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RESUMO

O objetivo desta pesquisa é expor a minha observação a live exibida no dia 26 de

novembro de 2020 do projeto “Bonde da História” do Museu Histórico Nacional (MHN) e

apresentar algumas problematizações atuais sobre decolonialidade nos museus. Inicialmente a

pesquisa seria feita no MHN, no Rio de Janeiro, presencialmente, onde eu estudaria a

presença negra no acervo da instituição com o intuito de buscar compreender como o museu

reformula suas narrativas diante das críticas pós-coloniais. Parto da análise do projeto “Bonde

da História”, criado pelo Núcleo de Educação do museu, que tem por finalidade apresentar

uma visão crítica da história através de visitas mediadas. Contudo, com o início da pandemia

em março de 2020, fui obrigada a reformular as minhas ideias e métodos de trabalho. Optei

por uma etnografia online e assim através de vídeos e análise de redes sociais, caminho para

construir uma pesquisa voltada para o tema inicial, focando principalmente sobre o olhar da

instituição a cerca deste assunto, utilizando o conceito de “ilusão museal” de João Pacheco de

Oliveira como embasamento teórico da análise.

Palavras-chave: antropologia dos museus, Museu Histórico Nacional, decolonialidade,

representação negra
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INTRODUÇÃO

Desde o século XIX, os grandes museus são símbolos da construção da identidade

nacional e contribuem para o imaginário “ideal” de sociedade. Desde a sua origem pautados

pelo ponto de vista colonizador, os museus se preocuparam em expor apenas uma versão dos

fatos, conduzindo assim a visão da sociedade sobre nossa própria história. O Brasil foi um

país construído através de suor indígena e sangue negro (podendo também, infelizmente, ser

vice-versa), e por isso a visão do colonizador sobre quem somos deveria ser a parte mais

insignificante de nossa história. Porém, parafraseando George Orwell, a história é contada por

aqueles que no fim ainda embainham a espada.

Sendo o museu referência de narrativa histórica no Brasil, o Museu Histórico Nacional

(MHN), carrega a responsabilidade de expor a história da nação em seus variados pontos de

vista e relatos. Contudo, como dito sobre os museus, por muitos anos conduziu apenas um

modo de olhar a sua exposição e por consequência deu voz apenas quem já gritava. Com a

chegada do século XXI, temos um vislumbre de esperança para as mudanças necessárias de

mentalidade e diegese que ocorrem primeiro nos corredores das Academias brasileiras e

depois invadem os grandes museus nacionais, incluindo o MHN.

Partindo da proposta decolonial de Bruno Brulon, minha pesquisa tem o objetivo de

analisar a presença negra do acervo exposto do Museu Histórico Nacional a partir do projeto

“Bonde da História” que trabalha com a visão crítica da narrativa exposta no museu.

Inicialmente, meu intuito era partir de uma análise presencial e acompanhar as visitas

juntamente com os educadores do museu, contudo fatores externos me obrigaram a adaptar

minhas ideias para a nova realidade que se instaurou no mundo.

Em 31 de dezembro de 2019, em Wuhan, na província de Hubei, República Popular da

China, foi reportado o primeiro caso de Covid-19, uma grave doença respiratória causada pelo

vírus SARS-CoV-2. Acredita-se que sua origem seja zoonótica, pois os primeiros casos

tinham fortes ligações com o Mercado Atacadista de Frutos do Mar de Huanan onde também

eram vendidos animais vivos. Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde,

declarou o surto, pandemia. Em 03 de agosto de 2021, data em que essa pesquisa foi feita,
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pelo menos 198.234.951 casos da doença foram confirmados ao redor do mundo, com cerca

de 4.227.359 óbitos confirmados.1

E assim, de repente, fomos obrigados a permanecer em casa por uma questão de saúde

pública tornando o processo de iniciação ao campo que já é por si só estressante e

complicado, ainda mais desafiador. Inicialmente me permiti pensar que seria temporário,

então comecei a escrever a parte teórica e compilar a bibliografia que eu utilizaria

gradativamente. Mas meu objetivo era claro, adiar o máximo possível o início da análise de

campo, na esperança de que tudo voltasse ao normal rapidamente.

Como estudante de graduação em Antropologia, li muito a respeito das viagens de

trabalho de campo de autores clássicos e contemporâneos, analisei e estudei suas notas

mediante as observações, além de suas experiências vivenciadas com seus interlocutores, e

por esse motivo me senti uma fraude ao “ousar” começar uma análise antropológica a partir

da tela de um computador. Nesse momento, uma crise de método e veracidade me fez retesar

e querer adiar o máximo possível cada passo da pesquisa, mas eu tinha prazos e a situação

pandêmica parecia estar longe do fim, portanto era necessário, o quanto antes, a

desconstrução do fazer antropológico em mim.

A teoria não é nada sem a metodologia, pois esta é a sua legitimação. Independente do

autor que a desenvolveu, da sua origem ou do seu objetivo, é através do método que

comprovamos a utilização empírica da teoria, para assim atribuir teor científico a mesma

(CANO, 2012). Não há pesquisa, sem estudo do método, pois é por ele que as informações e

relatos ganham forma, ideias são comprovadas e geram base para serem repassadas a diante.

A metodologia aplicada deve sempre seguir a linha mais adequada para a pesquisa e a

pretensão para com ela, e nunca as preferências do pesquisador e as bases de uma pesquisa

anterior, apenas por ser mais prático e confortável.

O ensino sobre as metodologias em Ciências Sociais tem uma grande parcela de culpa

sobre essa fuga para o método conhecido. O meio acadêmico foca seu olhar para a exposição

e debate da metodologia e ideias existentes, principalmente de autores clássicos, sem

contrabalancear com o impulso para a criação de novas metodologias. Existe um grande

1Coronavirus disease (COVID-19) Pandemic. Organização Mundial de Saúde. Disponível em:
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019. Acesso em: 03/08/2021.
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reforço acerca da base teórica ao mesmo tempo em que a demonstração e repasse de técnicas

é deixado de lado. Assim, ao se depararem com seu primeiro contato com o trabalho de

campo, os novos pesquisadores, como eu, se sentem perdidos e presos em labirintos, mas com

uma excelente carga teórica. Tal problemática é causada também pela grande valorização que

existe no meio das Ciências Sociais de forma geral, aos seus sapientes alunos e pesquisadores,

com uma notável eloquência e nem sempre àqueles que constroem uma excepcional pesquisa

empírica (CANO, 2012). Formando assim pesquisadores que sem querer caem no erro de

reestruturar e redefinir partes seletas dos saberes de outras ciências, gerando uma variedade

do mesmo.

Minha pretensão não é questionar a demanda teórica, nem sua carga, mas sim levar a

reflexão sobre a verdadeira posição que deveria ocupar em âmbito acadêmico e etnográfico.

Atentar ao recém-pesquisador para tomar para si sua pesquisa e estudo, baseando, é claro, nas

teóricas clássicas, mas formar suas próprias opiniões e caminhar para algo novo. O ensino

antropológico deve preparar seus alunos para refletir acerca de perguntas feitas hoje, elaborar

novos métodos condizentes com os questionamentos atuais e conseguir colocá-los em prática

a partir de técnicas discutidas e debatidas tanto na prática quanto em sala de aula. Para que ao

iniciarem suas próprias pesquisas, os estudantes não se limitem a algumas poucas técnicas

conhecidas e métodos que não condizem com seus estudos.

Os autores clássicos deixaram seus escritos como base teórica para que novas ideias e

formulações fossem criadas para dar continuidade a Antropologia, e não como um manual de

regras. Para que haja uma maior profundidade na pesquisa é necessário que o método

etnográfico fuja completamente de uma orientação definida previamente, mas que seja

coerente com sua pesquisa, seus objetivos e seus interlocutores.

Nesse período de pandemia, a internet foi uma forte aliada para a continuidade das

pesquisas e o andamento das análises etnográficas. Dessa forma, o MHN dando

prosseguimento ao projeto “Bonde da História” preparou uma visita guiada virtual às

exposições da instituição com o intuito de mostrar e debater a presença negra no acervo,

através de uma live no Youtube . E foi através dela, principalmente, que eu guiei a minha2

pesquisa e análise. Entendendo as minhas limitações, inclusive o acesso direto aos

2 Para acesso a live: (9) Bonde da História - A presença negra no acervo do MHN - YouTube
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interlocutores, essa pesquisa está direcionada para a descrição dessa visita guiada virtual, as

problemáticas que surgiram ao longo dela e minhas observações a respeito dos comentários

feitos pelos "espectadores" no chat da live.

O Museu Histórico Nacional é o museu de história mais importante do Brasil,

localizado na cidade do Rio de Janeiro e conta com mais de 250 mil itens em seu acervo.

Criado em 12 de outubro de 1922, o MHN passou por várias reformulações ao longo dos

anos, sendo uma delas a criação do projeto “Bonde da História''. O projeto criado pelo Núcleo

de Educação do museu teve início em 2016 com o objetivo de criticar a visão da história

apresentada no próprio museu através de visitas mediadas pelos próprios educadores da

instituição.

“Musealizar é uma forma de construir consenso sobre o valor e sobre a matéria, se

percebemos que os museus são instituições organicamente ligadas às sociedades.” Essa frase

de Bruno Brulon (2020:3) explicita a grande responsabilidade social em que os museus se

encontram. Portanto, buscar uma forma de se descolonizar é crucial para alcançar uma

sociedade mais justa, democrática e tolerante.

Dessa forma, pretendo analisar a proposta do Museu Histórico Nacional em criticar a

si mesmo e sua visão homogênea da história brasileira guiando os visitantes em suas

exposições. Através de objetos que foram identificados como parte do acervo negro na

reserva técnica pela historiadora Aline Magalhães e outros que já faziam parte da exposição

permanente do museu, o projeto “Bonde da História” na visita “Presença Negra no Acervo do

MHN” tem a intenção:

[...]não apenas de valorizar este legado, mas de trazer uma nova perspectiva crítica sobre este acervo,
revelando a forma como entra para o museu e também como ele pode ser útil para que os visitantes
terminem a visita se questionando sobre o racismo e a condição dos negros na sociedade brasileira
atual. (Magalhães, 2020)

Minha pesquisa se baseia, principalmente, na análise e descrição da visita virtual

guiada transmitida no dia 26 de novembro de 2020 no canal do Museu Histórico Nacional no

Youtube. As falas institucionais foram retiradas do site oficial do museu, dos textos e legendas

da visita virtual disponíveis na plataforma Google Arts & Culture e do artigo publicado pelas

funcionárias do Museu Histórico Nacional acerca das ações educativas do museu intitulado

10



“Notas sobre a Diáspora Africana na exposição e nas ações educativas do Museu Histórico

Nacional”.

No capítulo 1, farei uma breve historicização do museu ao redor do mundo, além de

algumas problemáticas que foram surgindo conforme a passagem dos anos e as reformulações

que foram sendo feitas conforme as mudanças na sociedade, além de abordar sucintamente o

papel da Antropologia nesse processo a partir de pontos levantados por Krzysztof Pomian,

Regina Abreu e Nélia Dias. Complemento explicando como se deu esse processo no Brasil,

apoiado pela historicização feita por Lília Schwarcz e Bruno Brulon.

No capítulo 2, abordarei como os museus e o ideal de nação se entrelaçam e interferem

um ao outro partindo das análises de João Pacheco de Oliveira, ademais trago o conceito de

decolonialidade a partir de Bruno Brulon e museus como zonas de contato exposto por James

Clifford fazendo um paralelo com as ideias de museu do “Outro” e museu de “si” feitas por

Benoît de L’Estoile.

No capítulo 3, abordo brevemente a história do Museu Histórico Nacional e inicio a

descrição e análise da visita guiada virtual da “Presença Negra no Acervo do MHN”

promovido pelo projeto “Bonde da História”. Nesse capítulo me baseio na historicização feita

por Regina Abreu, Wlamyra Albuquerque e Helena Souza. Utilizo o artigo de Aline

Magalhães, pesquisadora no Museu Histórico Nacional em parceria com três educadoras do

MHN responsáveis pelo projeto abordado, além do conceito de “ilusão museal” exposto por

João Pacheco de Oliveira.
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CAPÍTULO 1: O MUSEU EM SEU CONTEXTO HISTÓRICO

1.1: O Museu no mundo

Desde os túmulos na China Antiga, passando ao templo das Musas na Grécia Antiga,

aos monarcas da Europa medieval, as relíquias sagradas guardadas pela Igreja até chegar aos

museus, tais como conhecemos hoje, o homem sente a necessidade de acumular e expor

objetos pelos mais variados motivos ao longo da história (POMIAN,1984). Seja para facilitar

a sua passagem para o mundo dos mortos, entregar aos deuses oferendas, demonstrar poder e

conhecimento ou até mesmo para contar sua versão dos fatos, as coleções, hoje museais,

moldam e redefinem conceitos da sociedade, dita moderna. Com a descoberta do Novo

Mundo, o colecionismo europeu ganhou nova forma com os objetos recolhidos nas Américas.

Para eles, as culturas lá encontradas estavam fadadas ao desaparecimento, sendo assim, cabia

aos exploradores e cientistas, resguardá-las do tempo.

Desde a Renascença e se consagrando pós-revolução francesa, o movimento científico

e a necessidade de memória ganharam força fazendo com que algumas cidades como Turim,

São Petersburgo, Veneza, Florença e Paris criassem espaços como Arquivos Nacionais para

preservar seu passado. Na França, esse espaço foi criado em 07 de setembro de 1790, mas

sendo aberto ao público apenas em 25 de julho de 1974, até o Vaticano dispõe de seus

arquivos secretos para o público em 1881, por ordem do papa Leão XIII. Tal fenômeno

acendeu ainda mais o desejo de criação de diversos museus, sendo nesse momento com um

teor basicamente rememorativo, como o Louvre em 1773 e o Museu do Prado em 1783,

dando início a era dos museus nacionais. Contudo nesse período, no final do século XVIII,

esses espaços eram vistos principalmente como “gabinetes de curiosidade”, onde objetos de

variados temas eram expostos ao olhar, em vez de instituições científicas de pesquisa e ensino

(SCHWARCZ, 1993). Sendo assim os primeiros lugares vistos como o que chamamos hoje de

museu, eram sobre a nação, a preservação de sua própria história e um compilado de objetos

inusitados.

Para exemplificar esse movimento, o Museu do Louvre criado durante a Revolução

Francesa tinha o intuito de guardar os tesouros da Coroa, além dos bens conquistados por

Napoleão. O objetivo era transferir a “arte francesa” de propriedade exclusiva da realeza para

expô-la à admiração da população. Tal ação não foi exclusividade da França, outras
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revoluções europeias fizeram o mesmo, trazendo democracia ao acesso dos tesouros

nacionais. (SCHWARCZ, 2001).

A partir de meados do século XIX a criação e democratização do acesso a esses

espaços começou a acelerar por toda a Europa. Na França abre-se em 1833 o Museu de

Versailles por Luís Felipe I; o Museu de Clunye e o Museu de Saint-Germain por Napoleão II

em 1862. Na Alemanha criam-se o Museu de Antiguidades Nacionais de Berlim em 1830 e o

Museu Germani de Nuremberg em 1852. Na Itália temos o Museu Nacional de Bargello em

1859. Nos países escandinavos, temos os museus de cultura popular, como o da Dinamarca

em 1807; o da Noruega em 1828; o da Finlândia em 1849 e o da Suécia em 1891

(SCHWARCZ, 2001). Há ainda muitos outros não mencionados, mas o intuito é mostrar o

conjunto desse momento específico de âmbito comemorativo, que representava um elemento

essencial para a identidade coletiva e individual do conceito de nação.

No final do século XIX, o que era chamado genericamente de “museus” começou a se

subdividir. A partir desse momento temos os museus de história natural, com o intuito

científico e propagação do conhecimento e os museus de arte com exposições para a

admiração do belo. Embora possa parecer uma divisão simples e bem estabelecida, ainda hoje

podemos ver vertentes de debates sobre o que poderia se encaixar como “arte”. Por um lado,

sabemos que uma das características do museu é tornar seus objetos expostos atrativos, seja

por meio da luz, da forma de exposição ou outros, portanto, mesmo que de alguma forma,

todo museu é de arte (DIAS, 2007). Sendo então assim, mais difícil estabelecer os limites para

os museus de história natural e o que hoje conhecemos como os museus etnográficos, que por

sua vez se concentram nas relações do objeto com o indivíduo e na pluralidade de significados

que eles podem ter. Mediante essa divisão, etnógrafos buscavam lugares distintos onde seus

objetos poderiam ser expostos, pois para eles, não tinham nada de belo e sim, serviam para

instruir. Dessa forma, nesse período podemos dividir os museus em dois: aqueles que

tratariam de “obras estéticas” e aqueles que lidariam com “artefatos científicos e culturais”.

(SCHWARCZ, 2001).

Os museus etnográficos entram nesse contexto como mais uma subdivisão,

organizando-se como “instituições consagradas à coleção, preservação, exibição, estudo e

interpretação de objetos materiais”. (SCHWARCZ, 2001:33) Dessa forma, eles moldaram o
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que mais tarde os antropólogos chamariam de cultura material, voltados para a vida do

“outro”, “cuja similaridade ou diferença é constantemente coletada, classificada, comparada e

observada”. (SCHWARCZ, 2001:33) O primeiro e maior espaço com essas características foi

o British Museum, fundado em 1753, inicialmente com o acervo conquistado pelas expedições

do Capitão Cook, separados por departamentos como Mapas, Manuscritos, Globos e

Desenhos, entre outros. Mas como dito anteriormente, o movimento se amplia no século XIX,

onde vários museus e sociedades de cunho etnológico são criados não só na Europa, como

também em Nova York em 1842. O período de crescimento se segue em 1890, quando as

instituições vão alcançando um caráter mais profissional com empreendimento de pesquisas

mais específicas, tornando o ofício do antropólogo vinculado à relação empregatícia nos

grandes museus.

A antropologia sempre esteve intrinsecamente ligada aos museus, afinal ela como

disciplina surgiu dentro das instituições museais. Iniciando com os museus de história natural

e a antropologia evolucionista, o conceito de raça permeava os âmbitos da sociedade

acadêmica e letrada do século XIX refletindo assim diretamente nestas instituições. Cabia aos

antropólogos reduzirem as sociedades a parâmetros biológicos, sendo o conceito de raça

definidor para a diferença entre os homens, tornando a análise de ossadas humanas e

ornamentos culturais do Novo Mundo como indícios da “não-civilidade”. Ainda que os

caminhos da antropologia e da museologia estivessem interligados, não era de todo pacífico,

pois as discussões entre o que se deveria ou não entrar em um museu dominou a esfera dessas

entidades (DIAS, 2007), sendo discutidas até hoje.

No século XX, principalmente na segunda metade, vemos uma mudança significativa

no modo como os cientistas encaram as sociedades de vários pontos do mundo. Com o

declínio da antropologia física e a ascensão da antropologia social ou cultural, os museus

europeus já estabelecidos com esse cunho foram aos poucos se tornando etnográficos,

abrigando assim, objetos obtidos com os trabalhos de campo. Nesse novo momento da

história antropológica, o conceito de cultura substitui o conceito de raça e assim, o objetivo

das coletas passou a ser a defesa da singularidade das culturas e a importância de preservar as

diferenças culturais (ABREU, 2009). Entretanto, os museus etnográficos foram sendo
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construídos baseados na supremacia do Ocidente, construindo imagens e apresentações que

justificavam e validavam o experimento colonial.

O ideal antropológico da época de se colocar no lugar do outro e olhar o mundo com

seus olhos, ganhou ainda mais força na Europa pós-Segunda Guerra Mundial, onde a

xenofobia matou milhões de pessoas. Os grandes museus nacionais de caráter antropológico

ou etnográfico eram ferramentas de políticas públicas e de propagação de ideias que visavam

atingir a massa em busca de mudança na mentalidade ainda arraigada de preconceito, tinham

o objetivo de apresentar a diversidade das culturas e ir à contramão dos museus de história

natural, embora o caminho total de dissociação fosse longo e complexo. Com o passar do

tempo, tais museus foram se firmando nas academias e centros de pesquisa universitária.

Um dos museus mais importantes desse período foi o Museu do Homem, aberto em

Paris nos anos 1940-1950 e que tinha o propósito de difundir o conceito de cultura, encorajar

a relação e compreensão de diferentes povos do mundo, principalmente os mais prejudicados

com as interpretações da antropologia física, entendendo que a percepção de civilização

deveria enfim ser aplicada no plural. Contudo, as críticas a ele são as mais variadas, por um

lado há quem apoiasse a sua iniciativa como um reflexo dos ideais imaginados pela UNESCO

(Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura), mas por outro lado,

alguns viam o ideal camuflado de ideias políticas muito “românticas” que tinham o intuito de

mascarar a brutalidade da dominação colonial com a máscara de harmonização de todas as

culturas, pensando-as como uma só. Sendo assim, o Museu do Homem surge como uma

ferramenta de afirmação e ao mesmo tempo, relativização da civilização ocidental. Trazendo a

nós, a necessidade de criticar veemente a ideia de uma homogeneização de culturas, pois ela

por si só é antônima a do respeito às diferenças culturais.

Nas últimas décadas do século XX os antropólogos se depararam com uma mudança

que afetou diretamente suas relações com os museus, pois com o processo de globalização

atingindo as sociedades ditas complexas, as mudanças foram se intensificando. Muitos desses

grupos, por sua vez, se organizaram e se fortaleceram em volta de seu orgulho pelo

pertencimento étnico, seus interesses em preservar suas origens e culturas e assim, se tornar

donas definitivamente de como suas próprias histórias são passadas.
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1.2: O Museu no Brasil

Principalmente no início do século XIX, o Brasil vivenciou uma grande excursão de

pesquisadores naturalistas italianos, espanhóis, franceses e alemães. Partindo da ideia de

“salvar” as culturas que aqui existiam abastecendo enormes coleções nas áreas da zoologia e

botânica (ciências muito valorizadas na época), além de arqueologia, antropologia e etnologia

(SCHWARCZ, 2001). Tais naturalistas acreditavam que por conta da iminente e indubitável

extinção desses povos, as peças que contariam sua cultura e história estariam melhores

preservadas nos museus metropolitanos. No que diz respeito ao governo e instituições

brasileiras não havia o interesse genuíno, nem recursos para financiar expedições, portanto

toda a produção e divulgação da ciência eram feitas por estrangeiros.

Entretanto, essa visão tende a se alterar a partir da década de 1870, quando as teorias e

pensamentos evolucionistas e naturalistas começam a circular no meio dos intelectuais

nacionais. Esse movimento culmina em altos de impulsão do conhecimento científico no

Brasil como a criação do Museu Paraense fundado por Emilio Goeldi em 1885; nas mudanças

ocorridas no Museu Paulista com a nomeação de Hermann Von Ihering para a direção em

1893; a reorganização do Jardim Botânico através de Barbosa Rodrigues; a impulsão do

Museu Nacional por Batista Lacerda feitas ao longo de 20 anos (1895-1915), entre várias

outras instituições que foram criadas ou passaram por reformas ao longo do país.

Contudo, embora o Brasil fosse palco para as coleções e matérias-primas dos museus

europeus, o país começou suas reflexões e instalação das próprias instituições bem depois,

mesmo assim quando elas foram criadas serviam como uma espécie de “pátria” para os

pesquisadores estrangeiros, além de desenvolver a recém-nascida disciplina Antropologia que

nesse momento dedicava-se a craniometria, que significa a análise e medição de crânios.

(SCHWARCZ, 2001). Entretanto, com o passar dos anos os museus foram se transformando

em instituições científicas. Os três primeiros e principais museus do Brasil têm seus anos de

fundação bem diferentes (Museu Nacional em 1818, Museu Goeldi em 1866 e o Museu

Paulista em 1894), mas tem seu ápice na mesma época que coincide com o período

demarcado por Stockig Jr. como a “era dos museus nacionais”. (SCHWARCZ, 2001)
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Ao longo do século XIX, baseando-se nas instituições científicas da Europa, o Museu

Nacional tinha o projeto de incorporar o estudo da História Natural para uma elite civilizada

entre 1830 e 1840, contudo não chegou a se concretizar até o final do século (BRULON,

2020). O Museu Paraense, entretanto, já nasceu com a finalidade de ser o primeiro

estabelecimento de ensino superior do Pará. Modificando seu foco com a chegada do zoólogo

suíço Emílio Goeldi como diretor do museu a partir de 1894, voltando-se para uma

“museologia de curiosidade” (BRULON, 2020:11) em busca de atrair um público mais amplo.

Com a saída do Império, os museus nacionais tiveram que se reorganizar para

justificar sua relevância em âmbito nacional, utilizando a curiosidade como meio de atrair o

público. Aos poucos e de modo sutil, os museus se tornaram “instituições políticas portadores

de um ensinamento para populações que não possuíam ‘instrução’” (BRULON, 2020:12),

criando hierarquias sociais que perduram até hoje, fazendo uma grande parte da população

questionar a importância dos museus para o público comum (BRULON, 2020).

Com a chegada do século XX, os museus já detinham a representação do saber sobre a

nação, exaltando os “heróis nacionais'' e apaziguando tensões políticas internas, sendo

considerado como centros produtores de saber da nação, consistindo em um desdobramento

das universidades e interesses acadêmicos. (BRULON, 2020) Contudo, passaram por

formulações para repensar seu modo de fazer ciência, pois agora olhar a fauna e a flora não

significava mais pensar sobre o homem. Cientificamente, a teoria racial já não se sustentava,

tornando assim a especialidade desses museus obsoleta (SCHWARCZ, 2001). Somente a

partir dos anos 90, começamos a perceber debates nacionais na busca de dar sentido e

entender a prática museal e o Estatuto dos Museus, anos depois desse debate começar a ser

discorrido na Europa.

Iniciado como um projeto de exaltação e reprodução do império portugues, os museus

brasileiros, por muito tempo, reproduziram as ideias hierárquicas coloniais. Ideia essa

explicitado por Bruno Brulon:

Enquanto coletava o Outro para materializar a diferença social constitutiva do Brasil, o museu e seus
cientistas musealizavam a si mesmos, reificando a relação entre sujeito e objeto como uma relação de
dominação estruturante das instituições museais do país. (BRULON, 2020:14)
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Foram necessários alguns anos, mais especificamente no final do século XX, para que

os museus nacionais criticassem suas narrativas e começassem a reformular suas versões da

história.

18



CAPÍTULO 2: PROBLEMATIZANDO O MUSEU

2.1: O colonialismo museal e seu papel no ideal de nação

“Uma sala de museu é palco para a encenação de identidades forjadas por relações
de poder sedimentadas pelo tempo desde a colonização”. (BRULON, 2020:3)

Como visto anteriormente, os museus nacionais tiveram início em meio a mudanças

significativas na sociedade, como as revoluções ao longo da Europa no século XIX,

tornando-se “lugares privilegiados onde as nações em formação se tornavam materialmente

acessíveis”. (OLIVEIRA, 2019:7). Com o processo de formação nacional, os museus

serviram para reduzir as narrativas sobre a sociedade e sua construção em uma única,

afirmando a necessidade do apagamento da diferença em prol de sua própria existência. Para

tal empreitada, diferentes intelectuais e cientistas debatiam sobre qual caminho deveria ser o

mais condizente para se tornar único, sendo escolhidos o “branqueamento das populações” e a

“teoria das raças” para tomarem frente das representações estampadas nos museus

(OLIVEIRA, 2019). Temos agora a celebração do fim da diferença, com ações cada vez mais

significativas para abafar a existência do que fugia da frente única escolhida para os museus.

Com esse processo, o “exótico”, o “outro” foi exposto no museu como algo com fim iminente

e celebrado, tornando o espaço um lugar de espólios de guerra e evidências de populações

dizimadas. Dessa forma, uma grande característica dos museus coloniais se tornou a

exposição de objetos de forma “agradavelmente” estética, indiferente ao seu contexto político

e, em muitos casos, histórico.

Não coincidentemente, a segunda metade do século XIX e as primeiras décadas do

século XX foram marcadas pela consolidação dos museus nacionais e a máxima expansão de

seus acervos, pois ultrapassou-se o papel da curiosidade para a completa aversão aos “outros”,

criando espaços onde a concepção do selvagem foi explorada ao seu máximo. Esses museus

nacionais se tornaram lugares de memória que celebravam a superioridade do Ocidente

europeu, além de produzir narrativas que legitimam o colonialismo e invisibilizam conflitos e

resistências. Logo, podemos perceber que o conhecimento fabricado pelos museus neste

período tinha um propósito onde a ideia de civilização delineava hierarquias sociais e

distinções culturais baseado em definições políticas do mundo colonialista (BRULON, 2020).

Portanto, por enquanto, ainda podemos chamar tais espaços de “museus coloniais”.
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Contudo temos uma reviravolta na virada do século XX para o século XXI com a

eclosão de museus por todo o mundo, inclusive aqui no Brasil. Mas os espaços que antes eram

dominados pelos Museus Nacionais, de História Natural e Históricos passaram a ser

disputados com os museus comunitários, ecomuseus, museus indígenas e muitas outras

atribuições étnicas e populares. Pois, neste momento não se torna aceitável uma representação

da nação branca, europeizada e homogênea. Portanto, no século XXI houve uma grande

reivindicação dos “grupos subalternizados” em expor sua narrativa para a importância da

construção nacional (OLIVEIRA, 2019), utilizando seus direitos e formulações culturais

como mecanismo para o Estado ser responsável por ouvi-los e validar seus pontos de vista.

Desse modo, o conceito de homogeneidade foi invertido e a valorização da diferença passou a

ser um processo fundamental para expor a narrativa do ideal nacional, sendo os museus

coloniais utilizados como a resolução das políticas públicas de cultura.

Contudo, temos agora um problema de extremidades. Por um lado, tínhamos um

discurso museal baseado em controle sem precedentes da representação do “outro” e por outro

há uma ideia de que apenas uma "auto representação" pode ser considerada uma narrativa

legítima. Assim como todos os extremos, ambos os lados são pensamentos perigosos. Não

podemos deixar de reconhecer os problemas existentes na criação dos museus coloniais, mas

isso não quer dizer que devemos extingui-los. Da mesma forma que protegê-los e valorizá-los

não significa apagar ou desvalorizar as iniciativas de grupos étnicos e populares. Partindo

desses pontos, podemos pensar em como o modo como “outro” foi, e em muitos casos ainda

é, exposto nos grandes museus coloniais influencia a narrativa contada e recontada da nação.

A primeira problemática no modo de exposição do “Outro” seria a chamada

“vitrinização” que seria quando o colocamos fora de sua existência em condições reais e o

enquadramos em ideias criadas para ficar belas em vitrines (OLIVEIRA, 2019).

Transformando os objetos em “cenográficos”, criados para dar vida a um personagem

idealizado. Expondo peças muitas vezes fora de seu contexto real, vemos então, o “outro”

apresentado como um ser domesticado pelo mundo colonial, seres à beira da extinção ou

mortos, distantes no tempo e espaço. Afinal, a ideia de um “Outro” preso no tempo viabilizou

o discurso civilizatório europeu e ratificou o projeto colonial.
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O que nos leva ao processo de museologização que ao transformar os objetos em

vitrines, os tirou do contexto real, além de omitir seus verdadeiros significados para os grupos

e populações representadas. “Ou seja, a representação engendrada pelos museus, a ‘ilusão

museal’, os toma como se fossem ‘fósseis vivos” (OLIVEIRA, 2019:12). Formular e analisar

críticas ao processo de museologização é um dos desafios do modo de pensar dos museus

contemporâneos, pois a partir daí é necessário levar em consideração as múltiplas narrativas

contadas por eles sobre eles. Não de uma forma em que seus pontos de vista sejam apenas

elementos considerados ou até baseados para criação de nossas próprias elaborações teóricas e

vislumbre museal, mas uma construção mútua de conhecimento e exposição.

O antropólogo estadunidense James Clifford (2003) preocupado com a divisão de

objetos etnográficos entre o museu de Belas Artes e as coleções antropológicas dos museus

etnográficos aponta para o problema ao trabalhar com as extremidades. Pois, ao expor um

objeto como artefato de arte, se deprecia seu valor, funcionalidade ou atribuição para o grupo

que deveria representar, além de menosprezar as relações que podem estar contidas no objeto.

A autenticidade das obras sendo de arte ou etnográficas dependem de momento político, o

modo como encaram o passado e as novas formulações de futuro. Sua sugestão é a análise

histórica profunda e uma investigação detalhada onde se faz conhecer o caminho percorrido

pelo objeto até alcançar sua individualidade. Sabemos que não é uma tarefa simples, devido à

dimensão das coleções dos museus etnográficos, porém pode ser uma das únicas opções

viáveis para ser justo com artefatos que nada tem de simplório.

Partindo dessa mesma visão, o antropólogo brasileiro João Pacheco de Oliveira (2007)

afirma que é necessário uma historicização intensa, onde há uma combinação de etnografia e

pesquisa histórica sobre a origem e a vida desses objetos que restabelecem grandes lutas de

força e classificação necessárias para a real compreensão, para assim desvendar muitas

histórias que foram apagadas ou esquecidas, além das pluralidades de suas inclinações.

Ambas as ideias se relacionam com o conceito de ilusão museal, mencionado acima,

peças sem história e contexto, além do jogo de práticas e significados por meio da relação que

as peças devem ter com os temas políticos e as sociedades vivas. Os museus criaram a ilusão

de um mundo mais adequado e abstrato, retirando os objetos de contexto e reorganizando no

que foi definido de antemão hierarquicamente. As coleções criadas foram montadas de tal
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modo que a realidade foi suprimida e substituída pela conveniência das classificações

institucionais. Há um jogo de significados que deveria ser bem trabalhado e exposto, de modo

que o museu não se transforme em mero espaço demonstrativo ou simplesmente um museu de

arte. Não se pode ignorar a história por trás das peças para que os objetos apareçam mais

atrativos, assim como não se pode esquecer e apagar como elas foram parar naquele espaço, o

modo como foi passado para pesquisadores e antropólogos ao longo da história.

Ainda que haja uma transformação no status dos objetos etnográficos para peças de

arte, ainda carregariam fortemente sua relação arte-cultura. Utilizando o exemplo dado por

Clifford, embora as pinturas haitianas tenham conquistado seu espaço no ramo da arte, elas

são conhecidas por serem feitas por haitianos. Não há dissociação da arte com o seu viés

cultural, ao contrário de Picasso, por exemplo, que não é exatamente conhecido – e valorizado

- como um “pintor espanhol” (CLIFFORD, 1994). Sendo assim, não importa a transição

obtida pelos objetos etnográficos, pois seu caráter cultural sempre pesará no modo como será

visto pelas instituições. Isso está diretamente relacionado com o modo como enxergamos os

povos que fabricaram as peças, afinal os objetos “religiosos” adquirem novos significados e

formulações, dependendo da “religião” ao qual se refere, até porque o significado de “arte

sacra” não abrange todos os sagrados.

Estender nossos conceitos de cultura e arte, que ainda não estão perfeitamente

definidos e possivelmente nunca estarão, aos povos e objetos não ocidentais é impossível

porque mostra uma tentativa de encaixá-los em um padrão que não é reconhecido por eles.

Assim, impomos nossas formulações a grupos que não as entendem, nem se interessam, pois

possuem suas próprias. Traduzi-las e aceitá-las seria mais adequado para aqueles que se

propõem a respeitar e propagar as diferenças culturais.

Ao trabalhar com “reelaborações da memória” devemos ter o cuidado ao afirmar

padrões únicos e imutáveis para aqueles grupos, pois podemos acabar os tornando simplistas,

sem levar em consideração o fato de a cultura ser viva e, portanto, está sempre em

movimento. Embora, isso não rebaixe a importância do processo de historicização que deve

ser feito com os objetos disponíveis em acervo para que se possa construir formatos mais

democráticos e plurais da representação poderosa dos museus.
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Os museus coloniais são políticos, contendo suas permissões de existência e influência

social interligado ao contexto político, aos ideais de nação e compreensão da cultura. Tais

museus eram lugares públicos de exibição da hierarquia social que reafirmavam o tempo de

exclusão. Mas para uma mudança genuína e eficaz é necessário não só uma “substituição de

curadores” e sim, uma mudança de sujeitos, além de pensar em como os museus podem ser

utilizados como ferramenta de luta política na esfera social. Os grandes museus têm um

grande papel pedagógico sendo formadores e legitimadores da opinião pública e por isso cabe

a eles suas reformulações para fora de suas “quatro paredes”. A descolonização museal deve

ter por seu maior objetivo mudar os caminhos da instituição para que isso mude a sociedade

para além dela, para que ao final de cada visitação o público possa ser capaz, e desejar,

desconstruir a si mesmo.

Diante desses pontos levantados podemos pensar: Se os museus são ferramentas

políticas, quem as manipula? “Quem está na posição de sujeito e quem é o objeto produzido

por meio da musealização?” (BRULON, 2020:23) Está claro, que tais categorias são

situacionais, e se movimentam de acordo com os jogos de poder. Portanto, o conceito de

decolonialidade seria:

a revisão das gramáticas museais, propiciando que patrimônios e museus possam ser disputados por um
maior número de atores, materializando os sujeitos subalternizados no bojo de um fluxo cultural intenso
que leve à composição de novos regimes de valor, a partir da denúncia dos regimes de colonialidade
imperantes. (BRULON, 2020:5)

Ou seja, quando os museus reformulam as narrativas expostas que antes eram

baseadas nas hierarquias coloniais para um olhar mais amplo, exploram discursos

invisibilizados e contam a história do Brasil através de todos os seus atores. Descolonizar os

museus exige um trabalho de “arqueologia de nós mesmos” (BRULON, 2020:26), onde

reimaginamos os sujeitos expostos e o modo como o passamos para a sociedade.

Devemos colocar em pauta, então, alguns questionamentos: Como podemos

descolonizar os acervos dos museus atuais, atuando na mudança e expectativa dos visitantes

ainda carregados de etnocentrismo? Como transformar seus espaços pensados em povos

não-europeus baseados em seus próprios modos de pensar? Como dialogar com essas

populações vivas para inserir seus pontos de vista e interesses? (OLIVEIRA, 2019)
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2.2: O Museu com a missão de “dar voz”

O final do século XX e começo do XXI trouxeram novos espaços para os grupos que

antes eram estudados, como os grupos indígenas e quilombolas, por exemplo, criarem suas

próprias conclusões e pesquisas a respeito de si próprio, tornando-se sujeitos da representação

de suas práticas culturais. Somando isso com as críticas da antropologia ao modo como os

museus etnográficos retratavam o colonialismo, sendo obrigados a passar por revisões em seu

papel social, pois tais museus foram vistos como legitimadores da expansão colonial e suas

consequências com os povos dominados. Com as novas formulações, os museus (ainda não de

forma unânime) buscam "dar voz" àqueles que eram produtores dos objetos expostos, e em

muitos casos, iniciam um trabalho colaborativo entre pesquisadores que trabalham nos

museus e os produtores dos objetos expostos. Na América do Norte, por exemplo, enquanto

os museus nacionais - visto como museus dominantes - partiam de uma visão cosmopolita

baseada em um conceito nacional, os museus indígenas - dito tribais - reafirmavam a

soberania da perspectiva indígena de sua própria história (ROCA, 2015:119).

Entretanto, formar um espaço colaborativo não é uma tarefa fácil em vários aspectos.

Quando se inicia um processo de descolonização ao modo como passa as exposições e

coleções no museu, ressignificamos afirmações e apresentações muitas vezes consideradas

“herança nacional”. Admitir erros e recontar a história pode ser um movimento complicado,

pois significa desmentir narrativas que eram tratadas como fatos, recontar momentos vistos

como histórias nacionais.

Os novos espaços colaborativos formam novas perspectivas com as coleções museais

tornando assim possível o conceito explicado por James Clifford (2016) ao sintetizar museus

como zonas de contato que são instituições onde há espaço para o diálogo e para a

participação dos povos que são falados e mencionados.

[...] espaço de encontros coloniais, o espaço onde povos geográfica e historicamente separados entram
em contato uns com os outros e estabelecem relações concretas, geralmente envolvendo condições de
coerção, desigualdades radicais e conflitos irredutíveis. (apud CLIFFORD, 2016:5)

Espaços onde há uma relação mais estreita, carregadas de trocas de poder e política,

com concessões de ambos os lados. Troca esta que se torna necessária ao museu que assume a

responsabilidade de retratar um povo, uma cultura. Ser uma zona de contato está muito além

de apenas pedir opinião, que muitas vezes é recebida com reservas por já está contaminada
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por conceitos pré-estabelecidos por anos de visão colonialista, é necessário dar-lhes espaço,

ouvir e dar certa autonomia nas coleções e exposições, afinal mesmo sem perceber são

estruturas de poder que estão em xeque. Os espaços colaborativos devem formar saberes

híbridos, onde existe uma combinação de pontos de vista, criando algo único e inovador.

Quando questionamos as formas de expor uma cultura em um museu, começamos a

questionar um ponto crucial nesse desempenho: o objeto museal. O processo que transforma

um objeto em objeto de museu é complexo e, portanto, deve ser revisto diante das novas

formulações que foram surgindo. Embora não temos compilado com exatidão o significado de

cultura, principalmente por não ser algo único e universal, tentamos de todas as formas as

rotular para se adequar às novas classificações e formulações pré-estabelecidas. Questões

como qual é a atribuição de valor que transforma tais bens em objetos museais ou quem os

define como tal começaram a se propagar no meio dessas instituições. Por muito tempo,

antropólogos e museólogos definiram e redefiniram quais seriam as atribuições e definições

para um objeto museal. Contudo, ao fazer isso, “o outro” passa a ser visto a partir do “eu”, o

que torna a decisão completamente parcial e regada de problemas. Estes que já tinham sido

expostos por Clifford Geertz em seu livro “A Interpretação das Culturas” ao falar que “os

antropólogos não estudam as aldeias (tribos, cidades, vizinhanças...) eles estudam nas

aldeias”, respondendo perguntas feitas baseadas em suas perspectivas e sua visão de mundo

(mesmo que lute constantemente contra o etnocentrismo), assim sendo não conhecem e nem

podem representar em uma totalidade culturas que não lhe pertencem.

Partindo exatamente do modo como enxergamos “o outro” que o antropólogo francês

Benoît de L’Estoile (2013) dividiu os museus nacionais em dois conceitos: “museus de si” e

“museus dos Outros”, sendo o primeiro caso mais comum ao redor do mundo. O museu de si,

a partir de objetos acumulados pelo passado do lugar em questão, estaria disposto a responder

a pergunta “Quem somos nós?” tanto para os visitantes externos quanto para a própria

população local, constituindo desse jeito um resumo da nação. Assim demonstra a

importância da posição hierárquica do museu ao contar uma história, seja qual for a narrativa.

Os “museus de si” propagam a ideia inicial da criação dos museus em tom comemorativo e

contribui para a identidade da construção do conceito coletivo de nação.
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O “museu dos Outros” abrange um conceito muito mais complexo, começando com a

definição dos “Outros” em oposição ao “nós”. Quem eles são e quem os define é um processo

que também está intrínseco ao museu, a cultura local e os pré-conceitos estabelecidos pela

sociedade a que se refere. Tais instituições expõem objetos que são considerados exóticos e

“interessantes” que foram retirados de lugares com as mesmas características por pessoas que

lá estiveram por diversos motivos: assuntos militares ou religiosos, pesquisa, viagem,

explorações e etc. Normalmente os museus de etnografia se encaixam nessa categoria e se

propõem a responder a questão “Quem são os outros?”. Entretanto, uma de suas

problemáticas é que tal espaço significa também um lugar de apropriação do que é do “outro”:

objeto, história, cultura, transformando assim de qualquer forma um museu de “Nós”, um nós

colonial. O Ocidente, desde muito tempo, tem utilizado as coleções etnográficas como uma

estratégia para controlar e distribuir seus conceitos e versões de “outros” baseados em si e por

isso os “museus dos Outros”, em sua maioria, diz mais a respeito de quem nós somos do que

do outro, pois o modo como respondemos a segunda pergunta – “quem são os outros?” -

muda a resposta da primeira – “quem somos nós?”.

A importância da colaboração vai além de abrir um espaço de fala, pois os museus

detêm algo precioso: a legitimidade, autoridade de narrativa, o poder de dar visibilidade e

superar o preconceito. Sendo assim, ao mostrar novas declarações para se contar a história, o

museu abre novas portas para se pensar no modo como refletimos e tratamos tais grupos e

sociedades invisibilizadas de modo individual e estatal. O museu deve pensar em como

transformar o seu poder em formas efetivas de luta para os grupos que compartilham da

colaboração. Há uma responsabilidade intrínseca aos espaços colaborativos para se tornarem

ferramentas para articulação da sua luta política e diária. (OLIVEIRA, 2019)

Assim como o museu deve se transformar em uma arma para a luta dos grupos

representados, deve se tornar uma escola para a sociedade. Reaver jeitos de ativar seu papel

pedagógico é necessário para que as críticas e mudanças vão além das quatro paredes da

instituição e da sociedade acadêmica. A população precisa perceber que as alterações são

vitais para a empatia, um olhar de cidadania e construção de uma comunidade mais justa.

Começando por uma crítica severa ao modo como a Antropologia construiu o “outro” nos

museus a partir da estética, do exótico, da vitrine e do mercado.
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Desconstruir não é aniquilar. Os museus nacionais são importantes e não devem ser

destruídos, pois ainda que haja uma desconstrução de pensamento e o espaço para a

autorrepresentação do outro, eles são um dos maiores responsáveis por contar a história.

Devemos expor a visão da humanidade branca e europeizada no museu apontando os motivos

dela ser um erro, para que não possamos esquecer as consequências sociais desse modo de

narrativa.

Ao formar zonas de contato (CLIFFORD, 2016) batemos de frente com vários pontos

que podem ser problemáticos e difíceis de resolver, como a repatriação de alguns objetos.

Como encarar que os objetos dos grandes museus são, em vários momentos, “diaspóricos”?

Com significados distintos em diversos lugares? Muitas vezes, mesmo que a instituição

museal e o órgão do governo responsável por ela tenham essa intenção, não se sabe ao certo

quem é de fato o verdadeiro dono daquelas peças, nem o lugar onde elas de fato deveriam

estar. Aceitar a repatriação é mais difícil também, quando para aquele povo ou sociedade é

necessário a destruição daquelas peças para dar fim a um ciclo ou seu verdadeiro destino, o

que para a instituição é quase um sacrilégio comprovando que as fronteiras para aceitação e

respeito ainda são complicadas de definir.

Se tornar uma zona de contato exige um abandono a reações históricas de dominação e

hierarquização, entender que o museu não é um espaço de valor incontestável e que a

transformação não é inerente e inevitável, mas precisa ser construída e pensada com cautela.

Reformular seus modos de exposição e narração histórica são passos importantes para um dos

pilares mais importantes da antropologia: a alteridade. Contudo a busca por ela está longe de

ser simplória, pois nem sempre os caminhos são explícitos, como podemos ver com a criação

do Musée du Quai Brainly.

O Musée du Quai Brainly nasceu em 2006 com a intenção de ser um museu inovador e

moderno, mostrando a diversidade cultural e seu caminho para a alteridade. Entretanto, nessa

tentativa, o museu comete o erro de introduzir o conceito primitivista, que há anos vem sendo

questionada por antropólogos, onde acredita-se que as sociedade ali representadas teriam mais

em comum entre elas do que com a nossa (L’ESTOILE, 2013:44).Sua arquitetura cercada por

diferentes jardins e representações de pequenas florestas, fazem o visitante se sentir um

desbravador em busca de novas sociedades e povos “exóticos”, o que por si só é
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problemático, pois remete muito mais ao colonialismo, do que a desconstrução desse mesmo

conceito.Além de aparentar um museu de arte sendo o aspecto etnográfico e antropológico

considerado de menor prioridade. Todavia, mesmo com as críticas nesse quesito não

favoráveis, o museu atrai milhões de visitantes por ano, comprovando que tal concepção está

presente na mente daquelas que a visitam: povos “primitivos” convivendo em completa

harmonia.

Diante dessas afirmações podemos pensar se talvez o problema não esteja no Musée

du Quai Brainly e sim, no conceito explicado anteriormente de “museus dos Outros”, sendo a

ideia primitivista ainda celebrada e a convicção de uma instituição que exalta as diferenças e a

harmonia entre os povos apagando a violência e a brutalidade do colonialismo. E ainda, ao

adotar um diálogo estético e científico a respeito dos “Outros” entendemos seu pensamento e

imagem do si nacional.

28



CAPÍTULO 3: HÁ PRESENÇA NEGRA NO MHN?

3.1: O Museu Histórico Nacional

Numa ponta que avançava sobre o mar, posteriormente conhecida como Ponta do Calabouço, entre as
praias de Piaçaba e Santa Luzia, no centro histórico do Rio de Janeiro, os portugueses construíram em 1603 a

Fortaleza de Santiago, origem do conjunto arquitetônico que hoje abriga o Museu Histórico Nacional. (MUSEU
HISTÓRICO NACIONAL, 2020)

Ao longo das décadas, alguns conjuntos arquitetônicos foram se juntando a estrutura

da Fortaleza, como a Prisão do Calabouço (1693), destinada ao castigo de escravos; a Casa do

Trem (1762), para a guarda do “trem de artilharia” (armas e munições); o Arsenal de Guerra

(1764) e o Quartel para abrigar as tropas militares (1835). Por estar às margens da Baía de

Guanabara na época, a região foi utilizada como área militar até 1908.

Em 1922, após a Exposição Comemorativa do Centenário da Independência do Brasil,

ocorrida em 1920, o então presidente Epitácio Pessoa demonstrou seu interesse na

preservação da memória nacional com a criação do Museu Histórico Nacional através do

Decreto Presidencial nº 15.596, de 02/08/1922 representando assim uma continuação da

própria exposição e tudo o que ela representava. Com a finalidade de:

recolher, classificar e expor ao público objetos de importância histórica, principalmente os que forem
relativos ao Brasil, e concorrer por meio de cursos, conferências, comemorações e publicações para o
conhecimento da história pátria e o culto das nossas tradições. (apud MUSEU HISTÓRICO
NACIONAL, 2019)

Meses antes, o Rio de Janeiro passara por uma série de obras com o intuito de

transformar a capital da República em um lugar moderno, progressista e civilizado, sendo a

derrubada do Morro do Castelo umas das mudanças de maior impacto, tomada como exemplo

de resquício de um passado colonial e lar de “população pobre e envolta em misticismo”

(ABREU, 1996:160). E assim, a criação de um museu que contasse a história da nação fazia

parte do processo em busca da civilização.

Nesse período, muitos intelectuais acreditavam que a guarda da memória nacional era

necessária para a construção de uma nacionalidade e um conceito de nação. Através da

imprensa, estes pensadores apoiavam a valorização das datas históricas e grandes heróis

nacionais, mas para que eles fossem conhecidos e adorados era necessário um lugar onde suas

histórias fossem contadas. Um deles era o escritor, e primeiro diretor do MHN, Gustavo

Barroso que promovia a criação de um museu histórico, através de artigos, afirmando que “O
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Brasil precisa de um museu onde se guardem objetos gloriosos, mudos companheiros dos

nossos guerreiros e dos nossos heróis.” (ABREU, 1996:161). Dessa forma, ao criar o Museu

Histórico Nacional, o governo republicano procurava resgatar o passado como um pilar da

construção da nação civilizada. Ou seja, nesse período o ideal de nação era pautado em sua

história, ou melhor, no conhecimento e valorização desta.

Além deste, outro motivo que motivou o nascimento do Museu Histórico Nacional

está relacionado aos protestos acirrados pela derrubada do Morro do Castelo mencionado

acima, que além de representar sobras de um passado colonial, também era o início da

ocupação da cidade. Sua destruição parecia representar que a população brasileira não era

apegada à sua própria história e por consequência gerando consecutivas polêmicas. Portanto,

a urgência de criar uma “casa-memória” era uma investida do governo federal de reparação

mediante a opinião pública. (ABREU, 1996).

O Museu Histórico Nacional foi um importante marco no processo de construção de

um país independente, uma instituição que representava a cultura brasileira valorizada a partir

de um ponto de vista histórico. Atualmente, ele abriga todo o espaço da Ponta do Calabouço,

transformando-se no mais importante museu de história do país, com mais de 250 mil itens

em seu acervo, entre documentos, livros e objetos. Grande parte do seu complexo está aberto

ao público com exposições permanentes e temporárias, além de uma Biblioteca com assuntos

sobre História da Arte, História do Brasil, Arquivo Histórico, Museologia, entre outros.

O primeiro diretor do Museu Histórico Nacional foi Gustavo Barroso que o dirigiu de

1922 até 1959, sendo afastado entre os anos de 1930-1932 por divergências em relação ao

governo da era Vargas. Barroso tinha o intuito de criar uma instituição que “exibisse uma

identidade nacional que pudesse servir como referência para o povo.” (SOUZA, 2010:4).

Optando por apresentá-la através de um viés histórico que fizesse essa ponte entre

Império-República, de modo a acessar uma verdade total e única. (SOUZA, 2010)

Gustavo Barroso tinha duas paixões: a arte e a vida militar. Desse modo, seu intuito

era resgatar a memória nacional através de momentos e personagens ligados à história militar

do país, como a Guerra dos Farrapos e líderes como Duque de Caxias (SOUZA, 2010).

Portanto, temos nesse início, a proposta do MHN pautada na “fabricação de imortais”

(ABREU, 1996), personagens originários da elite brasileira, normalmente ligados ao meio
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militar, baseando-se em marcos políticos que exaltavam a nação independente. Inicialmente

as exposições se dividiam em: “Colônia (sala D. João VI); 1 e 2º Reinados (sala D. Pedro I e

D. Pedro II); República (sala Deodoro); Marinha (Tamandaré); Paraguai (Duque de Caxias)

[...]” (apud ABREU, 1996:181). Estabelecendo assim, um culto à tradição e por consequência

a personagens que a ilustrassem, tornando o MHN uma instituição legitimadora do Império e

da nobreza brasileira no processo de formação da nacionalidade. (ABREU, 1996)

Resumidamente, Barroso estava preocupado em:

estabelecer uma marca nacionalista com base no culto ás tradições estabelecidas pelo modelo
centralizado e hierárquico do Estado Imperial implantado por Portugal no Brasil e pela valorização de
uma etnia peculiar, autóctone, que incorporava negros, índios e mestiços, ainda que por meio de uma
representação paralela - a do folclore nacional, o qual não ocupava espaço privilegiado no Museu
Histórico Nacional. (apud ABREU, 1996: 183)

Boa parte do seu acervo vinha de outras instituições, como a casa da Moeda, a Escola

Nacional de Belas Artes, o Museu Nacional, o antigo Museu de Artilharia, o Arquivo

Nacional, o Museu Militar, o Museu Naval, a Casa da Moeda, as Bibliotecas Nacional e do

Exército, entre outros, além de receber doações de viúvas ilustres, como a de Miguel Calmon

retratada no livro A Fabricação do Imortal, de Regina Abreu e a de Hermes da Fonseca.

“Proprietários e doadores eram sempre citados, não só pelo conteúdo informativo em si, mas

para mostrar o prestígio da instituição e de seus parceiros” (SOUZA, 2010:5).

O acervo do MHN até a década de 1970 ainda se mostrava voltado para o discurso

histórico da época de sua fundação, onde

uma preocupação tipicamente nacionalista celebrava a memória nacional como o eixo fundamental para
legitimar a ordem social e promover a integração nacional [...]. São, em número considerável, objetos
que enaltecem a Nação, perpetuam as tradições e os símbolos de Estado, e cultivam a recordação dos
dirigentes de governo e das personalidades de ato excepcional que valorizam a identidade coletiva.
(MUSEU HISTÓRICO NACIONAL, 2019:11-12).

A atual exposição do Museu Histórico Nacional inaugurada em 2010 é resultado do

projeto “modernização do MHN” que teve início em 2003. Foi definido pela então diretora,

Vera Tostes, que a curadoria da exposição fosse um trabalho interno, abrindo mão de

consultoria externa, promovendo reuniões semanais de historiadores, arquitetos, museólogos e

educadores da instituição. A ideia era unir as três exposições modulares (Colonização e

Dependência de 1987; Memória do Estado Imperial de 1992, modificada em 2001 e

Expansão, Ordem e Defesa de 1994) em um único circuito da História do Brasil. (Magalhães,
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2019). Atualmente temos a seguinte ordem: “Oreretama”, dedicado à temática indígena;

“Portugueses no Mundo”, que exibe um panorama geral das Grandes Navegações e a

sociedade colonial; “Farmácia Homeopática Teixeira Novaes”, sala de ambientação

cenográfica do espaço de mesmo nome que funcionou entre 1847 e 1983 no centro do Rio; “A

Construção do Estado” (que se chamava “Formação da Nação” no período da inauguração)

que aborda o período imperial até a proclamação da República e “Cidadania em Construção”

que aborda o Brasil no século XX sobre a construção da cidadania brasileira (MUSEU

HISTÓRICO NACIONAL, 2019).

Voltado para as novas formulações que surgiram no âmbito museológico e histórico,

foi previsto no Plano Museológico 2016-2019 do MHN um Programa Educativo e Cultural

com o intuito de:

Promover a apropriação do patrimônio cultural musealizado, a formação integral dos visitantes, o
desenvolvimento de sua consciência histórica e senso crítico, com vistas à emancipação humana e à
transformação da sociedade, por meio da Educação Museal. (apud MUSEU HISTÓRICO NACIONAL,
2019:35)

Partindo desse propósito, o MHN se guiou por cinco ideais educativos para orientar o

planejamento e avaliar sua atuação perante a sociedade, sendo eles:

1 Fortalecer o papel do museu como espaço educativo considerando o seu caráter transformador, sua
função social e dimensão educativa.

2 Elaborar programas, projetos e ações educativas tendo como base a legislação, os documentos
norteadores e o referencial teórico e metodológico consolidado no campo da educação Museal, em
conformidade com a Política Nacional de Educação Museal, o Programa Educativo e Cultural e o Plano
Museológico.

3 Promover a atuação educativa em permanente parceria com os demais setores e processos do museu,
considerando em especial as funções de preservação, comunicação e pesquisa no desenvolvimento de
programas, projetos e ações, valorizando o trabalho em equipe e a produção coletiva de conhecimento e
fortalecendo a dimensão educativa e a promoção da acessibilidade nos demais processos dos diferentes
setores.

4 Contribuir para o desenvolvimento e consolidação do campo da Educação Museal, por meio de ações
de desenvolvimento da reflexão sobre a sua prática e produção de conhecimento específicos,
valorizando os profissionais de Educação Museal, promovendo e apoiando sua formação continuada.

5 Promover processos educativos museais visando à democratização do museu e da sociedade,
respeitando a diversidade humana e de público e visando à inclusão de públicos ausentes. (apud
MUSEU HISTÓRICO NACIONAL, 2019:35).

Visando colocar em prática os conceitos mencionados acima, o Núcleo de Educação

do museu preparou um quadro expondo suas referências, ferramentas e metodologias para

serem utilizados no período de 2020-2023 (vide quadro 1). O projeto “Bonde da História",
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analisado nessa pesquisa, é um dos resultados das primeiras formulações do Programa

Educativo do MHN estabelecido no Plano Museológico 2016-2019, sendo melhor

estruturado no Plano Museológico 2020-2023.3

Quadro 1: Conceitos orientadores e conteúdos educativos, Plano Museológico 2020-2023, MHN.

3.2: Projeto “Bonde da História”

A história do negro brasileiro não começa na escravidão. Antes de qualquer coisa, é

necessário que voltemos nosso olhar para antes do tráfico transatlântico de pessoas e dos

quase 400 anos em que aqui ficaram sem serem livres. Pois, ignorar seu passado e sua história

antes de virem para cá os transforma em eterna propriedade dos traficantes e senhores de

escravos.

3 Para o planejamento completo do Plano Educativo e Cultural do MHN, ver: Plano Museológico 2020-2023,
Museu Histórico Nacional. Disponível em:
<https://mhn.museus.gov.br/wp-content/uploads/2021/01/Plano-Museolo%CC%81gico-MHN-2020-2023.pdf>
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Ao chegarem à África, no século XV, os europeus encontraram organizações sociais e

econômicas bem distintas da sua, onde a vinculação por parentesco era a forma mais

recorrente de definir a identidade de alguém. Sendo assim, a coesão dessas sociedades

dependia da memória, da reverência e até privilégios reservados aos mais velhos, além do

compartilhamento de uma mesma fé religiosa. (ALBUQUERQUE, 2006) Nesse período havia

reinos consolidados como o Kongo (diferente do atual país com mesmo nome) e impérios

poderosos como o Mali, sendo que “a expansão de reinos, a migração de grupos, o trânsito de

caravanas de mercadores, a disputa pelo acesso aos rios, o controle sobre estradas ou rotas

podiam implicar em guerra e subjugação de um povo a outro” (ALBUQUERQUE, 2006).

As riquezas, como o ouro, a prata e o marfim e as rotas comerciais eram motivos

suficientes para que os portugueses viajassem incessantemente pela costa africana, mas as

investidas portuguesas para adentrar o interior do continente foram marcadas por vários

conflitos que, seja com os africanos como o confronto com a rainha Jinga (ou Nzinga), seja

com os mouros, levava a constantes derrotas do exército português, fazendo com que os

portugueses resolvessem concentrar suas forças no comércio lucrativo de escravos.

A partir daí, o tráfico de escravos modificava não só a vida desses indivíduos que

sofriam com os abusos físicos, psicológicos, repressão e a separação forçada de sua

comunidade e família, mas também a vida das sociedades africanas que viam o esvaziamento

de sua sociedade, além de mão de obra e exército para proteger seu território transformando

elas e as sociedades do Novo Mundo, como o que veio a se tornar o Brasil, para sempre.

Minha pesquisa teve início no segundo semestre de 2020 com o objetivo de analisar a

presença negra no acervo do Museu Histórico Nacional (MHN), com o intuito de buscar

compreender como a instituição reformula sua narrativa mediante as críticas decoloniais. Para

esse estudo parto do projeto “Bonde da História” criado pelo Núcleo de Educação do museu

em 2016 que, antes da pandemia, acontecia todos os sábados e domingos, que tem por

finalidade apresentar uma visão crítica da “história nacional, construída com fins pedagógicos

e lúdicos pela equipe de educação museal da instituição” (MAGALHÃES, 2019:56) a partir

do acervo em exposição. De acordo com os próprios educadores, na visita analisada abaixo do

Bonde da História “valem mais os questionamentos, os debates levantados e as reflexões que

levamos para além da visita”.
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O projeto define seus recortes temáticos baseados no acervo exposto, contudo também

exploram narrativas, manifestações culturais e histórias ausentes, trabalhando assim com ou

discursos diferentes dos apresentados pelas alegações expostas ou chamando atenção para

pontos dessas alegações que possam passar despercebidas pelo visitante (MAGALHÃES,

2019). Portanto,

Alicerçada em uma concepção decolonial e intercultural da História e da prática pedagógica, o Bonde
da História tem-se consolidado como marca educativa da instituição, ampliando o alcance educativo a
públicos há tempos não contemplados, como famílias, turistas e visitantes espontâneos, criando uma
audiência cativa, atraída pelas temáticas abordadas e a perspectiva dialógica das visitas e oficinas.
(MAGALHÃES, 2019:56-57)

Os recortes temáticos não necessariamente seguem a linha linear do circuito

expositivo, nem abrangem todas as exposições. As salas selecionadas para as visitas seguem

um personagem, tema da atualidade ou tipologia de acordo com o tema abordado por ela, que

por sua vez, são decididos levando em consideração sujeitos ou fatos silenciados pela história.

(MAGALHÃES, 2019)

O projeto também conta com uma versão voltada para o público infantil, o “Bondinho

da História”. Através de contação de histórias, jogos e oficinas são apresentados “personagens

históricos, fatos curiosos e controversos da história nacional e onde se busca desfazer mitos e

versões estereotipadas e cristalizadas da História. Estimula-se a compreensão do fazer e ser

histórico” (MAGALHÃES, 2019:57).

Dentro desse projeto existem cerca de vinte temas que costumam ser abordados, entre

eles estão: “Oreretama”, que aborda a população indígena no Brasil, principalmente antes da

chegada dos portugueses; “Portugueses no mundo”, aborda o período de 1415-1822, da

expansão marítima até a proclamação da Independência; “Construção do Estado: Império”,

que aborda o período de 1822 a 1889 no Brasil; “Construção do Estado: República”, que

aborda o conceito de cidadania no ano de 1889; “Cidadania em Construção”, que aborda a

pluralidade do conceito de cidadania e grupos sociais e sua relação com a cidade; entre outros.

Contudo, um dos primeiros e ainda o mais procurado é “A Presença Negra no acervo do

MHN” que será o tema abordado nesta pesquisa.

Com o objetivo de não apenas valorizar o legado da cultura afro-brasileira, mas fazer

com que os visitantes possam se questionar sobre o racismo e a condição dos negros na

35



sociedade brasileira atual, a visita parte da análise de como o acervo e sua exposição

influenciam no modo como essa história é passada. E assim, perceber a necessidade ou não da

aquisição de novos acervos que representem o protagonismo negro na história do Brasil.

Embora o discurso educativo utilizado seja semelhante em todos os temas, nesse em especial,

há um foco na relação passado e presente. Além de que,

para a constituição do discurso educativo sobre a “Presença negra no MHN” são mais utilizados os
dispositivos expográficos do que o acervo em si, já que são marcados por uma narrativa
invisibilizadora, subalternalizadora e apaziguadora das relações sociais da Diáspora Africana. Desta
forma, o Bonde da História busca pensar o presente em perspectiva histórica e a partir do acervo,
estabelecendo os nexos necessários entre narrativas diversas e plurais, e destacando as amarras que
levam à reprodução de práticas racistas de origem escravocrata nos dias atuais. (MAGALHÃES,
2019:60)

Com a pandemia e o fechamento dos museus, o MHN preparou uma visita mediada

virtual através de uma live transmitida pelo YouTube no dia 26 de novembro de 2020, ás 15hrs

e narrada por uma das educadoras responsáveis pelo projeto, utilizando a plataforma Google

Arts & Culture para a visualização de obras e uma parte da exposição e é nela que eu baseio a

minha pesquisa. E por conta disso, a reação dos visitantes é baseada apenas nos comentários

escritos no chat da transmissão.

3.2.1: Descrição e análise da visita 4

A transmissão da visita foi iniciada com três educadores do MHN, sendo o5

apresentador, a tradutora de Libras e a que guiará a visita, também uma das criadoras da

mesma. O apresentador começa com sua áudio descrição (“sou educador do Museu6

Histórico, sou formado em Pedagogia, sou branco, tenho a cabeça grande, rosto redondo, uso

óculos amadeirado, possuo barba e bigode e estou com um kimono do arco-íris”) e explica

rapidamente o projeto “Bonde da História” e o fato de ser a primeira vez que ele é feito em

formato online, por conta da pandemia. Em seguida, esclarece:

6 O Núcleo de Educação do Museu Histórico Nacional criou um Programa de Acessibilidade a partir do Plano
Museológico anterior, sendo a áudio descrição e a tradução em Libras, feita por uma educadora do museu, um
dos resultados deste programa.

5 Embora todas as informações a seguir sejam de domínio público, não consegui entrar em contato com os
educadores mencionados nesta monografia, por isso optei por não colocar seus nomes.

4 Todas as imagens expostas abaixo foram retiradas da plataforma Google & Arts. Disponível em:
https://artsandculture.google.com/story/bonde-da-história-–-a-presença-negra-no-mhn/mwJCOtfBcUYlKg.
Acesso em: 26 de julho de 2021.
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Importante destacar que a gente faz essa atividade o ano todo, não só porque tá em novembro, mês da
Consciência Negra, mas nossas discussões na pauta anti-racista, decolonial, são questões debatidas o
ano inteiro. Hoje, né, tão próximo do que teve com Beto Freitas lá em Porto Alegre. Acho que é
importante prestar a solidariedade aqui, não só a família dele, os colegas, mas todo o movimento social
negro, principalmente a todos aqueles que foram vítimas desse extermínio, dessa necropolítica que
existe no Brasil, né? Então, por Ágatha, por João Vicente, por João Pedro, tantos nomes, Amarildos,
Claudios, que tem hoje. Então deixar o Bonde da História em homenagem a todos esses que são
invisibilizados na história do nosso país...7

Posteriormente, passa a palavra para a educadora que fará a visita. E assim, como o

educador anterior, inicia sua fala comentando sobre o crime ocorrido na noite de 19 de

novembro:

Eu ia começar também falando sobre o José Alberto, antes de que a gente comece qualquer atividade,
lembrando porque uns dos maiores mecanismos de dominação é o esquecimento, é o apagamento.
Então é importante que a gente lembre dele e de tantos outros, e eu fico mal de dizer que se a gente
fosse falar o nome de todo mundo, a gente nem teria Bonde, né?

Dito isso, a educadora inicia sua áudio descrição (“sou uma mulher negra, cis, tenho
os cabelos crespos, uso óculos, tenho nariz largo, ‘tô usando batom e ‘tô de blusa branca”) e
assim como o primeiro educador, explica que o Bonde da História “são visitas pela exposição
de longa duração do museu com recortes temáticos”, sendo feito pela primeira vez de modo
virtual.

A visita começa na primeira sala da exposição permanente Portugueses no Mundo,

mais especificamente em um painel no fundo da sala onde temos o continente africano de um

lado, a representação de um navio utilizado para o tráfico de escravos no meio e as Américas

do outro, mostrando os caminhos feitos por esses navios. A educadora inicia dizendo que

estima-se que em torno de 4 milhões de homens, mulheres e crianças africanas

desembarcaram no Brasil no período do século XVI a meados do século XIX, sendo que esse

número que já não é preciso, não inclui os milhares que não conseguiram sobreviver ao

violento processo de captura e a travessia marítima.

7 João Alberto Silveira Freitas, homem negro de 40 anos, foi espancado e morto por dois seguranças, homens
brancos, no supermercado Carrefour em Porto Alegre, RS, sete dias antes da transmissão da visita. Os demais
casos apresentados são crimes ocorridos entre 2013-2020, em sua maioria  em favelas do Rio de Janeiro e que se
tornaram símbolo da luta antirracista.
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Imagem 1: Painel - Rotas do Tráfico Negreiro - Exposição Portugueses no Mundo, Museu Histórico Nacional

Diante desse painel, a educadora levanta o seguinte questionamento aos visitantes: “O

que faz de você, você? ou O que forma a sua identidade?”. Um deles escreve: “O que formou

a minha identidade foram meus familiares, meus amigos, referências de artistas negros em

que eu pudesse me espelhar, professores e as leituras.” Outro comenta: “É um conjunto de

coisas. As vivências que teve, os lugares por onde passou e as pessoas que passaram por sua

vida. Origem e ancestralidade são os principais formadores da individualidade.” Após as

respostas, ela explica que a origem do indivíduo está intrinsecamente ligado a quem você é,

portanto o processo de destruição da identidade do ser humano serve para “coisificá-lo”,

torná-lo como mercadoria, começando pela destruição e apagamento de suas origens.

Tomando a si como exemplo, ela diz:
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Processo esse [de apagamento] que a gente passa até hoje. Estou falando no micro, mas
olhando para o macro, para nós, pessoas negras, quando a gente pensa na nossa ancestralidade,
temos um lapso aqui. Porque a gente não tem essa informação, porque nesse período que
vocês estão vendo, que está sendo representado neste painel, o passado, a história dessas
pessoas, é totalmente apagado.

Então, continua dizendo que, inicialmente, ao chegarem ao Rio de Janeiro, os

africanos escravizados desembarcavam na Praça XV, mas com a chegada da família Real em

1807, o desembarque foi transferido, pois a nobreza achava um desatino os escravos nus

circulando em seu meio. Sendo a partir de então feito no Cais do Valongo, onde hoje há um

sítio arqueológico, além de ser tombado pelo estado do Rio em 2013 e reconhecido pela

UNESCO como Patrimônio Mundial da Humanidade em 2017. Então, aqueles que

conseguem sobreviver, são vendidos em sua maioria, nesse momento inicial, para as

plantações de açúcar e recebem um novo nome cristão, ou seja, são batizados novamente, e

passam a ser identificados pelo porto onde desembarcavam. Sendo assim, uma forma de tirar

a humanidade do outro, criando desculpas para si mesmo e pros horrores que se seguiram.

A educadora continua a visita passando rapidamente pela maquete de um engenho de

açúcar do século XVI/XVII, na mesma sala onde está o painel, além de algumas peças e

instrumentos utilizados por essas fazendas nas plantações. Seguindo, os visitantes chegam à

segunda sala dessa exposição, onde há um pouco sobre a ocupação holandesa no Brasil, mas

especificamente no Nordeste. Param em frente a um quadro católico que representa uma das

Batalhas dos Guararapes que foi travada em dois confrontos entre o exército da Holanda e os

defensores do Império Português no Morro dos Guararapes, atual município de Jaboatão dos

Guararapes, situado na Região Metropolitana do Recife, em Pernambuco, Brasil. O primeiro

confronto foi em 18 e 19 de abril de 1648, e o segundo e decisivo foi em 19 de fevereiro de

1649. É o marco do término da presença holandesa no Brasil, no século XVII. Ele foi baseado

no mito das três raças que diz que para enfrentar um inimigo comum, as três “raças”

fundadoras do Brasil: brancos, indígenas e negros se unem, e por haver a necessidade de

desmitifica-lo, ele foi escolhido como uma das paradas da visita.
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Imagem 2: Batalha dos Guararapes, Desconhecido , 1758,  Museu Histórico Nacional.

Ao analisarmos o quadro com cautela podemos perceber os pontos de discussão mais

claros desse mito. Temos na parte inferior à esquerda um pequeno contingente negro sendo

comandado por Joaquim Dias que era liberto, mas independente da sua patente, ele

comandaria apenas negros. Esses soldados não estavam ali por amor ao Brasil, e sim porque

havia possibilidade de alforria, caso saíssem vitoriosos das batalhas. A partir daí há uma

tendência do que eles chamam nas visitas de “batalhas pela alforria”, que vemos ao longo das

batalhas e guerras que se seguiram, como a Guerra do Paraguai, onde os escravizados iam

com a promessa de serem livres. E é justamente nesse período que o quilombo de

Palmares está em grande expansão, pois com a confusão da guerra em Recife e Salvador,

havia mais chances de fuga para Alagoas, onde ele ficava.

Ao explicar o contexto do quadro, a educadora levanta mais uma questão relevante:

Nesse quadro, a gente vê também, como [o contingente negro] tá retratado, lá em um cantinho bem
pequenino, quando a ação do quadro, ocorre a batalha na parte superior do quadro. Isso é quase que
uma metáfora para como a representação negra é feita nos museus, não só no Museu Histórico, mas em
outros museus também.

A seguir nessa mesma sala, passamos para a descoberta do ouro que ocorreu por volta

do ano de 1693, quando os bandeirantes encontraram fartura de minérios onde hoje é o estado

de Minas Gerais, período em que ainda havia a escravização negra que durou quase 400 anos.
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Temos então uma vitrine com algumas barras de ouro e uma mordaça de metal, uma estrutura

que os escravizados usavam para que não pudessem esconder na boca pedaços de ouro

manuseados por eles. Além de também ser utilizado como uma forma de tortura, pois as

minas são baixas e naturalmente difíceis de respirar, com poeira e areia caindo

constantemente sendo ainda mais agoniante o uso da mordaça.

Imagem 3: Mordaça, Barras de ouro, Moedas de ouro e cobre e Conjunto de Medidas de Capacidade, Museu
Histórico Nacional

A mordaça também era utilizada como um modo de evitar o suicídio por ingestão de

terra, pois:

era uma forma de resistir. Pra vocês verem como era horrível a vida de um escravizado, o trabalho
absurdamente exaustivo, sem nenhuma recompensa financeira, agressões físicas, psicológicas, enfim,
então eles tentavam escapar disso da maneira que era possível e quando se estabelece que a sua vida não
é sua, que pertence a outra pessoa, tomar ela de volta, mesmo que seja para acabar com ela, é sim, um
ato de resistência.

Temos também nesse período um aumento significativo de quilombos por todo

território nacional, além de uma maior chance de negociação de alforria com alguns pedaços

de ouro que os escravizados conseguiam pegar. Não que ficasse mais fácil, apenas possível.
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A seguir entramos na última sala da exposição Portugueses no Mundo, intitulada Entre

Mundos, ou como é chamada pelos educadores, sala 5, que é dedicada às culturas

afro-brasileiras, passando assim para uma nova parte da visita. Nessa sala, a educadora fala

sobre artistas e figuras negras famosas no período da escravidão e que muitas vezes são

utilizadas para sustentar um discurso de que não existe racismo no Brasil. O discurso de

democracia racial que temos ainda hoje se estabelece no século XX, principalmente nos anos

30, mas vai sendo formado ao longo do tempo, se apoiando nessas exceções sociais que

existem ainda hoje e muitas vezes cumprem o mesmo papel.

Começando com um quadro [imagem 4] que apresenta o padre José Maurício tocando

piano para o imperador João VI, que era negro e bastante próximo do monarca. Em seguida,

uma escultura feita pelo Mestre Valentim [imagem 5], que é uma figura histórica bastante

conhecida, responsável pelo designer de alguns pontos da cidade do Rio de Janeiro, na época

capital do Brasil, como a Praça XV e o chafariz que fica até hoje no centro da praça. Temos

ainda um quadro chamado Domingo de Festa na Fazenda, de Hans Nobauer [imagem 6], que

basicamente é a crença da democracia racial em um quadro e dependendo como ele é

disposto, cumpre perfeitamente o papel de suavizar o processo de escravização.
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Imagem 4: D. João VI ouvindo o padre José Maurício ao cravo (estudo), Henrique Bernardelli (1880-1936),
Museu Histórico Nacional
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Imagem 5: São João Evangelista, Mestre Valentim da Fonseca e Silva (1780-1810), Museu Histórico Nacional

44



Imagem 6: Domingo de festa na fazenda, Hans Nobauer (1920-1929), Museu Histórico Nacional

Todos esses artistas mencionados e muitos outros que poderiam entrar nessa lista tem

uma característica em comum: eram considerados mulatos. Hoje esse termo não é mais

utilizado por ser considerado ofensivo, mas é importante esclarecer que eles não eram aceitos

como negros, e sim pela sua “parte branca”. Além do fato de que seu modo de fazer arte era

europeu, como a arte barroca, música clássica europeia engrandecendo a religião cristã e não

fazendo estátuas de Exu ou tocando instrumentos de sua própria música, por exemplo. Ou

seja,

o que eles estavam fazendo era se incorporar a essa lógica dominante, porque eles tinham esse escudo
de serem homens brancos influentes e importantes. A gente tem que tomar cuidado com esse discurso

45



que tende a acreditar que por causa de alguns poucos exemplos, a escravidão foi branda e que havia a
possibilidade de ascensão social, o que as pessoas gostam de chamar hoje de meritocracia que é outra
besteira também. É importante a gente perceber isso, como as estruturas do sistema de escravidão, ela
cria algumas brechas que servem para que ele dure mais tempo, tá? Não é pra que a gente ascenda
socialmente, não é para melhorar a vida dessas pessoas negras de maneira nenhuma, tá? É só pra que ele
consiga ficar mais forte ao longo do tempo.

Em seguida, nessa mesma sala, temos um grande altar branco de Oxalá. Com duas

cortinas na frente, uma coroa em cima, e um pedestal com uma vasilha de louça no centro,

logo acima dele há algumas esculturas de pombas brancas penduradas representando Oxalá.

Os educadores do museu comentaram que essa é a parte da visitação que mais gera

comentários racistas e ataques diretos a religiões de matriz africana. Pois, vários visitantes

tiram fotos, elogiam e perguntam o que é, mas quando descobrem se benzem, rezam e

criticam dizendo que “não é certo misturar museu com religião”, contudo podemos ver ao

longo de todo o percurso várias imagens, esculturas e quadros católicos em exposição.
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Imagem 7: Altar de Oxalá, Emanoel Araújo, 2010, Museu Histórico Nacional

Durante essa parte da visita, um dos educadores do museu contou o seguinte relato:

Você tá falando do altar de Oxalá, eu lembrei das ‘contações’ de história que a gente fazia
presencialmente, fizemos online também, do mito Yorubá, da criação do mundo conforme a cultura
iorubana e outras lendas, algumas adaptações que a gente fez no museu e é muito comum de ter
famílias, né? As crianças vão junto, sentam na roda ali com a gente e quando falamos o nome de Oxalá,
Exu, ou algum orixá, os pais se benzem, falam que é do demônio. Já presenciei pais que tiram as
crianças com força, de forma violenta, porque quando vê o que é, que é realmente a cultura africana, é
do demônio.

Podemos refletir então se o problema está em ter outros deuses além do seu ou se

apenas a manifestação religiosa africana incomoda, pois ao falar de histórias do mito grego,

por exemplo, como Zeus, Poseidon ou Afrodite, não há o mesmo tipo de rejeição. Será que se
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fosse um altar de Atena, teria esse problema? Ou se a história contada fosse de Hércules os

pais arrancariam seus filhos à força? Ao trabalhar com um debate decolonial, contando e

explicando histórias que a História não conta, muitas pessoas vão rejeitá-lo de forma enfática,

principalmente por se tratar de um espaço tradicional de memória. Mas creio que seja

responsabilidade do museu encarar esse momento de disputa política e ressignificar as

narrativas que vão sendo expostas justamente por se tratar de um espaço político.

Seguimos então para a exposição Construção do Estado onde é contada a história do

período imperial, a partir da independência, no primeiro e segundo reinado. Ao adentrar esse

espaço, a educadora do museu aponta para a seguinte problemática: Não há absolutamente

nenhuma representação negra nessa sala, criando um imaginário irreal, onde muitos visitantes

acreditam que a abolição da escravatura e a independência aconteceram simultaneamente,

quando na verdade a abolição vem 60 anos depois.

Os dois reinados inteiros foram sobre o regime escravocrata, então quando a gente percebe essas obras,
elas também contam uma história pra gente, porque elas contam sempre o negro nesse papel de
paciente, ele era escravo, ele é portador, nunca é sua própria história, está sempre sofrendo uma ação.
Isso é muito sério, porque parte daquele mesmo retrocesso de coisificar e de falar que não tem
existência. Uma comparação que acontece sempre entre Brasil e EUA que não teve revolta, isso é muito
complicado e isso não é verdade. Então essas obras também contam uma história, percebam sempre,
não só no MHN, mas em qualquer museu. Por que ali não tem nenhuma história falando sobre isso?
Pode ser no Museu Imperial, ou qualquer museu que vocês visitem. É importante que a gente converse
sobre isso, estar sempre em uma posição destacada e nunca fazendo parte da história, de fato. Nunca
como protagonista, nem mesmo da sua própria história.

No final da próxima sala chamada “Riqueza e Escravidão”, temos um painel vermelho

com alguns instrumentos de tortura expostos nele e logo à frente, um tronco de castigo grande

de madeira que estava sendo utilizado como banco na fazenda que foi recolhido, e assim

chegamos ao tema da tortura e violência física. A educadora esclarece que, com a escravidão,

temos o início desse processo de “bestialização” do corpo negro, onde ele é considerado

perigoso e por isso é necessário agredir para “domar”, para corrigir. A tortura era utilizada,

pois o escravizado custava muito dinheiro e por isso mata-lo estava fora de questão, mas

como ele estava sempre querendo fugir, utilizar a força era um meio de força-lo a ficar pelo

medo. Usavam assim o açoite preso pelo pescoço a um tronco, quebrava alguns dedos da

mão, esfolava as solas dos pés, marcavam com ferro quente, entre outras crueldades. Além

48



das torturas que não temos como medir, nem instrumentos para provar, como o estupro e as

violências psicológicas.

Em contraposição, em frente a esse painel, temos objetos da nobreza imperial e que

representam a fortuna dos senhores de escravos, como móveis de madeira com detalhes em

ouro, porcelanas, entre outros. A ideia dos educadores nessa parte da visita é que,

principalmente presencialmente, seja possível ver com bastante clareza, a diferença do estilo

de vida, além de deixar claro que a riqueza desses duques, barões, viscondes e etecetera foi

mantida com sangue negro.

A última sala da exposição, “Construção do Estado”, fala sobre a Tríplice Aliança

durante a Guerra do Paraguai e minimamente sobre o processo de abolição da escravatura.

Sendo assim, temos uma escultura que representa a Lei do Ventre Livre [imagem 8]. Contudo,

ela esconde alguns equívocos, pois um menino da idade representada pela escultura não

estaria livre, já que a criança escravizada era responsabilidade da mãe e do senhor até que ele

ficasse adulto, portanto é difícil mensurar até que ponto ia a sua “liberdade”. Temos ainda,

nessa mesma sala, uma linha do tempo com as datas das leis que marcaram a transição para a

abolição da escravatura, como a Lei Eusébio de Queirós de 4 de setembro de 1850, Lei do

Ventre Livre de 28 de setembro de 1871 e Lei dos Sexagenários de 28 de setembro de 1885

que serviram para atrasar a Lei Áurea que foi assinada em 13 de maio de 1888, apenas 133

anos atrás.

O importante é que a gente não caia no conto do vigário de achar que isso foi dado, não tem porque uma
estrutura de sociedade, com a Família Real no topo que sempre apoiou a escravidão, de repente resolver
fazer isso. A abolição é resultado da luta negra, é importante que esse protagonista seja devolvido para a
representação negra, é resultado dos movimentos abolicionistas, não foi a Princesa Isabel, muito
boazinha, porque tinha pena, porque ela tinha um coração ótimo, não foi. A gente tem várias questões
sociais, econômicas e políticas para que aconteça nesse momento, mas a gente precisa entender que isso
é resultado de anos, anos e anos de luta e organização negra.
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Imagem 8: Alegoria do Ventre Livre, A. D. Bressae, Século XIX, Museu Histórico Nacional

Por último há a sala Cidadania e Construção que fala sobre os acontecimentos

posteriores a Proclamação da República. Contudo a representação negra acabou naquela

última escultura mencionada acima, e assim temos mais de um século de lacuna, onde não há

representações da cultura negra de hoje, nem dos movimentos sociais, construindo assim a

imagem da população negra no passado, por isso esse espaço está sendo reformado para que

haja uma melhor representatividade atual que venha acompanhada de outras políticas

públicas, para que possa haver um protagonismo verdadeiro exposto da história negra.
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Após a visita, a educadora responde duas perguntas que foram feitas durante a

exposição. A primeira foi: “Quais são os principais desdobramentos dos trabalhos do museu

junto e com as escolas na perspectiva da educação antirracista?” sendo respondida por outra

educadora, responsável por gerenciar os comentários no chat da live, que disse o seguinte:

Além das visitas mediadas temos o Projeto Viajando na História, com empréstimo de kit didático que
contém um caderno e objetos que trabalham essa temática” e a educadora que estava narrando a visita
complementa: “A gente faz as visitas mediadas e ajuda com alguns e-mails que alguns professores
mandam pra gente. A gente gostaria que mais escolas fossem nossas parceiras nessa caminhada
antirracista, a maioria é, mas a gente sabe que não é fácil. Muitas vezes, dependendo da escola [...] já foi
pedido pra gente não falar escravizado, falar negros de engenho, enfim... [...] o que a gente pode fazer é
não deixar de falar e continuar na luta antirracista.

A segunda pergunta foi: “Pra além das representações da escravidão, quais outras

referencias negras estão contempladas no museu?”. A educadora elogia a pergunta e diz que

esse é o questionamento que motivou a iniciativa do Bonde da História sobre a representação

negra no Museu Histórico Nacional.

A gente falou bastante de identidade hoje e como que fica a nossa própria e a das crianças negras que
vem no museu, quando eles se veem na maior parte do tempo na posição de escravizado, com
instrumentos de tortura? Que mentalidade é essa que está sendo formada dentro dos espaços museais?
[...] A gente tem representações culturais na sala 5, como capoeira...”, outro educador ajuda: “Tem um
painel com várias manifestações artísticas, o altar de Oxalá, tem objetos que foram feitos por pessoas
negras que foram invisibilizados e até pouco tempo a gente nem sabia que eram de pessoas negras, né?.

E eles encerram agradecendo a todos que assistiram e participaram, além de toda a

equipe que promoveu e estava nos bastidores da live. E comentam que por conta da pandemia,

a equipe de educadores que era terceirizada, fez a sua última colaboração no museu com essa

visitação virtual e pedem para que os visitantes e a sociedade em geral, continuem cobrando

por uma melhor representação não só nos museus, mas em todos os espaços sociais.

A narrativa aqui exposta descreve uma versão adaptada para a internet da visita guiada

que aconteciam aos finais de semana no MHN, portanto algumas reflexões e apontamentos

que normalmente seriam levantados não foram mencionados. Contudo, foram apresentados

alguns pontos interessantes para a análise.

Em primeiro lugar, a ideia do projeto “Bonde da História” de criticar seu próprio

acervo e sua visão colonizadora se enquadra no que Bruno Brulon chama de “arqueologia de

nós mesmos” (2020:26). Pois, descolonizar é reconhecer o equívoco de sua narrativa e

exercitar a democracia de discursos. Entretanto, podemos perceber que o acervo negro na

exposição de longa duração do MHN se restringe, em grande maioria, ao período
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escravocrata. Ao mostrar apenas a história negra a partir do início da escravidão aqui no

Brasil, o museu realiza “uma outrificação de coletividades vivas e de sujeitos históricos reais,

que permanecem sendo qualificados como ‘primitivos’, ‘selvagens’, ‘remanescentes”

(OLIVEIRA, 2019:12). Ou nesse caso, escravos. Restringir a história negra apenas à

escravidão os transforma em eternos prisioneiros perante à história.

O conceito de “ilusão museal”, exposto no capítulo 2, de João Pacheco de Oliveira

(2019) explicita que

a partir de um conjunto de objetos e imagens especificamente remetidos ao distante e obtidos por
múltiplas formas no passado, os museus passam a falar sobre pessoas e coletividades vivas, assim como
a produzir certezas e argumentos que sutilmente aderem em relação a questões políticas e
contemporâneas. (OLIVEIRA, 2019:397)

Ou seja, no momento que a instituição museal expõe objetos sem desconstruí-los, os

mesmos podem ser utilizados para perpetuar discursos racistas. Como o caso do quadro

Batalha dos Guararapes, mencionado acima, que é utilizado para legitimar o mito das “três

raças”. Embora ele tenha sido desmistificado durante a visita, não há nenhuma explicação de

sua problemática na exposição. Assim como os quadros e esculturas de artistas negros

expostos na sala “Entre Mundos” que, em muitos casos, são utilizados para comprovar a

teoria da democracia racial, como exposto pela própria educadora na visita descrita acima.

Temos então, dois pontos. O primeiro é a invisibilidade da cultura negra no Museu

Histórico Nacional, sendo, em sua maioria, reduzidos a fatos ligados à escravidão.

Tornando-se assim prisioneiros da história. O segundo é o modo como é passado essa

representatividade. Pois, embora a visita guiada seja justamente para questionar os objetos

expostos, sem a desconstrução na própria exposição, tais objetos continuam legitimando o

experimento colonial.

Tanto para James Clifford (2003) quanto para João Pacheco de Oliveira (2007) uma

solução para ambas as questões seria uma historicização completa, no caso de Oliveira, aliada

a uma etnografia que pudesse investigar a história por trás desses objetos, ressignificando as

narrativas e abrindo espaço para a polifonia. Ou seja, é necessário

o exercício de uma historicização radical e profunda, que reconstitui os jogos de força e as lutas por
classificações para compreensão de cada uma dessas peças que compõem os acervos dos museus
etnográficos, escapando assim do enquadramento desse material museológico como peças do passado,
para sempre rompidas com o presente, distantes no tempo e no espaço. (CHUVA, 2013:202)
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Para romper com essa “ilusão museal” é necessário expor as falhas das narrativas até

então expostas pelo contexto colonial e implementar medidas significativas de

representatividade efetiva. Reconhecendo a necessidade dos museus se transformarem

“em espaços de afirmação dos direitos políticos e culturais dessas populações e possam

contribuir para novos projetos de nação e utopias compartilhadas” (OLIVEIRA, 2019:432).

Ou seja, se estamos falando de coletividades vivas é necessário que a instituição museal seja

ferramenta em suas lutas. Afinal,

isso seria possível não somente porque os museus detêm a posse desses acervos, mas, principalmente,

porque detém algo mais valioso: legitimidade para oferecer novas narrativas, autoridade de fala. e com

ela, poder de superar a invisibilidade e o preconceito com que tais coletividades são tratadas em outros

contextos sociais e políticos em que estão inseridas e são obrigadas a conviver. (CHUVA, 2013:203)

No caso do MHN, que é um museu histórico, expor a história negra para além da

escravidão, contando sua origem e construindo sua identidade, é necessário para confrontar

uma sociedade que, muitas vezes, ainda age como donos de seus corpos e suas narrativas.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Desde a elaboração da bibliografia, a análise de base teórica e toda a parte preliminar

da pesquisa, percebi a necessidade daquilo que aprendi no meu primeiro dia na graduação:

desconstrução. Embora naquela época, a ideia fosse abstrata, agora entendo a real necessidade

de abrir mão daquilo que lhe é confortável e linear, para pensar além do óbvio, de fugir de

algo restritivo como uma “pureza metodológica” e dar lugar a novas ideias e reinvenções.

Passei por numerosas fases e crises até aceitar que a Antropologia é plural, o que inclui seus

métodos. Não há fonte de regras, apenas propostas e conceitos que podem e devem ser postos

a prova, para que o fazer antropológico continue se transformando e levando novos

pesquisadores a criar métodos capazes de englobar qualquer objeto em qualquer contexto.

Dessa mesma forma, os museus coloniais precisam se reinventar, analisar novos

modos de se olhar a história e pluralizar seus discursos. Citando João Pacheco de Oliveira

(2019:400) “Se só podemos lastimar a história pretérita, podemos construir outros desfechos

para a nossa história de hoje”, e assim cabe aos museus como portadores da propagação da

história reverter as ideias antes trabalhadas para validar narrativas antes caladas.

Neste ensaio pretendi analisar a representação negra no Museu Histórico Nacional

com o intuito de perceber se havia ou não medidas para a descolonização do mesmo, além de

observar as medidas educativas tomadas para criticar a sua visão exposta. Além de refletir

sobre algumas problemáticas que devem ser levantadas pelos próprios museus atualmente,

com o intuito de democratizar suas falas e suas representações.

No que compete ao MHN, pude perceber o seu real interesse em mudar Algo, com A

maiúsculo, pois as mudanças caminham a passos lentos, assim como a grande maioria delas.

O projeto Bonde da História é a prova de que há o interesse da instituição para que novas

vozes sejam contadas, antigos relatos desmentidos e os visitantes saiam com novos olhares.

Mas diante de tantos anos de invisibilidade e silenciamento, os museus como um todo, não só

o Museu Histórico Nacional, precisam caminhar muito mais para que de fato, haja uma maior

democratização e representatividade efetiva.
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