e pelo
seu significado histórico. Os visitantes e os seus corpos deambulam pelo espaço do
museu fazendo carícias visuais à medida que vão passando, inteirando-se dos feitos
dos objetos expostos no tempo em que estavam em uso. O problema não reside na
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deambulação, nem na passagem e observação que permitem um gozo e uma fruição
individuais. A questão reside no facto de esta sensibilidade do visitante ser individual e
subjetiva; nem todos se encantam com as obras expostas num museu e não é possível
definir a característica particular do objeto que, a dado momento, provoca uma sensação
de fascínio no observador. Muitos visitantes terão sensibilidade a outro tipo de relação
com os objetos que não passa exclusivamente pelo processo de olhar e ver a que nos
interpela o museu.
O TOQUE

O toque é um meio capaz de ativar os corpos, o do visitante e o do objeto, fundamental
para o encontro do sujeito consigo próprio enquanto observador participante. Ao
propormos um momento de paragem neste processo de espera e deambulação, dando
luvas aos visitantes e disponibilizando os objetos para que possam ser manipulados, há
uma quebra e uma alteração na disposição dos mesmos corpos. Ao serem manipulados,
os objetos passam a estar de novo ativos. Ao manipularem, os visitantes participam do
projeto expositivo adequando os objetos ao seu corpo, pegando neles e sentindo a
matéria e peso de que são feitos, ajustando o seu gesto àquilo que desejam conhecer.
A manipulação implica a atenção do visitante e desperta os seus sentidos, condição
fundamental para a efetiva compreensão do que se vê.

IMAGEM III – “Visita ao Museu”, Casa da Imagem, Vila Nova de Gaia, 2015
Créditos: Casa da Imagem.
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Mesmo que o visitante não compreenda todo um conjunto de dimensões que um
determinado objeto transporta, o seu corpo passa a conhecer esse objeto.
Consideramos, por isso imprescindível que os museus depositem confiança nos seus
visitantes, que acreditem no seu genuíno interesse. Pela nossa experiência, quando os
visitantes são confrontados com a possibilidade de autonomamente mexer e escolher
objetos

para manipular

independentemente da idade,

sentem uma grande

responsabilidade. Tendo os objetos expostos atravessado um processo de colecionismo
e de museologia, passam a gozar de um estatuto já antes mencionado, associado ao
Gabinete de Curiosidades que é o de passarem a ser considerados objetos de ver.
Interessa-nos, com este modo de expor e dispor ao visitante, o que Claire Bishop chama
de “arquivo dos comuns”, onde “uma coleção (deveria estar) disponível a todos porque
a cultura não é só uma questão de propriedade nacional, mas sim, um recurso universal”
(2013: 43).

IMAGEM IV – “Visita ao Museu Ambulante”, Vila Nova de Gaia, 2016
Créditos: Fotografia de Joana Mateus.

A dependência do objeto, na produção e fruição estética que propomos no Museu
CdI, existe na medida em que entendemos, como Lygia Clark (Clark e Oiticica, 2006:
110), que o objeto é um mediador da participação, convocando a experiência sensorial
do corpo e do pensamento. Nesta experiência o sujeito é o objeto de si próprio e a sua
atribuição de sentido é feita do interior para o exterior, sendo os objetos do exterior
tocados para que o sujeito se sinta no contacto físico estabelecido. Compreende-se,
assim, que a experiência sensorial é um evento corporal complexo, mental e físico. Para
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conseguirmos reconvocar este processo a partir dos objetos do museu, é útil conhecer
os estudos da arqueologia dos media realizado para os objetos tecnológicos, que
reconstroem todo o enredo contextual e histórico que envolve o objeto e ao qual ele
pertence. Ao serem manipulados, os objetos passam de ser um fim (aquilo que se vai
ver) para se transformarem num meio, uma vez que são documentos do passado, que
ao serem manipulados no presente, se tornam referências ativas capazes de serem
convocadas no futuro.
A PRÁTICA E A ITINERÂNCIA

IMAGEM V – “Oficina de Cianotipia – Museu Ambulante”, Vila Nova de Gaia, 2016
Créditos: Fotografia de Inês Azevedo.

Além do toque, outro modo de “mediação-jardim” que aqui identificámos é a prática,
neste contexto específico, a prática oficinal. Para além de visitar as salas do Museu e
de contactar direta ou indiretamente com a sua coleção, propõe-se sempre uma oficina
prática ao visitante. Há uma ação concreta, simples e manual que propomos executar
em conjunto com o visitante, permitindo-lhe recriar algum aspeto/objeto experimentado
durante a visita. A oficina é um espaço de fazer e de aprender fazendo, no qual todos
os interessados participam. Existem gestos intencionais que se desenvolvem e que têm
um objetivo prefinido, por todos partilhado e compreendido. Há uma declaração de
intenções clara e há um mister que se transmite. O ato de fazer, de construir em
conjunto, convoca a existência de um espaço democrático, no sentido em que fazemos,
somos os atores e os responsáveis pela existência (ou não existência) dos objetos ou
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construções. Apesar de a prática oficinal necessitar sempre de alguém que dela seja
mestre, não é no domínio do saber que entendemos que a tónica assenta, mas antes
na partilha desse saber para que o outro, aprendiz, seja capaz de o repetir
autonomamente, sempre que assim o desejar. Deste modo, propomos oficinas simples,
normalmente realizadas com materiais precários, de uso quotidiano, que convoquem
objetos, técnicas ou processos vividos na exposição do Museu.

IMAGEM VI – “Oficina de câmaras mágicas – Museu Ambulante”, Vila Nova de Gaia, 2015
Créditos: Fotografia de Ana Carvalho.

Ao propormos ao visitante que “ponha a mão na massa”, para além da visita ao
Museu passar por ver e/ou experienciar objetos e processos elaborados pelos outros,
também inclui a realização dos seus próprios objetos. Com isto, pretendemos aproximar
o visitante do visitado e, deste modo, naturalizar aquilo que está desnaturalizado, isto é,
aquilo que está exposto. Por outro lado, a Casa da Imagem é, ela própria um lugar de
práticas. Para além do trabalho desenvolvido pelo Serviço Educativo há três ateliers
residentes: o Laboratório de Cinema Independente – Átomo 47; o Atelier de Gravura e
técnicas de impressão “Atelier Guilhotina” e o Atelier de Cerâmica “Bai d’roda”. De igual
modo, desde 2012 que vários projetos artísticos contemporâneos foram ocupando o
espaço da Casa da Imagem, inclusive do próprio Museu. A prática dos artistas, da sua
investigação quando transportada para a prática museológica permite expandir e propor
novas relações possíveis com os objetos e as tecnologias.
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IMAGEM VII – “The Missing Tree”. Exposição de Tânia Geiroto e Serena Barbieri,
Casa da Imagem, Vila Nova de Gaia, 2017
Créditos: Fotografia de Casa da Imagem.

IMAGEM VIII – “LANTERNAS – Projecções num espaço pré-museológico”.
Exposição de Maria Mire, Projeto “Cinemas” de Cristina Mateus,
Casa da Imagem, Vila Nova de Gaia, 2014
Créditos: Fotografia de Maria Mire.

Finalmente, com a itinerância do Museu Ambulante (MA), o mais recente projeto de
Museu Casa da Imagem, o acervo museológico vai ao encontro de todos os que o
desejem conhecer e dele fazer parte. O Museu itinerante impulsiona a coexistência dos
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processos referidos de mediação “casa e jardim” criando ambientes e momentos para
que o observador se emancipe, pois é só a partir de si, do seu corpo e das suas
referências, que a aprendizagem e as relações se estabelecem. O projeto significa um
investimento na cultura, tornando-a comum e valorizando-a para construir um futuro
mais consciente, sustentado e responsável.
Concebemos o Museu Ambulante como uma estrutura expositiva e oficinal móvel,
com a finalidade de nos deslocarmos às escolas, aos bairros ou às feiras normalmente
mais distanciadas dos grandes centros culturais do país. Por vezes, esses lugares estão
geograficamente perto da cidade, mas os constrangimentos económicos e sociais
afastam os seus habitantes, como é o caso de bairros sociais que o MA tem visitado em
vários concelhos da cidade de Vila Nova de Gaia. Nesta circunstância, somos
geralmente contactados pela entidade de assistência social, para respondermos à
necessidade de promover uma experiência cultural artística. Outros locais, como as
escolas da cidade de Seia, na encosta da Serra da Estrela, têm um afastamento físico
real que dificulta o acesso a experiências culturais diversificadas; por isso, somos
convocados, através da rede de Bibliotecas, para aí promovermos um evento especial
com o MA, simultaneamente didático, lúdico e criativo. No entanto, mesmo escolas do
centro do Porto acolhem o MA por ser uma solução mais cómoda e segura, como
alternativa à saída da escola; aqui, para além de museu de fotografia e dispositivos
óticos, o MA consegue transformar-se num teatro para espetáculos de sombras, que as
crianças concretizam num ápice: primeiro, criando as suas próprias marionetas e depois
improvisando histórias sobre imagens projetadas do Arquivo Teófilo Rego. Finalmente,
o MA participa também em feiras temáticas, acrescentando à reconstrução histórica de
uma época o Ofício do Fotógrafo, permitindo o contacto do público geral e ocasional
com os objetos do Museu e proporcionando uma brevíssima prática oficinal.
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IMAGEM IX – “Visita ao Museu Ambulante”, Vila Nova de Gaia, 2016
Créditos: Fotografia de Joana Mateus.

CONCLUSÃO
Ao longo do texto, descrevemos a conceção e a concretização de um projeto em curso,
o Museu Casa da Imagem. Fomos identificando as decisões práticas e concetuais que
nos conduziram ao principal desafio deste projeto: definir relações entre o Museu, os
objetos da sua coleção e o público que o visita.
Consideramos que o Museu CdI se diferencia dos outros porque responde à
necessidade de um Serviço Educativo artístico. Esta característica faz com que seja
pertinente entender as respostas que foram sendo dadas pelo Museu Casa da Imagem
a áreas que servem de base às práticas e políticas institucionais dos museus,
previamente identificadas por Sherman e Rogoff (1994: xiii): o sistema de classificação
de objetos e significados; o contexto dos objetos e o estereótipo do grupo de pertença;
o modo como o museu considera o seu público enquanto entidade; e a forma como o
público recebe as exposições e oferece resposta. Tornou-se assim pertinente, uma
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reflexão sobre a coexistência do corpo museológico e do seu público, a partir de
processos das práticas artísticas e da especificidade do seu fazer e expor.
Neste processo de análise compreendemos não só o impacto das características
físicas do lugar em ruína (que aproximam público e estrutura museológica), mas
também dos processos de relação de poder que se estabelecem entre os objetos
culturalmente validados como significantes, o público que os visita e as práticas que se
realizam. Percebemos ser fundamental explicitar junto do público o campo conceptual
a partir do qual o Serviço Educativo produz um discurso que interfere na relação entre
os visitantes e a exposição; na medida em que deve ser claro para o público visitante
que a proposta expositiva é apenas um dos meios possíveis da sua relação com os
objetos.
Em resultado dessa investigação prática, consolidámos uma proposta museológica
através de um entendimento específico de mediação. Assim, propomos dois conceitos
que caracterizam uma nova orientação: a “mediação-casa”, refletindo sobre as
estruturas e os processos expositivos, e, a “mediação-jardim”, que pensa os processos
internos de construção de conhecimento. O toque, a prática oficinal, a ruína e a
itinerância são processos de democracia, autonomia e confiança, que concretizam, em
alternância, estes dois tipos mediação.
Doravante, a conceção das oficinas, das visitas e as opções inerentes ao ato de
classificar e de expor os objetos no Museu são orientadas por esse entendimento bem
definido e diferenciado de mediação. Neste sentido, defendemos a existência de um
museu que se ative através da intervenção do visitante e que abra caminho para que a
resposta do público ganhe corpo e sentido dentro do museu.
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PARA

ALÉM DA HISTÓRIA: SOBRE A EXPOSIÇÃO

“OBJETOS

ESTRANHOS: ENSAIO DE

PROTO-ESCULTURA”
Em 2012 abriu, na cidade de Guimarães, o Centro Internacional das Artes José de
Guimarães (CIAJG), com o objetivo de fazer dialogar a coleção constituída pelas obras
do artista José de Guimarães1 – composta essencialmente por objetos provenientes
de África, Ásia, México e Brasil – com obras de arte contemporânea. Desde essa data,
o CIAJG não tem parado de apresentar propostas expositivas inovadoras,
acompanhadas de um programa paralelo igualmente relevante, sedimentando-se
como uma das mais pertinentes instituições museológicas portuguesas na atualidade.
O presente texto debruça-se sobre uma das exposições aí ocorridas em 2017 –
“Objetos estranhos: ensaios de Proto-escultura” – com o intuito de demonstrar como
se operou nesta exposição uma forma singular de democratização no/do museu de
arte.
Com curadoria de Fernando Marques Penteado e Nuno Faria, esta exposição
constituiu-se como um ensaio sobre a ideia de escultura, fazendo coexistir no mesmo
espaço objetos de origens e contextos muito distintos, que iam do património popular,
arqueológico e religioso à arte naïf e contemporânea. Recorrendo à coleção do próprio
CIAJG e a outros museus da região, a exposição apresentou ex-votos em cera,
fragmentos arqueológicos, santos em madeira, pinturas do artista popular Mestre
Caçoila, arte africana, escultura contemporânea, entre outros objetos nem sempre
identificáveis (pelo menos, num primeiro olhar).2 De facto, deparámo-nos, como referia
o título, com um conjunto de “objetos estranhos”, quer pela impossibilidade de
reconhecimento de alguns (seriam feitos pela natureza ou pelo homem? Seriam
objetos arqueológicos ou artísticos? Pertenceriam ao quotidiano ou fariam parte da
instalação?), quer pela estranheza provocada pela sua justaposição, estranheza essa
1

José de Guimarães (José Maria Fernandes Marques) é um artista português nascido em 1939. Conta
com uma vasta obra de pintura e escultura, com representação em diversos museus portugueses e
internacionais. Paralelamente, mantém uma importante atividade enquanto colecionador, com destaque
para a arte tribal africana.
2 Estão disponíveis legendas para quem quiser identificar ou saber a origem dos objetos.
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que interpelava o visitante, a quem pareciamm faltar as coordenadas interpretativas
para aceder a este universo singular.
Esta exposição constituiu igualmente um lugar privilegiado para entender a
proposta curatorial do CIAJG, que assenta numa “conceção da arte como espaço de
experiência e de liberdade, não submissa à categorização da história, da forma ou do
estilo”.3 Recorrendo, entre outras referências, ao pensamento de Aby Warburg e DidiHuberman,4 o CIAJG propõe uma leitura não teleológica da história da arte, recusando
a exploração de narrativas contínuas e lineares para preferir as ressonâncias (ou, no
discurso de Warburg, as sobrevivências) entre objetos de diferentes espaços,
temporalidades e categorias. Não se tratando de uma proposta inédita – relembre-se o
debate em torno das exposições ‘ahistóricas’5 – os diferentes objetos colocados em
relação permitem, pela sua heterogeneidade, a emergência de sentidos particulares e
sempre peculiares, que uma exposição baseada em estilos históricos tende a suprimir.
Atente-se ainda nos tipos de objetos que foram colocados em diálogo nesta
exposição, e na predominância, entre estes, das “margens” da produção artística: a
arte tribal, a arte naïf ou outsider, a arte popular, a própria inclusão de objetos do
quotidiano. Ao contrário das convencionais exposições que incluem as “margens
artísticas”, em que se procura aproximar o distante e/ou familiarizar o desconhecido,
esta exposição operou uma inversão, onde, de facto, até os objetos familiares nos
apareciam como estranhos. Em vez de um processo de familiarização, a exposição
encenou o estranhamento, baseado, sublinhe-se, em relações não hierárquicas entre
os diferentes objetos.6 Percorrer esta exposição foi aceder a um território onde a
classificação ainda não tinha lugar, e onde as hierarquias vigentes no “mundo exterior”
– que informam as relações entre arte e não arte, entre a produção contemporânea e
a popular, entre a arte e o objeto arqueológico – estavam ausentes. Paradoxalmente,
é através da ausência de coordenadas7 (que ligariam os objetos aos seus contextos)
que se operou um movimento de democratização entre os diversos objetos e as
diferentes formas artísticas, já que todos foram colocados numa relação horizontal.
Trata-se, como é referido no título da primeira exposição do CIAJG, de operar num
universo que está “para além da história”, que, ao contrário do que acontece na maior
3

Citação retirada do website do CIAJG, disponível em http://www.ciajg.pt/_missao.
Didi-Huberman (1953-) tem-se ocupado em pensar as imagens não unicamente no seu aspeto estéticoformal, mas de um ponto de vista antropológico. Recorre frequentemente ao trabalho de Aby Warburg
(1866-1929), nomeadamente ao seu Atlas Mnemosyne, para reclamar um novo modelo para a história da
arte, baseado na ideia de sobrevivências e ativações do passado no presente (Didi-Huberman, 2013).
5 A este respeito, ver Meijers (2005).
6 Ainda que o projeto curatorial do CIAJG esteja presente em diversas exposições, foi nesta que encontrei
uma melhor concretização. A rigidez da montagem das coleções africana e pré-colombiana não permite a
emergência da relação horizontal entre os objetos que aqui se elogia.
7 A maior parte das exposições etnográficas tende, pelo contrário, a sublinhar a relação dos objetos com
os seus contextos de origem.
4
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parte dos museus, não assenta numa relação linear dos objetos com os seus
referentes espaciotemporais. Inaugurou-se, assim, pelo menos em Portugal, uma nova
relação entre o centro artístico – a arte ocidental erudita – e as suas periferias, nas
quais as segundas não se subordinam às primeiras. Democratizar o museu de arte é
questionar o lugar hierárquico de certas práticas artísticas sobre outras, abrindo-se
espaço à emergência de novas relações e novos sentidos entre diferentes objetos e
práticas artísticas. É isso que esta exposição alcançou exemplarmente.

IMAGEM I – Vista da exposição “Objetos estranhos: ensaio de Proto-escultura”
Fonte: © Paulo Pacheco; imagem gentilmente cedida por CIAJG (2017).

IMAGEM II – Vista da exposição “Objetos estranhos: ensaio de Proto-escultura”
Fonte: © Paulo Pacheco; imagem gentilmente cedida por CIAJG (2017).
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IMAGEM III – Vista da exposição “Objetos estranhos: ensaio de Proto-escultura”
Fonte: © Paulo Pacheco; imagem gentilmente cedida por CIAJG (2017).

MARIA MANUELA RESTIVO
Instituto de Sociologia, Faculdade de Letras da Universidade do Porto
Via Panorâmica, s/n, 4150-564 Porto, Portugal
Contacto: mariamanuelarestivo@gmail.com

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Didi-Huberman, George (2013), Atlas ou a Gaia Ciência Inquieta. Lisboa: Kkym.
Meijers, Debora (2005), “The Museum and the ‘Ahistorical’ Exhibition”, in Bruce W. Ferguson;
Reesa Greenberg; Sandy Nairne (orgs.), Thinking about Exhibitions. London/New York:
Routledge, 5-14.

179

Editada pelo Centro de Estudos Sociais desde 2008,
a e-cadernos CES é uma publicação eletrónica, disponível em
https://journals.openedition.org/eces, com arbitragem científica
que visa promover a divulgação de investigação avançada
produzida no âmbito das ciências sociais e humanas,
privilegiando perspetivas críticas e inter/transdisciplinares.
A e-cadernos CES dissemina textos resultantes de conferências,
seminários e workshops, assim como textos de pesquisas
efetuadas no âmbito de programas de formação avançada e
de projetos de investigação científica.

www.ces.uc.pt
Colégio de S. Jerónimo
Apartado 3087
3000-995 Coimbra, Portugal
Tel. +351 239 855 570 Fax. +351 239 855 589

