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RESUMO 

 

O foco central desta tese é a análise sobre a sistematização e uso da memória nas favelas 

Pavão-Pavãozinho e Cantagalo, localizadas na Zona Sul da cidade do Rio de Janeiro, tanto 

quanto a institucionalização destas memórias no Museu de Favela (MUF). Neste trabalho, 

procuro investigar como se estruturam políticas governamentais em torno da categoria 

“museologia social” que possibilitam a realização de projetos mobilizando demandas por 

visibilidade e reconhecimento. Tais demandas são encampadas por sujeitos que compõem 

segmentos marginalizados da sociedade e têm como objeto principal a publicização de 

memórias das favelas. Problematizo as estratégias utilizadas pelos agentes para realizar ações 

que têm a memória como “legado” de projetos de intervenção urbana, além de analisar suas 

maneiras de produzir novos significados e práticas no espaço da favela. 

 

Palavras-chave: Museu de Favela, museu, museologia social, memória, política pública, 

favela. 

 

 

 



 
 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The central focus of this thesis is the analysis of the systematization and memory usage in the 

favela Pavão-Pavãozinho and Cantagalo, located in the south zone of Rio de Janeiro, as well 

as the institutionalization of these memories in the Museu da Favela (MUF). In this research, 

we try to investigate how the government policies around the category "sociomuseology" that 

enable the realization of projects mobilizing demands for visibility and recognition are 

structured. Such demands are taken over by people who make up the marginalized segments 

of society and their main objects are the publicization of memories in the slums. I 

problematize the strategies used by the agents to perform actions that have the memory as 

"legacy" of urban intervention projects and analyze their ways to produce new meanings and 

practices to the space of the favela. 

 

Keywords: Museu de Favela, museum, sociomuseology, memory, public policy, favela.  
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Introdução

Esta  tese  trata  da  sistematização  e  uso  da  memória  nas  favelas  Pavão-

Pavãozinho e Cantagalo, localizadas na Zona Sul da cidade do Rio de Janeiro,  bem

como  da  institucionalização  destas  memórias  no  Museu  de  Favela  (MUF).  Para

compreender o surgimento do Museu de Favela é preciso levar em consideração, pelo

menos,  três  movimentos:  a  mobilização de alguns moradores  das  favelas  do Pavão-

Pavãozinho e Cantagalo em torno do desejo de requalificação de seu território; a ação

do  poder  público  também  em  direção  à  requalificação  destes  territórios  e  certa

reorganização política e acadêmica do campo da museologia que possibilitou abrigar

iniciativas como o MUF. 

O trabalho analisa,  portanto,  ações  realizadas  na  interação entre  agentes  “de

fora”,  principalmente  ligados  a  instituições  da  administração  pública,  e  “de  dentro”

destas  localidades,  que  tiveram  como  objetivo  promover  a  valorização  e  a

ressignificação daquelas favelas acessando recursos de Estado.  Neste sentido, procuro

investigar  como  as  políticas  governamentais  produzidas  por  sujeitos  politicamente

posicionados  tanto  na  administração  pública  quanto  na  academia,  por  um  lado,  e

demandas por visibilidade e reconhecimento encampadas por sujeitos que compõem

segmentos marginalizados da sociedade,  por outro,  configuram projetos, de natureza

cultural,  voltados  para  a  sistematização  e  publicização  de  memórias  operando  com

categorias que movimentam o campo da política cultural. 

O Museu de Favela foi fundado no ano de 2008, como uma Organização Não-

Governamental (ONG). Sua existência resulta da mobilização de parcela dos moradores

em torno das ações do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), fruto de parceira

entre  governo  federal  e  estadual  e  iniciado  no  Pavão-Pavãozinho  e  Cantagalo  em

novembro  de  2007.  No  âmbito  do  PAC,  propunha-se  realizar  investimentos  em

infraestrutura e desenvolver ações que possibilitassem o desenvolvimento econômico e

social  local.1 Entre  as  obras de infraestrutura,  estavam previstas a  requalificação do

“Beco do Amor Perfeito”, que abre acesso entre Copacabana e o Pavão-Pavãozinho,

ampliação das galerias de drenagem pluvial, ampliação do reservatório de água potável

e construção de 120 apartamentos para o reassentamento de famílias cujas casas foram

atingidas pelas obras do programa. 2

1 Disponível em: www.pac.gov.br, seção “O PAC”. Acesso em 24/02/2016.
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Para realizar as ações que visavam ao desenvolvimento econômico e social, foi

criada a Base de Inserção Social e Urbana (BISU), um escritório dirigido pela KAL

Projetos  e  Territórios,  empresa  de  arquitetura  que  desenvolve  diversas  ações  de

intervenção social atreladas à intervenção urbana, que tinha como objetivo a realização

do “trabalho social do PAC”.3 Dentre os associados da KAL Projetos e Territórios estava

Kátia Loureiro, que posteriormente faria parte da diretoria do MUF. Segundo aponta

Camila Moraes (2011), em dissertação de mestrado que analisa as relações entre turismo

e patrimônio no MUF, Kátia já tinha a ideia de criar um museu no Pavão-Pavãozinho e

Cantagalo. 

A partir  das  reuniões  do Conselho Comunitário  do PAC (CCOMP), diversos

moradores  começaram a  se  aproximar  das  ações  do  trabalho  social  promovidas  no

BISU.  4 Dentre  as atividades realizadas pela  BISU estava a realização de cursos de

qualificação profissional que colaborassem para a criação de um “legado do PAC” para

aquelas  favelas.  Este  legado  consistia  na  criação  de  uma  empresa,  associação  ou

cooperativa  que,  após  o  término  da  execução  do  PAC,  permanecesse  no  território

gerando trabalho e renda para a população. 

As ações de capacitação profissional tanto quanto a definição do que deveria

ficar como legado daquele programa para a população local foram objetos de debates

realizados  no  CCOMP.  Como  resultado  destes  debates  entre  moradores,  gestores

públicos  e  a  empresa KAL, incorporando ideias  de  ambos,  boa parte  das  ações  foi

direcionada para a criação de um museu que operasse também o turismo. Neste sentido,

foram realizados, entre outros, dois cursos em parceria com a Universidade Federal do

Estado  do  Rio  de  Janeiro  (Unirio),  um  de  Museologia  e  outro  de  Turismo  para

moradores interessados em se engajar na criação daquele museu. 

2 Informações retiradas  de:  “Informação pública  -  PAC Comunidade Pavão-Pavãozinho/Cantagalo –
Urbanização”  Disponível  em:  http://www.rj.gov.br/web/informacaopublica/exibeconteudo?article-
id=1036865 e de Cunha, 2014.

3  Além do projeto desenvolvido no Pavão-Pavãozinho e Cantagalo, alguns dos projetos conduzidos pela
empresa  são  o  “Programa  de  Regularização  Urbanística  e  Fundiária  do  Complexo  da  Tijuca”  e  o
“Programa Social Morar Carioca – Babilônia e Chapéu Mangueira”. A empresa mantém uma página na
internet,  porém,  não  há  informações  atualizadas:  www.kal.com.br.  Os  veículos  em que  encontramos
informações mais recentes sobre o PAC Social no Pavão-Pavãozinho e Cantagalo são as páginas na rede
social Facebook mantidas pela empresa: “KAL Projetos e Territórios” e “PAC Social Pavão-Pavãozinho e
Cantagalo”. Todos os acessos em: 24/02/2016.

4 O CCOMP é o espaço criado dentro do PAC para estabelecer a interlocução entre gestores do programa
e  moradores  com  o  objetivo  de  discutir  com  a  comunidade  local  as  diretrizes  das  intervenções,
assegurando o princípio da participação àqueles que serão atingidos pelas obras. Os limites desta proposta
de pactuação e participação foram discutidos em Cunha, 2014.
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Em decorrência dessas ações foi formada uma Comissão Pró-Museu composta

por dois moradores do Cantagalo, Rita de Cássia e Sidney Silva; e dois moradores do

Pavão-Pavãozinho,  Carlos  Esquivel,  conhecido  como  Acme,  e  Valdete  Viana.5 Esta

comissão registrou por meio de entrevistas as memórias dos moradores mais antigos das

duas favelas e frequentou os cursos acima citados. Desta maneira o museu começou a

ser organizado. 

O MUF contava com quinze sócios na sua fundação, sendo dez mulheres e cinco

homens. Do total, sete moravam no Cantagalo, cinco moravam no Pavão-Pavãozinho,

duas  moravam  em  Ipanema  e  um  morava  na  Barra  da  Tijuca.  Dentre  os  sócios

fundadores, seis compuseram a primeira diretoria do museu: Acme, morador do Pavão-

Pavãozinho e presidente da instituição;  Sidney Silva,  morador  do Cantagalo e  vice-

presidente; Silvia Perrone, moradora de Ipanema e diretora Cultural; Márcia Cristina de

Souza e Silva, moradora do Cantagalo e diretora Executiva; Rita de Cássia Santos Pinto,

moradora do Cantagalo e diretora de Patrimônio; e Valdete Viana dos Santos, moradora

do Pavão-Pavãozinho e diretora Administrativo-Financeira. 6

A primeira  diretoria  contava  com dois  moradores  do Pavão-Pavãozinho;  três

moradores  do  Cantagalo;  e  uma  moradora  de  Ipanema.  Esta  composição  buscou

materializar a proposta de integrar as favelas onde o museu seria realizado e os bairros

da dita “cidade formal”, reverberando a ideia presente no projeto original de que o MUF

deveria realizar uma ponte entre estes espaços da cidade. Com o passar do tempo, este

sistema  de  gestão  foi  sendo  modificado.  Atualmente,  o  museu  conta  com  quatro

diretores, dois do Pavão-Pavãozinho e dois do Cantagalo e o cargo de presidente foi

extinto.

O MUF é  uma associação  de  direito  privado  sem fins  lucrativos,  o  que  lhe

confere o caráter de associação de utilidade pública. É definido por seus gestores como

um “museu territorial e vivo sobre memórias e patrimônio cultural de favela”.7  O termo

museu de território, ou territorial, integra o campo semântico articulado pela noção de

museologia social e define experiências nas quais o acervo se compõe não de objetos ou

coisas,  mas  do  próprio  território  que  opera.  Segundo  definição  própria  ao  setor  da

museologia a que se vinculam experiências como a do MUF, museu de território ou

comunitário designa aqueles empreendimentos cujos patrimônios são reconhecidos

5 Estas pessoas serão apresentadas de forma mais detalhada nos capítulos 3 e 4.

6 “Quem está a frente do MUF?” In: Primeiro Jornal Informativo do MUF, s/d.

7  “Sobre o MUF”. Disponível  em  http://www.museudefavela.org/sobre-o-muf/sobre-o-muf. Acesso em
09/03/2016.
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como  tal  pela  comunidade  e  por  seus  membros.  É  o  capital

cultural  coletivo  da  comunidade,  ele  é  vivo,  evolutivo,  em

permanente criação. Os responsáveis do museu utilizarão esse

capital  para  atividades  inscritas  na  dimensão  cultural  do

desenvolvimento do território e da comunidade. A conservação é

uma responsabilidade e uma tarefa coletiva da comunidade, os

profissionais  do  museu  sendo  essencialmente  apoio  técnico  e

científico.8

Ao definir  seu empreendimento como museu de território,  os  promotores  do

MUF buscam colocar no centro de suas preocupações o espaço produzido pelas ações

que desenvolvem. Além disso, por ser um empreendimento que valoriza os patrimônios

das  favelas  entendidos  como  capital  por  aqueles  que  as  habitam,  acompanhando  a

definição de museu de território acima, a relação dos moradores com o espaço da favela

será também central nas ações desenvolvidas pelo MUF.

As  ações  do  MUF se  orientam pela  produção  de  uma memória  coletiva  em

conjunto com os moradores das duas favelas a partir da qual seja possível erguer nova

representação para aqueles territórios. Os gestores do museu procuram construir essa

nova  representação  deslocando-se  da  chave  da  violência  associada  à  carência  que,

frequentemente, marca a discursividade produzida em torno da favela. 

Esta  discursividade  vem sendo  frequentemente  problematizada  na  academia.

Lícia  do Prado Valladares,  investigando a “construção social  das representações  das

favelas” (2005: 23), aponta como, já em sua origem, a favela foi interpretada como uma

presentificação do “mundo rural na cidade” (Valladares, 2005: 22). Segundo a autora, o

mito de origem da favela se alimenta da imagem de Canudos produzida no livro “Os

Sertões”, de Euclides da Cunha. Esta imagem “também corresponde àquela vislumbrada

pelos primeiros visitantes da favela do Rio, quando transpuseram em suas descrições a

dualidade ‘litoral  versus sertão’ para a dualidade ‘cidade  versus favela’”. (Valladares,

2005: 23). 

Esta construção alimentou a percepção da favela como problema, designação

que, segundo a autora, qualificou esta formação urbana desde o seu surgimento. Afirma

8“O  museu  comunitário  é  herético?”  Texto  de  Hugues  de  Varine  disponível  em
http://www.abremc.com.br/artigos1.asp?id=9. Acesso em 09/03/2016.
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Licia Valladares que “a descoberta da favela foi logo seguida por sua designação como

problema a ser resolvido. Aos escritos de jornalista vêm juntar-se vozes de médicos e

engenheiros, preocupados com o futuro da cidade e sua população.” (Valladares, 2005:

36). Também segundo a autora “a 'problematização' precedeu a extensão do fenômeno

ao conjunto da cidade e ocorreu enquanto o processo de favelização ainda não se havia

generalizado  na  capital  federal”  e,  ainda,  “essa  problematização  contou  com  forte

respaldo do diagnóstico higienista aplicado à pobreza e ao cortiço, servindo este como

uma das matrizes das primeiras representações da favela” (Valladares, 2005: 39).

Esta visão sobre a favela, amparada em discursos científicos e técnicos, como os

da  medicina  e  da  engenharia,  por  exemplo,  cooperou  para  a  consolidação  da

representação da favela como o lugar da ausência e da carência. Ou seja, a favela era,

segundo aquela visão, o avesso da cidade que no início da vida republicana do país se

desejava construir. 

Luiz  Antônio  Machado  da  Silva  (2002)  também  se  dedica  a  investigar  o

“problema favela”, mas segundo outra perspectiva que guarda diferenças importantes de

enfoque e temporalidade com o que propôs Licia Valladares. Alerta Machado da Silva

que não se deve, enquanto analista, “definir a favela ou, de resto, qualquer configuração

social a partir das características, meios ou recursos que lhe faltam” (Silva, 2002: 223).

Contudo, “a percepção social pode fazê-lo, e frequentemente o faz, sendo esse um dos

aspectos  do ‘problema favela’ a  investigar”  (Silva,  2002:  223).  Em diálogo com as

reflexões  produzidas  no livro  Um século de favela (Zaluar  e  Alvito,  1998),  o autor

afirma sobre a obra que,

no conjunto, trata-se de uma tentativa de rejeitar as concepções

que  definem  as  favelas  e  seus  moradores  pelas  carências

materiais, simbólicas, políticas etc., realçando sua criatividade,

sua capacidade de ação e suas conquistas políticas e simbólicas.

A tese – ou a conclusão geral – pode ser resumida em uma frase

emblemática: a “favela venceu”. (Silva, 2002: 223)

A partir das reflexões de Alvito e Zaluar, Machado da Silva busca investigar o

significado  para  os  favelados  desta  vitória  da  favela,  questionando  quais

“transformações ela provocou na sociabilidade urbana?” E conclui que
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A “vitória  da favela” ocorreu à  custa  da constituição de uma

categoria  subalterna,  cuja  intervenção  na  cena  pública,

duramente  conquistada,  não  mexeu  no  padrão  básico  de

sociabilidade  urbana,  pouco alterando sua posição  relativa  na

estratificação social e seu papel como força social. (Silva, 2002:

223)

Abordando outro aspecto, Mario Brum sustenta a ideia de que há o “estigma de

favela”,  imputado  por  grupos  hegemônicos  àqueles  territórios  tanto  quanto  a  seus

moradores desde seu surgimento. Partindo das proposições teóricas de Erving Goffman,

afirma Brum:

A favela, desde sua origem, já possui estigmas a ela associados.

Mais  do  que  isso,  os  estigmas  são  partes  essenciais  para  a

construção do conceito de favela, estando a ele associados de

forma inexorável. Na sua própria essência, a favela é o estigma,

pois aponta uma área urbana onde existem os sinais do que não

deveria  haver  numa  cidade  que  se  queria  moderna  e/ou

civilizada. (Brum, 2012: 40)

As  análises  apresentadas  buscam  compreender  representações  que

caracterizaram a favela, ao longo dos anos, como “desvio” da cidade, e seus moradores

como  outsiders. As  reflexões  de  Howard Becker  podem colaborar  no entendimento

dessas duas categorias. O autor pensa o desvio como um produto da própria sociedade,

no sentido de que grupos sociais  o criam “ao fazer as regras cuja infração constitui

desvio” (Becker, 2008: 22). Assim, “o desvio não é uma qualidade do ato que a pessoa

comete,  mas  uma  consequência  da  aplicação  por  outros  de  regras  e  sanções  a  um

‘infrator’.  O  desviante  é  alguém  a  quem  esse  rótulo  foi  aplicado  com  sucesso;  o

comportamento desviante é aquele que as pessoas rotulam como tal” (Becker, 2008:

22). O outsider é, justamente, “aquele que desvia das regras do grupo” (Becker, 2008:

17).

Esta marcação da favela como lugar de alteridade e desvio produz efeitos reais

sobre sua população. Problematizando os processos, sempre relacionais, simbólicos e

sociais que marcam a construção das identidades, Kathryn Woodward afirma que “se
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um grupo é simbolicamente marcado como inimigo ou como tabu, isso terá efeitos reais

porque o grupo será socialmente excluído e terá desvantagens materiais.” (Woodward,

2000:  14).  É  possível  aproximar  as  reflexões  propostas  por  Woodward  das

desenvolvidas por Mario Brum. Alerta Brum que “o estigma, no entanto, não é uma via

de mão-única. Constitui-se numa relação social que é partilhada por diversos agentes,

dentre eles, aqueles sobre quem o estigma recai.” (Brum, 2012: 40). 

Iniciativas de ressignificação das favelas

Com base nestas  reflexões,  proponho pensar  para além da representação das

favelas produzidas como uma atribuição de outros que não seus próprios habitantes. Isto

porque  diversas  iniciativas  vêm sendo desenvolvidas  em favelas  do  Rio  de  Janeiro

utilizando como estratégia de afirmação identitária a produção de representações das

favelas a partir da fala de seus próprios moradores. No geral, estas iniciativas têm em

comum o objetivo de concorrer com representações hegemônicas sobre as favelas como

lugares  de  carência  associada  à  violência,  produzindo  novos  significados  para  as

favelas. 

Mario Grynszpan e Dulce Pandolfi abordam a produção crescente de memórias

em favelas do Rio de Janeiro (2007). Apontam os autores que, ainda que o trabalho em

si com memórias em favelas não seja novo, houve, principalmente a partir da década de

1990, a ampliação da dimensão deste trabalho, envolvendo a diversificação dos atores

envolvidos  e  a  identificação  da  memória  como  instrumento  de  sustentabilidade

econômica  da  favela  através  da  geração  de  emprego  e  renda  para  seus  moradores

(Grynszpan e Pandolfi, 2007: 70-76). Dentre estas iniciativas, destaco alguns projetos

que  se  utilizaram  da  memória  como  instrumento  privilegiado  para  promover  esta

ressignificação das favelas no Rio de Janeiro.

O projeto “Condutores de Memórias” foi  desenvolvido nas favelas do Borel,

Chácara do Céu, Andaraí, Salgueiro e Formiga, todas localizadas na região da Grande

Tijuca, Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro, entre 1999 e 2006 (Amoroso, 2015:

228).  Surgiu por  meio da Agenda Social  Rio,  movimento articulado pelo  sociólogo

Herbert de Souza no contexto da candidatura da cidade do Rio de Janeiro para sediar as

Olimpíadas  de  2004  e  tinha  como  objetivo  aproveitar  a  visibilidade  que  a  cidade
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alcançaria com esta ação para promover debates sobre soluções possíveis para a miséria

e a negação de direitos a amplas parcelas da população (Amoroso, 2015: 215). 9 

O “Condutores de Memória” surgiu de oficinas realizadas pela  ONG Gestão

Comunitária, que também fazia parte da Agenda Social Rio. Estas oficinas tinham como

objetivo formar lideranças, abordando os seguintes temas: “formação do espaço urbano

e exclusão social, direitos coletivos e organização local, elaboração e gestão de projetos,

educação e  meio  ambiente,  segurança  pública,  saúde coletiva,  relações  de  gênero  e

saúde comunitária” (Cunha apud Amoroso, 2015: 233). Mauro Amoroso afirma que “ao

final do curso, os participantes deveriam apresentar um projeto, e Ruth Barros, Maria

Aparecida Coutinho, moradoras do Borel, e Mauriléia Januário Ribeiro, moradora da

Casa Branca, elaboraram a proposta que deu origem ao Condutores” (Amoroso, 2015:

233). 

A partir deste projeto original, o Condutores de Memória foi realizado “com o

objetivo de preservar a memória dos moradores de favelas da Grande Tijuca, por meio

da  coleta  de  depoimentos  de  moradores  antigos  e  da  constituição  de  um  acervo

documental” (Amoroso, 2015: 228). O autor destaca em sua análise “a forma como a

memória  passa  a  ser  utilizada  como instrumento  para  a  construção  de  significados

alternativos às imagens de violência” (Amoroso, 2015: 16). Ressalta Mauro Amoroso

que as promotoras do projeto Condutores de Memória afirmavam que “por meio da

memória coletiva desses espaços urbanos,  as  pessoas que neles moram refazem sua

própria trajetória, reelaboram sua experiência de vida e transformam a dura realidade na

qual estão inseridas” (Cunha apud Amoroso, 2015: 228).

Bianca Freire-Medeiros (2006) analisou a criação do Museu a Céu Aberto da

Providência  e  do  Museu  da  Maré.  O  primeiro  foi  fundado  em  agosto  de  2005  e

“idealizado pela arquiteta e urbanista Lu Petersen, no contexto do Favela-Bairro e do

Projeto  Célula  Urbana,  como parte  da  revitalização da  área  portuária  que,  além do

museu, inclui a Cidade do Samba e a Vila Olímpica da Gamboa.” (Freire-Medeiros,

2006: 52).10 Já o Museu da Maré foi fundado em maio de 2006 a partir  de projeto

9  Herbert  de Souza, conhecido como Betinho, nasceu em 1935, foi  sociólogo e militante político de
organizações como a  Juventude Universitária  Católica (JUC) e Ação Popular  (AP).  Atuou durante  o
governo de João Goulart (1961-1964) como assessor do Ministério da Educação e também assessorando
as ações do então deputado federal Leonel Brizola. Viveu clandestinamente entre 1969 e 1971 e como
exilado  político  entre  1971  e  1979.  Fundou,  em  1981,  o  Instituto  Brasileiro  de  Análises  Sociais  e
Econômicas (Ibase), instituição que capitaneou a Agenda Social Rio após a morte de seu idealizador, em
1997 (Heymann e Pandolfi, 2005).

10  Bianca Freire-Medeiros apresenta Lu Petersen afirmando que sua biografia está “diretamente ligada a
vários projetos urbanísticos em áreas pobres da cidade: foi uma das idealizadoras e responsáveis pela
implementação do Projeto Mutirão Remunerado,  da Secretaria  Municipal  de Desenvolvimento Social
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realizado pelo Centro de Estudos e Ações Solidárias da Maré (CEASM), instituição

fundada em 1997 por um grupo de moradores locais. Alguns fizeram parte da TV Maré,

segundo  afirma  Bianca  Freire-Medeiros,  “uma  das  primeiras  TVs  comunitárias  da

cidade,  hoje  extinta,  [na  qual]  eram gravadas  entrevistas  com os  moradores  e,  em

seguida, divulgavam-se os depoimentos por meio de telões instalados nas praças e ruas

do complexo” (Freire-Medeiros, 2006: 57). 

O CEASM se estrutura a partir de três redes: de Educação, de Comunicação e de

Cultura. Dentro da Rede de Cultura, se localiza a Rede Memória e seu trabalho deu

origem ao Arquivo Orosina Vieira,  fundado em 26 de abril  de 2002.  Em 2003,  foi

fundada a Casa de Cultura da Maré no espaço onde hoje funciona o museu. A fundação

do Museu da Maré é, portanto, parte de um histórico de acúmulo de acervo e trabalho de

registro  das  memórias  dos  moradores  locais.  11 Feire-Medeiros  propõe  que  tanto  o

Museu a Céu Aberto da Providência quanto o Museu da Maré sejam entendidos como:

exemplos de uma dupla requalificação recente: da favela,  que

busca ser vista como parte historicamente relevante da cidade,

assumindo  uma  visibilidade  distinta  daquela  que  a  associa  à

violência; e da própria noção de patrimônio, que se distancia de

suas definições mais cingidas, tem revistas as suas instâncias de

validação e passa a qualificativo de um território geográfico e

simbólico  ainda  amplamente  estigmatizado.  (Freire-Medeiros,

2006: 52)

Evocar trabalhos que analisam projetos que se utilizam da memória em favelas

do Rio de Janeiro tem como objetivo localizar a experiência do MUF em um quadro

mais amplo de ações. Apesar de ter singularidades importantes, alguns traços comuns

são encontrados nos empreendimentos acima apresentados e no MUF. Tanto o Museu a

Céu Aberto da Providência quanto o projeto Condutores de Memória e o MUF foram

(SMDS), por quase uma década (1984-92); trabalhou no programa de favelas da CEDAE-Proface (1986-
87); foi uma das responsáveis pela concepção e implementação do Programa Favela-Bairro (1994-2000).
Desde 2001, coordena o Célula Urbana, projeto experimental definido pela própria Petersen como ‘um
pós-Favela-Bairro  em que se  criam elementos  de  desenvolvimento  econômico  e  cultural  para  que  a
própria comunidade dali caminhe por suas pernas” (FREIRE-MEDEIROS, 2006: 62). Como se verá ao
longo da tese, a proposta de Lu Petersen guarda algumas semelhanças com o que se desenvolveu no
MUF. Em ambos os casos, a partir de uma intervenção urbana nas favelas, foram desenvolvidos projetos
que tinham a memória como foco e a promoção do desenvolvimento local como objetivo principal.

11 Para uma reflexão mais detalhada sobre a atuação do CEASM e seu histórico de atividades, ver: Silva,
2006 e Costa, 2010.
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desenvolvidos a partir de intervenção promovida por agências governamentais ou por

ONGs nas favelas. Em todos os empreendimentos citados encontramos a memória como

objeto privilegiado de ações que tinham como objetivo promover a requalificação das

favelas e o desenvolvimento econômico e social.

Sobre os museus da Providência e da Maré, Bianca Freire-Medeiros afirma que

está em jogo “a possibilidade de, pela via da ‘patrimonialização’, redefinir a chave de

interpretação sobre  as  favelas,  problematizando o  argumento  que  as  coloca  como a

‘anti-cidade’, como o avesso perverso da lógica urbana.” (Freire-Medeiros, 2006: 57).

Mauro Amoroso (2015), analisando o surgimento do projeto Condutores de Memória,

parte do pressuposto de que as percepções sobre as favelas são produzidas tendo como

principais  referenciais  a  violência  e  o  tráfico  de  drogas  e  isto  impacta  no  acesso a

direitos pelos moradores destes locais. Para o autor, é a partir deste ponto que “ocorrerá

uma disputa, na qual a memória será uma das ferramentas empregadas, de significados

sobre as relações entre as favelas e a cidade” (Amoroso, 2015: 195).  No mesmo sentido

destes empreendimentos, as ações realizadas pelo MUF têm o objetivo de ressignificar o

lugar  de  alteridade  e  diferença  que  foi  imputado  à  favela  pela  produção  técnica-

científica, e pelas políticas implementadas por diversos governos. O projeto do MUF

propõe  que  a  favela,  marcada  como  excluída  da  cidade  dita  formal,  reverta

simbolicamente esta marcação. 

Nesse sentido, pode-se afirmar que há uma percepção de que a representação

atribuída à favela pode ser forjada, produzida, alterada a partir de um trabalho ativo

empreendido pelos  dirigentes  do  MUF buscando  sensibilizar  e  mobilizar  os  demais

moradores  em  torno  de  ações  de  afirmação  de  uma  identidade  positivada  para  o

território e a própria comunidade. O trabalho ativo dos dirigentes pela produção desta

identidade seria favorecido e potencializado pelo reconhecimento de atores externos –

como agentes de governo e academia – que operariam no sentido de confirmar essa

nova representação produzida pelo museu.

Um elemento que compõe a estratégia de produção identitária do MUF se refere

à “recuperação e defesa da riqueza e da herança cultural do Complexo do Cantagalo,

Pavão  e  Pavãozinho”,  na  medida  em  que  estas  contribuem  para  a  “construção  da

identidade  coletiva  local.”  12 Aponta  uma  noção  de  preservação  inserida  em  uma

estratégia discursiva que enfatiza a busca por reconhecimento deste patrimônio. 

12 “Sobre o MUF”. Disponível em http://www.museudefavela.org/sobre-o-muf/sobre-o-muf. Acesso em 
09/03/2016.
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No livro Circuito das Casas-Tela, obra produzida pelo museu, que será abordada

no capítulo 4, afirma-se que os projetos do MUF têm em vista “redescobrir, sob um

novo  olhar,  o  patrimônio  cultural  local,  enterrados  sob  o  medo,  a  segregação  e  o

preconceito  social”  (Loureiro,  Pinto  e  Silva,  2012).  Esta  busca  por  reconhecimento

também está presente nos textos do Museu da Maré, que o associam ao “o crescimento

da auto-estima da comunidade” e ao “despertar para a riqueza e o valor de sua história.”
13 A ideia de despertar os moradores para a sua própria história sugere que há valor nas

experiências  produzidas  naquela  localidade  que  necessita  ser  apenas  revelado  e

reconhecido.

Entendo  que  esta  maneira  de  articular  o  discurso  em  torno  do  patrimônio

enfatiza uma retórica do reconhecimento, que busca dar a ver como riquezas e valores

os elementos e memórias produzidos no espaço da favela. A produção desta retórica do

reconhecimento se articula a um processo recente de crescimento das demandas por

visibilidade de grupos sociais minoritários em diversos contextos. 14

No caso específico dos museus em favela, grupos sociais aliados a operadores de

políticas de governo vão buscar reconhecer as favelas como patrimônio e afirmar suas

memórias e práticas culturais como legítimas.  Este reconhecimento compõe também

uma estratégia  para  transformar  estes  museus em recurso que  possibilite  acessar  as

políticas  de  governo.  Em complemento  a  isso,  temos  que  o  trabalho  em busca  do

reconhecimento das favelas como patrimônio alimenta a mobilização em torno de um

projeto de futuro comum, que transforme as condições de vida da população que habita

aquele espaço, utilizando-se da cultura e da memória como instrumento.

Estas reflexões levam a questionar por que os sujeitos mobilizados em torno do

reconhecimento das  memórias  de Pavão-Pavãozinho e  Cantagalo adotaram o museu

como forma institucional privilegiada. A opção pelo museu foi possível por conta do

momento político específico em que o MUF foi criado. As redes de relações que os

moradores  mobilizados  pelas  ações  do  PAC  movimentavam  naquele  momento

13  Ambos os trechos foram retirados do texto “Histórico”. Disponível na seção “Institucional” do site
www.museudamare.org.br. Acesso em 09/03/2016.

14 Luciana Heymann e José Maurício Arruti abordam a produção de uma retórica do reconhecimento a
partir do debate público em torno da gestão memória na França e no Brasil. Os autores apontam como, no
caso brasileiro, “a gestão da memória está diretamente ligada à gestão de recursos, em especial o acesso à
terra – caso dos indígenas, quilombolas e outras populações tradicionais – mas também a outros recursos,
entre os quais a educação – cotas e condições especiais para estudantes negros em geral, quilombolas e
indígenas –, a saúde – indígena e negra –, a previdência social – para líderes religiosos do candomblé,
trabalhadores  quilombolas  e  populações  extrativistas  tradicionais  –  e  até  mesmo crédito  produtivo –
atingindo todos os grupos, menos os negros urbanos” (Heymann e Arruti, 2012: 115).
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envolviam  pessoas  que,  dentro  de  instituições  governamentais,  promoviam  a

museologia social como objeto de política de governo. A proposta do MUF foi uma

possibilidade de aplicar os preceitos que informam esta noção. 

Atrelados  a  esta  proposição,  surgem  dois  outros  pontos  sobre  a  questão  e

explicá-los  ajuda  a  compreender  a  estrutura  desta  tese.  Por  um  lado,  o  museu  se

apresentou, naquele momento, como o formato institucional que melhor sintetizava os

diversos  projetos  dos  moradores  que  se  envolveram em sua  realização.  Em muitas

situações  ele  é  descrito  como  um  “guarda-chuva”  de  projetos  culturais,  capaz  de

sintetizar  objetivos  diversos  em um mesmo empreendimento,  tornando-se assim um

produto cultural rico em possibilidades de agenciamentos diversos. Estas possibilidades

se referem ao acesso a recursos, tanto da administração pública quanto de instituições e

empresas privadas, aberto pela atuação daqueles agentes governamentais mencionados

anteriormente. Nas diversas ações desenvolvidas pelo MUF percebe-se a utilização de

instrumentos da produção cultural como forma de acessar estes recursos necessários ao

seu funcionamento.

A identificação do MUF como um produto cultural surgiu, justamente, da análise

das  ações  desenvolvidas  pelo  museu,  que  em  geral  utilizam  os  instrumentos  da

produção cultural. Produto cultural é uma noção operada no campo da produção cultural

para  definir  ações  ou  objetos  que  estarão  habilitados  a  circular  neste  campo,

mobilizando recursos – políticos, financeiros, humanos – para sua viabilização.15 

Por  outro  lado,  aquele  produto  cultural  ali  desenvolvido  teria  algumas

especificidades e seria mais proveitoso fazer dele um museu. Havia o desejo de ter a

memória e os patrimônios locais como objetos centrais daquela instituição que viria a

ser formada. Em decorrência disso, houve a identificação de que o formato de museu

proposto  pela  museologia  social  poderia  ser  utilizado  para  uma  peculiar  escrita  da

história,  que  promoveria  a  afirmação  da  identidade  local.  Neste  empreendimento,

15 Para ilustrar essa noção, apresento as ideias de dois autores comumente utilizados na produção cultural
que se esforçam em definir o produto cultural. Segundo Teixeira Coelho este termo define as ações “que
expressam ideias, valores, atitudes e criatividade artística e que oferecem entretenimento, informação ou
análise sobre o presente, o passado (historiografia) ou o futuro (prospectiva, cálculo de probabilidade,
intuição),  quer  tenham origem popular  (artesanato),  quer  se  tratem de  produtos  massivos  (discos  de
música popular, jornais, histórias em quadrinhos), quer circulem por um público mais limitado (livros de
poesia, discos e CDs de música erudita, pinturas)” (Coelho, 2005: 318). Para Hermano Thiry-Cherques,
que adapta noções da administração para o universo da produção cultural, o produto será o objetivo do
projeto  cultural.  Segundo  o  autor,  um  produto  cultural  será  “qualquer  classe  de  bens,  tangíveis  ou
intangíveis, desde bens materiais até serviços, ou mesmo ideias. (...) O termo ‘produto’ tem o mesmo
valor do termo inglês  output, aquilo que aparece no final do processo, o  pro (aditante)  ductio (ação de
guiar) (Cherques, 2008: 15). Neste sentido, os agenciamentos produzidos com o objetivo de viabilizar a
existência do MUF serão problematizados a partir de sua identificação como um produto cultural, na
media em que seus gestores utilizam instrumentos da produção cultural para viabilizá-lo. 
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seriam utilizadas  categorias  corriqueiras  no  universo  dos  museus,  como memória  e

patrimônio, mas ressignificando-as. Quando os promotores do MUF afirmam que seus

acervos  são  “narrativos  de  parte  importante  e  desconhecida  da  própria  história  da

Cidade  do  Rio  de  Janeiro”,  configura-se  a  ideia  de  que  anteriormente  houve  a

construção de uma narrativa histórica que excluiu as experiências daquela população.

Decorrente desta percepção, o museu é apropriado como instrumento capaz de desafiar

a produção desta história.

A justificativa central para a opção pelo museu se relaciona fortemente à filiação

profissional  dos  agentes  públicos  que  atuaram  à  frente  de  políticas  culturais.  Tais

agentes, tendo expandido a noção de museu (para abarcar a ideia da produção cultural,

inclusive) tornaram viável a sua adaptação aos objetivos pretendidos nas favelas em

tela. Em decorrência disso, foram mobilizados outros argumentos que validam a escolha

do museu: a sua identificação como produto cultural capaz de, utilizando instrumentos

da produção cultural, mobilizar recursos necessários a sua manutenção e a percepção do

museu como espaço privilegiado para a escrita do passado e conhecimento da história.

Estes pontos perpassarão a tese, sendo explorados em seus quatro capítulos.

Percursos da pesquisa

Ao longo  da  escrita,  tive  contato  com dois  trabalhos  que  abordavam outras

favelas  cariocas  segundo  perspectivas  distintas  da  minha.  Em  2014,  Juliana  Farias

defendeu,  no  Programa  de  Pós-Graduação  em  Antropologia  e  Sociologia  (IFCS  /

UFRJ), a tese Governo de Mortes – uma etnografia da gestão de populações de favelas

do Rio de Janeiro. Em sua pesquisa, a autora analisa a ação de familiares de vítimas de

violência institucional nas favelas para tornar visíveis as mortes de seus parentes, bem

como seus enfrentamentos com o Estado em busca de justiça (Farias, 2014). Em março

de 2015, foi publicado o livro  SMH 2016: Remoções no Rio de Janeiro olímpico, de

Lucas  Faulhaber  e  Lena Azevedo, originado do trabalho de  conclusão de  curso em

Arquitetura na Universidade Federal Fluminense de Lucas Faulhaber e por um conjunto

de depoimentos orais de moradores de favelas que passaram por remoções entre 2009 e

2013,  recolhido  por  Lena  Azevedo  (Azevedo  e  Faulhaber,  2015).  O livro  trata  das

remoções realizadas durante a gestão do prefeito Eduardo Paes (PMDB), e apresenta

dados da própria Prefeitura que apontam para mais de 60 mil pessoas removidas no

período. 
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Lendo  estes  e  outros  trabalhos,  muitas  vezes  fiquei  me  perguntando  que

realidade  era  essa  em  que  eu  via  ressignificação  e  valorização  enquanto  meus

contemporâneos viam remoções e mortes nas favelas do Rio de Janeiro. Percebi, então,

que precisava valorizar em minha reflexão o caráter ambivalente das ações que têm as

favelas como foco. Se, por um lado, determinadas instituições de governo produziam

nas  favelas  mortes  e  remoções,  por  outro,  havia  também algumas  que  atuavam na

produção de novos significados e na valorização destes mesmos espaços, porém, sempre

sob  uma  importante  assimetria.  Esta  assimetria  se  revela  especialmente  quando

percebemos que o número de famílias atingidas pelas remoções e violências de Estado é

expressivamente  maior  do  que  o  quantitativo  de  famílias  que  acessam  projetos  de

memória  e  valorização  desenvolvidos  nos  territórios.  Neste  sentido,  os  trabalhos

referidos acima foram fundamentais para que eu me preocupasse em investigar a fundo

e colocasse em perspectiva as ações do Estado que desejava problematizar. 

O ponto de partida desta pesquisa foi o interesse por investigar as relações entre

governo e sociedade civil  para o agenciamento e institucionalização da memória de

favelas cariocas através da constituição de museus. Algumas ideias iniciais foram sendo

depuradas no percurso da pesquisa. Inicialmente, eu imaginava encontrar dois atores

diferentes que estariam em contato para a criação destes museus: o Estado e a sociedade

civil. Ao longo da pesquisa, com a imersão no campo e o auxílio da orientação e das

leituras, percebi a diferença que havia entre aquele entendimento e o que se apresentava

na prática. Percebi que era necessário pensar o Estado ou a sociedade civil de forma

mais complexa, compreendendo que ambos são entidades abstratas por meio das quais

conferimos  racionalidade  ao  funcionamento  da  vida  social,  mas  não  devem  ser

entendidos como atores sociais unos, coerentes e excludentes. Nesse sentido, se tornou

mais importante atentar para mecanismos e técnicas de interação operados por meio de

políticas públicas e para os indivíduos que assumem a gestão de tais  mecanismos e

técnicas. 

 Para  pensar  nas  técnicas  que  tornam  possível  o  governo  do  Estado,  me

aproximo da ideia de governamentalização elaborada por Michel Foucault. O autor se

concentra  na  questão  do  governo  do  Estado  pelos  príncipes  e  problematiza  o

desenvolvimento  de  uma  “arte  de  governar”  em  contraponto  aos  postulados  de

Maquiavel  no  livro  “O  príncipe”.  Há  com  este  movimento  o  estabelecimento  da

população como objeto de governo pelo Estado, com o consequente desenvolvimento da
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Economia Política e com a consolidação da estatística, daí decorrendo a passagem de

uma “arte de governo” a uma “ciência política” (Foucault, 1984: 290).

Michel Foucault se dedica à história da “governamentalidade”, termo com o qual

busca identificar:

1- O  conjunto  constituído  pelas  instituições,

procedimentos,  análises  e  reflexões,  cálculos  e  táticas  que

permitem exercer essa forma bastante específica e complexa de

poder,  que tem por alvo a  população,  por forma principal  de

saber a economia política e por instrumentos técnicos essenciais

os dispositivos de segurança.

2- A  tendência  que  em  todo  Ocidente  conduziu

incessantemente,  durante  muito  tempo,  à  preeminência  deste

tipo de poder, que se pode chamar de governo, sobre todos os

outros – soberania, disciplina etc. – e levou ao desenvolvimento

de  uma  série  de  aparelhos  específicos  de  governo  e  de  um

conjunto de saberes.

3- O resultado do processo através do qual o Estado de

justiça da Idade Média, que se tornou nos séculos XV e XVI

Estado administrativo,  foi  pouco a pouco governamentalizado

(Foucault, 1984 291-292).

 

Para auxiliar  as análises propostas nesta tese,  destaco as reflexões de Michel

Foucault que se dedicam à criação do aparato de governo, ou ao desenvolvimento de

“técnicas de governo [que] se tornaram questão política fundamental e espaço real da

luta política”. (Foucault, 1984: 292). Segundo o autor, são essas técnicas “que permitem

definir  a  cada  instante  o que deve  ou não competir  ao  Estado,  o  que é  público  ou

privado, o que é ou não estatal” (Foucault, 1984: 292). 

Estas proposições teóricas serão importantes para refletir sobre os instrumentos

da administração pública agenciados para a criação do Museu de Favela (MUF), um dos

aspectos que esta tese aborda.  A análise sobre esse ponto se fixará sobre a ação de

indivíduos  que,  operando  certos  instrumentos,  como  leis  e  programas  de  governo,

instituíram a museologia social como objeto de ação do Estado através de políticas. 
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Em  meu  percurso  de  pesquisa,  percebi  que  os  indivíduos  mobilizados  pela

construção do MUF se articulavam em uma rede de relações que tinha como ponto de

aglutinação,  exatamente,  a  noção  de  “museologia  social”.  Esta  rede  também  era

composta por indivíduos que, de dentro das instituições de governo, produziram certo

conjunto de instrumentos que tinham os museus como foco e, destas políticas, parte foi

destinada a empreendimentos que se enquadravam nas definições de museologia social

que naquele momento se estabelecia. Neste sentido, entendo ser necessário compreender

as ações de gestores públicos que possibilitaram o acesso a recursos da administração

pública para empreendimentos como o MUF.

Procurei  tomar  como  fontes  alguns  materiais  que  são  produzidos  –  e  mais

comumente utilizados – como bibliografia.  Isto porque tinha em mente que deveria

realizar  um  esforço  de  compreensão  dos  caminhos  intelectuais  e  políticos  que

produziram,  no  campo  da  museologia,  as  noções  e  objetos  que  respaldam

empreendimentos como o MUF.

Assim,  foram  cotejadas  publicações  do  campo  da  museologia,  teses  de

doutoramento e artigos científicos que buscavam produzir uma discursividade em torno

da noção de museologia social. Como dito anteriormente, esta noção tornou-se o ponto

de articulação de uma rede de indivíduos que se mobilizou acadêmica e politicamente

em torno de empreendimentos que se definiam como museus comunitários, museus de

território,  museus  vivos,  museus  de  percurso.  Além deste  material,  utilizei  também

documentos  das  políticas  destinadas  aos  museus,  que  serão  exemplificados  adiante,

mapeando o surgimento da museologia social como objeto e investigando os sujeitos

que a promoviam.

Por outro lado, para conhecer as dinâmicas do Museu de Favela e refletir sobre

as questões colocadas, optei por realizar entrevistas com seus diretores. O contato aberto

pela solicitação das entrevistas levou à possibilidade de frequentar, durante seis meses, a

Base  Operacional,  espaço  do  museu  utilizado  para  realizar  oficinas,  manter  a

administração, realizar cursos e reuniões. Durante esse período, participei das reuniões

de diretoria e demais atividades. 16 

Como contrapartida pela possibilidade de fazer a pesquisa, os gestores do MUF

solicitaram  que  eu  atuasse  na  elaboração  de  projetos  culturais  a  partir  das  metas

16  O MUF se define como um “museu de território”, o que significa que consideram as duas favelas, do
Pavão-Pavãozinho e Cantagalo, como partes deste museu. A Base Operacional é um local que serve de
apoio às ações do museu e sua sede administrativa. A proposta é instalar outras no território e, em razão
disto, o local que frequentava é chamado “Base Operacional nº1”, apesar de não existirem, ainda, outras
bases.
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estabelecidas no Projeto Político Pedagógico do museu e os enquadrasse em formulários

que  possibilitassem a  inscrição  de  propostas  em  editais  públicos  para  captação  de

recursos. Esta experiência foi extremamente enriquecedora tanto do ponto de vista da

pesquisa  quanto  de  minha  atuação  profissional.  A partir  dela  pude  refletir  sobre  as

propostas  e  ações  do  MUF  tanto  quanto  sobre  as  questões  das  chamadas  políticas

públicas de cultura desenvolvidas no país.

Esta  colaboração  foi  solicitada  por  conta  de  minha  trajetória  acadêmica  e

profissional e, nesse sentido, penso que cabe apresentá-la para localizar a trajetória que

percorri  e  possibilitou  a  existência  deste  trabalho com o formato  que adquiriu.  Sou

bacharel  em Produção  Cultural  pela  Universidade  Federal  Fluminense  (2007)  e  por

força desta formação, tenho contato há algum tempo com os debates sobre políticas

culturais. 

Também sou servidora de cargo técnico-administrativo, Produtora Cultural, da

Universidade Federal  do Rio de Janeiro,  onde desempenhei  minhas  funções durante

quatro anos na Escola de Comunicação. No período em que trabalhei nesta unidade,

atuei no Pontão de Cultura Digital da ECO, projeto coordenado pela professora Ivana

Bentes, hoje Secretária de Cidadania e Diversidade Cultural do Ministério da Cultura,

responsável pela execução do Programa Cultura Viva, do qual fazem parte os Pontos de

Cultura, que serviu de inspiração para o programa Pontos de Memória, do qual o MUF

faz parte. Minha função no Pontão de Cultura Digital da ECO era cuidar de sua gestão,

o  que  envolvia  enquadrar  projetos  para  envio  a  editais,  cuidar  de  sua  execução

financeira, bem como elaborar as prestações de contas ao Ministério da Cultura e outros

órgãos financiadores. Esta prática profissional me deu alguma destreza com os sistemas

de gerenciamento de recursos do governo federal, além de grande curiosidade por esse

aspecto operacional das políticas públicas no fazer cotidiano de instituições e agentes

culturais. 

No ano de 2008, o mesmo em que ingressei na UFRJ, iniciei  os estudos no

mestrado em História,  Política e Bens Culturais no CPDOC/FGV. Logo no primeiro

semestre, cursei uma disciplina com a professora Angela de Castro Gomes que tinha

como objetivo problematizar as relações entre história e memória. Os textos estudados

no âmbito desta  disciplina fizeram-me refletir  sobre relação entre  memória e poder,

sobre como produzir, instrumentalizar ou manusear a memória é uma estratégia comum

no jogo político. Ficava também muito curiosa por compreender as maneira pelas quais

isso ocorria  no cotidiano de sujeitos  mobilizados em torno da memória.  Como não
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cursei Ciências Sociais ou História, tinha dificuldade em acompanhar certas discussões

mais  teóricas  sobre  o  tema.  Tentei  usar  esta  dificuldade  como  aliada:  se  não

compreendia perfeitamente muitas das abstrações filosóficas com as quais estava sendo

colocada em contato naquele momento, decidi delas me aproximar a partir da análise da

realidade  social.  Dediquei-me,  assim,  a  investigar  como  indivíduos  ou  instituições

produziam memória ou a utilizavam como instrumento no jogo político.

Em  minha  dissertação  de  mestrado,  Praia  do  Flamengo,  132:  memória,

reparação e patrimonialização, sob orientação do professor Mario Grynszpan, procurei

refletir sobre como estudantes mobilizados em torno da União Nacional dos Estudantes

promoviam esforços de sistematização e instrumentalização da memória da instituição

com o objetivo de auferir ganhos políticos e financeiros (Portilho, 2010).

Segui  entusiasmada  pelos  usos  que  as  pessoas  conferem à  memória  e  pelas

possibilidades  de ação no mundo que se abrem a partir  da sua mobilização.  Para o

doutorado,  decidi  incorporar  à  analise  um  agente  que  surgiu  fortemente  durante  a

pesquisa de mestrado, mas que não tive possibilidade de analisar mais profundamente: o

governo. Propus, então, analisar como se estabeleciam políticas públicas com enfoque

na memória que fomentavam ações de instituições que não faziam parte da estrutura

governamental. Cheguei ao Museu de Favela pela atuação profissional que desempenhei

na ECO/UFRJ no ano de 2011, quando me preparava para realizar a seleção para o

doutorado, e imaginei ser o museu um campo profícuo para problematizar as relações

entre memória e política que tanto me interessavam. 17

Minha trajetória e os trabalhos de campo que realizei resultaram em aprendizado

importante,  que  gostaria  de  destacar  aqui,  acerca  do  lugar  do  produtor  cultural.

Estabeleci  diálogos  com  pessoas  que  há  muitos  anos  utilizam  os  instrumentos  da

produção  e  da  política  cultural  para  realizar  suas  ações  sem que  esses  usos  sejam

considerados  nos  espaços  de  formação  acadêmica.  Ao  mesmo  tempo,  compreendi

também os muitos limites que instrumentos de financiamento como os editais públicos

as  Leis  de  Incentivo  à  Cultura  têm e  senti  uma  responsabilidade  muito  grande  ao

abordar esses assuntos na tese, procurando tratá-los com honestidade e desnaturalizando

17 Atuei ainda como professora temporária no Departamento de Arte do Instituto de Arte e Comunicação
Social da UFF de setembro de 2011 a março de 2013. Esta experiência também colaborou para trajetória
desta pesquisa em alguns sentidos. Ministrei as disciplinas de  Marketing Cultural,  Gestão de Espaços
Culturais,  Economia  da  Cultura e  Projeto  Cultural  II,  além  de  ter  orientado  alguns  trabalhos  de
conclusão de curso que me fizeram ler e refletir sobre as questões do setor cultural. Todas as discussões
que realizamos nos cursos se encontram de alguma forma nesta tese.
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a ideia,  já muito consagrada no setor,  de que basta um bom projeto e um produtor

cultural para obter sucesso na captação de recursos. Não há recursos para todos e as

redes de interesse político e econômico operam de maneira determinante na definição

daqueles que os acessarão.

Entrevistei quatro gestores do MUF: Antônia Ferreira, Rita de Cássia, Valquíria

Cabral e Flávio Feitosa. Utilizando a metodologia da História Oral, realizei entrevistas

temáticas que abordavam aspectos de suas trajetórias de vida, mas concentravam-se na

gestão do MUF. Combinei estas fontes que produzi com jornais do museu, materiais de

divulgação,  projetos  culturais  e  textos  disponibilizados  em  seu  website.  Com  este

conjunto documental, procurei analisar as maneiras pelas quais o MUF era produzido

por seus diretores em intensa relação com as políticas de governo e seus operadores.

Estrutura dos capítulos

O  capítulo  1  é  dedicado  à  problematização  dos  caminhos  intelectuais  e

institucionais que levaram ao surgimento, em finais da década de 1980, da museologia

social como noção no campo acadêmico. Diversos acadêmicos que se mobilizaram em

torno da museologia social estavam envolvidos nos debates sobre a Nova Museologia,

movimento que propunha a reformulação dos museus com o objetivo de torná-los mais

próximos  de  certas  demandas  sociais.  Este  movimento  envolveu  acadêmicos

portugueses, canadenses, mexicanos, brasileiros, franceses, entre outros. Neste capítulo

busco compreender como o termo “museologia social” se tornou corrente e capaz de

aglutinar  determinado  campo  semântico  ao  qual  se  associam  as  noções  de  museu

comunitário, museu vivo, museu de território e, finalmente, museus de favelas.

O tema central do capítulo 2 é como a museologia social foi incorporada pelas

políticas voltadas para os museus produzidas pelo governo brasileiro a partir de 2009. É

importante  destacar  que  diversos  acadêmicos  que  se  dedicaram  à  constituição  da

museologia  social  atuaram no  desenho  destas  políticas.  Entendo  que  a  partir  desta

atuação se constituíram instrumentos de gestão incorporando a museologia social como

tema, sendo o fomento a empreendimentos como o Museu de Favela um dos efeitos

desta atuação. Busquei então historicizar a entrada da categoria museologia social nas

políticas elaboradas para os museus analisando alguns instrumentos constituídos para

este campo no Brasil: o Plano Nacional de Museus, leis  voltadas para o campo dos

museus (como a que funda o Instituto Brasileiro de Museus, a que estabelece o Sistema
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Brasileiro de Museus e o Estatuto dos Museus), textos que serviram de base para os

debates das Conferências Nacionais de Cultura e documentos do Fórum Nacional de

Museus.

Nos  dois  primeiros  capítulos,  busquei  construir  trajetórias  históricas  para  o

termo  museologia  social  na  academia  e  na  política.  Apesar  de  separados  em  dois

capítulos,  entendo  que  constituem  partes  de  um  só  processo  que  se  desdobrou  na

política  e  na academia.  Isto  se  confirma especialmente ao verificar  que  os  mesmos

indivíduos se movimentavam em defesa da museologia social nos dois campos. Com

isso,  busquei  reconstruir  os  debates  que  criaram  as  condições  de  existência  de

empreendimentos como o Museu de Favela. 

Utilizo a noção de campo conforme proposto por Pierre Bourdieu, que, a partir

da leitura de Max Weber, o define como “estrutura de relações objetivas que pudesse

explicar de forma concreta as interações” (Bourdieu, 2005: 66). Assim, procuro adotar o

que foi proposto pelo autor para compreender a “gênese social” dos campos que têm a

museologia social como produto (Bourdieu, 2005: 66). 

No terceiro e quarto capítulos, me dediquei a analisar propriamente o surgimento

do Museu de Favela e suas maneiras de operar. Busquei identificar as redes de relações

que foram constituídas no processo de fundação do museu, bem como na definição de

suas ações. 

No capítulo 3 é abordada a trajetória do MUF desde seu surgimento, em 2008.

Foram  investigadas  as  articulações  institucionais  produzidas  pelos  indivíduos  que

criaram as condições de existência do MUF. Estas articulações só foram possíveis pela

consolidação da museologia social no campo acadêmico e no campo político, conforme

analisado nos primeiros capítulos.  A mobilização dos moradores em torno das ações

sociais  desenvolvidas  pelo  Programa  de  Aceleração  do  Crescimento  no  Pavão-

Pavãozinho e Cantagalo também concorreu de forma decisiva para a criação do MUF,

na medida em que foi constituído para ser o “legado do PAC” para aqueles territórios.

Dedico-me,  assim,  aos caminhos que levaram aqueles moradores  a  constituir

como legado uma ação que mobilizava as memórias daquelas favelas. Para investigar

esse  processo,  foi  preciso  compreender  como  a  memória  se  tornou  recurso  para  o

agenciamento de demandas por direito e reconhecimento. Esta possibilidade foi aberta a

partir da ação de sujeitos que, mobilizados no campo político, se utilizaram da memória

como  capital  em  suas  disputas  e  assim  produziram  o  léxico  que  permite  novas

mobilizações articulando política e  memória.  Também foi preciso investigar como a
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memória  foi  operada  para  garantir  a  “sustentabilidade”  financeira  do  projeto  e  das

favelas, imperativo que mostrou limites importantes na realidade.

O capítulo 4 é dedicado às reflexões sobre as “maneiras de fazer” do Museu de

Favela, evidenciando as práticas que têm na operação do espaço seu principal mote.

Esta ênfase foi dada em razão da opção dos fundadores do MUF em constituí-lo como

um museu de território, o que coloca questões importantes sobre a produção de espaços.

No jornal do MUF, encontramos que “todo o morro de Pavão-Pavãozinho e Cantagalo é

o  Museu  de  Favela”.  18Ou  seja,  este  não  é  um  museu  edificado,  com  objetos

musealizados em exposição. 

Seu domínio territorial é bem definido: o morro, formação geográfica e também

espaço socialmente produzido, seja pelas ações de seus moradores, seja pelas ações do

Estado. Este domínio está na base das representações que serão produzidas pelo museu

com o objetivo de promover um movimento de identificação dos moradores com o local

que habitam e de ressignificação das identidades atribuídas ao morador de favela. 19 

Neste  capítulo,  analisei  também a  prática  do guiamento,  desenvolvida  pelos

agentes do MUF, que revelou espaços eleitos em processos de seleção e hierarquização

da memória. A ação de constituir comunidades pela imaginação que Benedict Anderson

investigou em seu livro  Comunidades Imaginadas (2008) também servirá de subsídio

para estas reflexões, haja vista que pretendo abordar o papel do MUF na produção de

uma imaginação para a comunidade nas quais se localiza. Proponho que, produzindo

estas  comunidades  imaginadas,  o  Museu  de  Favela  se  posiciona  em  disputa  com

narrativas estabelecidas no campo das representações sobre as favelas.

Ao  investigar  o  Museu  de  Favela  (MUF),  diversas  possibilidades  de

problematização  se  abriram.  Sua  perspectiva  museal  e  como  concorre  pela  própria

definição do que é museu com diretrizes estabelecidas como tradicionais; o potencial de

mobilização e transformação social existente ou não em suas ações; o nível ou escala de

reconhecimento que são capazes de produzir ou não nos moradores locais. Todas estas

são questões que, de modo mais geral, se apresentarão na tese. 

18  “Onde fica o Museu de Favela? Como será o projeto?”  Primeiro Jornal Informativo do Museu de
Favela, s/d.

19  Os debates em torno do conceito de representação são amplos e antigos, tendo mobilizado pensadores
como Erving Goffman ([1959] 2007) e Ricoeur, 2007. Para sumarizar estas reflexões, utilizo o conceito
apresentado  por  Thomas  Tadeu  da  Silva,  para  quem  representação  é  “como  qualquer  sistema  de
significação, uma forma de atribuição de sentido. Como tal, a representação é um sistema lingüístico e
cultural: arbitrário, indeterminado e estreitamente ligado a relações de poder” (Silva, 2000: 91).
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Capítulo 1
Mobilizações intelectuais em torno da noção de "museologia social": espaços de

articulação e estratégias de consolidação

O termo “museologia social” surgiu no campo da museologia em um processo

de mobilização intelectual e concorrência  pela definição do que deveria  concernir  à

museologia em finais da década de 1980. Os agentes que a cunharam, então envolvidos

nos debates em torno da Nova Museologia, propunham a reformulação dos museus com

o objetivo de torná-los mais próximos de certas demandas sociais. Este movimento, de

ordem internacional,  que  envolveu  acadêmicos  portugueses,  canadenses,  mexicanos,

brasileiros, franceses, entre outros, produziu, no Brasil, impactos importantes sobre as

recentes políticas de governo para o campo dos museus. 

Uma definição  nativa  e  atualizada  para  museologia  social  é  encontrada  no

trabalho de Mario Moutinho:

área disciplinar de ensino, investigação e atuação que privilegia

a  articulação  da  museologia  em  particular  com  as  áreas  do

conhecimento  das  Ciências  Humanas,  dos  Estudos  do

Desenvolvimento, da Ciência de Serviços e do Planejamento do

Território.  A abordagem multidiscilplinar  da  Sociomuseologia

visa consolidar o reconhecimento da museologia como recurso

para o desenvolvimento sustentável da humanidade, assente na

igualdade de oportunidades e na inclusão social  e econômica.

(Moutinho, 2007)

Nesta definição é possível perceber as linhas gerais do projeto em torno da

museologia social definidas mais recentemente. Se, em 2007, ela deve ser entendida,

segundo estes acadêmicos, como área disciplinar, estando inserida no campo do ensino,

da investigação acadêmica e também de ação prática no mundo, em 1993 era entendida

como conceito que designava determinada forma de operar a museologia. Permanece a

forma  multidisciplinar  com  que  se  liga  a  outras  áreas  do  conhecimento  e  seu

entendimento como recurso que possibilita o desenvolvimento da sociedade.

Estará em tela, neste capítulo, a investigação sobre a emergência da museologia

social  no  campo  disciplinar  da  Museologia.  Firmada  em  determinado  campo,  a

museologia social produziu, posteriormente, deslizamentos para as políticas de governo
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no Brasil. Este movimento foi possível pela ação de intelectuais que se mobilizaram

acadêmica e  politicamente em torno dela.  No Brasil,  mais  recentemente,  como será

abordado no próximo capítulo,  determinados indivíduos ligados à  museologia social

atuaram na produção de políticas do governo federal destinadas ao campo dos museus.

Um dos efeitos desta atuação foi a ascensão da museologia social à condição de objeto

destas políticas. 

Procurarei demonstrar, ao longo deste capítulo, as mobilizações intelectuais que

impactaram na produção da museologia social  como noção no campo disciplinar da

museologia, analisando especialmente seus espaços de articulação e suas estratégias de

consolidação.1 

Refletir sobre como a museologia social foi elaborada acadêmica e politicamente

é fundamental para o desenvolvimento deste trabalho. Primeiramente, porque ela produz

a possibilidade de surgimento de empreendimentos como os museus em favela e sua

legitimação na museologia. Também, a observação de sua criação e consolidação revela

deslizamentos importantes entre o campo intelectual e o campo da política no contexto

brasileiro pós-2003, o que permite tecer reflexões sobre as relações entre governo e

academia e entre estes e movimentos sociais organizados para a promoção de políticas

de memória.

1.1 Por uma “Nova Museologia”

As décadas de 1970 e 1980 foram um período de intensos debates teóricos sobre

os museus. Randolph Starn, no ano de 2005, elaborou um guia resumido sobre o que ele

chamou de “novos estudos sobre museus”, que mapeia as transformações ocorridas nas

maneiras de pensar estas instituições durante a segunda metade do século XX. 

To sort  out and frame what I  take to  be the main issues and

directions  in  this  literature,  I  exhibit  it  (so  to  speak)  in  four

1 Para promover estas análises, busquei inspiração na proposta de Mario Grynszpan para a reflexão sobre
a produção da Teoria das Elites a partir da concorrência entre Gaetano Mosca e Vilfredo Pareto. Afirma
Grynszpan que sua abordagem trata de “lidar com as ideias dos autores de modo objetivado, inscrevendo-
as, assim como as opções, carreiras e estratégias de cada um deles, em um conjunto de possíveis. Tal
conjunto,  por  sua  vez,  será  visto  como instituído  pela  interseção  de  um espaço  social  de  posições
estruturadas, no qual os indivíduos, dotados de composições de capitais e de recursos diversos, localizam-
se e são localizados de forma diferencial, vale dizer relacional, com um habitus, isto é, com esquemas
incorporados de visão, de percepção, de classificação do mundo, geradores de práticas sociais que são,
por  seu  turno,  igualmente  estruturadoras  do  espaço  estruturado,  reproduzindo-o  ou  transformando-o”
(Grynszpan, 1999: 15).
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sections,  each  with  its  particular  theme:  the  genealogy  of

museums; the shifting status of the museum object; the politics

of museum culture from the ideal of universality to “museum

wars”  over  cultural  difference;  the  past  and  future  of  the

“museum experience.”(Starn, 2005: 70)2 

Impactados pela obra de Michel Foucault,  alguns estudiosos postulavam uma

mudança do papel dos museus na sociedade. Entretanto, argumenta o autor, em muitos

casos, as críticas feitas por eles eram reedições de temas já debatidos. Ao longo das

quatro sessões, o estudo de Randolph Starn aborda iniciativas que buscaram transformar

determinadas  instituições  museológicas  tradicionais  em  espaços  de  reverberação  de

demandas por identidade e representação de grupos sociais subalternos.

Diferentemente de outras áreas, é possível perceber o impacto das críticas pós-

modernistas  na  configuração  do  campo  dos  museus.  Diversos  agentes  do  campo

museológico  incorporaram  estas  críticas  e  impulsionaram  as  instituições  nas  quais

atuavam a responderem a elas alterando suas diretrizes e práticas. 3

Tendo como ponto de  partida  o estudo de Randolf  Starn,  que se centra  na

análise  dos  impactos que aquelas críticas  produziram nos museus ditos tradicionais,

partimos  para  refletir  sobre  como  determinado  setor  do  campo  disciplinar  da

museologia  instrumentalizou  essas  críticas  para  produzir  novas  instituições  nos

interstícios da museologia com a política. 

 O autor destaca o empenho de profissionais ligados ao mundo dos museus na

reelaboração do papel que estas instituições deveriam ter na sociedade. Para reforçar seu

argumento,  cita  editorial  da revista  do Conselho Internacional  dos Museus (ICOM)4

lançada em 1985. Esta publicação discorria sobre a experiência da “Nova Museologia”

na França como sendo: 

2 Em tradução livre: “Para classificar e enquadrar o que eu considero serem as principais questões e
indicações  nessa  literatura  apresento  quatro  sessões,  cada  uma  abordando  um  tema  particular:  a
genealogia dos museus; o deslocamento do estatuto do objeto museal; a política para a cultura dos museus
do ideal de “universalidade” dos museus de guerra para a “diferença cultural”; o passado e o futuro da
experiência museal.”

3 Luciana Heymann deixa especialmente claro o “relativo alijamento” dos arquivos destes debates que
movimentaram as Ciências Sociais neste período e que, no campo dos museus, encontraram ressonância e
modificaram, efetivamente, alguns de seus paradigmas (2012: 13) 

4 Fundado em 1946, é uma organização que tem como objetivo congregar profissionais de museus de
todo o mundo. Promove debates sobre o campo e tem estatuto de órgão consultivo para assuntos deste
campo junto ao Conselho Econômico e Social da Organização das Nações Unidas (ECOSOC / ONU).
Esta organização tem, desde a sua fundação, definido “linhas mestras que exercem alguma influência
sobre as práticas desenvolvidas pelos profissionais de museus” (Santos, 2004: 57).
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a  movement  of  criticism  and  reform  incorporating  new

developments in the social and human sciences with the aim of

revitalizing  techniques  of  display,  exhibition,  and

communication, and, ultimately, altering traditional relationships

between the institution [of the museum] and the public. (ICOM

apud Starn, 2005: 71)5

Os  profissionais  dos  museus,  representados  nesta  reflexão  pelo  ICOM,

estariam, com a mobilização em torno da Nova Museologia, “relativizando técnicas de

exposição,  exibição  e  comunicação”  e  “alterando  relações  com os  públicos”.  Estas

inovações eram possíveis pela incorporação dos desenvolvimentos teóricos promovidos

pelas ciências humanas e sociais naquele período.

É  importante  destacar  que  há  dois  movimentos  complementares,  porém

diferentes, que têm a Nova Museologia como foco. Um é o movimento que a estabelece

como categoria, desenvolvida por teóricos, especialmente americanos e ingleses, ligados

às questões dos museus, cujos debates podem ser encontrados em obras como The New

Museology (Vergo, 1989), The Exhibiting Cultures (Karp & Lavine, 1990), entre outras.

Outro é o movimento político e acadêmico que leva este mesmo nome e se lançou a

elaborar  museus em novos formatos.  Ambos apresentam questões  próximas  sobre  o

estatuto dos museus na contemporaneidade e se lançam a disputar e criticar definições

ditas tradicionais sobre o que é o museu e como devem se desenvolver. Porém, esses

dois movimentos ocuparam espaços diferentes e adotaram  formas distintas de atuação. 

No primeiro movimento, há curadores e estudiosos atuando em museus ditos

tradicionais  que  produzem  críticas  sobre  sua  própria  prática,  com  reflexos  em

exposições  produzidas  ao  longo  dos  anos  1960  e  1970  em  instituições  como  o

Metropolitan  Museum  e  o  Museu  de  História  Natural  de  Londres.  No  segundo

movimento, temos determinado setor da museologia utilizando-se destas críticas para

produzir novos museus e definir novos procedimentos expositivos. Das iniciativas deste

último grupo surgiriam, posteriormente, as experiências que criaram as condições para a

emergência da museologia social. 

5 Em tradução livre: “um movimento de crítica e reforma incorporando novos desenvolvimentos das
ciências sociais e humanas com o objetivo de revitalizar técnicas de exposição, exibição e comunicação e,
recentemente, alterar relações tradicionais entre a instituição [os museus] e o público.”
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As  críticas  elaboradas  nas  ciências  humanas,  especialmente  na  História  e

Antropologia,  criavam rebatimentos no campo dos museus concomitantemente a um

processo de construção da museologia como disciplina acadêmica, que se aceleraria na

década  de  1980.  Para  Tereza  Cristina  Scheiner,  os  anos  1980 foram,  justamente,  o

período no qual a museologia se consolidou como campo disciplinar. Segundo a autora,

nessa época, “já se confirmava a existência de uma teoria da Museologia e definia-se

para ela um lugar de fala no universo acadêmico.” (Scheiner, 2012: 17)

Percebemos, analisando algumas frentes de trabalho abertas no final dos anos

1980, uma preocupação em definir conceitos e procedimentos específicos deste campo

disciplinar que se pretendia constituir. Além disso, atenção relevante é dada à formação

dos profissionais autorizados ao trato das questões dos museus,  embora esforços em

preparar  profissionais  especializados  viessem  sendo  produzidos  desde  épocas

anteriores.6

É  de  1976  a  criação  do  International  Committee  for  Museology (Icofom),

grupo  de  trabalhado  pertencente  à  estrutura  do  ICOM responsável  por  desenvolver

pesquisas  e  estudos  sobre  a  museologia  como  disciplina  independente,  ainda  que

interdisciplinar às ciências humanas. 7 Esta instituição foi responsável pela criação de

duas publicações: Museological Working Papers (MuWoP), caderno organizado em dois

volumes  lançados  em 1980  e  1981,  e  ICOFOM  Study  Series (ISS),  cujo  primeiro

número foi lançando em 1983 e está ainda em circulação, com periodicidade anual.

Observando  os  temas  abordados  nos  primeiros  números  das  publicações,

percebe-se  a  preocupação  em  estabelecer  conceitos  e  sistematizar  procedimentos

pertencentes ao campo da museologia. O primeiro número de MuWop trazia como tema

“Museology – science or just  practical museum work?” e se definia como  a debate

journal  on  fundamental  museological  problems. 8 Já  o  segundo número  abordava  a

interdisciplinaridade na museologia. A revista ISS, em seu primeiro número, trazia as

6 A título de exemplo, a Escola do Louvre é de 1882 e, no Brasil, a experiência pioneira neste sentido
veio de Gustavo Barroso com a criação, em 1932, do Curso de Museus do Museu Histórico Nacional.
Informações  disponíveis  em:  http://www.ecoledulouvre.fr/ecole-louvre  e
http://www4.unirio.br/museologia/escolademuseologia/apresentacao.htm.  Ambos  os  acessos  em
12/03/2016.

7 Teresa Scheiner coloca, também, a fundação do Grupo de Trabalho em Teoria Museológica para a
América Latina e o Caribe – ICOFOM-LAM, em 1989, como marco importante no desenvolvimento
deste  campo,  pois  que  ao  longo  dos  anos  1990,  possibilitou  a  produção  de  teoria  museológica  em
português e espanhol.    

8 Em tradução livre: “Museologia – ciência ou apenas trabalho prático no museu?” e “Uma revista de
debate sobre problemas museológicos fundamentais”.
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comunicações  de  um colóquio  realizado  em Londres  com o  tema  Methodology  of

museology and Professional training.9 

O  esforço  em  definir  conceitos  e  procedimentos  para  a  museologia  se

materializava  em categorizações  sobre  o que  deveria  ou  não concernir  aos  museus.

Estas  definições  eram produzidas  no  âmbito  de organismos  internacionais  ocupados

com a organização do campo dos museus e dos profissionais autorizados a nele atuar.

Estes  esforços  de nomeação e  formação profissional  são perceptíveis  em momentos

anteriores da trajetória dos museus. A inovação que este movimento de consolidação da

museologia traz é a caracterização do campo como ciência específica. Segundo Teresa

Scheiner, é neste momento que:

A investigação sobre a existência de metodologias próprias do

campo  e  a  análise  dos  limites  e  das  interfaces  com  outros

campos disciplinares (como a Filosofia, os Estudos Culturais, a

Ciência Política e a Ciência da Informação) fortaleceram ainda

mais  a  Museologia  –  definida,  a  partir  de  então,  como  uma

disciplina  de  caráter  transdisciplinar,  dedicada  ao  estudo  da

relação específica entre o Humano e o Real, tendo como objeto

de estudo o fenômeno Museu. (Scheiner, 2012: 17)

 Simultaneamente  à  consolidação  da  museologia  como  campo  disciplinar,

concorrências por estas nomeações ocorriam no interior do próprio ICOM. É o que se

percebe ao analisar a bibliografia sobre a realização, em 1984, em Quebec, do evento

“Ateliê  Internacional  Ecomuseus  –  Nova  Museologia”10,  encontro  que  pretendia

favorecer intercâmbios entre experiências da chamada “nova museologia”, esclarecendo

“suas relações com a museologia instituída em geral” (Moutinho, 1995: 26). 

A mobilização e os debates produzidos durante este evento possibilitaram a

criação, em 1985, do Movimento Internacional da Nova Museologia (Minom). Com o

surgimento  deste  novo  organismo,  o  campo  museológico  ganhava  um  espaço  que

concorreria  com o ICOFOM pela produção de definições  e  reflexões  sobre práticas

museológicas. 

9 Em tradução livre: “Metodologia da museologia e treinamento profissional”.

10 Este evento será analisado no último tópico deste capítulo.
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Mario Caneva Moutinho, importante ator na consolidação da Nova Museologia

como movimento e da museologia social como categoria, cuja trajetória será explorada

mais à frente, afirma sobre a articulação que levaria ao surgimento do MINOM:

Desiludidos com a atitude segregadora do ICOM e em particular

do ICOFOM, claramente manifestada na reunião de Londres de

1983, rejeitando liminarmente a própria existência de práticas

museológicas não conformes ao quadro estrito  da museologia

instituída, um grupo de museólogos propôs a reunir, de forma

autônoma,  representantes  de  práticas  museológicas  então  em

curso,  para  avaliar,  conceitualizar  e  dar  forma  a  uma

organização alternativa para uma museologia que se apresentava

igualmente como uma museologia alternativa (Moutinho, 1995:

26).

Destaca-se que o autor se afirma “desiludido” em um momento que é visto por

outros agentes como de extremo avanço para a museologia. A reunião citada por Mario

Moutinho como símbolo de uma “atitude segregadora” foi o seminário Methodology of

museology and Professional trainning, realizado de Londres em 1983. Ele é valorizado

pelo ICOFOM, tendo o relato de seus debates ganhado lugar de destaque na publicação

do primeiro número da ICOFOM Study Series, revista da instituição que teve existência

mais longa. 11

Fica clara a tensão entre, ao menos, duas correntes distintas no ICOM. De um

lado, havia os que, organizados em torno do ICOFOM, buscavam delimitar um campo

mais  específico  de  atuação  da  museologia.  De  outro,  havia  os  que,  em  torno  do

MINOM, mobilizavam a categoria museu para nomear novos empreendimentos e se

colocavam como “alternativa” a uma prática museológica dita “instituída”. 

Houve  diversos  desdobramentos  produzidos  pela  concorrência  entre  estes

grupos no interior do ICOM. Gostaria de enfatizar o surgimento, no início da década de

1990, da noção de “museologia social”. Da mesma maneira que se verifica o empenho

em produzir  a museologia,  de forma mais  geral,  como campo disciplinar  é possível

11 ICOFOM  Study  Series. Londres:  ICOFOM/ICOM,  1983.  Disponível  em:
http://network.icom.museum/icofom/publications/our-publications/. Acesso em 11/03/2016.
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perceber  a  articulação de  um grupo de  intelectuais  em torno da  museologia  social,

entendida como uma maneira especializada de operar a museologia.

O  termo  museologia  social  (ou  seus  equivalentes  “sociomuseologia”  e

“sociomuseology”) foi produzido por alguns intelectuais que se articulavam no campo

mais  amplo  da  Nova  Museologia,  porém,  produzindo  algumas  especificidades  em

relação  àquele.  Como  será  visto  adiante,  há  personagens  determinantes  para  este

processo que, além de se ocuparem com a construção do MINOM, estavam atuando na

formação de museólogos e em instituições museológicas de diversos tipos. E foi no

âmbito de algumas destas instituições que a categoria ganhou projeção.

Dois atores em especial, Mario Canova Moutinho e Mario de Souza Chagas, se

destacam na articulação deste campo, principalmente por sua produção sobre o tema ser

considerada, por seus pares, de referência. É também a partir do trabalho destes autores

que emergem definições mais precisas para a museologia social. 

A identificação do lugar de autoridade conferido a estes profissionais se deu

tanto pela análise da bibliografia sobre o tema, que cita de forma sistemática o trabalho

destes  autores,  quanto  pela  verificação  da  produção  deles  na  revista  Cadernos  de

Sociomuseologia. Esta publicação, quando lançada, estava ligada ao Centro de Estudos

de  Sociomuseologia, que  era  dirigido  pelo  próprio  Mario  Moutinho.  Como se  verá

adiante, ela é um importante espaço de produção do campo semântico articulado em

torno da noção de museologia social. 

Ambos são autores de textos que fundam a museologia social. Seus trabalhos

estabelecem os  enunciados  e  as  normatizações  para  a  museologia  social  que  serão

aceitos pelos que dela se utilizam para tecer reflexões sobre experiências museológicas

e,  futuramente,  para  definir  políticas  de  governo.  Percebemos,  por  seus  textos

publicados na revista, que a preocupação mais urgente era definir práticas e conceitos

para  a  museologia.  A  elaboração  da  museologia  social  é,  então,  um  produto  da

concorrência  destes  autores  com  outros  pela  definição  do  que  deve  ser  objeto  da

museologia.

Mario Caneva Moutinho estudou arquitetura na Ecole Nationale Supérieur des

Beaux Arts, na França de 1966 a 1972. Fez especialização em etnologia e cursou o

doutorado em Antropologia Cultural na Universidade Paris VII de 1972 a 1983. Em

1979, passou a trabalhar como professor auxiliar na Universidade de Lisboa. Atuou no

Museu Nacional de História como assessor de outubro de 1988 a setembro de 2007. 
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Sua atuação profissional mais importante  para esta  reflexão, como será visto

adiante, foi na Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologia, onde ingressou

como professor em outubro de 1994 e da qual é reitor desde 2008. 

Mario de Souza Chagas estudou museologia na Universidade Federal do Estado

do Rio de Janeiro (Unirio) de 1976 a 1979. Sua atuação profissional se iniciou em 1980,

no Museu do Homem do Nordeste,  ligado à Fundação Joaquim Nabuco.  Em 1987,

transferiu-se para a Fundação Nacional Pró-memória, onde permaneceu até ser extinta

em 1990, quando passou ao IPHAN. Permaneceu nesta instituição até 2009, quando

passou  ao  recém-criado  Instituto  Brasileiro  de  Museus  (Ibram),  instituição  em cujo

processo de fundação Mario Chagas teve atuação destacada. 

Sua  carreira  como  museólogo  em  instituições  brasileiras  de  preservação  da

memória correu concomitante à sua atuação na academia. Desde 1988, é professor da

Escola de Museologia da Unirio, onde hoje atua também como professor do Programa

de Pós-graduação em Memória Social. Como professor visitante, atuou na Universidade

de São Paulo (USP) de 2000 a 2002 e na Universidade Federal de Goiás (UFG) em

2001.  É,  também,  professor  visitante  da  Universidade  Lusófona  de  Humanidades  e

Tecnologias de Lisboa desde 1994, para a qual ingressou antes mesmo de concluir seu

curso de mestrado. Nesta universidade, atua como professor no curso de mestrado em

Museologia, criado, naquele mesmo ano, por Mario Caneva Coutinho.12 

Cursou mestrado em Memória Social também na Unirio, de 1992 a 1997, onde

defendeu a dissertação “Há uma gota de sangue em cada museu: a ótica museológica de

Mário de Andrade”. O trabalho teve como objetivo 

identificar e analisar na obra de Mário de Andrade as interfaces

com o campo da museologia e, a partir daí, verificar como o seu

discurso museal está articulado com o modernismo e como se

inserem neste discurso alguns temas, como: nacional e popular,

tradição  e  modernismo,  preservação  e  destruição,  memória  e

esquecimento. (Chagas, 2006: 25)

No doutorado em Ciências Sociais, realizado na Universidade do Estado do Rio

de Janeiro (UERJ) de 1999 a 2003, Mario de Souza Chagas elaborou, sob orientação de

Myrian Sepúlveda dos Santos, a tese “A Imaginação museal – museu, memória e poder

12 Vale  atentar  para  o fato de  que,  em seu  currículo da Plataforma Lattes,  Mario  de Souza  Chagas
descreve o curso pela antiga nomenclatura, como “mestrado em Museologia Social”.

40



em Gustavo Barroso, Gilberto Freyre e Darcy Ribeiro” (Chagas, 2003). Seu objetivo

central, com esta pesquisa, foi desenhado 

a partir da identificação e da análise da imaginação museal em

três intelectuais brasileiros: Gustavo Barroso, Gilberto Freyre e

Darcy  Ribeiro.  A seu  modo,  esses  três  intelectuais  -  poetas

bissextos - produziram diferentes interpretações sobre o Brasil.

Mas,  ao se fazerem intérpretes,  não se limitaram aos escritos

literários  e  científicos,  eles  foram  também  homens  de  ação

política e cultural. (Chagas, 2009: 22)

Estes sujeitos se empenharam na produção da museologia social no campo mais

amplo da museologia. Suas ações foram também, posteriormente, muito importantes na

consolidação daquela noção como objeto das políticas de governo, que será tema do

próximo  capítulo.  Passaremos  então  a  investigar  os  espaços  acadêmicos  em que  a

museologia social foi construída.

 

1.2 Espaços  de  consolidação  da  museologia  social:  o  Mestrado  em  Museologia
Social e a Revista “Cadernos de Sociomuseologia”

A concorrência  pela  definição  de  conceitos  e  práticas  da  museologia,  cujo

impacto foi a emergência da noção de museologia social, ocorreu em um tempo e um

espaço bastante específicos. O tempo, já apresentado, era o final dos anos 1980, quando

o  campo  disciplinar  da  museologia  experimentava  algum  acúmulo  teórico  e

consolidação.

Dois  importantes  espaços  de  sociabilidade  destes  profissionais  que  se

empenharam na construção da museologia social serão investigados para compreender

sua emergência: o curso de Mestrado em Museologia Social (do Centro de Estudos em

Sociomuseologia da Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologia - ULHT) e a

revista Cadernos de Sociomuseologia.

Houve uma preocupação com o desenvolvimento  de  estudos sistemáticos  e

pesquisas sobre a Nova Museologia desde os primeiros anos de fundação do MINOM.

Na reunião do grupo de trabalho português da organização, realizada em 22 de fevereiro

de  1989,  a  então  coordenadora  Clara  Camacho  prestava  contas  de  um “Centro  de
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Estudos para uma Nova Museologia”, que estaria em vias de entrar em funcionamento.

Também nesta reunião, Mario Caneva Moutinho falou sobre as movimentações para a

criação de um curso de “Museologia Universitária”,  em nível  de Pós-graduação,  na

Universidade Autônoma de Lisboa, onde ele lecionava na época. 13

Em  22  de  setembro  de  1990,  Mario  Moutinho  escreveu  ao  museólogo

canadense Pierre Mayrand afirmando que a universidade acabara de fundar um “curso

de pós-graduação em Museologia Social”, sendo a primeira vez que o termo aparece nos

documentos consultados. 14 Convidava-o para oferecer um seminário sobre a “renovação

museológica experimentada no Quebec”, da qual Pierre Mayrand teria sido importante

ator.

No  documento  de  apresentação  do  curso,  encontram-se  alguns  argumentos

sobre  as  razões  que  teriam levado  a  universidade  a  criá-lo.  É  apontado  que  várias

instituições, como outras universidades e o Instituto Português do Patrimônio Cultural,

já  vinham  demandando  cursos  na  área  dos  museus,  situação  que  acontecia  como

resultado  do  desenvolvimento  de  iniciativas  museológicas  inovadoras  dos  anos

anteriores. Afirma que:  “trata-se de museus locais, que pela sua prática e projetos, se

têm afirmado como instituições inovadoras, com uma área de intervenção diferente da

museologia  tradicional  e  onde  se  revela  uma  maior  ligação  ao  meio  onde  estão

inseridos.” (Moutinho, 1989: 147)

Também aponta  a  preocupação  em desenvolver  ferramentas  de  gestão  dos

museus que possibilitem sua existência independentemente do financiamento do Estado.

Desta  forma,  o objetivo do curso era:  “preparar  museólogos,  que dotados de meios

técnicos  e  multifacetados,  possam assumir  a  coordenação,  gestão  e  dinamização  de

instituições  ao  serviço  do  desenvolvimento  das  comunidades  que  lhes  dão  vida”

(Moutinho, 1989: 147).

Os postulados deste empreendimento, como a inserção do museu no meio em

que existe e a responsabilidade em promover seu desenvolvimento compõem o campo

semântico  que  se  articula  em torno  da  museologia  social.  Estes  conceitos  estavam

presentes  no  plano  de  curso,  dividido  em  dois  eixos,  “o quadro  da  intervenção

museológica” e “a prática da museologia”. 

13 MINOM – Reunião do Grupo [de Trabalho] Português, 22/02/1989. Arquivo MINOM-ICOM 1989-
009-04. Disponível em: http://www.minom-icom.net/_old/signud/.

14 Carta  de  Mario  Moutinho a  Pierre  Mayrand,  22/09/1990.  Arquivo  MINOM-ICOM 1990-021-04.
Disponível em: http://www.minom-icom.net/_old/signud/.
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O  primeiro  eixo  buscava  “definir  os  parâmetros  de  uma  museologia

interveniente no desenvolvimento comunitário, caracterizando os meios e os limites que

lhe são próprios” (Moutinho, 1989: 147). Entre as diversas disciplinas oferecidas, as que

eram intituladas  “função social  do museu”;  “etno-sociologia  do desenvolvimento”  e

“ação empresarial  e trabalho cultural” chamam atenção. Levando em consideração a

existência destas disciplinas, conclui-se que era esperada do profissional que finalizava

o  curso  de  Museologia  Social  a  aptidão  para  problematizar  a  realidade na  qual  se

inseriria, bem como a busca de soluções aos problemas colocados, tornando-o, além de

museólogo, algo próximo do profissional que hoje se denomina produtor cultural. 

O segundo eixo  do  curso  tinha  como objetivo  “fornecer  os  conhecimentos

teóricos  e  práticos  específicos  de  uma  museologia  enraizada  na  complexidade  das

transformações sociais” (Moutinho, 1989: 147). Era o eixo que se ocupava da prática

profissional e trazia disciplinas como “museologia e desenvolvimento local” (Moutinho,

1989:  147),  corroborando,  mais  uma  vez,  a  proposta  de  que  os  profissionais  ali

formados atuassem como agentes de mudanças das realidades nas quais se inseririam.

O curso funcionou na Universidade Autônoma de Lisboa com este formato de

1989 a 1990.  Entretanto,  como encontramos no texto de apresentação “por  falta  de

condições  científicas  e  de  desenvolvimento  de  um  contexto  organizacional

antidemocrático a equipa docente transferiu-se para o antigo ISMAG [Instituto Superior

de  Matemática  e  Gestão]  dando  desde  então  continuidade  ao  seu  projeto  na  atual

ULHT” (Moutinho, 1989: 147). 

A incorporação deste curso provocou bastante impacto na nova universidade,

onde ganhou algum lugar de destaque. Isto fica especialmente claro quando notamos

que concomitante  à  sua  incorporação,  ou  mesmo provocado  por  ela,  foi  criado  um

centro de estudos específico para abrigá-lo, o Centro de Estudos de Sociomuseologia, e

uma revista, a Cadernos de Sociomuseologia. Além disso, Fernando Souza Neves, o

então  reitor  da  ULHT,  mobilizou-se  a  escrever  uma  apresentação  para  o  primeiro

número  da  revista,  na  qual  afirmava  a  satisfação  em  receber  aquele  curso  de

especialização que se tornaria o primeiro curso de mestrado da instituição (Neves, 1993:

5). A ULHT é uma universidade privada fundada em 1987. Deste modo, em 1993, tinha

apenas  poucos  anos  de  existência.  Era  uma universidade  jovem,  receptiva  a  novos

projetos e,  acima de tudo, na busca por se consolidar no mercado educacional.  Esta

consolidação seria seguramente favorecida com a implantação de um curso de mestrado.

Hoje, ela se intitula a maior universidade privada de Portugal. Mario Moutinho é seu
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reitor desde 2008, o que sugere que ele conseguiu desenvolver com protagonismo as

atividades a que se propôs na instituição. 15

Em  1999,  uma  reforma  do  sistema  educacional  europeu,  conhecida  como

Processo de Bolonha, criou o Espaço Europeu do Ensino Superior e reestruturou os

cursos daquele nível de ensino nos países signatários. Assinada por vinte e nove países

europeus, a declaração que fundamenta esta reforma recomenda, entre outras coisas, a

criação de sistema de crédito de fácil equivalência para possibilitar  a mobilidade de

estudantes  entre  os  países signatários  e a  adoção de um sistema de ensino superior

baseado em duas fases: a pré-licenciatura, com duração mínima de três anos e da qual o

estudante  sairia  habilitado  para  assumir  funções  no  mercado  de  trabalho  e  a  pós-

licenciatura, que concede os graus de mestre e doutor. 16 A partir desta reforma, o curso

de  especialização  em  Museologia  Social  passou  a  ser  denominado  mestrado  em

Museologia. No ano de 2007 foi criado o programa de doutoramento da instituição. 

A análise de um dos eventos promovidos pela ULHT permite perceber com

clareza a forte ligação entre os agentes ligados à execução de políticas para o campo

museológico  no Brasil  e  acadêmicos articulados em torno da museologia  social  em

Portugal.  Em 2008,  já  sob o mandato  de reitor  de Mario Moutinho,  a  universidade

outorgou o título de Doutor Honoris Causa em Museologia ao então ministro da Cultura

Gilberto Gil. No evento, estiveram presentes autoridades como o ministro da Cultura

português, José Antonio Pinto Ribeiro17 e Manuel de Almeida Damásio, presidente do

Grupo Lusófona, que administra a universidade, além de Mario Caneva Moutinho, que

naquele momento já era reitor da ULHT. Entre outras presenças registradas no evento

estavam Alípio de Freitas18, jornalista e professor com trajetória marcada pela atuação

política no campo da esquerda, que saudou Gilberto Gil como “o expoente máximo da

15 Informações retiradas de: http://www.ulusofona.pt/. Acesso em: 11/03/2016.

16 “Declaração  de  Bolonha”  Disponível  no  site  oficial  do  Processo  de  Bolonha:
http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/ Acesso em 11/02/2014.

17 Advogado, nascido em Moçambique, foi ministro da Cultura de Portugal entre 2007 e 2009.

18 Padre Alípio de Freitas nasceu em Bragança – Portugal e mudou-se para o Brasil em 1957, onde atuou
como  professor,  jornalista  e  “vigário  de  subúrbio”.  Atuou  junto  a  organizações  como  a  Juventude
Operária Católica, a Ação Católica Operária e as Ligas Camponesas. Desligou-se da Igreja Católica em
1962, exilou-se no México em 1964. Retornou clandestinamente, foi preso em 1970 e libertado em 1979
(FREITAS, 1981). Padre Alípio é citado por Betinho no livro “Sem vergonha da utopia: conversas com
Betinho” como um dos líderes do grupo político Ação Popular (AP), que existiu entre 1962 e 1973 e
combateu a ditadura militar (1964-1985) (Gontijo apud Heymann e Pandolfi, 2005: 29).
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cultura popular brasileira”19 e Mario de Souza Chagas, que encerrou o evento com a

leitura de um poema preparado especialmente para a ocasião. 

Em seu discurso, Gilberto Gil abordou o Plano Nacional de Museus, que havia

sido lançado em 2003 e será objeto de reflexão do próximo capítulo. Segundo o então

ministro, “a partir dessa política pública de cultura, os museus deixaram de ser pensados

apenas como dispositivos ideológicos do Estado ou representações sociais das classes

abastadas.”20 Prossegue  afirmando  que  estes  “passaram  a  ser  compreendidos  como

prática social e como ferramenta estratégica para o desenvolvimento humano e para a

cidadania.”21

É na chave do direito e da cidadania que as inovações no campo museal vão ser

apresentadas pelo ministro. Os museus teriam passado, então, “a ser considerados como

direito  de  todos,  como  bens  simbólicos  e  como  processos  de  relevante  significado

econômico.”22 Alinhado com as propostas da museologia social, chama atenção para o

lugar dos museus na política que vinha, então, sendo implementada:

Por  esse  caminho  (...)  é  que  podemos  dizer  que  os  museus

interessam aos movimentos sociais, às comunidades populares e

às  lutas  pela  defesa  dos  direitos  humanos,  pelo  respeito  à

diversidade cultural e pela valorização da dignidade social.23

A fala de Gilberto Gil evoca elementos caros à museologia social como a relação

com os movimentos sociais  e o trabalho junto a comunidades populares. Ainda que

possamos  imaginar  que  o  texto  do  discurso  tenha  sido  produzido  por  assessores,  a

presença  do  ministro  da  Cultura  naquela  instituição  proferindo  precisamente  estas

palavras demonstra afinidade entre os intelectuais mobilizados em torno da museologia

social e os responsáveis pela gestão da Cultura no Brasil,  naquele momento preciso.

19 “Gil  recebe  título  honoris  causa  em  Museologia  em  Portugal.”  18/04/2008.  Disponível  em:
www.cultura.gov.br. Acesso em 29/01/2014.

20 Discurso  de  Gilberto  Gil  na  cerimônia  de  recebimento  do  título  de  Doutor  Honoris  Causa  em
Museologia concedido pela ULHT, 2008. Disponível em: www.cultura.gov.br. Acesso em 29/01/2014.

21 Discurso  de  Gilberto  Gil  na  cerimônia  de  recebimento  do  título  de  Doutor  Honoris  Causa  em
Museologia concedido pela ULHT, 2008. Disponível em: www.cultura.gov.br. Acesso em 29/01/2014.

22 Discurso  de  Gilberto  Gil  na  cerimônia  de  recebimento  do  título  de  Doutor  Honoris  Causa  em
Museologia concedido pela ULHT, 2008. Disponível em: www.cultura.gov.br. Acesso em 29/01/2014.

23 Discurso  de  Gilberto  Gil  na  cerimônia  de  recebimento  do  título  de  Doutor  Honoris  Causa  em
Museologia concedido pela ULHT, 2008. Disponível em: www.cultura.gov.br. Acesso em 29/01/2014.
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Podemos  inferir  que  os  acadêmicos  mobilizados  em  torno  da  museologia  social

dispunham de alto grau de prestígio junto à cúpula da gestão das políticas para a cultura.

Analisando  o  corpo  docente  e  discente  do  mestrado  e  do  doutorado  em

Museologia da ULHT, observa-se a participação de brasileiros em ambos. Dos treze

docentes  listados  na  página  do  curso24,  sete  são  brasileiros,  ligados  aos  cursos  de

Museologia da Unirio e da Universidade Federal da Bahia, bem como ao Museu de

Arqueologia e Etnografia da Universidade de São Paulo (MAE/USP). A reflexão sobre

este  programa de mestrado e  doutorado como um espaço de circulação de ideias  e

proposições em torno da museologia social pode ser aprofundada a partir da análise da

revista Cadernos de Sociomuseologia.

Um ano após a transferência do mestrado em Museologia Social para a ULHT,

foram lançados os Cadernos de Sociomuseologia – Revista Lusófona de Museologia,

ligada ao Centro de Estudos de Sociomuseologia.25 Contava, até 2012, com cerca de 140

autores  cujos  textos  eram  distribuídos  em  44  números.  Uma  parcela  de  trabalhos

investiu na publicação de textos normativos para o campo, buscando definir conceitos

bem como estipular procedimentos para a museologia e para a operação da categoria

museologia  social.  Entretanto,  a  maior  parte  dos  textos  analisa  casos  e  relata

experiências aplicando conceitos e narrativas estabelecidas para a museologia social. 

Em seu início, a revista se dividia em três tipos de publicação. Nos Cadernos

de Sociomuseologia propriamente, eram publicados artigos sobre temáticas diversas que

interessavam  ao  campo  da  museologia.  A coleção  Sociomuseology trazia  artigos  e

dissertações traduzidos para o inglês com o objetivo de difundir os trabalhos produzidos

na área para outros países. Completando a revista, a Coleção de Estudos Pós-Graduados

trazia  “dissertações  de  Mestrado e  Teses  de  Doutoramento  especialmente  relevantes

para o desenvolvimento teórico da Sociomuseologia.” 26 

Esta organização foi modificada no ano de 2013, no mesmo momento em que o

Centro de Estudos em Sociomuseologia, ao qual a revista estava ligada, foi incorporado

ao Centro de Estudos Interdisciplinares em Educação e Desenvolvimento.  Com esta

alteração,  as  dissertações  e  teses,  bem como os  números em inglês,  passaram a ser

24 Disponível  em:  http://www.ulusofona.pt/escolas-e-faculdades/fcsea/mestrados/mestrado-em-
museologia-2-ciclo.html#docelist. Acesso em 09/06/2015.

25 A metodologia  utilizada  para  produzir  as  reflexões  que  se  seguem  foi  inspirada  no  trabalho  de
GOMES, 1996. 

26 Apresentação da revista disponível em: http://revistas.ulusofona.pt/index.php/cadernosociomuseologia
Acesso em 11/02/2014.
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publicados  ao  longo  dos  volumes  da  revista,  deixando  de  existir  as  distinções

anteriormente estabelecidas.

Adotando  outra  tipificação  dos  Cadernos  de  Sociomuseologia,  procuro

compreender como a revista respondia às demandas por publicação dos intelectuais a

que servia de espaço de sociabilidade. Dividi, portanto, os 48 números de Cadernos de

Sociomuseologia  pelo  tipo  de  conteúdo  encontrado  de  acordo  com oito  categorias:

“Compilações de artigos de vários autores”, “Compilações de artigos diversos de um

mesmo autor”, “Monografias”, “Teses”, “Dissertações”, “Compilação de documentos”,

“Compilação  de  documentos  e  artigos  de  vários  autores”27,  “Manual”  e  “Dossiês

temáticos”. Os quantitativos de cada tipo podem ser acompanhados na tabela a seguir:

Cadernos de Sociomuseologia
Tipo Quantidade
Compilações de artigos de vários autores 17

Compilações de artigos de um mesmo autor 9
Monografias 3
Teses 2
Dissertações 13
Compilação de documentos 1

Compilação de documentos e artigos de vários autores 1
Manual 2

Total 48

Note-se  que  apenas  dois  números  da  revista  foram  até  então  dedicados  a

“Manuais”. Este seria um tipo de material capaz de postular e difundir procedimentos

para  o  campo  da  museologia,  entretanto,  não  parece  ter  havido,  por  parte  dos

intelectuais mobilizados em torno da revista, esforço muito significativo no sentido de

produzir este tipo de literatura. 

 Nas “Compilações de vários autores” estão os números em formato de dossiê,

com artigos de autores diferentes em torno de uma temática específica. O esforço de

conceituação  para  o  campo  se  encontra  entre  os  trabalhos  produzidos  para  estes

números.  É  neste  conjunto  que  encontramos  temas  como a  historicidade  do  objeto

museológico, museus e ação social e muitos anais de eventos realizados no período. Os

números  de  tipo  “Compilações  de  artigos  de  um mesmo autor”  são  compostos  por

27 O número  38  da  revista  reúne  documentos  e  artigos  de  vários  autores,  cruzando  dois  dos  tipos
propostos para essa definição. Para não comprometer o entendimento da tipificação proposta, optei por
classificá-lo em separado.
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números  especiais  que  apresentam ensaios  de  um mesmo autor  cujas  reflexões  são

consideradas importantes para a reflexão sobre a museologia social. Há alguns números

deste tipo compostos por textos de professores que ministraram seminários no Programa

de mestrado em Museologia da ULHT.28

Outro  conjunto  de  números  da  revista  compreende  textos  originados  de

“monografias”.  Entre  estas,  encontramos  um  trabalho  de  conclusão  de  curso  de

graduação em História da Universidade Estadual do Ceará e dois trabalhos de conclusão

do Curso de Especialização em Museologia pela Universidade de São Paulo. 

As  “teses”  ocupam  dois  números  da  revista.  O  número  7  traz  o  trabalho

defendido  por  Maria  Célia  Moura  Santos29 no  Programa  de  Pós-Graduação  em

Educação da Universidade Federal da Bahia, realizado sob orientação de Sergio Coelho

Borges Farias.  30 O número 17 da revista apresenta a tese de Maria Cristina Oliveira

Bruno31 desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Arqueologia da Universidade

de São Paulo, realizado sob orientação de José Luiz de Morais32. As duas autoras são

muito  referenciadas  em  trabalhos  sobre  o  tema,  ocupando  papel  importante  na

consolidação da museologia social.

Uma quantidade expressiva de números da revista é dedicada às “dissertações

de  mestrado”.  São  treze  números,  sendo  oito  pesquisas  realizadas  no  mestrado  em

Museologia da ULHT; duas  no Programa de Pós-graduação em Memória Social  da

Unirio; uma do Programa de Pós-graduação em Museologia da Universidade Federal da

Bahia; uma do Programa de Pós-graduação em História, Política e Bens Culturais da

28 Os autores que publicaram com esse formato foram: Mario Chagas (nº 2, 1994, que será analisado
mais adiante), Mario Moutinho (nº 4, 1994), Maria Cristina Bruno (nº 9, 1996 e nº 10, 1997), Maria Célia
Moura Santos (nº 18, 2002), Pierre Mayrand (nº 22, 2004 e nº 31, 2009), Maria Paula Branco Marcelino
(nº 24, 2003) e Alfredo Tinoco (nº 42, 2012).

29 Museóloga formada pela Universidade Federal da Bahia, em 1973, mestre e doutora em Educação pela
mesma universidade (1981 e 1995, respectivamente). É professora da ULHT e consultora nas áreas de
museologia e educação.

30 Físico  licenciado  pela  Universidade  Federal  da  Bahia,  em  1975,  mestre  em  Educação  pela
Universidade Federal da Bahia, em 1981, e doutor em Artes pela Universidade de São Paulo, em 1990.
Professor Titular da Universidade Federal da Bahia.

31 Historiadora graduada pela Universidade Católica de Santos em 1975, mestre em História Social e
doutora  em  Arquelogia  pela  USP (respectivamente,  1984  e  1995).  Professora  Titular  do  Museu  de
Arqueologia e Etnologia da USP e uma das professoras convidadas do programa de mestrado e doutorado
em Museologia da ULHT.

32 Geógrafo graduado pela Universidade de Sorocaba, mestre e doutor em Arqueologia pela USP (1978 e
1980, respectivamente). Professor Titular do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP.
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Fundação Getulio Vargas e uma do mestrado em Museologia da Academia Reinwardt,

na Holanda. 33

É ainda importante notar que das oito dissertações defendidas no Mestrado em

Museologia  da  ULHT  e  publicadas  na  revista,  seis  foram  orientadas  por  Mario

Moutinho. Suas temáticas giram em torno da museologia como campo de atuação para o

desenvolvimento  de  localidades  e  de  aplicação  de  instrumentos  para  medição  da

qualidade nos museus. As outras duas dissertações foram orientadas por Judite Primo,

que também cursou o mestrado em Museologia da ULHT, sendo igualmente orientada

por  Mario  Moutinho.  Judite  Primo,  hoje,  é  diretora  do  programa  de  mestrado  e

doutorado em Museologia da ULHT.

1.2.1  A noção  de  museologia  social  e  os  novos  rumos  da  museologia  na  revista

Cadernos de Sociomuseologia

Os  dois  primeiros  números  da  revista  são  especialmente  relevantes  para

problematizar  a relação entre  os  acadêmicos que buscavam, no início da década de

1990, definir a categoria museologia social e determinado setor da museologia brasileira

que, anos mais tarde, promoveria a museologia social a objeto de política de governo. 

O  número  um,  lançado  em  1993,  traz  o  tema  “Sobre  o  conceito  de

Sociomuseologia”. O texto de apresentação é do então reitor da ULHT, Fernando dos

Santos Neves, que busca localizar o curso que dá origem à revista em um movimento

mais amplo de transformação dos campos do Patrimônio e da Museologia. Afirma ele

que o curso seria ele mesmo “efeito e causa da verdadeira revolução teórica e prática

que,  nos últimos tempos,  vem tendo lugar na área das Ciências do Património e da

Museologia”.  Isto  ocorreria,  segundo  seu  ponto  de  vista  “quer  pela  sua  qualidade

substantiva quer pela quantidade das pessoas já formadas [sic]”. As contribuições do

curso de Museologia Social teriam, assim, consolidado no campo “novas vidências e

vivências museológicas,  que se procuraram sintetizar  na designação terminológica e

epistemologicamente inovadora de Museologia Social  ou Socio-Museologia”  (Neves,

1993:  5). O  então  reitor  prossegue  saudando  a  criação  do  Centro  de  Estudos  de

Sociomuseologia, cuja fundação daria respaldo à criação do primeiro curso de mestrado

da universidade. 

33No  Anexo  I  estão  disponíveis  os  nomes  dos  autores  das  dissertações,  seus  títulos  e  respectivos
orientadores.
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O texto seguinte é do professor Mario Caneva Moutinho, “Sobre o conceito de

Museologia  Social”.  Afirma  que  este  conceito  “traduz  uma  parte  considerável  do

esforço de adequação das estruturas museológicas aos condicionalismos da sociedade

contemporânea” (Moutinho,  1993:  7). Prossegue  afirmando  o  apoio  que  as  “mais

importantes  instâncias  da  museologia”  dão  ao  esforço  empreendido  em  torno  da

museologia social, muito provavelmente se referindo à acolhida que o grupo da Nova

Museologia  teve  no  ICOM.  Fazendo  uso  das  palavras  do  então  Diretor  Geral  da

UNESCO, Frederic Mayor, qualifica a museologia instituída para, em oposição, afirmar

o papel da museologia dita renovada:

A instituição distante, aristocrática, olimpiana, abcecada [sic] em

apropriar-se dos objectos para fins taxonómicos, tem cada vez

mais - e alguns disso se inquietam - dado lugar a uma entidade

aberta sobre o meio, consciente da sua relação orgânica com o

seu próprio contexto social (Mayor apud Moutinho, 1993: 7).

Se recuperarmos os impactos  que os museus ditos tradicionais  sofreram ao

reverberar  as  críticas  formuladas  pelas  ciências  humanas,  percebemos  que  os

qualificativos utilizados para designar  esta  museologia dita  instituída falam mais  do

lugar que o autor pretende construir para a museologia social do que propriamente sobre

aquelas  instituições.  Instituições  “aristocráticas”,  “olimpianas”  e,  principalmente,

opostas à instituição de novo tipo, ressalte-se, que ele próprio buscava construir, “aberta

sobre o meio” e, mais especificamente, “consciente da sua relação orgânica com o seu

próprio contexto social”.

Os anos 1980, contexto de surgimento destas iniciativas, são qualificados como

sendo  de  extrema  renovação,  caracterizando  o  processo  nomeado  como  “revolução

museológica  do  nosso  tempo”  do  qual  dariam  provas  os  formatos  inovadores  que

preenchem a experiência museal desde a década de 1970. Esta revolução:

se  manifesta  pela  aparição  de  museus  comunitários,  museus

'sansmurs',  ecomuseus,  museus  itinerantes  ou  museus  que

exploram  as  possibilidades  aparentemente  infinitas  da

comunicação moderna - tem as suas raízes nesta nova tomada de

consciência orgânica e filosófica (Moutinho, 1993: 7).
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Dando sequência ao seu empreendimento de situar a museologia social em um

campo de projetos renovadores para a Museologia, Mario Moutinho historiciza estas

práticas  recuperando  dois  momentos  considerados  importantes:  a  Mesa  Redonda  de

Santiago do Chile, e a elaboração da Declaração de Caracas. O primeiro evento, que

será analisado no próximo tópico, foi realizado em 1972 pela UNESCO em conjunto

com o ICOM com o tema  A importância e o desenvolvimento dos museus no mundo

contemporâneo. Já a Declaração de Caracas foi elaborada na cidade que dá nome ao

documento durante o seminário  A missão do museu na América Latina hoje: novos

desafios, realizado, em 1992, por instituições ligadas ao ICOM na Venezuela. 

O autor constrói uma trajetória destes eventos que procura identificá-los como

fundadores  de  conceitos  e  princípios,  como a  “abertura  do museu ao  meio  e  a  sua

relação  orgânica  com  o  contexto  social”  (Moutinho,  1993:  7),  o  chamamento  à

comunidade para participação na definição das prioridades  de gestão dos museus,  a

necessidade de atuação interdisciplinar nos museus e a classificação do museu como

instrumento para o desenvolvimento local.  A estas  noções,  acrescentou ainda outros

imperativos  como a ideia  alargada de patrimônio e  a necessidade de redefinição do

objeto museológico. Entretanto, é preciso observar que é a própria narrativa que produz

o lugar de centralidade para estes conceitos. Apesar de se colocar como descrevendo

uma realidade da qual a categoria museologia social apenas emerge quase naturalmente,

é o ato narrar que constrói esta realidade, até então nunca sistematizada desta maneira

em outras narrativas. 

Em seu texto desenha-se,  pela  primeira  vez,  uma maneira  de  historicizar  o

surgimento dos empreendimentos que constituirão o campo semântico articulado pela

noção de museologia social. Como se verá adiante, esta historicização se repetirá em

diversos trabalhos que têm como objetivo analisar iniciativas inscritas neste setor da

museologia operando como estratégia de legitimação da própria categoria. 

O primeiro bloco de artigos deste número fundador da revista aborda questões

caras  ao campo da  museologia,  como a  atuação profissional,  técnicas  expositivas  e

estruturas  institucionais,  entretanto,  aplicando  a  elas  os  imperativos  propostos  pela

museologia social.34 Também são bastante marcados pela oposição a uma “museologia

tradicional” e buscam estabelecer inovações nos modos de operar o objeto museológico

a partir destes imperativos.

34 São os casos dos sete primeiros  artigos,  escritos,  respectivamente,  por:  Agostinho Ribeiro,  Maria
Madalena Cordovil, Luís Menezes, José Manuel Brandão, Ana Maria Lousada, Francisco Clode Sousa e
Teresa Azeredo Pais.
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O segundo  bloco  contém seis  artigos  que  tratam de  questões  relativas  aos

conceitos aplicados à museologia,  cujas definições o grupo mobilizado em torno da

museologia social buscava disputar. Chama atenção o fato de que quatro artigos deste

bloco  são  dedicados  à  análise  de  uma  dita  “Evolução  dos  Conceitos  entre  as

Declarações de Santiago e de Caracas”. Os quatro textos traçam uma linha evolutiva dos

conceitos que parte da Declaração de Santiago do Chile e termina na Declaração de

Caracas,  localizando a origem da categoria  museologia social  e do campo maior  da

Nova Museologia,  nas movimentações de 1972. É como afirma João Paulo Mendes

Constancia:

A "nova museologia", emergente das ideias geradas em Santiago

do Chile, tem vindo a adquirir, não sem controvérsia, um corpo

teórico e  uma estruturação dos  seus  conceitos.  Assim,  tem-se

assistido  a  uma  evolução  conceitual  traduzida  numa  melhor

definição  de  objetivos,  de  campos  de  ação  e  de  meios

(Constancia, 1993).

Fica  explícito,  neste  trecho,  o  empenho  em  produzir  uma  relação  de

continuidade entre os postulados do encontro de 1972 e a museologia social.  Nesse

sentido, a própria categoria museologia social é entendida como desenvolvimento ou

consequência da ideia de “museu integral”, citada pela primeira vez nos documentos

finais da Mesa Redonda de Santiago do Chile.35

Este número da revista pode ser compreendido como portador de um discurso

que  consolida  a  noção  de  museologia  social.  Nele,  apresentaram-se  determinados

enquadramentos sobre a trajetória histórica o termo que se quer produzir como conceito.

Também se estabeleceram os conceitos e procedimentos que, segundo aquele grupo,

deveriam concernir à museologia, enquadrada pelo viés da “museologia social”. Ainda,

construíram estas definições colocando-se em oposição aos enquadramentos conceituais

ditos tradicionais, que buscavam combater. 

O segundo número da revista, de 1994, foi organizado por Mario de Souza

Chagas. Intitulado “Novos Rumos da Museologia”, resultou de uma série de textos que

35 O evento “Mesa Redonda de Santiago do Chile”, bem como a declaração dele originada e a leitura que
os acadêmicos articulados em torno da museologia social fazem de ambos serão objetos de reflexão do
último tópico deste capítulo.
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o autor escreveu para o curso de mesmo nome, oferecido no Mestrado em Museologia

Social a convite de Mario Moutinho. 

Na apresentação,  o autor estabelece que os textos,  produzidos entre  1989 e

1994, “são fruto de militância museológica” (Chagas, 1994: 5). Esta afirmação faz jus

ao duplo papel, de museólogo e acadêmico, que Mario Chagas exerce no campo dos

museus. Ele não somente concorre pela definição de museologia no campo acadêmico

como  realiza  praticamente  os  preceitos  que  defende  militando,  ou  seja,  buscando

praticar uma museologia que ele define como social. Segundo a qualificação do autor,

alguns de seus textos tinham “pose teórica” (Chagas, 1994b: 9), porém eram “apenas

poesia” enquanto outros teriam “pose poética, ligeira e circunstancial”, mas objetivavam

ser “teoria e [...] prática.” (Chagas, 1994b: 9) 

A postura despretensiosa do autor pode ser também compreendida na chave

que propõe Mario Grynszpan (1999) para analisar as trajetórias intelectuais de Gaetano

Mosca  e  Vilfredo  Pareto  e  a  afirmação  da  Teoria  das  Elites.  Grynszpan  aborda  os

debates promovidos pelos autores, “mesmo os aparentemente mais desinteressados” não

“como meros embates de ideias, em que cada contendor se vê movido tão-somente pela

busca da verdade e do conhecimento, tentando afirmar sua tese e infirmar a do outro

apenas em prol do avanço da ciência” (Grynszpan,1999: 16). O que não significa aceitar

que  esta  postura  em  busca  de  prestígio  e  notoriedade  seja  sempre  consciente  ou

explícita: “trata-se, na verdade, de uma regra incorporada do jogo intelectual, do jogo

científico,  que  se  mostra  como  tão  mais  legítimo  quanto  mais  aparentemente

desinteressado, desprendido for.” (Grynszpan, 1999: 16). Interpreto a postura de Mario

Chagas  naquela  passagem  como  uma  incorporação  desta  regra  do  jogo  intelectual

segundo  a  qual  a  demonstração  de  desprendimento  colabora  para  a  produção  da

legitimidade do autor e de seu argumento.

Ao longo do texto, Mario Chagas esclarece como ele entende a museologia em

favor da qual milita.  Afirma que sua intenção é pensar “a museologia (...) como um

instrumento de interpretação, de comunicação e de luta social com base na relação entre

o homem e a realidade, mediatizada pelos bens culturais” (Chagas, 1994: 6). Centrado

nesta  visão,  o  autor  apresenta  sete  artigos,  que  abordam  o  campo  de  ação  da

museologia, elementos de documentação, o lugar dos museus na sociedade da época e a

formação do museólogo.

No primeiro artigo, intitulado “O campo de atuação da museologia”, o autor

reflete sobre os fundamentos da museologia.  Preocupado em “perceber e discutir  os
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fundamentos  epistemológicos  da  museologia  independentemente  do  fato  de  ela  ser

considerada uma ciência, uma prática, uma arte ou uma disciplina” (Chagas, 1994b: 9)

opta por identificá-la mais com a última. 

Neste texto, o autor aborda questões sobre a produção do conhecimento para

estabelecer  uma  definição  para  o  termo  “teoria”  que  lhe  permita  problematizar  no

campo da museologia. A concepção de teoria que orienta as reflexões de Mario Chagas

é a que a entende como: “um sistema organizado de conceitos, observações, hipóteses,

experimentações e leis que se constrói a partir da relação entre o sujeito e o objeto”

(Chagas, 1994b: 9). Cabe destacar a ênfase que o autor dá à ideia de que as teorias são

produtos  de  práticas  sociais  com  limitações  espaço-temporais.  É  coerente  para  um

militante da museologia – e produtor de uma museologia militante em prol de causas

sociais  –  a  afirmação  de  que  a  teoria  é  algo  “comprometido  historicamente  com a

realidade  em  que  vivem  e  interferem  o  sujeito  e  o  objeto” (Chagas,  1994b:  9).

Aprofundando mais esta concepção, afirma ainda que “as teorias não são espelhos da

realidade, mas a própria invenção da realidade.” (Chagas, 1994b: 9) 

Combina as elaborações de Karl Popper e Thomas Khun para defender que

tanto “testes de refutação, quanto a morte dos cientistas colaborem para a construção de

novas teorias e a desconstrução de outras” (Chagas, 1994: 14). Mario Chagas elabora

este  argumento  para  defender  a  produção das  teorias  como arena  de  disputas  pelos

sentidos da realidade:

 

A desconstrução de teorias  joga um jogo bastante  importante

dentro do campo científico.  Não haveria razão para se buscar

construir  uma  teoria  nova,  se  a  anterior  não  estivesse  em

colapso,  se a anterior continuasse respondendo aos problemas

criados  pelos  pesquisadores.  As  teorias  não  são  campos

tranquilos, são campos de luta,  são campos de tensão entre o

conhecimento e a ignorância, entre a superação e o obstáculo.

(Chagas, 1994: 14)

Esta passagem revela sua própria condição no campo da museologia naquele

momento.  Era  ele  um ator  em disputa  por  novas  teorias  e  produzindo  tensões  que

levassem à superação de teorias que, no seu entender, não respondiam mais à realidade

museológica do momento. Mario Chagas argumenta sobre uma museologia estabelecida
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como “ciência normal” (Khun  apud Chagas, 1992: 15),  que seria superada por uma

“museologia extraordinária” (Chagas, 1992: 15), que, justamente, ele buscava construir.

Citando  as  já  abordadas  renovações  de  paradigmas  dos  anos  1970  e  1980  que

impactaram o campo dos museus, afirma que

os  intelectuais  da  museologia  compreenderam que  o  lago  de

águas  calmas  e  transparentes  foi  inundado  e  profundamente

remexido. As águas ficaram revoltas e barrentas. Não há mais

clareza  sobre  o  paradigma  museal.  O  momento  é  de  crise.

(Chagas, 1992: 15)

Para Mario Chagas,  havia naquele momento quatro tendências  concorrentes

pelo estatuto de “paradigma museal”:

a) a museologia como o estudo das finalidades e da organização

dos museus.   

b) a museologia como estudo da implementação e integração de

um número básico de atividades envolvendo a preservação e o

uso da herança cultural e natural:          

1 - no contexto da instituição museu          

2 - independentemente de quaisquer instituições,

c) a museologia como o estudo:          

1 - dos objetos museológicos          

2 - da musealidade, isto é, uma qualidade distintiva dos objetos

de museu;  

d) a museologia como estudo de uma relação específica entre o

homem e a realidade (Mensch apud Chagas, 1992: 19).

Mario Chagas entende a primeira tendência como decadente. A segunda é tida

como a abordagem funcionalista da museologia, que seria ancorada nas elaborações de

Talcott Parsons. A terceira tendência, por estar centrada nos objetos do museu, estaria

afastada das ciências sociais por não considerar as relações daqueles com os sujeitos

que lidam com ele. A última tendência, à qual Mario Chagas manifestou sua filiação, é

ancorada em autores como Z. Z. Stransky, A. Grecorova e Waldisa Russio.
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Chegamos,  assim,  à  definição  de  museologia  defendida  pelo  autor  naquele

momento. Ela seria 

uma disciplina que tem por objeto de estudo a relação profunda

entre  o  homem /  sujeito  e  aos  objetos  /  bens  culturais  num

espaço / cenário denominado museu (institucionalizado ou não).

Tudo isso fazendo parte de uma mesma realidade historicamente

determinada (Chagas, 1992: 22).

Nos artigos que se seguem à apresentação, Mario Chagas aplica suas reflexões

a casos cotidianos e promove a aproximação da museologia com elementos da cultura

de massas como o rock e as revistas de histórias em quadrinhos.  No último artigo,

intitulado “A formação profissional do Museólogo: 7 imagens e 7 perigos”36, prossegue

estabelecendo parâmetros para a formação do profissional dos museus em consonância

com o paradigma museológico defendido por ele.

A Revista Cadernos de Sociomuseologia, como visto, promoveu a circulação

das ideias de intelectuais engajados em um projeto de construção da museologia social

como categoria e da práxis a ela atrelada no âmbito da museologia. Alguns dos que

faziam parte  deste  grupo  eram brasileiros  que  atuavam em instâncias  de  produção

acadêmica  e  também  nas  agências  brasileiras  de  proteção  ao  patrimônio.

Posteriormente, integrariam o quadro de pessoal da instituição criada com a finalidade

de gerir o campo dos museus no Brasil: o Instituto Brasileiro de Museus (Ibram).

1.3 Consolidação da museologia social: marcos históricos e conceitos associados

Como visto até aqui, os intelectuais mobilizados em torno da museologia social

utilizaram-se de ferramentas do campo acadêmico para produzir a legitimidade dessa

categoria.  Parte  da  estratégia  de  consolidação  da  categoria  promovida  por  estes

acadêmicos  consistiu  em  historicizar  seu  surgimento  no  campo,  articulando

36 As sete imagens profissionais definidas pelo autor são: o ególatra, o primeiro-mundista, o tupiniquim-
xenófobo,  o  conservador,  o  colecionador,  o  especialista  e  o  generalista.  Os  sete  perigos,  ou  “linhas
arcaicas  de  orientação  para  a  formação  profissional  do  museólogo,  ao  nível  de  graduação”  são:  a
centralização no objeto, a mentalidade colecionante, a obsolescência das informações, o afastamento da
realidade social, a carência de embasamento teórico, a não valorização dos trabalhos de pesquisas e o
enfoque autoritário (Chagas, 1992: 83-89).
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determinados  eventos,  produzindo  relações  de  continuidade  entre  documentos  e

conceitos elaborados em momentos distintos.

1.3.1 A Mesa Redonda de Santiago do Chile: o evento e suas interpretações 

Os acadêmicos articulados em torno da museologia social instituem como marco

fundador de seu movimento a Mesa Redonda de Santiago do Chile, evento realizado em

1972  pela  UNESCO  em  conjunto  com o  ICOM.  Sob  o  tema  “A importância  e  o

desenvolvimento  dos  museus  no  mundo  contemporâneo”,  a  Mesa  Redonda  é

interpretada como um marco para todas as inovações produzidas no campo dos museus

entre as décadas de 1970 e 1980. 

Teresa Scheiner localiza a realização deste evento entre um conjunto amplo de

atividades que ocorreram em 1972 e colocaram a preocupação com a integralidade do

desenvolvimento  humano  no  centro  de  debates  sobre  outras  instituições  além  dos

museus, como as escolas e as bibliotecas. Segundo a autora, aquele teria sido um ano

“atravessado por discussões sobre a temática da responsabilidade dos governos e das

agências promotoras do desenvolvimento sobre o bem estar da sociedade humana, em

todas as dimensões da sua relação com o Real.” (Scheiner, 2012: 22). 

Ainda segundo a autora, a realização do evento ocorreu em sintonia com estas

diretrizes e está localizado em um movimento mais amplo de reflexão sobre os rumos e

possíveis intervenções na sociedade naquele momento. Neste sentido, para Scheiner, o

que  ocorreu  no  evento  de  Santiago  do  Chile  foi  uma  esperada  adaptação  dessas

“premissas  ao  âmbito  da  Museologia,  elaborando  o  conceito  de  Museu  Integral  e

recomendando – como bem já o sabemos – uma percepção integrada da relação entre os

museus e as realidades sociais, econômicas e políticas dos museus latino-americanos”

(Scheiner, 2012: 22).

Porém, segundo a construção dos articuladores da museologia social, o processo

de renovação do campo iniciado em 1972 teve como ápice a emergência desta categoria.

O  texto  de  Mario  Moutinho  “Sobre  o  conceito  de  Sociomuseologia”,  já  abordado

anteriormente,  estabelece  esta  busca  por  relacionar  os  postulados  da  Declaração  de

Santiago  com as  propostas  de  ação  produzidas  para  a  museologia  social.  Isto  fica

especialmente claro quando o autor afirma que aquele processo do final dos anos 1980

“anunciava-se já na Declaração de Santiago (1972 UNESCO/ICOM)” (Moutinho, 1993:

8). 
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Para reafirmar seu ponto de vista, Mario Moutinho levanta questões colocadas

pelo documento de 1972 e que encontravam ressonância na proposta da museologia

social.  Ele  evoca  trechos da  declaração produzida  ao final  do evento  para  produzir

significações para a museologia social. Assim, ressalta que o documento anunciava “que

o  museu  é  uma  instituição  ao  serviço  da  sociedade  da  qual  é  parte  integrante”

(Moutinho,  1993:  8).  Era  também  na  Declaração  de  Santiago  que  buscava  os

argumentos  para  afirmar  que  a  museologia  social  deveria  estar  a  serviço  do

desenvolvimento das localidades, o ponto mais caro à museologia social (Moutinho,

1993: 8).

No momento da realização da Mesa Redonda de Santiago do Chile, o ICOM

era dirigido por Hugues de Varine, que deu as diretrizes para sua organização. Formado

em História, de Varine terminou a Escola do Louvre em 1958, mas não trabalhou no

campo dos museus imediatamente. Isto ocorreria apenas em julho de 1962, quando foi

convidado pro George Henri Rivière para sucedê-lo no ICOM, ao lado de quem cunhou

o conceito de ecomuseu. 

Varine  participou  da  criação  do  Ecomuseu  da  Comunidade  Le  Creusot-

Montceau-les-Mines – Museu do Homem e da Indústria, da França, que é entendido

como  um marco  das  inovações  no  campo  museal  produzidas  a  partir  da  Mesa  de

Santiago. Bruno Brulon investiga a história do ecomuseu localizado “em uma comuna

da  Borgonha,  na  França,  que  até  hoje  se  beneficia  cultural  e  economicamente  da

produção  industrial  local,  cuja  importância  provém  de  uma  história  de  esplendor

interrompida por uma crise econômica seguida do abandono pelos principais agentes do

patrimônio local.” (Brulon, 2015: 268) 

A organização deste  museu começou anos antes  da reunião  de Santiago do

Chile, no início da década de 1970, por Marcel Évrard, um colecionador que, em razão

da doença da esposa, necessitou viver naquela região da França (Brulon, 2015: 269).

Segundo  Brulon,  Évrard  já  era  “reconhecido  no  campo  museal  francês  por  ter

trabalhado,  em  um  momento  anterior,  na  organização  de  exposições  no  Musée  de

l'Homme e,  simultaneamente,  tendo colecionado objetos de arte primitiva e mantido

relações  estreitas  com  galeristas  e  outros  colecionadores,  alimentando  a  sua  dupla

paixão pela arte e pela etnologia”. (Brulon, 2015: 269)

De acordo com Brulon, o trabalho desenvolvido por Évrard atraiu a atenção de

diversos profissionais, entre os quais Hugues de Varine, “justamente pela inovação da

linguagem museal, que unia a abordagem dos ‘museus de sociedade’ a uma abordagem
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de museus de arte” (Brulon, 2015: 271).37 Segundo o autor, a relação das pessoas com o

museu era preocupação central de seus organizadores e a constituição de uma coleção

era, a princípio, colocada em segundo plano. Para Brulon, “pouco importava o que seria

reunido para colocar  em prática os objetivos  do museu,  porque o que dava vida ao

projeto era a existência mesma de tais objetivos preliminares [a aproximação entre as

abordagens  do  museu  de  arte  e  do  ‘museu  de  sociedade’ e  a  aproximação  com a

população local].” (Brulon, 2015: 271).

Hugues  de  Varine  aponta  em entrevista  que  a  experiência  no  Ecomuseu da

Comunidade Le Creusot-Montceau-les-Mines – Museu do Homem e da Indústria foi

sua “primeira experiência concreta de criação de algo” (Varine, 2013: 5). Descreve o

Ecomuseu também como “um laboratório metodológico da nova museologia” (Varine,

2013: 6). Além destes pontos, Varine destaca que ele foi “uma invenção de três pessoas

que não tinham nada a ver com museus. Eu era director do ICOM, e como tal era um

administrador, não era museólogo! Evrard era um coleccionador e Lyonnet [doutor Jo

Lyonnet,  um dos fundadores do museu,  segundo Bruno Brulon (2015)]  era  médico.

Creusot  foi uma invenção para resolver  problemas locais.”  (Varine,  2013: 9).  Nesta

mesma  entrevista,  realizada  em  2013,  Varine  propõe  que  não  se  valorize  tanto  a

experiência do Ecomuseu da Comunidade Le Creusot-Montceau-les-Mines para traçar

uma história da Nova Museologia e dá grande destaque à Mesa Redonda de Santiago. 38

Segundo Hugues de Varine, em texto de 1995, a realização da Mesa Redonda

de Santiago “se inscrevia em uma sucessão de seminários regionais semelhantes, sendo

que os últimos ocorreram no Rio [de Janeiro] (1958), em Jos (Nigéria, 1964) e em Nova

Délhi (1966)” (Varine, 1995: 17). 

Os eventos realizados pelo ICOM anteriormente à Mesa Redonda de Santiago

seguiram um formato em que intelectuais europeus ou americanos eram convidados a

falar para plateias locais. Os organizadores da edição de 1972 buscavam inverter essa

37 Os museus de sociedade são, também segundo Brulon, aqueles que não se caracterizam como museus
de arte,  entre os quais estão “os museus de etnologia,  os museus regionais e locais  e,  por vezes,  os
ecomuseus” (Brulon, 2015: 289).

38 É preciso ressaltar que, no ano de 2012, o ecomuseu foi passado à administração municipal. A partir de
então, segundo Varine, a instituição conta “com uma conservadora com todas as qualificações dos museus
de arte franceses e, segundo ela, o papel do diretor é o de gerir a coleção, o que é uma deturpação total do
objetivo histórico do ecomuseu.” (Varine, 2013: 5). Esta fala permite concluir que, nesta passagem do
museu à administração municipal, houve uma ruptura com os fundadores ainda vivos do ecomuseu e,
talvez  em razão  disso,  ele  opte,  mais  recentemente,  pelo  afastamento  entre  a  nova  museologia  e  o
Ecomuseu Le Creusot-Montceau-les-Mines. Em oposição, promove a valorização da Mesa Redonda de
Santiago, cuja interpretação está mais sob seu controle.
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lógica, afirmando a necessidade de valorizar os saberes locais da América Latina, bem

como suas experiências museológicas:

Desde  o  início  nos  pareceu  evidente  que  não  seria  possível

repetir o modelo de organização das reuniões precedentes, nas

quais  um grupo de especialistas museólogos,  majoritariamente

europeus ou americanos do norte, falavam de maneira mais ou

menos  dogmática,  em francês  ou  inglês,  aos  “colegas”  locais

(Varine, 1995: 17). 

O  argumento  para  tal  inovação  se  ancorava,  também,  no  desenvolvimento

museológico da região na época: “a América Latina de 1972 era dos grandes museus do

México, de Cuba, do Brasil, da Argentina, que não tinham lições a receber.”  (Varine,

1995:  17). E  esta  preocupação  teria  se  refletido  na  programação  e  na  lista  dos

convidados a falar no evento: “tivemos então a ideia de organizar um encontro onde a

única  língua  de  comunicação  seria  o  espanhol  (os  brasileiros,  supostamente,  se

arranjariam em 'portunhol') e no qual os especialistas convidados seriam todos latino-

americanos”. (Varine, 1995: 17)

Entusiasmado com o trabalho de Paulo Freire à época, Hugues de Varine lhe

propôs a  presidência do evento.39 É preciso destacar  o convite  feito  a  Paulo Freire,

revelador das posições políticas assumidas pelos organizadores do evento. Paulo Freire,

que  era  dedicado  à  educação  das  classes  populares  “propunha  uma  pedagogia

específica,  associando  estudo,  experiência  vivida,  trabalho,  pedagogia  e  política”

(Gadotti, 1996). 

A proposta, segundo Hugues de Varine, era “transpor suas ideias de educador

em linguagem museológica”, o que teria agradado a Paulo Freire. Segundo Vânia Maria

Siqueira Alves e Ana Amélia Gomes de Souza Reis, o convite feito a Paulo Freire não

39 Intelectual brasileiro dedicado à educação das classes populares, “propunha uma pedagogia específica,
associando estudo, experiência vivida, trabalho, pedagogia e política.” (Gadotti, 1996). Foi convidado
pelo presidente João Goulart a iniciar a Campanha Nacional de Alfabetização no ano de 1964, dentro da
qual estava previsto o atendimento a 20 milhões de adultos analfabetos. Entretanto, após o Golpe civil-
militar  ocorrido  naquele  mesmo ano,  no  Brasil,  Paulo Freire  foi  preso  e a  Campanha desarticulada.
Depois de preso, exilou-se no Chile “onde viveu de [19]64 a [19]69 e pôde participar de importantes
reformas,  conduzidas  pelo governo  democrata-cristão  de Eduardo  Frei,  recém-eleito  com o apoio da
Frente de Ação Popular de esquerda” (Gadotti, 1996). Entre as propostas do novo governo estavam ações
para o “deslocamento dos aparelhos de Estado aos campos para estabelecer uma nova estrutura agrária e
fazer funcionar os serviços de saúde, transporte, crédito, infra-estrutura básica, assistência técnica, escolas
etc.” (Gadotti, 1996) Paulo Freire foi convidado a trabalhar na formação dos profissionais contratados
para a execução destes empreendimentos.
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teria agradado ao delegado brasileiro na UNESCO, que vetara seu nome (Alves e Reis,

2013). Apesar de não terem sido encontradas referências nas fontes que informem sobre

quem seria este delegado e explicitem as razões que o levaram a rejeitar o nome do

educador para o evento, se pode supor, pelo histórico de Paulo Freire e o momento

político de então, que motivações políticas levaram a esta atitude.

A recusa do nome de Paulo Freire obrigou os organizadores do evento a buscar

novas  alternativas.  Foi,  então,  substituído  pelo  urbanista  argentino  Jorge  Enrique

Hardoy, cuja participação é relembrada com bastante entusiasmo por Hugues de Varine.

Ele falou no evento durante dois dias, e teria impactado muito positivamente.

Segundo  De  Varine,  os  “engalonados”  profissionais  dos  museus

latinoamericanos que ouviram Jorge Enrique Hardoy “tomaram consciência de que não

conheciam as  cidades  onde habitavam,  onde trabalhavam,  onde haviam criado seus

filhos” (Varine,  1995:  18). Profissionais “competentes nas suas  especialidades” que,

porém,  “haviam  ficado  (...)  à  margem  da  realidade  da  explosão  urbana  que  havia

ocorrido durante as duas últimas décadas” (Varine, 1995: 18).

A tão referenciada declaração originada deste evento se articula em dois eixos:

“por uma mutação do museu da América Latina” (Varine, 1995: 20) e “pela criação de

uma Associação Latino  Americana  de  Museologia” (Varine,  1995:  23). Ao final  do

documento, são apresentadas recomendações à UNESCO acerca do papel dos museus

na América Latina da época.

As  temáticas  abordadas  no  primeiro  eixo  não  estão  direcionadas  para  a

formação  de  novas  instituições  e  sim  para  o  que  os  organizadores  chamavam  de

“modernização” dos museus existentes. Estas diretrizes giravam em torno da abertura

dos  museus  a  outras  disciplinas,  da  intensificação  da  “recuperação  do  patrimônio

cultural”,  da  necessidade  de  dar  maior  atenção  ao  público  e  da  “modernização  de

técnicas  museográficas  tradicionais”,  a  fim  de  promover  uma  aproximação  com  o

público (Varine, 1995: 21-23).

Há uma forte  preocupação com o desenvolvimento das localidades  e com o

papel  que  os  museus  devem  desempenhar  neste  processo.  A proposta  de  atuação

decorrente desta preocupação é promover o conhecimento das realidades nas quais estes

museus  se  inserem.  Neste  sentido,  diversas  passagens  do  documento  apontam  a

necessidade de se retratar os problemas, do meio rural ou do urbano, nas exposições dos

museus.
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A valorização do progresso científico e  tecnológico e  sua disponibilização a

serviço da sociedade estão fortemente presentes no documento. Os museus,  segundo

este  ponto  de  vista,  “estimularão  o  desenvolvimento  tecnológico,  levando  em

consideração a situação atual da sociedade” (Varine, 1995: 22). O papel destinado aos

museus neste documento é o de propulsor e difusor dos avanços tecnológicos. É o que

se percebe na afirmação de que os museus deveriam estar inscritos “na ordem do dia das

reuniões dos ministros de educação e (ou) das organizações especialmente encarregadas

do desenvolvimento científico e técnico” (Varine, 1995: 22), como instrumento para a

difusão de conhecimento científico. 

O conceito de museu integral,  estabelecido pela declaração,  deveria traduzir,

então,  esta  preocupação  em  retratar  os  problemas  locais  e  colaborar  com  o

desenvolvimento  local.  Para  Hugues  de  Varine,  museu  integral  é  definido  como  a

instituição que leva em conta a integralidade dos problemas da sociedade de que é parte.

Considera “museu enquanto ação, isto é, enquanto instrumento dinâmico de mudança

social” (Varine, 1995: 18).

O documento enuncia o que naquele momento se entendia como o “princípio de

base” do museu integral:

Eles consideram que a tomada de consciência pelos museus da

situação atual e das diferentes soluções que se podem vislumbrar

para melhorá-la, é condição essencial para sua integração à vida

da sociedade. Desta maneira, consideram que os museus podem

e  devem  desempenhar  um  papel  decisivo  na  educação  da

comunidade (Varine, 1995: 20).

Outra  preocupação  que  surge  no  documento  é  com  a  articulação  dos

profissionais dos museus latino-americanos. O eixo “formação da Associação Latino

Americana  de  Museologia”  traça  as  diretrizes  desta  proposta,  baseado  em algumas

leituras sobre a realidade dos museus naquele momento:

especialmente nos países latino-americanos [os museus] devem

responder  às  necessidades  das  grandes  massas  populares,

ansiosas por atingir uma vida mais próspera e mais feliz, através

do conhecimento  de  seu  patrimônio  natural  e  cultural,  o  que
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obriga  frequentemente  os  museus  a  assumir  funções  que,  em

países mais desenvolvidos, cabem a outros organismos (Varine,

1995: 23).

O  documento  aponta  considerações  sobre  os  museus,  como  dificuldades  de

comunicação “em razão das grandes distâncias que o separam um do outro e do resto do

mundo” (Varine, 1995: 23), a necessidade de sensibilizar as populações e autoridades

para  a  importância  dos  museus  e  a  importância  de  se  criar,  naquele  momento,  um

organismo internacional regional da área dos museus (Varine, 1995: 23).

Tanto o conceito de museu integral quanto as diretrizes políticas da organização

que  os  representava  se  direcionavam para  a  busca  de  soluções  para  os  países  com

“problemas”. A princípio tratando da América Latina, posteriormente ampliou-se para a

Ásia e a África, seguindo o mesmo objetivo de iluminar as práticas museológicas locais,

colocando-as a serviço do avanço destas sociedades.

Os sentidos aplicados à Mesa Redonda de Santiago bem como aos conceitos a

originados no evento vêm sendo disputados ainda atualmente. Teresa Scheiner (2012)

questiona os discursos produzidos a partir da interpretação do evento pelos ideólogos da

Nova Museologia.  Quarenta anos mais tarde,  a  autora teceu uma crítica à  categoria

museu  integral  e  ao  que  considera  uma  “sacralização”  da  Declaração  de  Santiago,

criticando a ideia de inovação embutida no lugar de fundador da Nova Museologia dado

ao evento. Para a autora, 

ainda que possamos reconhecer, na produção teórica do campo,

a  existência  de  matrizes  específicas  de  pensamento  que

fundamentam  os  conceitos  de  ‘museu  integral’,  ‘museu  de

território’,  ‘museu  comunitário’ e  ‘ecomuseu’,  as  propostas  e

realizações  de uma prática  museológica voltada para  o social

não  são  originárias  –  e  nem  exclusivas  –  da  Declaração  de

Santiago,  nem  do  movimento  que  se  autodenominou  Nova

Museologia. (Scheiner, 2012: 19)

A autora  questiona  a  originalidade  do  movimento  que  se  reconhece  como

renovador da museologia,  argumentando que a  preocupação com a  integralidade do

patrimônio  e  sua  inserção  na  sociedade da  qual  faz  parte  já  estariam presentes  em
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movimentos  e  Declarações  anteriores  do  próprio  ICOM.  No centro  da  narrativa  de

Teresa  Scheiner  está  a  atuação  do  ICOFOM  como  um  espaço  de  construção  de

categorias e procedimentos para a museologia. Como já visto, esta posição reflete a

concorrência, no campo, pela definição dos objetos e procedimentos da museologia que

ICOFOM e MINOM promoveram no âmbito do ICOM.

No ano de 2012, outra publicação surgiu no campo dos museus tendo como

foco a realização do evento de Santiago do Chile, porém com o caráter oposto ao texto

de  Teresa  Scheiner.  A  publicação  “Mesa  redonda  sobre  a  importância  e  o

desenvolvimento dos museus no mundo contemporâneo: Mesa Redonda de Santiago de

Chile, 1972” foi organizada por Alan Trampe, subdiretor de museus da Dirección de

Bibliotecas, Arquivos y Museos (Dibram), órgão do Ministério da Educação chileno,

José Nascimento Jr, presidente do Ibram, e Paula Assunção dos Santos, presidente do

MINOM. 

Reproduzindo, justamente, a leitura do evento como um marco divisor para o

campo dos museus, foi uma comemoração do evento como “fundador” de uma nova

prática na museologia, leitura que se ajusta à maneira pela qual os agentes mobilizados

em torno da categoria museologia social o interpretam. A publicação traz textos dos

organizadores,  a  reprodução  de  documentos  do  encontro  e  dos  discursos  proferidos

pelos convidados. Foi fruto de pesquisa desenvolvida por Paula Assunção a pedido de

José Nascimento Júnior que, naquele momento, acumulava a presidência do Ibram com

a do Comitê Intergovernamental do Programa Ibermuseus. A pesquisa foi realizada em

arquivos da UNESCO e contou com a colaboração da Dibram, que também guardava

alguma documentação do evento.

A colaboração de Hugues de Varine é ressaltada e  agradecida.  40 Dentre  os

agradecimentos e referências aos profissionais que teriam colaborado para a produção

daquele documento comemorativo, duas ausências se destacam: a de Mário Chagas e de

Mário Moutinho.

Paula  Assunção  afirma  que  a  ideia  de  museu  integral  não  teve  grande

repercussão  no  momento  de  sua  criação.  Mas  “passou  a  ganhar  força  nas  décadas

seguintes ao passo que movimentos importantes evocavam (e atualizavam) os princípios

de Santiago como referência contemporânea e como referência de um futuro melhor

para os museus.” (Assunção, 2012: 9). Para ela, “o Movimento Internacional para uma

40 É  citado  um  depoimento  que  teria  sido  colhido  do  ex-presidente  do  ICOM  e  acompanharia  a
publicação, porém, o mesmo não acompanha a versão digital a que tive acesso.
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Nova  Museologia  (Minom)  é  um  herdeiro  político  da  Mesa-redonda  de  Santiago”

(Assunção, 2012: 9). A museologia social, por sua vez, exerceria um papel fundamental

na ligação entre a Declaração de Santiago do Chile e o MINOM:

Também  para  o  Minom  a  mesa-redonda  assume  um  papel

renovado por conta da sociomuseologia. A sociomuseologia - ou

museologia social - é uma forma de enxergar e atuar no mundo

baseada na crítica e no ativismo sociais por meio de iniciativas

comunitárias,  acadêmicas  e  de  experimentações  nos  mais

variados tipos  de museus.  O Minom integra o movimento da

sociomuseologia com a convicção de que os museus podem e

devem assumir um papel emancipador na sociedade. (Assunção,

2012: 9)

1.3.2 Ateliê Internacional Ecomuseus – Nova Museologia

Doze anos após a Mesa Redonda de Santiago do Chile, seria produzido aquele

que é apontado pelos intelectuais mobilizados em torno da museologia social como o

segundo marco na história daquela categoria: o Ateliê Internacional Ecomuseus – Nova

Museologia, no ano de 1984, em Quebec, no Canadá. 

Para Mario Moutinho, o essencial do encontro de Quebec e, consequentemente,

da declaração que dele resultou, não foi um novo aporte conceitual “pois desse ponto de

vista  retoma,  com as  devidas  atualizações,  o  essencial  da  Declaração  de  Santiago”

(Moutinho, 1995: 28). A importância do Ateliê estava em confrontar “a comunidade

museal  com  uma  realidade  museológica  profundamente  alterada  desde  1972,  por

práticas que revelavam uma museologia ativa, aberta ao diálogo e dotada agora de uma

forte estrutura internacional autônoma” (Moutinho, 1995: 28). Esta nova estrutura vinha

apoiada  por  uma mobilização  importante  de  agentes  do  campo,  revelada  na  grande

variedade de instituições e práticas museais apresentadas pelo autor como participantes

do evento.

Do Níger, Mali, Camarões e Panamá surgiam exemplos de museus nacionais.

Era  apontada  como  novidade  destas  experiências  a  subordinação  das  “tarefas

museológicas” a algo que está entre o conjunto das funções dos museus desde pelo

menos  o  século  XIX:  “a  construção  de  uma  identidade  nacional,  provocando  uma

65



percepção própria da função dos museus”, entendida por Moutinho como “um objetivo

de primeira importância social” (Moutinho, 1995: 28). Os “museus de vizinhança” nos

Estados Unidos também operavam sentidos  para articular  uma identidade local. 41 A

museologia mexicana era qualificada como “renovada”, aproximando-se da prática dos

museus  de  vizinhança.  Na  Suécia,  memória  operária  e  exposições  populares

“provocaram um novo olhar sobre a sociedade sueca” (Moutinho, 1995: 28). No Reino

Unido,

os  museus  de  arqueologia  industrial  (…)  se  embasavam  na

capacidade das populações de se apropriarem dos métodos da

arqueologia  e  da  história  local,  organizando  a  restauração  de

espaços industriais e assegurando a sua animação e acolhimento

turístico (Moutinho, 1995: 28).

Gestores de ecomuseus apresentaram trabalhos que abordavam a problemática

das territorialidades e que tinham a participação das populações não só como público,

mas  como  agentes  dos  processos  instaurados.  Sua  atuação  já  apresentava  uma

multiplicidade  de  possibilidades,  o  que  alargava  “a  ideia  de  ecomuseu  e  das  suas

diferentes  potencialidades:  reivindicação  social,  investigação  e  ligação  com  as

universidades, identidade, consoante os meios e países em questão” (Moutinho, 1995:

28).

Logo  na  introdução  da  Declaração  de  Quebec  encontramos  que  “este

movimento [pela renovação da museologia] afirma a função social do museu e o caráter

global de suas intervenções” (Moutinho, 1995: 30). A carta prossegue reestabelecendo

os princípios lançados em 1972, de incrementar  os mecanismos de interação com o

público, com a realidade em que o museu se insere e lançando mão de instrumentos

interdisciplinares para alcançar estes objetivos. Também discorre sobre a importância da

preservação do patrimônio e da valorização da tecnologia, mas reforça que estes são

instrumentos para o desenvolvimento das populações com que atuam. Atribuem, ainda,

aos museus um lugar importante na produção dos projetos de futuro destas populações.

41 Instalados em bairros periféricos de grandes cidades americanas, cuja população majoritária era negra
ou hispânica.  Um exemplo de “museu de vizinhança” citado é o “AnacostiaNeighborhoodMuseum”,
localizado em Washington.  Hoje  é  chamado “Anacostia  Community Museum” e  pertence  à  rede  de
museus da “Smithsonian Institution”. 
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O documento é finalizado apresentando uma “Tomada de posição”, que busca

“acentuar os meios de reconhecimento deste movimento” (Moutinho, 1995: 31) e tem

como base a atuação dos ecomuseus e museus comunitários, cujas experiências foram

abordadas  durante  o  Ateliê.  Também  apresentam  uma  “vontade  de  criar  bases

organizativas  de  uma  reflexão  comum  e  das  experiências  vividas  em  vários

continentes”, além do “interesse em se dotar de um quadro de referência destinado a

favorecer o funcionamento destas novas museologias e de articular em consequência os

princípios e meios de ação” (Moutinho, 1995: 31). 

Impulsionados pelos diversos encontros que precederam a realização do evento

em Quebec, e que serviram para organizá-lo, os profissionais envolvidos começaram a

gestar a ideia de um novo instrumento de organização dos profissionais do campo que

tivesse como foco os preceitos da Nova Museologia. Esta proposta, ao final do evento,

encontrou respaldo no ICOM:

Algo  começava  a  mudar,  pois  o  ICOM  recebia  agora  com

interesse os projetos do já estruturado movimento e era levado a

reconhecer o sucesso em termos ideológicos e organizativos que

tinha sido o Ateliê de Quebec. A partir de então, o diálogo como

ICOM tem sido uma realidade correndo (sic) hoje em dia, e de

forma regular, projetos comuns. (Moutinho, 1995: 28)

As diretrizes práticas definidas na declaração foram a criação de um comitê

internacional  no  âmbito  do  ICOM,  cuja  temática  seria  a  dos  ecomuseus  e  museus

comunitários e a criação de um organismo internacional dedicado à Nova Museologia.

Para alcançar estes objetivos, seria instituído um grupo de trabalho com o intuito de

estabelecer  as  primeiras  diretrizes  para  a  criação  das  novas  estruturas  propostas,

definindo seus objetivos, bem como “a aplicação de um plano trienal de encontros e de

colaboração  internacional” (Moutinho,  1995:  28).  Segundo  Moutinho,  a  primeira

diretriz não chegou a ser concretizada, mas a segunda se realizou no encontro seguinte

com  a  criação  do  Movimento  Internacional  da  Nova  Museologia  (Minom),  que

posteriormente foi incorporado à estrutura do ICOM. (Moutinho, 1995: 28)

O autor toma este evento como parte de um processo de abertura do ICOM a

profissionais dos museus que adotavam princípios ditos “não tradicionais”.  Como já

visto, esta é a leitura de um dos lados da concorrência que se estabeleceu, no âmbito do
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ICOM, por conceitos e procedimentos que deveriam concernir à museologia. Esta busca

por cunhar novos conceitos e postular uma renovação da prática dentro dos museus só

pode ser plenamente compreendida levando-se em consideração essa concorrência.

1.3.3 II Ateliê Internacional da Nova Museologia: atualizando conceitos.

O II Ateliê Internacional da Nova Museologia, realizado em Lisboa no ano de

1985, foi um evento em cujo documento final é possível perceber, mais uma vez, um

esforço em criar conceitos para enunciar  a prática museológica.  Neste  momento,  os

discursos estavam menos voltados para o exterior, ou para se opor a uma experiência

“instituída” de museus, e mais preocupados em definir os termos de atuação do próprio

movimento. 

O  evento  reuniu  setenta  e  duas  pessoas  dos  seguintes  países:  Argentina,

Bélgica,  Brasil,  Canadá,  Espanha,  França,  Noruega  e  Portugal.42 Com  a  meta  de

“aprofundar  a  reflexão  sobre  a  nova  museologia  e  dar  ao  movimento  estruturas

internacionais de organização”43, teve objetivos teóricos e práticos. Entre os objetivos

teóricos  estavam:  refletir  sobre  as  relações  entre  museus  e  poder  público  no

desenvolvimento  de  museus  locais,  aprofundar  as  reflexões  sobre  as  relações  entre

museus locais e investigação científica e defender a importância de atuação dos museus

locais  na  preservação  de  patrimônios.  Entre  os  objetivos  práticos  estavam  a

apresentação  da  Declaração  de  Quebec,  para  reafirmá-la,  e  a  estruturação  de  uma

associação internacional com foco na Nova Museologia. A programação do evento se

dividiu em debates nos grupos de trabalho e visitas às experiências locais.

É importante deter a reflexão sobre este evento pelo esforço realizado naquele

momento em produzir categorias para o campo. No documento produzido durante este

evento, a categoria “museu integral” desaparece e dá lugar a “museu local”. Percebe-se

que há uma especialização da ideia a ser comunicada com o uso da nova categoria. Se,

antes, o museu integral buscava dar conta de uma transformação na essência dos museus

em  geral,  agora,  com  a  categoria  museu  local,  buscava-se  enunciar  experiências

específicas de uma museologia que se pretendia nova. No lugar da transformação das

grandes narrativas nacionais, elucidativas de um passado identificado com os grupos

42 Atas do II Ateliê Internacional sobre a Nova Museologia – Museus locais,  1985. MINOM-ICOM
1985-046-04. Disponível em: http://www.minom-icom.net/_old/signud/.

43 Atas do II Ateliê Internacional sobre a Nova Museologia – Museus locais,  1985. MINOM-ICOM
1985-046-04. Disponível em: http://www.minom-icom.net/_old/signud/.
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dominantes, apresentava-se o museu como lugar do desenvolvimento local, que deveria

passar pela preservação do patrimônio, pela investigação científica e pelo poder público

tanto quanto os outros tipos de museu. 

Nas  relatorias  dos  grupos  de  trabalho,  algumas  definições  para  a  categoria

“museu local” são apresentadas. O grupo de trabalho Museus locais e poder público

defendeu que:

a  denominação  museu  local,  que  se  apresenta  sob  diferentes

formas, corresponde aqui aos museus que privilegiam a dialética

homem/meio  e  fundamentam  o  seu  funcionamento  na

participação da população local.44

Nos eventos que sucederam a Mesa Redonda de Santiago do Chile, é sempre

retomada a ideia de valorizar a relação dos museus com seu meio. A população local

deixa  de  ser  apenas  público,  com quem  os  museus  precisam comunicar,  mediar  e

interagir,  como  aparecia  nos  documentos  anteriores,  para  surgir  como  participante

fundamental na organização e gestão dos museus. Na noção de ecomuseu a participação

da população também é importante característica, porém, é com a categoria museu local

que este princípio se consolidou. É importante atentar para esta mudança conceitual, já

que este princípio da participação da população estará na matriz dos empreendimentos

que, nos anos 2000, mobilizarão a categoria museologia social e serão problematizados

mais à frente.

Já o grupo “Museus locais e defesa do Patrimônio” aprofunda esta definição:

O museu local  privilegia as formas descentralizadas de modo

que a imagem se encontra em permanência de forma coletiva a

fim  de  que  o  conjunto  da  população  do  território  se  sinta

motivada  e  possa  participar  continuamente  nas  atividades  do

museu  local,  nas  decisões  que  lhe  digam  respeito,  na  sua

organização e gestão.45

44 Atas do II Ateliê Internacional sobre a Nova Museologia – Museus locais,  1985. MINOM-ICOM
1985-046-04. Disponível em: http://www.minom-icom.net/_old/signud/.

45 Atas do II Ateliê Internacional sobre a Nova Museologia – Museus locais,  1985. MINOM-ICOM
1985-046-04. Disponível em: http://www.minom-icom.net/_old/signud/.
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Ao mesmo tempo, percebe-se um alargamento da ideia de desenvolvimento a

que se integrariam os museus. No encontro de 1972 os esforços eram concentrados no

papel dos museus no desenvolvimento tecnológico para melhoria das condições de vida

local.  Em  1985,  tratava-se  de  “integrar  todos  os  meios  de  desenvolvimento”  46,

buscando tornar os museus “de certa forma um dos meios possíveis de aproximação

entre os povos, do seu conhecimento próprio e mútuo, do seu desenvolvimento crítico e

do seu desejo de criação fraterna de um mundo respeitador da sua riqueza intrínseca.” 47

O foco no incentivo à propagação dos avanços tecnológicos e  sua aplicação para o

desenvolvimento  local  sai  de  cena  para  dar  lugar  a  uma  percepção  holística  do

desenvolvimento, incorporando conceitos humanistas a essa percepção. 

O II Ateliê Internacional da Nova Museologia foi espaço para a produção de

definições e procedimentos para a museologia sob o prisma da Nova Museologia. As

reflexões  produzidas  neste  evento  cunharam  os  termos  e  expressões  que,

posteriormente,  foram  mobilizados  pelos  articuladores  da  museologia  social  para

compor o campo semântico que gravita em torno dela.

Ao longo deste capítulo, busquei problematizar através de prismas diversos a

criação e consolidação da museologia social como categoria no campo da museologia.

Procurei  apontar  os  intelectuais  que  se  mobilizaram  em  torno  dela,  identificando

também seus espaços de circulação e as estratégias de que lançaram mão para legitimar

aquela  categoria.   Dentre  essas  estratégias  para  consolidação  da  categoria,  a

historicização me  pareceu  mais  interessante,  na  medida  em que produz relações  de

continuidades entre determinados eventos e conceitos. Era buscando aproximar-se de

determinadas  experiências  e  categorias  produzidas  no  passado  recente  que  estes

intelectuais buscavam qualificar sua própria experiência.  O uso desta estratégia fica

bastante evidente em duas situações. 

No que diz respeito à continuidade entre eventos distintos, podemos elencar a

defesa que Mario Moutinho faz de uma leitura que conecta a elaboração da Declaração

de Quebec, a realização do Ateliê de 1984 e a criação do Movimento Internacional da

Nova Museologia (Minom) à Mesa Redonda de Santiago do Chile. Pede o autor que

aqueles eventos sejam lidos “como um todo coerente, que contribuiu desde então, para o

reconhecimento no seio da Museologia, do direito à diferença” (Moutinho, 1995: 26). A

46 Atas do II Ateliê Internacional sobre a Nova Museologia – Museus locais,  1985. MINOM-ICOM
1985-046-04. Disponível em: http://www.minom-icom.net/_old/signud/.

47 Atas do II Ateliê Internacional sobre a Nova Museologia – Museus locais,  1985. MINOM-ICOM
1985-046-04. Disponível em: http://www.minom-icom.net/_old/signud/.
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coerência  entre  os  eventos  é  mobilizada  em  uma  apropriação  dos  discursos  neles

produzidos,  revelando  o  projeto  que  mobilizava  Mario  Moutinho,  no  momento  de

produção daquela reflexão já ocupado da produção da museologia social como categoria

legítima no campo.

Outro aspecto desta produção de continuidades diz respeito às relações que se

estabeleceram entre alguns conceitos.  Note-se, por exemplo, que o termo museologia

social não aparece nos documentos do ICOM nem do MINOM até finais dos anos 1980.

Eram utilizados termos como museologia comunitária, museologia local, museologia

ativa. Não é possível afirmar com precisão quando o termo museologia social tornou-se,

para os sujeitos que se mobilizam em torno dela, a categoria que engloba todas essas

iniciativas. O primeiro documento que encontrei com o termo é o já abordado programa

do  curso  de  especialização  em  Museologia  Social  criado  por  Mário  Moutinho.

Entretanto, percebe-se uma apropriação do termo para designar experiências anteriores

e  com as  quais  se  pretende estabelecer,  justamente,  uma relação  de  continuidade  e

aproximação. 

Esta operação fica especialmente clara quando se analisa o arquivo do MINOM

disponibilizado na internet. Nos descritores e palavras-chaves que referenciam as séries

e documentos é possível encontrar 92 registros do termo museologia social, dentre os

quais  se  encontram,  também,  documentos  produzidos  nas  décadas  de  1970 e  1980.

Porém, ao analisar os documentos que compõem as séries e fundos assim descritos, não

se encontra o termo.

O arquivo do Minom foi organizado a partir da pesquisa de mestrado realizada

por  Ana  Mercedes  Fernandes  dos  Reis  Diez  Stoffel  Fernandes  no  mestrado  em

Museologia Social da ULHT, sob orientação de Mario Moutinho. 48 A pesquisa resultou

na dissertação Um núcleo documental para o estudo do Minom, defendida em junho de

2005 (Fernandes,  2005).  Afirma a  autora  que  seu  objetivo  inicial  era  produzir  uma

história do Minom. Entretanto,  ao se deparar com a documentação dispersa sobre o

movimento, decidiu redirecionar o foco de sua pesquisa. Dedicou-se então à

 

recolha  e  organização de todo o  acervo documental  MINOM

possível e à concepção de um modelo informático de tratamento

48 “The SIGNUD – MINOM Document Collection was designed within the context of a master’s thesis
submitted to Universidade Lusófona by Ana Mercedes Stoffel  Fernandes,  and constitutes a reference
methodological  framework  dedicated  to  MINOM – International  Movement  for  a  New Museology.”
Disponível  em  http://www.minom-icom.net/signud-minom-documental-collection-interpretation-and-
management-system. Acesso em: 12/03/2016.
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e  interpretação  dessa  mesma  documentação,  cuja  consulta

permitisse a elaboração de trabalhos científicos históricos e de

investigação, bem como outro tipo de iniciativas, que pudessem

apoiar  a  difusão  e  expansão dos  seus  propósitos.  (Fernandes,

2005: 8-9).

Note-se que o acervo não foi composto apenas pelos documentos produzidos e

acumulados pelo cotidiano administrativo da instituição. Afirma Fernandes que buscou,

durante o levantamento, 

fazer a recolha mais exaustiva possível de documentos, dados e

depoimentos  e  também  de  bibliografia.  Esta  recolha  foi

realizada  junto  do  maior  número  possível  de  intervenientes

ligados  ao  processo  de  criação  e  desenvolvimento  do

movimento.  Durante  os  contactos,  foi  solicitada  a  actores,

promotores  e  simpatizantes  do  MINOM,  a  entrega  daquela

documentação  que  considerassem  fundamental  para  o  seu

conhecimento e estudo. (Fernandes, 2005: 15).

Desta maneira, o chamado “arquivo do Minom” foi produzido a partir da busca

orientada pelo interesse da autora e informada pela produção acadêmica em torno da

museologia social.

Neste ponto, é preciso chamar atenção para a nomenclatura dada ao conjunto

de documentos produzido neste processo. No site do Minom, a seção que dá acesso aos

documentos é chamada “Arquivos do Minom (Minom Archives na versão em inglês do

site).  Entretanto,  no  texto  que  o  descreve,  é  chamado  “Núcleo  Documental”.  Na

dissertação de Ana Fernandes, afirma ter organizado um “Núcleo Documental”, mas, ao

longo do trabalho, também se refere à organização de “dossiês de arquivo” e “pastas de

arquivo” (Fernandes, 2005: 17-18). 

No universo  dos  arquivos,  o  uso  dessa  nomenclatura  faz  toda  a  diferença.

Segundo Marilena Leite Paes, um arquivo é “a acumulação ordenada dos documentos,

em  sua  maioria  textuais,  criados  por  uma  instituição  ou  pessoa,  no  curso  de  sua

atividade, e preservados para a consecução de seus objetivos, visando à utilidade que

poderão  oferecer  no  futuro”  (Paes,  2004:  16).  Neste  sentido,  o  empreendimento  do
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Minom se aproximaria mais da definição de “centro de documentação ou informação”

que propõe Paes: “trabalha com documentos, criando-os ou coletando-os, classificando-

os, conservando-os ou divulgando-os” (Paes, 2004: 17).

Em sua dissertação, Ana Fernandes usa indistintamente os termos museologia

social e nova museologia. Ao analisarmos a historicização que faz do termo museologia

social, percebemos que a indexação dos arquivos do Minom reflete de forma evidente a

maneira como ela própria entende o termo (Fernandes, 2005: 34). Diversos eventos e

práticas  anteriores  ao  surgimento  da  categoria,  alguns  anteriores  à  própria  Mesa

Redonda  de  Santiago,  são  relacionados  como  exemplos  de  museologia  social

(Fernandes, 2005: 35-36). 

Evidencia-se que a  maneira  de indexar  os  arquivos  do Minom reproduz os

sentidos  que os profissionais  articulados em torno da museologia social  conferem à

categoria. Esta indexação, ao ser transposta para os mecanismos digitais de busca no

acervo  influenciam  a  produção  de  conhecimento  sobre  a  museologia  social,  pois

impactam  a  informação  que  será  disponibilizada  aos  pesquisadores  sobre  o  tema.

Luciana Heymann reflete sobre alguns efeitos da aplicação de ferramentas de acesso on-

line a acervos arquivísticos (2012c). A autora sugere que

 

as  ferramentas  de  automação  e  as  tecnologias  digitais,  ao

introduzirem  mudanças  no  processamento  das  informações

arquivísticas, obrigando os profissionais a pensá-las a partir de

novos  enquadramentos  e,  sobretudo,  ao  alterarem

profundamente  as  formas  pelas  quais  tais  informações  são

acessadas,  produzem  novos  sentidos  para  os  acervos  e

conformam novas práticas. (Heymann, 2012c: 52)

A  autora  problematiza  a  ideia  de  que  a  consulta  on-line  proporcionaria

automaticamente a universalização do acesso aos documentos. Em razão disso, sugere

que estes dispositivos “ao mesmo tempo em que democratizam o acesso, viabilizando

consultas  em  nível  planetário,  podem  obscurecer  contextos  arquivísticos  e

enquadramentos institucionais” (Heymann, 2012c: 52). Entendo que, no caso do acervo

do  Minom,  é  produzida  a  opacidade  destes  “enquadramentos  institucionais”,

redundando  na  produção  de  continuidades  entre  eventos  e  categorias  distintas  que

interessa àqueles que se mobilizam em torno da museologia social.
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Os intelectuais engajados na produção da museologia social como categoria se

articularam em grupos de produção acadêmica, fundaram uma revista e um programa de

pós-graduação. Nestes ambientes, produziram narrativas históricas, definiram conceitos,

concorreram  por  categorias  e  procedimentos  da  museologia.  Realizaram  este

movimento  atrelando  o  apelo  à  mobilização  comunitária  e  a  busca  por  renovação

epistemológica dos museus.

Conforme anunciado,  ainda  que  não  abordado  diretamente,  foi  destacada  a

atuação de alguns destes intelectuais na produção de políticas de governo para o campo

dos museus no Brasil a partir do ano de 2003. Este será, justamente, o objeto central das

reflexões do próximo capítulo.
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Capítulo 2 
Museologia social nas políticas para museus: debates e instrumentos

Este capítulo buscará compreender como a museologia social,  produzida na

concorrência  pelas  formas  de  operar  a  museologia,  se  tornou  objeto  de  política  de

governo no Brasil. Para tal, proponho identificar como a categoria surgiu nos debates e

instrumentos recentemente constituídos para a gestão do campo dos museus, refletindo

sobre a produção e operação de políticas para este campo. 

Penso que a noção de governamentalidade pode colaborar para a reflexão sobre

este ponto. Para Michel Foucault, este termo indica

 

o  conjunto  constituído  pelas  instituições,  procedimentos  de

análises e reflexões, cálculos e táticas que permitem exercer essa

forma bastante específica e complexa de poder, que tem por alvo

a população, por forma principal de saber a economia política e

por  instrumentos  técnicos  essenciais  os  dispositivos  de

segurança (Foucault, 1984: 291). 

Entendo que os processos que proponho problematizar não sejam propriamente

dedicados  ao  controle  da  população  e  do  território.  Porém,  estas  dimensões  estão

presentes em diversas ações das políticas para os museus. Elaborar estas políticas faz

parte  de um repertório  maior  na  produção de  controles  do  Estado e  entendo que  a

categoria  governamentalização  pode  colaborar  para  a  compreensão  do  objeto  aqui

proposto.

Para  a  institucionalização  da  museologia  social  como  política  de  governo

houve  importante  atuação  do  grupo  de  intelectuais  que  se  mobilizou  pela  sua

consolidação  no  campo  acadêmico.  Porém,  antes  de  iniciar  esta  reflexão,  convém

compreender a genealogia do campo dos museus no Brasil e sua recente autonomização

em relação ao campo mais amplo do patrimônio cultural. 

O debate recente sobre a constituição de um campo para os museus envolveu

acadêmicos,  profissionais da área e gestores públicos.  Myrian Sepúlveda dos Santos

aponta  alguns  princípios  para  esta  ação.  A autora  pensa  a  realidade  dos  museus

brasileiros  em diálogo  com a  experiência  de  países  como  a  Europa  e  nos  Estados

Unidos, destacando a diferença no lugar que o Estado e a iniciativa privada ocupam na
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promoção dos museus nestes locais.  Afirma que “no caso dos museus brasileiros,  a

construção  de  um  campo  museal  precisa  necessariamente  ser  pensada  a  partir  de

políticas culturais desenvolvidas pelo Estado” (Santos, 2004: 68).

E vai além afirmando que, no Brasil:

onde a  desigualdade  social  atinge  níveis  muito superiores,  os

museus enfrentam, entretanto, um duplo desafio: ao se abrirem a

uma participação maior do público necessitam trabalhar não só

com  a  diversidade  cultural  do  país,  respeitando  as  diversas

gramáticas  locais,  a  partir  da  contribuição  de  tecnologias  e

abordagens desenvolvidas na esfera transnacional, mas também

com problemas de distribuição de renda e poder, responsáveis

pela exclusão de grande parte da população das arenas culturais

(Santos, 2004: 69).

Os  desafios  identificados  por  Myrian  Sepúlveda  dos  Santos  estão  em

consonância com algumas das chaves de pensamento dos responsáveis pela elaboração

de políticas para o campo dos museus a partir de 2003. Para a reflexão que proponho,

penso  ser  este  ano,  em  razão  da  publicação  do  documento  “Política  Nacional  de

Museus”, um momento de inflexão no processo de institucionalização de políticas para

os museus do qual a consolidação da museologia social foi importante desdobramento.

Entretanto, cabe ressaltar, esta não foi a primeira iniciativa do Estado brasileiro para

criar instrumentos para a gestão do campo dos museus. 

2.1 Os museus nas políticas de governo

As primeiras  instituições  museológicas  do  Brasil  datam do  século  XIX.  O

período que vai de 1870 a 1930 é conhecido como a “era dos museus” (Schwarcz, 1993:

67).  Segundo  Lilia  Schwarcz,  este  foi  o  momento  em  que  sociedades  e  museus

etnográficos  surgiram  na  Europa,  em  um  contexto  “de  refluxo  do  imperialismo

europeu” (1993: 69).  Mais precisamente,  na década de 1890 estes empreendimentos

tomaram forma. 

Em sincronia com este movimento internacional, as instituições museológicas

brasileiras surgiram ou passaram por importantes reformulações. É de 1894 a fundação
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do  Museu  Paulista;  o  Museu  Nacional,  oficialmente  fundado  em 1818,  passou  por

importantes reorganizações em 1874 e 1893; o Museu Paraense (posteriormente, Museu

Paraense  Emílio  Goeldi),  que  havia  sido  fundado em 1866  e  extinto  em 1888,  foi

refundado em 1891. Este  movimento cumpriu importante  papel  no desenvolvimento

científico do país. Como a própria autora sublinha, estas instituições foram organizadas

como instrumentos de produção científica e em diálogo com instituições do exterior: 

No país, estes centros cumprirão papéis específicos. Cópias dos

modelos  europeus,  estabelecerão  uma prática  bastante  isolada

em relação aos demais estabelecimentos científicos  nacionais,

dialogando basicamente com os museus europeus e americanos.

(Schwarcz, 1993:69)

Estas  instituições  também  estavam  profundamente  comprometidas  com  os

projetos de nação que se desenhavam naquele momento. Especialmente, desenvolveram

os instrumentos científicos que alimentaram os debates sobre raça, já que “ao adotar

modelos evolucionistas e darwinistas sociais, tomaram parte, de forma específica, do

debate que se travava acerca das perspectivas desta jovem nação.” (Schwarcz, 1993:69)

Com o passar do tempo e a crise das ideias racistas de construção da nação, a

tônica  universalizante  e  racial  destes  museus  abriu  espaço  para  o  surgimento  de

empreendimentos que, ainda comprometidos com projetos de nação, os produziram com

outro enfoque, a partir de recortes regionalizantes (Schwarcz, 1993). 

Abordando outro momento da trajetória dos museus no Brasil, Márcia Chuva

(2009) e Letícia Julião (2008) promoveram em seus estudos reflexões sobre os museus

do SPHAN, que começaram a ser fundados no final da década de 1930, e o lugar que

ocuparam no projeto maior de preservação do patrimônio cultural daquela instituição. 

Durante  a  ditadura  do  Estado  Novo  (1937-1945),  momento  de

institucionalização  das  políticas  de  preservação  do  patrimônio  histórico  e  artístico

nacional,  diversos  museus  foram  criados  no  âmbito  destas  mesmas  políticas.  Para

Márcia  Chuva,  estes museus eram parte  da estratégia  de materialização do discurso

sobre o passado da nação que se construía com o estabelecimento do discurso sobre o

patrimônio  histórico  e  artístico  brasileiros.  A “proteção  institucionalizada”  (Chuva,

2009: 143) a este patrimônio passava por diversos instrumentos entre os quais estavam
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os “museus regionais monográficos” (Chuva, 2009: 182) que o SPHAN se empenhou

em construir neste período.1 

Localiza-se neste movimento o surgimento de instituições como o Museu da

Inconfidência, em Ouro Preto-MG, fundado em 1938; o Museu das Missões, fundado

em 1940 em São Miguel das Missões-RS; e o Museu do Ouro, na cidade de Sabará-MG,

fundado em 1945. Segundo a autora, a criação destas instituições foi decisiva “para a

consagração do tempo recortado como origem da nacionalidade e seus ícones” (Chuva,

2009:  184).  Por  meio  da  fundação  destes  museus  foram  “valorizadas  as  temáticas

relativas ao período colonial, como mais um exemplo dos inúmeros investimentos feitos

no sentido da consagração e do reconhecimento da história contada pelo próprio Estado

por meio da ação de sua agência” (Chuva, 2009: 184), o que corroborava o discurso

sobre o passado da nação que os intelectuais mobilizados em torno da preservação do

patrimônio buscavam produzir. Indo além, a construção destes museus temáticos foi um

investimento  que  “caracterizou-se  pela  conjunção  da  concretização  dessa  história

selecionada  numa  materialidade  que  a  autenticava,  por  meio  de  objetos  tanto

arquitetônicos quanto móveis” (Chuva, 2009: 184).

Para Letícia Julião, esta ação do SPHAN operou como “um divisor de águas no

campo museológico” (Julião, 2008: 142). Prossegue elencando as localidades em que

foram instituídos museus do SPHAN, que passam ao largo do Rio de Janeiro e de São

Paulo, cidades que receberam dois dos principais museus inaugurados no século XIX.

Na década de 1940, a aposta era na regionalização. A iniciativa do SPHAN de construir

os  museus  regionais,  segundo  Letícia  Julião,  “não  apenas  conformaram a  tradução

museológica do pensamento patrimonial forjado pelo SPHAN, como operaram, pode se

dizer, uma virada na cultura museológica do país” (Julião, 2008: 142). Esta virada tem

relação principalmente com a profissionalização e valorização da técnica no trabalho

dos museus, inovação introduzida no campo a partir deste empreendimento do SPHAN.

Afirma a autora que estas iniciativas 

davam curso a um processo análogo àquele verificado, a partir

do século XVII, na Europa, quando, segundo Pomian (1987: 61-

80), a prática colecionista amadora cedeu lugar a uma alicerçada

1 Segundo afirma Vânia Brayner,  Gilberto Freyre defendia ainda nos anos 1920 a criação de museus
regionais etnográficos que reunissem “valores expressivos da cultura e do ethos de gentes brasileiramente
regionais”. (Freyre apud Brayner, 2009: 127) Este projeto de Freyre dista consideravelmente no tempo e
no enfoque das propostas produzidas pelo SPHAN a partir dos anos 1940. O enfoque regionalista de
Gilberto Freyre se concretizaria na fundação do Museu do Homem do Nordeste, em 1979, e na criação de
museus indígenas e etnográficos ao longo dos anos 1980. Mais sobre este tema, ver: Brayner, 2009. 
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no conhecimento sistematizado e objetivo, envolvendo homens

de ciência e especialistas. (Julião, 2008: 143). 

Não se pode afirmar que já  havia nas  ações  do SPHAN a preocupação de

pensar um arranjo institucional específico para a gestão dos museus. Eles eram tidos

como instrumentos para a preservação do patrimônio histórico e artístico nacionais, que

eram o real enfoque das políticas empreendidas.

A fundação do Museu do Índio, em 1953, e do Museu do Homem do Nordeste,

em 1979, também são acontecimentos importantes na trajetória dos museus no Brasil. O

primeiro, vinculado ao Serviço de Proteção aos Índios (SPI), foi organizado por Darcy

Ribeiro.  O  segundo,  fundado  por  Gilberto  Freyre,  era  ligado  à  Diretoria  de

documentação  da  Fundação  Joaquim  Nabuco  e  resultou  da  aglutinação  de  três

instituições: o Museu de Antropologia, da própria Fundação Joaquim Nabuco; o Museu

de  Arte  Popular,  do  governo  do  estado  de  Pernambuco  e  o  Museu  do  Açúcar,  do

Instituto do Álcool e do Açúcar, já extinto.

Apesar da inegável relevância que a criação destes museus tem para o campo,

sua existência não chega a configurar a constituição dos museus como objeto específico

de  políticas  de  governo.  Somente  no  final  da  década  de  1970  os  museus  surgem

nomeados  como  campo  específico  de  atuação  do  Estado.  Esta  foi  uma  época  de

importantes iniciativas para a institucionalização de políticas culturais no Brasil. Neste

quadro, são percebidos esforços para constituir um conjunto de diretrizes para a gestão

dos museus, para os quais o Conselho Federal de Cultura, fundado em 1966, colaborou

de forma importante.

Em  outubro  de  1975  foi  realizado  o  Encontro  Nacional  de  Dirigentes  de

Museus.  Reunidos  durante  quatro  dias,  profissionais  responsáveis  pela  gestão  de

museus nos estados debateram questões relativas ao campo e estabeleceram propostas

de atuação. Em 1976, o documento gerado neste evento foi publicado pelo Instituto

Joaquim  Nabuco  de  Pesquisas  Sociais  (atualmente  chamada  Fundação  Joaquim

Nabuco)  sob  o  título  “Subsídios  para  implantação  de  uma  política  museológica

brasileira” (BRASIL, 1976). 

Em julho do mesmo ano, outro evento deste tipo foi realizado. Com o objetivo

de definir diretrizes de governo para o campo da cultura, abordou também iniciativas e

propostas  para  os  museus.  Este  evento  foi  o  Encontro  dos  Secretários  de  Cultura,

realizado na cidade de Salvador.  Nele “foram gerados relatórios para a  tentativa de
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estabelecimento do Sistema Nacional de Arquivos, do Sistema Nacional de Bibliotecas,

do Sistema Museológico Brasileiro e proposições para a política de Integração Nacional

de Cultura.” (Calabre, 2009:82). 

Os  diversos  setores  do  governo envolvidos  com os  museus  atravessaram a

década de 1980 atuando “[na] oferta de cursos de capacitação, na produção de material

bibliográfico,  na  realização  de  eventos  e  na  melhoria  da  infraestrutura  de  alguns

museus” (Santos apud Tolentino, 2013: 107). Em 1981, iniciou-se novo debate sobre a

formulação de políticas específicas para o setor, que tomaram forma de documento em

1982, com o lançamento do Programa Nacional de Museus. Em 1986, foi instituído o

Sistema Nacional de Museus (SNM). 

A instituição  do  SNM  permitiu,  ainda,  a  criação  de  sistemas  estaduais  de

museus,  tendo  em  vista  a  perspectiva  federalista  de  sua  proposta  de  organização.

Entretanto,  não resistiram à política da década de 1990, especialmente a comandada

pelo ex-presidente Fernando Collor de Melo, que extinguiu diversos órgãos destinados à

gestão da cultura no país. Por meio da Lei 8.029, foi extinta, entre outras instituições da

administração pública  brasileira,  a  Fundação Pró-Memória,  que então  gerenciava  as

políticas para os museus. O órgão foi incorporado, em parte, ao recém-criado Instituto

Brasileiro do Patrimônio Cultural. O orçamento para o setor foi drasticamente reduzido

e diversos programas foram descontinuados. Diante deste quadro, o Programa Nacional

de Museus e o Sistema Nacional de Museus perderam vigor e capacidade de efetivar

ações na organização do campo dos museus.  

As fontes de que disponho não permitem analisar de forma mais aprofundada

os temas que constavam no Programa e no Sistema Nacional de Museus. Entretanto,

apontar  que  estas  iniciativas  existiram  é  importante  para  compreender  que  a

preocupação  com  a  institucionalização  de  políticas  específicas  para  os  museus  no

âmbito  federal  não  é  uma  inovação  do  período  pós-2003.  Além  disso,  aquela

experiência  da  década  de  1980  informou  as  políticas  mais  recentes.  O  autor  Átila

Tolentino (2013) chama atenção para a relação que o Sistema Nacional de Museus teria

com o Sistema Brasileiro de Museus, instituído em 2004. O único remanescente dos

sistemas estaduais instituídos através do SNM, o Sistema Estadual de Museus do Rio

Grande do Sul, serviria de modelo para a constituição do Sistema Brasileiro de Museus

(SBM). 

Cabe acompanhar  o autor e perceber que há “um processo cíclico:  o SNM

influenciou a criação de sistemas estaduais de museus,  que embasaram a criação do
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SBM, que, por sua vez, impulsionou a criação de outros sistemas estaduais e municipais

de museus” (Tolentino, 2013: 107).

Na  trajetória  das  políticas  de  governo  destinadas  à  gestão  dos  museus  no

Brasil, o período entre 2003 e 2009 é marcado, novamente, pela produção de diversos

instrumentos  normativos  para  o  campo.  Em  seis  anos,  quatro  instrumentos  foram

instituídos:  a  Política  Nacional  de  Museus  (2003),  o  Sistema Brasileiro  de  Museus

(Decreto Nº 5.264 de 5 de novembro de 2004), o Estatuto dos Museus (Lei nº 11.904, de

14 de janeiro de 2009) e o Instituto Brasileiro de Museus  - IBRAM (Lei nº 11.906, de

20 de janeiro de 2009). É relevante concentrar a análise sobre este período, pois foi

neste mesmo movimento que a museologia social surgiu especificada como objeto de

política de governo.

Cabe  neste  momento  passar  à  reflexão  sobre  os  espaços  nos  quais  foram

construídas as diretrizes para gestão do campo dos museus com o objetivo de perceber

quais temas e imperativos estavam em jogo naquele momento.  Entretanto,  para não

fugir do foco deste trabalho, será dada ênfase ao aparecimento da museologia social ou

de  temas  a  ela  ligados  (os  museus  comunitários  e  ecomuseus,  por  exemplo)  nos

documentos produzidos.

2.2 A museologia social nas políticas para museus

Em maio de 2003, poucos meses após o início da gestão de Gilberto Gil à frente

do Ministério da Cultura, foi lançado o texto “Política Nacional de Museus – Memória e

Cidadania.” 2 Este documento era a base sobre a qual os gestores do campo dos museus

pretendiam erguer a política para os museus. Deve ser entendido como um suporte no

qual seus autores buscaram condensar os conceitos e categorias que enquadrariam as

políticas públicas para o setor. 

O texto inicial é do próprio ministro da Cultura e afirma que este documento

compunha um “projeto de formação de uma nação democrática e plural.”  3 Uma vez

mais os museus surgem compondo a retórica de um projeto de nação. Entretanto, neste

momento, democracia e pluralidade foram dois atributos destacados. Eram entendidos

como diretrizes-chaves para a construção das políticas de governo para a cultura neste

período, sendo percebidas não somente nas políticas para os museus.

2 Política Nacional de Museus, 2003: 5.
3 Política Nacional de Museus, 2003: 5.
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Projetos de nação ancorados nos ideais de democracia e pluralidade tornaram-se

lugar  comum na  modernidade  tardia  em escala  global,  segundo  uma  dinâmica  que

“concorre para o chamado movimento de redefinição identitária” (Heymann, 2007: 16). 

Neste contexto, as identidades nacionais, construídas com base

na ideia de unidade e homogeneidade da população identificada

ao  Estado-nação,  se  flexibilizam  e  acabam  incorporando

perspectivas que apontam para a diversidade e o pluralismo. A

premissa  da  unidade  cultural  cede  lugar  à  afirmação  do

multiculturalismo, ao respeito à diferença, discurso que se tem

imposto  como  legítimo,  apesar  de  enfrentar  resistências  em

contextos sociais específicos. (Heymann, 2007: 17)

  
Os museus foram mobilizados para compor, nas palavras do ministro Gilberto

Gil,  um novo projeto de  nação ancorado na premissa  da pluralização da  identidade

nacional. Isto revela a importância destinada aos museus pelos agentes mobilizados para

a concretização deste projeto.

Gilberto Gil afirmava no texto que a primeira ação realizada com o objetivo de

concretizar essas propostas foi “conclamar a participação da comunidade museológica e

interessados para ouvir a experiência de cada um, estreitando as relações e propiciando

uma maior interação entre governo e sociedade.” 4 O encontro entre governo e agentes

do campo museológico  teria  apontado  para  a  necessidade  de  planejar  políticas  que

focalizassem a função social dos museus, chamando atenção também para a valorização

da diversidade e complexidade cultural do país, mote central da proposta de política

cultural que o Ministério da Cultura apresentava.

Já o texto do então secretário do Patrimônio, Museus e Artes Plásticas, Márcio

Augusto  Freitas  de  Meira,  apontava  a  necessidade  de  incorporar  as  demandas  dos

museus a uma “ampla e democrática rede de políticas culturais, articulada em torno de

princípios  participativos  e  transparentes.”  5 Chamava  atenção  para  o  empenho  em

produzir um sistema articulado de gestão da cultura no país que incluísse os museus e

alçasse o campo a um novo patamar organizativo e de atribuição de funções entre os

agentes envolvidos.

4 Política Nacional de Museus, 2003: 6.
5 Política Nacional de Museus, 2003: 6. 
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Preconizando  que  os  museus  devem  ser  “processos  e  estar  a  serviço  da

sociedade e do seu desenvolvimento”, o documento estipula o comprometimento com a

“gestão  democrática  e  participativa”.  Os  museus  são  definidos  como  “unidades  de

investigação e interpretação, de mapeamento, documentação e preservação cultural, de

comunicação e exposição dos testemunhos do homem e da natureza”, com o objetivo de

“propiciar a ampliação do campo das possibilidades de construção identitária” além de

cooperar para a “percepção crítica acerca da realidade cultural brasileira.”6

O  documento  foi  organizado  em  sete  eixos  programáticos:  a  gestão  e

configuração do campo museológico; a democratização e acesso aos bens culturais; a

formação  e  capacitação  de  recursos  humanos;  a  informatização  de  museus;  a

modernização de infraestruturas museológicas; o financiamento e fomento para museus;

a aquisição e gerenciamento de acervos culturais.

Registra-se  na  produção  deste  documento  a  atuação  de  diversos  intelectuais

mobilizados  em torno da  legitimação acadêmica  da  museologia  social,  abordada no

primeiro  capítulo.  Entre  os  profissionais  que  assinam o Plano  Nacional  de  Museus

encontramos os nomes de Hugues de Varine, Judite Primo, Maria Célia T. M. Santos,

esta tendo exercido a função de Coordenadora do Eixo Programático de Formação e

Capacitação do Plano, Mario Chagas e Mario Moutinho. 

Considerando que muitos outros profissionais de diferentes tradições no campo

dos museus também assinam o documento, não se pode afirmar que ele foi inteiramente

pautado pelos imperativos da museologia social. Entretanto, pode-se considerar que a

perspectiva  deste  grupo  acerca  da  museologia  influenciou  consideravelmente  a

elaboração do documento final.

É neste sentido que pode ser entendido o princípio orientador de número cinco

do documento – a modernização de infraestruturas museológicas. Nele se afirma que

deverá ser dado “estímulo e apoio à participação de museus comunitários, ecomuseus,

museus locais, museus escolares e outros na Política Nacional de Museus e nas ações de

preservação e gerenciamento do patrimônio cultural.”  7 O chamamento  a este tipo de

iniciativa, que privilegia claramente um modelo de empreendimento museal e silencia

em relação às instituições ditas tradicionais, não é casual. Se recuperarmos os debates

produzidos  por  aqueles  intelectuais  no  sentido  de  alargar  a  ideia  de  museus  e  nela

incorporar instituições nomeadas exatamente com as categorias que constam no referido

6 Política Nacional de Museus, 2003: 8.
7 Política Nacional de Museus, 2003: 9.
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princípio, fica evidente o impacto que os intelectuais da museologia social tiveram na

produção desta agenda política.

No ano seguinte, em 2005, os museus foram tema de debates da Conferência

Nacional de Cultura. No texto base da Conferência, foi feito um balanço positivo da

organização das políticas para o setor: “as ações empreendidas pela Política Nacional de

Museus têm conseguido, no curto período de dois anos, firmar o campo museológico

como terreno estratégico no conjunto das políticas públicas de cultura.” 8

Dentre as ações consideradas estratégicas para a organização dos instrumentos

de  gestão  do  campo,  é  apontada  a  criação,  no  segundo  semestre  de  2003,  do

Departamento de Museus e Centros Culturais do Instituto do Patrimônio Histórico e

Artístico  Nacional  (Demu /  IPHAN),  que  ficou  responsável  pela  implementação da

Política Nacional  de Museus.  O órgão inaugurou a realização de atividades como a

Semana de Museus, o Fórum Nacional de Museus e o Programa Nacional de Formação

e Capacitação de Recursos Humanos em Museologia. 9

Tendo em vista a proposta analítica de compreender como operava a museologia

social nos instrumentos de governo do campo dos museus, passaremos à reflexão sobre

seu  surgimento  em  alguns  destes  instrumentos.  O  termo  surgiu  algumas  vezes

explicitamente nomeado e em outros foi referida por meio de diretrizes e discursos que

lhe são característicos. O conjunto destes discursos e diretrizes é compreendido como o

campo semântico que gravita em torno da museologia social e por isso é preciso levá-lo

em consideração na análise. Além disso, será analisado como os gestores dos museus

comunitários organizaram sua participação em determinados momentos com o objetivo

de pautar suas demandas na agenda mais ampla da política de museus. 

Privilegiarei  nesta  análise  alguns  espaços  de  produção  e  consolidação  desta

política: os Fóruns Nacionais de Museus, espaço reconhecido para a concorrência pelo

que deveria  concernir  às políticas  para museus,  nas leis  que estabelecem o Estatuto

Brasileiro de Museus e o Sistema Brasileiro de Museus (SBM), bem como na estrutura

organizativa do Ibram.

2.2.1- A museologia social nos Fóruns Nacionais de Museus

8 Texto base da Conferência Nacional de Cultura, 2005.
9 “MinC faz balanço da ação da Política Nacional de Museus 2003-2004” Revista Museu, 1º de abril de
2004.
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Dentre as ações produzidas com o objetivo de implementar a Política Nacional

de Museus, o Fórum Nacional de Museus se destaca por ser um espaço de debate de

ideias e participação de diferentes agentes do campo. Essa característica faz com que os

Fóruns sejam espaços privilegiados de disputas e negociações pelo que deveria ou não

ser contemplado pelas políticas de governo. Além disso, eram importantes espaços de

enunciação dos sentidos que estas ações deveriam ter, do ponto de vista dos atores que

os promoviam.

O Fórum Nacional de Museus é um evento bianual. Suas três primeiras edições

(2004, 2006 e 2008) foram organizadas pelo Demu / IPHAN. A partir da quarta edição,

sua organização ficou sob a responsabilidade do recém-criado Ibram. A programação

era composta por conferências e palestras com acadêmicos e profissionais do campo dos

museus,  minicursos,  oficinas  e  reuniões  de  Grupos  Temáticos,  posteriormente

modificados para minifóruns, cuja finalidade era debater questões específicas e levantar

propostas de ação para o campo dos museus. 

No texto de apresentação do relatório  do 1º  Fórum Nacional  de  Museus (1º

FNM), realizado em 2004, a implantação da Política Nacional de Museus é descrita

como  ancorada  em  duas  chaves:  a  mobilização  do  setor  e  a  responsabilidade  do

ministério em manter os espaços de discussão com a sociedade. Os sentidos da palavra

museu também estavam em debate. José do Nascimento Júnior, então diretor do Demu /

IPHAN, afirmava que entendia museu como espaço público, “como rés pública [que]

remete-nos à ideia de ágora, praça pública locus do interesse coletivo, dos debates e das

escutas.” 10 Este sentido associava os museus às noções de cidadania e direitos: “pensar

os museus como espaço da rés pública significa também compreendê-lo como lócus de

direito e cidadania, de inclusão cultural e de resistência e combate aos preconceitos de

toda ordem.” 11

Prosseguiu demarcando sua posição no campo ao afirmar que não defendia o

museu “destinado aos príncipes e suas coleções, aos curadores e especialistas e suas

ilustrações, aos detentores de poder econômico ou aos diretores de instituições.”12 Ao

contrário, acreditava no “o museu ‘rés pública’, [que] destina-se aos cidadãos e faz parte

10 Relatório do 1º Fórum Nacional de Museus, 2004: 11.
11 Relatório do 1º Fórum Nacional de Museus, 2004: 11. O combate ao preconceito é tema antigo no
campo dos museus. Está, por exemplo, conforme aponta Regina Abreu, na origem do Museu do Índio.
(Abreu, 2007: 147)
12 Relatório do 1º Fórum Nacional de Museus, 2004: 11.
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do exercício do direito à memória, à história, à educação etc.”13 Neste sentido, afirmava

que os museus passaram por transformações das quais as mais importantes foram as

“morais” e não as “técnicas”. 14

Nos relatórios do 1º FNM o termo museologia social não aparece explicitamente

como forma de  designar  experiências  no  campo da  museologia,  mas  registraram-se

diversas  referências  aos  museus  comunitários  e  ecomuseus.  Além  disso,  Mario

Moutinho proferiu a conferência de abertura do evento. Conhecendo sua posição no

campo da museologia, pode-se concluir o grande prestígio que a museologia social teria

para os promotores das políticas brasileiras para os museus naquele momento. 

Em sua conferência,  o intelectual português demonstrou grandes expectativas

com relação ao trabalho brasileiro no campo dos museus. Mario Moutinho falou sobre a

Política Nacional de Museus e o Sistema Brasileiro de Museus (SBM) defendendo que

estes instrumentos possibilitariam a constituição de um novo sentido para os museus.

Ele chama atenção para a definição de museus que os dois instrumentos trazem. Estas

seriam instituições 

que disponibilizam acervos e exposições ao público, objetivando

a ampliação do campo de  construção identitária,  a  percepção

crítica da realidade cultural brasileira, o estímulo à produção do

conhecimento e de novas oportunidades de lazer. E mais ainda,

aquelas  instituições  que  desenvolvem  programas,  projetos  e

ações utilizando o patrimônio cultural como recurso educacional

e de inclusão social, assumindo, assim, que a compreensão de

patrimônio  como  recurso  leva  a  refletir  sobre  a  relação

museologia/patrimônio. Patrimônio não aparece mais como um

fim em si, mas como instrumento de mudança social. (Relatório

do 1º FNM, 2006: 13)

Para Mario Moutinho, as práticas sugeridas pela Política Nacional de Museus

carregavam “a essência” de documentos como as declarações de Santiago do Chile e de

Caracas  (Relatório  do  1º  FNM,  2006:  13).  Como  já  visto,  estes  documentos  são

apropriados pelos acadêmicos ocupados pela produção da museologia social como os

13 Relatório do 1º Fórum Nacional de Museus, 2004: 11.
14 Relatório do 1º Fórum Nacional de Museus, 2004: 11.
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que estabelecem as diretrizes fundadoras de seu empreendimento.  Requisitá-los para

qualificar a experiência brasileira revela o empenho de se produzir um sentido que a

aproxime desta proposta de museologia.

No mesmo texto, Mario Moutinho aproveita seu espaço para posicionar-se com

relação ao conceito de museu defendido pelo ICOM. Para ele

 

a definição do ICOM, ao acentuar que a ação dos museus se

centra sobre os testemunhos materiais do homem (...) reconhece

implicitamente que o essencial dos museus são as suas coleções,

os  seus  objetos.  (...)  Por  outro lado,  a  definição do SBM, ao

caracterizar as instituições por meio dos objetivos que a ela são

conferidos, abre portas para a reorganização dessas instituições.

É tempo de rever o documento o ICOM à luz do trabalho e da

reflexão  museológica  que  tem  sido  desenvolvida  no  Brasil

nestes últimos meses. (Relatório do 1º FNM, 2006: 14)

Esta fala de Mario Moutinho apresenta a concorrência que o acadêmico promove

pela  definição de museus no campo da museologia.  Na definição  brasileira  para  os

museus, Moutinho encontra ressonância de sua proposta para a museologia, fazendo do

espaço  aberto  pelo  evento  uma  oportunidade  de  criticar  e  propor  a  reavaliação  da

definição estabelecida pelo ICOM.

Como será visto adiante, os instrumentos de gestão dos museus criados no Brasil

neste período têm uma forte influência da forma pela qual Mario Moutinho pensa estas

instituições. Isto se conclui muito claramente ao observar a fala do autor sobre o tema:

as ações que destaca, os enunciados com que concorda, as críticas que faz à definição

do ICOM a partir da afirmação da política brasileira.

No relatório do 2º Fórum Nacional de Museus (2º FNM), realizado em 2006, o

termo museologia social aparece no relato do Grupo de Trabalho Museus Comunitários

e  Ecomuseus.  Percebe-se  uma  fluidez  entre  os  três  termos:  ecomuseus,  museus

comunitários e museologia social são usados, neste momento, como sinônimos.

A programação  do  2º  FNM  foi  organizada  segundo  a  mesma  dinâmica  do

primeiro:  conferências  de  profissionais  do  campo,  minicursos  sobre  temas

característicos dos museus e reuniões dos Grupos de Trabalho (GTs). Os Grupos de

Trabalho reuniam diversas pessoas para debates sobre temáticas específicas e, ao final,
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eram elaboradas  demandas  que  seriam apresentadas  ao  Demu  /  IPHAN  e  também

diretrizes para trabalho das instituições. Foram organizados sete GTs com as seguintes

temáticas: museus de arte, museus de história, museus militares, museus universitários e

de ciências, museus etnográficos e arqueológicos, museus comunitários e ecomuseus,

museus da imagem e do som e de novas tecnologias. 

Não  há  no  relatório  o  registro  de  quais  instituições  participaram  do  GT

Ecomuseus e Museus Comunitários. As propostas deste GT foram organizadas a partir

dos seguintes eixos: articulação com a Associação Brasileira de Ecomuseus e Museus

Comunitários; articulação com o MEC; atuação do Demu / IPHAN e moções. 

Nas resoluções aprovadas, percebem-se estratégias de incorporação às políticas

de governo que estavam sendo criadas naquele momento. A primeira proposta solicita

ao Demu / IPHAN o “reconhecimento da Associação Brasileira de Ecomuseus e Museus

Comunitários”15. Esta organização foi fundada em 15 de setembro de 2004 durante o III

Encontro Internacional de Ecomuseus e  Museus Comunitários e X Atelier Internacional

do MINOM, realizados na cidade do Rio de Janeiro. Seu surgimento foi articulado pelo

Núcleo  de  Orientação  e  Pesquisa  Histórica e  pelo  Ecomuseu Comunitário  de  Santa

Cruz, no bairro de mesmo nome localizado na Zona Oeste do Rio de Janeiro. 

A  resposta  do  órgão  governamental  à  demanda  por  reconhecimento  da

instituição foi a afirmação de que a Associação já possuía assento no Comitê Gestor do

Sistema Brasileiro de Museus, o que significava seu reconhecimento diante da gestão

pública.  Ou seja,  a demanda por reconhecimento destes museus estava,  na visão do

Demu / IPHAN, atendida com o ingresso da associação que os representa para integrar

um importante espaço político do campo dos museus. 16 

Outra  proposta  elaborada  neste  GT  deixa  claras  as  estratégias  dos  museus

comunitários e ecomuseus para sua consolidação. Solicita a “viabilização da criação ou

valorização da disciplina Museologia Comunitária e sua inclusão nas grades curriculares

de  formação,  especialização  e  extensão  em  museologia.”  Aqui,  a  disputa  é  por

incorporar-se a uma produção de saber científico nas universidades de onde saem os

profissionais autorizados ao trabalho nos museus. A resposta do Demu / IPHAN a esta

demanda foi bastante vaga, afirmando apenas que o órgão “vem se articulando com

instituições universitárias para a criação de cursos de graduação e pós-graduação em

15 Informações disponíveis em: http://www.abremc.com.br/historicoresumo.asp. Acesso em 16/03/2016.
16 A criação da representação dos ecomuseus e museus comunitários no Comitê Gestor do SBM será
problematizada mais adiante.
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museologia” e  listando as  instituições de ensino superior  que estavam criando estes

cursos (Relatório do 2º FNM, 2008: 112).

Outra  forma destacada  de  se  incorporar  às  técnicas  de  governo que  naquele

momento  estavam  sendo  produzidas  para  a  cultura  é  a  proposta  de  realizar  um

“mapeamento  dos  processos  museológicos  comunitários”,  demandada  pelo  GT  ao

Demu / IPHAN (Relatório do 2º FNM, 2008: 94). Na resposta dada a esta demanda, o

órgão de governo afirma que não haveria necessidade de um mapeamento específico das

iniciativas deste tipo tendo em vista que estavam ocupados em “consolidar um setor de

pesquisa  com  linhas  específicas  de  investigação.  Além  disso,  o  DEMU  /  IPHAN

desenvolveu uma metodologia própria com vistas a realizar um censo museológico, o

Cadastro Nacional de Museus”. 

A construção de mecanismos de mapeamento e diagnóstico é parte fundamental

da constituição dos Estados e isto reverbera na produção das políticas para a cultura,

que também informa a produção das políticas para museus. Caio Gonçalves Dias aponta

como o trabalho de mensurar,  ou seja,  produzir  dados,  relatórios  e  publicações  que

fossem capazes de quantificar a cultura, operou de forma significativa na produção das

políticas públicas para o setor. O autor analisa a ação de pesquisadores associados a

órgãos  estatais  para  produzir  “mecanismos  de  mensuração  que  trabalham  para

construção  de  objetos  –  num  movimento  correlato  à  delimitação  de  populações  –

especialmente  a  partir  de  pesquisas  quantitativas”  (Dias,  2014:  257).  A criação  do

Cadastro Nacional de Museus deve ser compreendida como movimento correlato a este

mais amplo, que tinha a cultura como foco. Para a agência estatal então em diálogo com

os  museus  comunitários  e  ecomuseus,  não  se  fazia  necessário  um  instrumento  de

mapeamento  específico  para  estes  empreendimentos.  O instrumento  de governo que

estava sendo gestado deveria ser amplo e eficaz o suficiente para satisfazer quaisquer

demanda por mensuração. 

Entretanto, para os grupos envolvidos com esta temática, este instrumento ainda

não parecia suficiente. No 3º Fórum Nacional de Museus (3º FNM), realizado em 2008,

a proposta retorna reformulada no eixo “ações para implementação da Política Nacional

de Museus”, solicitando “adequar o atual cadastro [Cadastro Nacional de Museus] para

atender as especificidades dos museus comunitários e ecomuseus abrindo oportunidade

de inclusão dos centros culturais” (Relatório do 3º FNM, 2010: 102). 

Nesta edição do Fórum, foi dado maior destaque à museologia social, o que se

percebe ao verificar o espaço conferido à temática pelos organizadores. O evento, cujo
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tema foi “Museus como agentes de mudança social e desenvolvimento”, teve Hugues de

Varine como um de seus conferencistas. Sua fala foi organizada a partir de sua própria

experiência e abordou os temas da Nova Museologia,  territórios e comunidades. De

Varine explanou sobre como, segundo seu ponto de vista, a Nova Museologia operou

como  motor  do  desenvolvimento  local  em  países  e  regiões  que  ele  acompanhou.

Também chamou atenção para o fato dele tratar essa matéria de maneira política, afinal,

segundo  seu  argumento:  “nous  vivons  dans  un  monde  politique  et  nos  démarches

professionelles doivent prendre en compte cette dimension”  17 (Relatório do 3º FNM,

2010: 10).

A museologia social foi tema de um minicurso ministrado por Paula Assunção,

uma das autoras de Cadernos de Sociomuseologia, revista na qual, no mesmo ano do 3º

FNM, sua dissertação de Mestrado foi publicada (Assunção, 2008). A atividade tinha

como objetivo abordar “algumas áreas de reflexão e prática da Museologia, tendo em

consideração  suas  relações  com  as  condições  de  produção,  os  diferentes  discursos

museológicos e contextos em que se desenvolvem, assim como diferentes domínios de

intervenção.” (Relatório do 3º FNM, 2010: 116). 

Os  temas  abordados  no  minicurso  estavam  profundamente  ancorados  nas

proposições estabelecidas pelos acadêmicos mobilizados em torno da museologia social.

Além da definição de Sociomuseologia e museologia social, seriam trabalhados:

o alargamento da noção de patrimônio e consequente redefinição

do objeto museológico, a ideia de participação da comunidade

na definição e gestão das práticas museológicas, a museologia

como  vetor  do  desenvolvimento,  a  interdisciplinaridade  e  a

museologia como meio de comunicação. (Relatório do 3º FNM,

2010: 116)

As  discussões  dos  GTs  tiveram  a  Política  Nacional  de  Museus  como  tema

central. Especificamente, foram abordados os seguintes pontos:

-  análise  dos  avanços  e  obstáculos  da  Política  Nacional  de

Museus os últimos 5 anos;

17 Em tradução livre: “nós vivemos em um mundo político e nossa atuação profissional deve levar em
conta esta dimensão”.
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-  proposição  de  ações  para  a  implementação  da  Política

Nacional de Museus

- proposição de recomendações para a consolidação da Política

Nacional de Museus

- Articulação de redes entre os museus (Relatório do 3º FNM,

2010: 70).

 No Grupo de Trabalho Museus Comunitários e Ecomuseus, foram identificados

obstáculos  para a  implantação da Política Nacional  de Museus.  Entre  estes estavam

elementos  como a  falta  de  assessoria  para  a  elaboração  de  planos  museológicos,  a

realização de editais pelo Demu / IPHAN que não contemplavam centros de memória e

centros culturais e a impossibilidade de contratação de recursos humanos com recursos

dos editais do Demu / IPHAN.

No relatório  do  3º  FNM,  as  propostas  dos  GTs  foram apresentadas  em um

formato diferente. Desapareceram do texto as respostas dadas pelo Demu / IPHAN às

demandas  elaboradas  pelos  grupos,  bem  como  a  identificação  das  instituições  que

deveriam se  envolver  para  a  consecução  das  propostas.  Deste  modo,  não  há  como

avaliar a recepção daquele órgão aos pleitos dos Grupos de Trabalho.

Para a articulação da rede de museus, uma das diretrizes de trabalho propostas

pelo  Fórum,  o  GT  de  Ecomuseus  e  Museus  Comunitários  estabeleceu  a  Rede

Latinoamericana  de  Museus  Comunitários  e  Ecomuseus (Relamce)  (Relatório  do 3º

FNM: 96). Dentre as propostas de atuação da rede estão tanto ações de intervenção na

política quanto a promoção de ações de capacitação do corpo profissional que atua nos

museus participantes. Não constam os nomes das instituições que comporiam esta rede,

apenas suas qualificações: “museus comunitários”, “ecomuseus”, “museus de percurso”,

“museus em processos”, “Pontos de Cultura”, entre outros (Relatório do 3º FNM: 96).

Ressalte-se a inclusão dos Pontos de Cultura entre as instituições que comporiam essa

rede. Isto revela a proximidade destes com a museologia social, que será problematizada

mais à frente. 

O 4º Fórum Nacional de Museus (4º FNM), primeiro a ser realizado pelo Ibram,

em 2010, teve uma organização diferente no que se refere aos Grupos de Trabalho. Com

vistas a elaborar o Plano Nacional Setorial de Museus, os GTs foram transformados em
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“minifóruns”.18 Com  relação  às  temáticas  abordadas  nos  minifóruns,  o  4º  FNM

apresentou poucas  mudanças  em relação aos anteriores.  Foram organizados em oito

grupos: “museus de Arte”, coordenado por Luiz Guilherme Vergara, do departamento de

Arte da Universidade Federal Fluminense (UFF) e Renata Azambuja, do Instituto de

Artes da UnB; “museus de História”, coordenado por Magaly Cabral, diretora do Museu

da República e Marlúcia Santos, coordenadora do Museu Vivo de São Bento; “museus

de Culturas Militares”, coordenado por Armando de Senna Bittencourt, do Museu da

Marinha  e  pelo  Brigadeiro  Bhering,  do  Museu Aeroespacial;  “museus de  Ciência  e

Tecnologia”, coordenado por Marcelo Firer, diretor do Museu Exploratório de Ciências

da  Universidade  de  Campinas  (Unicamp)  e  Denise  Studart,  do  Museu  da  Vida  da

Fundação  Oswaldo  Cruz  (Fiocruz);  “museus  Etnográficos  e  Arqueológicos”,

coordenado  por  Eduardo  Góes  Neves,  da  Sociedade  de  Arqueologia  Brasileira  e

Antônio  Motta,  da  Associação  Brasileira  de  Antropologia  (ABA),  “museus

Comunitários  e  Ecomuseus”,  coordenado  por  Kátia  Loureiro,  do  MUF e  Terezinha

Resende,  do  Ecomuseu  da  Amazônia;  “museus  da  Imagem e  do  Som e  de  Novas

Tecnologias”,  coordenado  por  Rafael  Maldonado,  do  Museu da  Imagem e  do  Som

(MIS)  e  Cristina  Lodi  e   “arquivos  e  bibliotecas  de  museus”  coordenado  por  Vera

Mangas, do Museu da República/Ibram e Ivana Parrela,  da Fundação Rodrigo Melo

Franco de Andrade e do Museu Padre Toledo – MG.

O formato da programação geral do evento também sofreu algumas alterações:

Foram  realizadas  durante  todo  o  período  do  evento  4

conferências que contaram com 6 conferencistas convidados do

Brasil e do exterior; 11 minicursos de capacitação em diversas

áreas  de  atuação  do campo museal,  que  tiveram um total  de

1.245  inscritos;  intensa  programação  de  comunicações

coordenadas  que  contaram  com  17  apresentações  orais  e  a

exposição  de  26  pôsteres  científicos,  selecionados  por  uma

comissão  específica;  8  Painéis  sobre  diferentes  temáticas

relacionadas ao campo museal. (Relatório do 4º FNM, 2012: 10)

18 O Plano Nacional Setorial de Museus foi um conjunto de propostas estabelecidas com o objetivo de
integrar o Plano Nacional de Cultura. É apontado no documento “Plano Nacional Setorial de Museus
2010  –  2020”  como  decorrente  da  II  Conferência  Nacional  de  Cultura.  Documento  disponível  em:
www.museus.gov.br/plano-nacional-setorial-de-museus-pnsm/. Acesso em 16/03/2016.
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Nesta  edição  do  fórum,  novamente  foi  apresentado  o  minicurso  de

Sociomuseologia,  ministrado  desta  vez  por  Mário  Chagas  e  Paula  Assunção.  Nesta

ocasião,  Mário  Chagas  já  havia  se  tornado  diretor  do  Departamento  de  Processos

Museais do Ibram e Paula Assunção diretora do Mestrado em Museologia na Reinwardt

Academy,  da  Holanda.  Ao  passo  em  que  seus  idealizadores  ocupavam  lugares  de

prestígio na academia e no governo, a relevância da museologia social como objeto de

política de governo era produzida.

No 4º FNM, percebemos que o Museu de Favela assumiu um papel de destaque

no campo. Como afirmado acima, Kátia Loureiro, do Museu de Favela, coordenou os

trabalhos do minifórum Museus Comunitários e Ecomuseus. De acordo com o relatório

do 4º FNM, a coordenação dos GTs foi exercida por profissionais “com experiência e

importante atuação na área”. Terezinha Resende, com quem Kátia Loureiro dividiu a

coordenação,  atuava  desde  2002 no Ecomuseu do Cerrado e  defendeu,  em 2005,  a

dissertação  de  mestrado  Ações  dos  ecomuseus  para  a  proteção  ambiental:  o  caso

Ecomuseu  do  Cerrado (Martins,  2005).19 Desde  2007  coordena  o  Ecomuseu  do

Amazonas, em Belém do Pará, tendo participado de sua fundação.20 Em 2010, momento

da realização do 4º FNM, era diretora de Comunicação da Associação Brasileira de

Ecomuseus e Museus Comunitários, da qual integrou a diretoria por duas gestões (2007-

2009 e 2010-2012).21 Kátia Loureiro é arquiteta com vasta experiência em projetos de

requalificação urbana,  mas,  naquele momento,  iniciante  no tema dos  museus.  Neste

sentido, sua participação no Fórum Nacional de Museus como coordenadora de um GT

só poderia se concretizar pela identificação, pelos organizadores do evento, de um lugar

de prestígio que o MUF ocupava. 

19 O Ecomuseu do Cerrado foi fundado em 1998 por iniciativa da educadora Laïs Fontoura Aderne. Possui
área total de 8.066 Km², abrangendo os municípios de Abadiânia, Águas Lindas, Alexânia, Cocalzinho de
Goiás,  Corumbá  de  Goiás,  Pirenópolis  e  Santo  Antonio  do  Descoberto,  todos  no  estado  de  Goiás.
Informação  disponível  no  site  da  Associação  Brasileira  de  Ecomuseus  e  Museus  comunitários:
http://www.abremc.com.br/artigos1.asp?id=2. Acesso em 17/03/2016. Laïs Fontoura Aderne nasceu em
1937 em Diamantina – MG e faleceu em 2007, no Rio de Janeiro. Teve formação e atuação na área de
Artes e desenvolveu atividades na área ambiental, dos museus e da educação. Informações disponíveis no
portal Acervo do Instituto de Artes UFRGS: http://www.ufrgs.br/acervoartes/artistas/a/aderne-lais . Acesso
em 17/03/2016.
20 O Ecomuseu do Amazonas foi fundado em 2007 pela Secretaria Municipal de Educação de Belém do
Pará. Localiza-se no distrito de Icoaraci, em uma região de grande concentração de ceramistas (Oliveira,
2009). A atuação do ecomuseu se estende desde o Bairro do Paracuri e a Orla até as ilhas Ilha de Cotijuba,
Ilha  do  Mosqueiro  e  Ilha  de  Caratateua.  Informação  disponível  no  blog  Ecomuseu  da  Amazônia:
http://ecomuseuamazonia.blogspot.com.br/. Acesso em 17/03/2016.
21 Informações  disponíveis  no  Curriculo  Lattes  de  Terezinha  Resende:
http://lattes.cnpq.br/5309915952109585. Acesso em 17/03/2016.
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Com a nova organização do fórum, no relatório não constam encaminhamentos

específicos dos GTs. Segundo o regimento interno, nos minifóruns deveria ser eleita

uma  proposta  para  cada  “eixo  transversal”:  “a)  Gestão  museal;  b)  Preservação,

aquisição e democratização de acervos; c) Formação e capacitação; d) Educação e ação

social;  e)  Modernização e  segurança;  d)  Economia dos  museus;  e)  Acessibilidade e

sustentabilidade ambiental; f) Comunicação e exposições; e g) Pesquisa e inovação.”

(Relatório  do  4º  FNM, 2012:  25).  O regimento  estabelece,  ainda,  que,  além destas

“propostas  setoriais”,  comporiam  o  Plano  Nacional  Setorial  de  Museus  “cinco  (5)

diretrizes aprovadas na II CNC, relativas à área de museus” e “II – Vinte e cinco (25)

diretrizes eleitas como prioritárias pela Plenária Nacional de Museus” (Relatório do 4º

FNM, 2012: 25). 

Nas diretrizes  prioritárias  do Plano Setorial  de  Museus é  possível  identificar

temas que compõem o campo semântico da museologia social.  No eixo II “Cultura,

cidade, cidadania”, a diretriz de número 4 estabelece: “ampliar e fortalecer a função

social dos museus reconhecendo e identificando a relação entre coleções, comunidade,

cidade,  rede  de  pesquisa  e  cooperação  técnica,  fortalecendo  a  manifestação  das

identidades” (Relatório do 4º FNM, 2012: 97). No mesmo eixo, a diretriz de número 5

estabelece: “fomentar a relação museu-comunidade, através do incentivo à criação de

museus dedicados à memória comunitária.” (Relatório do 4º FNM, 2012: 97) 

Não é possível afirmar em qual GT foram elaboradas estas diretrizes. Entretanto,

a afirmação da função social dos museus atrelada à manifestação das identidades, como

visto  no  primeiro  capítulo,  é  tema  clássico  da  museologia  social.  Este  tema  se

complementa  com o incentivo  à  criação  de  museus  específicos  para  a  memória  de

comunidades, outra bandeira dos que se mobilizam em torno desta categoria. Ou seja,

uma vez mais, estes agentes foram capazes de mobilizar-se o suficiente para inserir suas

demandas e maneiras de ler e operar a museologia nas pautas mais amplas do campo.

No Plano Setorial Nacional de Museus, as diretrizes elaboradas no 4º FNM se

entrelaçam com os debates da II Conferência Nacional de Cultura (II CNC), realizada

também em 2010. O debate sobre o campo dos museus na II  CNC se deu no setor

“Museus e Memória”. 

O “texto base”,  que serviu como orientação para os  debates  da Conferência,

aponta  que  “memória,  patrimônio  e  museu  acionam possibilidades  comunicativas  e

estéticas  e  também  possibilidades  políticas.”22 Além  disso,  ancorada  nessas

22 Texto base da II Conferência Nacional de Cultura, 2010.
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possibilidades,  a  “vontade  de  memória”,  traduzida  em  “vontade  de  museu”  ou  na

“vontade  de  patrimônio”,  poderia  ser  acionada  por  projetos  estéticos  e  políticos

distintos, muitas vezes conflitantes. O texto alertava, assim, que “não é dado, à partida,

que a vontade de patrimônio, nem que a vontade de museu se expresse como direito ao

museu.” 23 Segue afirmando que “o direito à memória, o direito ao museu precisam ser

conquistados, mantidos e exercidos como direitos de cidadania, direitos que precisam

ser democratizados.” 24 

Os  museus  figuram no  texto  como constituintes  do  direito  de  todo  cidadão.

Reforça que “não basta garantir o acesso às ilhas de memória (e de esquecimento)” que

já existiriam e teriam sido “constituídas por grupos dominantes”. Para tal, seria preciso

“democratizar e garantir o direito aos meios de produção da memória, aos processos de

transformação, criação e salvaguarda dos suportes da memória.” 25

Identificar a memória como desejo e instrumento de cidadania, garantindo que,

através de instituições de governo, os grupos não elitizados se apropriem dos meios de

produção e objetificação de sua própria memória a fim de garantir-lhes o direito de

cidadãos é o repertório que alicerça algumas políticas desenhadas no 4º FNM e na II

CNC. A ideia de memória como direito deriva da ideia da cultura como direito. Ângela

de Castro Gomes nomeia uma “cultura de direitos”, inaugurada com a Constituição de

1988 

ao estender direitos civis, políticos e sociais a uma parcela da

sociedade  até  então  excluída,  e  ao  redefinir,  ampliando,  a

própria ideia de direitos, conformando assim novas demandas e

novos  instrumentos  para  o  seu  exercício,  implementação  e

fiscalização. Dessa forma, à medida que novas identidades vão

sendo construídas e assumidas, vai-se impondo a necessidade de

definir novos direitos. (Gomes, 2007: 9)

Dentre  os  direitos  de  novo tipo  produzidos  pelo  processo acima descrito,  se

inscreve o direito  cultural  e  o direito  à  memória.   O direito  cultural  é  garantido na

Constituição  Federal,  quando  estabelece  “para  o  Estado  obrigações  no  sentido  de

23 Texto base da II Conferência Nacional de Cultura, 2010.
24 Texto base da II Conferência Nacional de Cultura, 2010.
25 Todos os trechos do parágrafo retirados de: Texto base da II Conferência Nacional de Cultura, 2010.
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proteger,  apoiar  e  incentivar  as  manifestações  culturais.”   (Batista,  2010;  309).  As

políticas estabelecidas para os museus procuraram, assim, efetivar essas obrigações. 

O 5º Fórum Nacional de Museus (5º FNM), realizado em novembro de 2012,

comemorou os 40 anos da Mesa Redonda de Santiago do Chile. Houve dois momentos

da  programação  em  que  o  tema  foi  abordado  com  destaque:  uma  mesa  redonda

composta por Paula Assunção, Maria Célia Teixeira Moura Santos e Teresa Scheiner e a

conferência de Hugues de Varine, mais uma vez convidado para o Fórum, em que ele

reafirmou os pontos mais conhecidos sobre o evento.

Destaca-se aqui o espaço aberto pela organização do evento para visões críticas

aos sentidos atribuídos pelos promotores da museologia social ao passado do campo

museal. Teresa Scheiner pontuou em sua fala as críticas contundentes que elabora ao

que chama de mitificação da Mesa Redonda de Santiago e sua Declaração. Duas de suas

principais críticas, já discutidas no primeiro capítulo, surgem novamente: a imputação

de sentidos ao texto da Declaração que ele não tinha originalmente e um maniqueísmo

que “considera comunitárias apenas as iniciativas ligadas aos grupos de baixa renda”

(Relatório do 5º FNM, 2012: 49). A autora afirma usar “o conceito antropológico de

comunidade para lembrar que todos os grupos de indivíduos que compartilham traços

identitários e/ou comportamentais constituem uma comunidade” (Relatório do 5º FNM,

2012: 49).  A conferencista reafirmou também sua posição que considera social  todo

museu, desconsiderando a ideia da museologia social como categoria específica. 

Na  visão  dos  gestores  de  museus  identificados  com a  museologia  social,  o

destaque dado à Mesa Redonda de Santiago não se refletiu em uma valorização de seu

trabalho  pela  organização  do  evento.  Uma  modificação  na  forma  de  organizar  os

minifóruns, formato que se consolidou desde o evento anterior no lugar dos Grupos de

Trabalho,  retirou da programação o espaço específico  para  a  discussão dos  Museus

Comunitários e Ecomuseus. Muitos dos agentes que se reuniam neste espaço passaram a

se reconhecer como Pontos de Memória, programa do Ibram lançado no final de 2009

que  será  abordado  mais  adiante,  para  o  qual  também  não  estava  previsto  espaço

específico na programação. 

Rita de Cássia, diretora do MUF, participou do evento. Em sua fala, dá bastante

ênfase ao estranhamento que sentiu com relação ao local onde foi realizado. Afirma que

“lá em Petrópolis (...) os 249 Pontos [de Memória] no meio daquela riqueza, quando a

gente chega ali vê só aquelas coroas na parede, nem parecia que estava retratando a

gente. Estava se falando em museus criativos, ia ser debatido sobre a Mesa Redonda de
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Santiago.  Aí  você  chegava  lá  e  você  só  via  aquela  suntuosidade,  aquela  riqueza”

(Santos, 2014). 

O  estranhamento  que  Rita  relata  não  se  restringia  ao  espaço  físico  onde

aconteceu  o  evento.  Ela  dá  mostras  de  que  foi  percebida  uma  diminuição  da

centralidade  que  os  museus  comunitários  e  ecomuseus  tinham  na  programação  do

evento. Para ela, em oposição aos grandes auditórios disponíveis para outras agendas do

evento,  “os  249  Pontos  [de  Memória]  ficávamos  só  nas  salinhas  pequenas,  nos

minifóruns” (Santos, 2014). O relato de Rita acerca do espaço físico pouco privilegiado

destinado às iniciativas  de museologia social  revela  também sua percepção de certo

alijamento dos processos decisórios do fórum. “Lá na Plenária, onde estavam as pessoas

que podiam, ou que deveríamos ver, não nos viam. Porque a gente estava (...) de novo

excluído” (Santos, 2014). 

Com a separação entre plenárias e minifóruns, ocorreu uma mudança importante

na  dinâmica  de  tomada  de  decisões  daquele  espaço.  As  plenárias  se  tornaram  o

momento onde efetivamente eram votadas as propostas que se tornariam diretrizes para

as políticas de museus. Os minifóruns acabaram por ser tornar uma versão esvaziada

dos GTs, onde apenas se debatiam questões atinentes às especificidades dos museus de

acordo com suas tipologias e se possibilitava o contato entre as instituições envolvidas

visando ao desenvolvimento de ações conjuntas. Como afirma Rita, “lá na Plenária” era

o espaço de tomada de decisão, lá estavam os atores cuja posição no campo político

possibilitava impactar efetivamente as políticas para museus. Com a junção de todos os

participantes em uma só plenária as especificidades de cada setor era diluída. Isto fazia

com  que  as  propostas  de  cada  setor  não  fossem  mais  justapostas  no  documento

elaborado ao final do evento e sim concorressem entre si. Além disso, por mais que os

promotores dos museus comunitários e ecomuseus dominassem o léxico daquele campo

que se consolidava, eles sabiam que era preciso estar nos espaços certos para acioná-lo.

O contrário disso era estar “de novo excluído”.

Entretanto, o imperativo da luta e a necessidade de fazer-se ouvir compunham

um léxico mais antigo para aqueles agentes do que o que se consolidava nos espaços de

construção  das  políticas  para  museus.  Ele  havia  sido  aprendido  ao  longo  de  sua

trajetória nas periferias e favelas de diversas regiões do Brasil. Foi com este saber que

organizaram uma intervenção incisiva dos Pontos de Memória durante o evento.
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A gente  criou  uma cúpula  dos  Pontos  de  Memória.  Onde  as

pessoas  passavam,  onde  as  pessoas  tinham que  transitar,  nós

pegamos todas as cadeiras, fizemos uma roda no meio do chão.

Aquelas  pessoas  todas  de  pena,  muitos  índios.  Fizemos  uma

cúpula dentro da outra (Santos, 2014).

Um dos resultados desta ação foi a realização de um encontro dos Pontos de

Memória durante o evento com a participação de alguns representantes do Ibram, dos

quais os gestores de ações ligadas ao programa Pontos de Memória conseguiram alguns

compromissos com as demandas que apresentavam. Também foi elaborada uma carta

onde diversos Pontos de Memória se organizam em duas comissões: uma para produzir

o evento “Teia da Memória”, que reuniria as instituições que participavam do Pontos de

Memória  para  debatê-lo,  e  outra  para  realizar  acompanhamento  e  avaliação  do

programa.  

Percebe-se  o  clima  de  enfrentamento  vivenciado  pelos  Pontos  de  Memória

também ao analisar a programação e a memória do encontro organizado dentro do 5º

Fórum Nacional de Museus. Na fala de Cláudia Feijó, do Ponto de Memória Lomba do

Pinheiro, em Porto Alegre, havia percalços a serem enfrentados, especialmente em razão

de decisões que estavam sendo tomadas de forma unilateral pelo Ibram (Relatório do 5º

FNM, 2012: 277). Os Pontos de Memória exigiam mais espaço na agenda do Ibram

pleiteando a “existência de uma rede dos Pontos de Memória” (Relatório do 5º FNM,

2012: 277).

Destaca-se  que  José  Nascimento,  então  presidente  do  Ibram,  participou  do

encontro dos Pontos de Memória durante o 5º FNM, o que pode ser um indicativo do

prestígio que aqueles agentes teriam na instituição. Porém, levando em conta o clima de

confronto nos relatos sobre o evento, penso que sua participação revele mais sobre a

crise na relação entre o Ibram e aqueles grupos naquele momento. Destaca-se também a

ausência de Mário Chagas dos registros do encontro dos Pontos de Memória. Há, no

relatório, poucas menções à sua participação em todo o Fórum, aparecendo apenas na

atividade V Encontro da Rede de Professores Universitários do Campo de Museologia.

Isto chama a atenção, pois nos Fóruns anteriores Mario Chagas teve atuação bastante

destacada, participando sempre de mesas de debates ou oferecendo minicurso. Registra-

se também que pouco antes da realização do Fórum, Mario Chagas deixou a chefia do

Departamento de Processos Museais do Ibram. Ainda que as fontes de que disponho não
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permitam afirmar as razões de sua saída, sua pouca participação no evento pode indicar

um desgaste  na  relação  entre  Mario  Chagas,  o  corpo  dirigente  do  Ibram e  alguns

gestores  das  instituições  que  compunham,  naquela  época,  o  Programa  Pontos  de

Memória.

Os Fóruns Nacionais de Museus aqui analisados foram espaços de produção e

disputa pelas diretrizes que conduziam então as políticas para museus. Os agentes do

campo, tanto os membros do governo quanto os “de fora”, enxergavam estes fóruns

como  espaços  legítimos.  Agentes  de  fora  do  governo  os  viam como  espaços  para

disputar uma agenda política que envolvia acesso a recursos e visibilidade, tendo os

museus como centro de suas demandas. Ao mesmo tempo, a eficácia do fórum como

espaço que impacta na agenda política para o campo se verifica nas diversas passagens

dos relatórios em que o Demu / IPHAN “presta contas” do trabalho que realizou para

atender às demandas apresentadas nos Fóruns. 

Os temas e autores importantes para a museologia social estiveram presentes de

forma destacada nestes espaços, incutindo nos debates mais gerais sobre a museologia

temas, conceitos e formas de entender o campo que eram caros à museologia social. Nos

cinco fóruns aqui apresentados, percebemos que aqueles temas e autores não tinham sua

participação  restrita  às  atividades  dos  Grupos  de  Trabalho  e  minifórum  Museus

Comunitários e Ecomuseus ou das reuniões dos Pontos de Memória. 

Isto revela a sensibilidade dos gestores à frente da condução das políticas para

museus à forma de entender o lugar dos museus e da museologia que propunham os

profissionais  mobilizados  em  torno  da  museologia  social.  Essa  sensibilidade  foi

histórica e politicamente produzida em dois sentidos.

Por um lado, havia debates internacionais em torno dos museus e sua renovação

que operaram também na valorização das diretrizes propostas por esse grupo, criando

um momento propício para a difusão de suas propostas, o que foi bem aproveitado pelos

promotores  da  museologia  social.  Um  exemplo  desta  dinâmica  internacional  que

propicia a disseminação de temas correlatos aos que trabalham a museologia social foi a

criação do Programa Ibermuseus. Este comitê intergovernamental que reúne doze países

membros – Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, Espanha, México,

Paraguai, Peru, Portugal e Uruguai – foi criado em 2007 com a colaboração do Ibram e

da Organização dos Estados Iberoamericanos (OEI), além de financiamento da Agência

Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento (AECID). Dentre suas

diretrizes, estava o estímulo ao “direito à memória das distintas etnias e gêneros, de
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grupos e movimentos sociais, apoiando ações de apropriação social do patrimônio e de

valorização dos diferentes tipos de museus.”  26 Destaca-se que o financiamento deste

programa veio de uma agência de cooperação internacional para o desenvolvimento,

que, posteriormente, também financiou ações do Museu de Favela. Isto demonstra que a

identificação da memória como vetor para o desenvolvimento local não era uma diretriz

apenas  para  os  que  se envolviam com a temática da museologia  social.  Este  grupo

operava maneiras de compreender a museologia afins às propostas de desenvolvimento

destas agências internacionais.

Por outro lado, a produção histórica e política da sensibilidade para as diretrizes

e temas propostos pela museologia social verifica-se pela posição privilegiada no campo

político  que  os  intelectuais  mobilizados  em  torno  dela  tiveram  até  determinado

momento. O compromisso político que alguns agentes centrais deste campo tinham com

a corrente política que chegou ao poder em 2003, o Partido dos Trabalhadores (PT)

abriu para eles um campo de possibilidades de ação. Isto se verifica analisando duas

trajetórias de gestores públicos do campo dos museus.

José do Nascimento Júnior, presidente do Ibram entre 2009 e 2013, ainda que

não  seja  um  dos  acadêmicos  que  promovem  a  museologia  social,  tinha  bastante

proximidade com agentes deste setor.  Além disso, em diversas falas percebe-se uma

maneira de pensar os museus próxima ao que propõem os ideólogos dessa corrente. Ele

foi um dos colaboradores para a elaboração do documento “A imaginação a serviço do

Brasil”, plataforma para a Cultura do então candidato à Presidência da República Luiz

Inácio Lula da Silva, do PT, para a campanha eleitoral de 2002. 27 Nasceu em São Paulo,

fez graduação em Ciências Sociais (1994) e mestrado em Antropologia Social (1999),

ambos os cursos na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Sua dissertação de

mestrado, A Familiaridade com a Política: representação e prática na política, PPB –

Partido  Progressista  Brasileiro,  em  Porto  Alegre,  foi  orientada  por  Ruben  George

Oliven.  Em  2007,  realizou  o  curso  Economia  e  Cultura  e  Diplomacia  Cultural  e

Cooperação Iberoamerica, oferecido pela AECID. Atualmente, cursa o doutorado em

Museologia e Patrimônio na Unirio,  orientado por Marcio Rangel. 28 

26 Documento  O  Programa  Ibermuseus.  Disponível  em:  http://www.ibermuseus.org/instit/conheca-o-
programa-ibermuseus/. Acesso em 17/03/2016.
27 Disponível  no  site  da  Fundação  Perseu  Abramo:
http://novo.fpabramo.org.br/uploads/aimaginacaoaservicodobrasil.pdf. Acesso em 18/03/2016.
28 Informações  retiradas  da  Plataforma  Lattes:  http://lattes.cnpq.br/8755330523509810.  Acesso  em
17/03/2016. Não consta neste currículo o título de sua pesquisa de doutorado.
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A trajetória de José do Nascimento Júnior como gestor no campo dos museus se

iniciou durante o governo de Olívio Dutra, do PT, no estado do Rio Grande do Sul

(1999-2003).29 Foi convidado a compor a equipe da Secretaria Estadual de Cultura e

assumiu a direção do Museu Antropológico (Nascimento Jr, 2014: 13). Posteriormente,

José Nascimento acumulou, além da direção daquele museu, as funções de coordenador

do Sistema Estadual  de  Museus  e  de  Diretor  do  Memorial  do  Rio  Grande do Sul.

Conforme já citado, o Sistema Estadual de Museus do Rio Grande do Sul serviu de

base,  posteriormente,  para  a  constituição  do  Sistema  Brasileiro  de  Museus.  A

experiência à frente destes órgãos de governo é descrita por José Nascimento como de

bastante efervescência. Ressalta a realização de eventos do ICOM e do IPHAN, debates

sobre as noções então pouco consolidadas de Patrimônio Imaterial e Salvaguarda, bem

como a elaboração de uma carta sobre aspectos da política para museus que foi entregue

aos então candidatos à Presidência da República José Serra (PSDB) e Luiz Inácio Lula

da Silva (PT), bem como aos candidatos ao governo do estado do Rio Grande do Sul,

Tarso Genro (PT) e Germano Rigotto (PMDB) (Nascimento Jr, 2014: 14). 

Esta  experiência  possibilitou  que  acumulasse  capital  político.  Após  a  vitória

eleitoral, em 2002, de Luiz Inácio Lula da Silva, foi nomeado diretor do recém-criado

Demu  /  IPHAN,  que  daria  origem  posteriormente  ao  Ibram.  Neste  órgão  foram

colocadas em prática diversas propostas que surgem já no documento A imaginação a

serviço  do  Brasil,  especialmente  as  reunidas  no  tópico  “Direito  à  memória”.  30

Compõem  este  documento  elementos  como  a  participação  das  comunidades  como

protagonistas na preservação de sua memória e escrita de sua história, e a ênfase na

compreensão da “memória como cidadania cultural”. 31

Neste período, Mario Chagas passou a trabalhar também no Demu / IPHAN. Sua

longa trajetória dedicada à produção da categoria museologia social na academia e fora

dela nos permite concluir pela sua atuação na inscrição dos princípios da museologia

social nas políticas que estavam sendo implantadas pelo departamento. Teve ainda uma

atuação bastante expressiva promovendo a mediação entre propostas dos movimentos

sociais, organizações políticas de esquerda, moradores e organizações de periferias e

favelas e as políticas de governo. 

29 Em seu currículo Lattes, informa que é membro do Conselho Fiscal do ICOM desde 1995.
30 A imaginação a serviço do Brasil, 2002: 19.
31 A imaginação a serviço do Brasil, 2002: 20.
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Essa  atuação  se  apresenta  em  algumas  falas  de  Mario  Chagas.  Em  2003,

participou do seminário A memória das favelas, promovido pela ONG Viva Rio e pelo

Instituto de Estudos da Religião (ISER). Em sua fala, anuncia-se como “uma espécie de

colaborador, um amigo do CEASM [Centro de Estudos e Ações Solidárias da Maré, que

fundou o Museu da Maré].” (Chagas, 2004: 55), o que evidencia sua participação junto

àquela instituição. Anuncia também que esteve, no dia anterior, reunido em Brasília com

a Secretaria de Patrimônio, Museus e Artes Plásticas do Ministério da Cultura. Afirma

que  sua  participação  naquela  reunião  foi  muito  importante,  pois  pode  anunciar  a

realização  do  seminário  sobre  memória  nas  favelas,  afirmando  que  “se  estamos

pensando numa política de museus e de memória para o país, é conveniente saber que,

no momento, tem, no mínimo, uma contra-memória sendo pensada, organizada. E como

os poderes  públicos  olham para  isso,  como os  poderes  públicos  se  relacionam com

isso?” (Chagas, 2004: 55).

Esta fala de Mario Chagas revela muito do papel que buscou desempenhar no

Demu / IPHAN, promovendo mediações entre organizações da sociedade e agências de

governo. E estas mediações impactaram a produção de políticas de governo que, dentre

outros enfoques, tinham a museologia social como objeto central de suas ações. Além

disso,  como  será  visto  adiante,  em  2009,  Mário  Chagas  se  tornaria  o  diretor  do

Departamento de Processos Museais do recém-fundado Ibram, dentro do qual foi criada

a Coordenação de Museologia Social e Educação em Museus. Este fato revela a posição

de destaque que este agente alcançou na gestão das políticas para os museus e o lugar de

prestígio que foi possível construir para a museologia social a partir disso. Os agentes

propagadores da museologia social souberam torná-la o instrumento mais adequado a

dar consecução aos princípios elencados nas políticas para os museus naquele período. 

2.2.2 – A museologia social na nova institucionalidade dos museus brasileiros

Em 5 de novembro de 2004 foi instituído, através do decreto 5.264, o Sistema

Brasileiro de Museus. Suas finalidades eram:

I – a interação entre os museus, instituições afins e profissionais

ligados  ao  setor,  visando  ao  constante  aperfeiçoamento  da

utilização de recursos materiais e culturais;
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II  –  a  valorização,  registro  e  disseminação de conhecimentos

específicos no campo museológico;

III  – a gestão integrada e o desenvolvimento das instituições,

acervos e processos museológicos; e

IV –  o  desenvolvimento  das  ações  voltadas  para  as  áreas  de

aquisição  de  bens,  capacitação  de  recursos  humanos,

documentação,  pesquisa,  conservação,  restauração,

comunicação  e  difusão  entre  os  órgãos  e  entidades  públicas,

entidades  privadas  e  unidades  museológicas  que  integrem  o

Sistema.32

Além  de  “instituições”  e  “acervos”,  o  Sistema  incorpora  os  “processos

museológicos” como elementos cuja presença caracteriza as instituições como museus.

Abordando as “características das instituições museológicas”, o documento afirma que

um de seus componentes  é  “a disponibilização de acervos e  exposições  ao público,

propiciando a ampliação do campo de construção identitária,  a  percepção crítica da

realidade cultural brasileira, o estímulo à produção do conhecimento e à produção de

novas oportunidades de lazer.”33 

O terceiro item do mesmo parágrafo colabora para a percepção das matrizes que

informam a produção deste instrumento de gestão dos museus. Nele, afirma-se que as

instituições consideradas museológicas atuam na execução de “programas, projetos e

ações”  que  têm  como  mote  a  utilização  do  “patrimônio  cultural  como  recurso

educacional e de inclusão social.” 34 

O terceiro artigo incorpora, definitivamente, os formatos institucionais afins à

museologia  social  ao  instrumento  de  gestão  estabelecido  naquele  momento.  Ao

estabelecer as instituições que podem ser cadastradas no Sistema Brasileiro de Museus,

são elencadas “as organizações sociais,  os museus comunitários,  os ecomuseus e os

grupos  étnicos  e  culturais  que  mantenham  ou  estejam  desenvolvendo  projetos

32 Decreto 5.264 de 5 de novembro de 2004.
33 Decreto 5.264 de 5 de novembro de 2004.
34 Decreto 5.264 de 5 de novembro de 2004.
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museológicos.”  35 Estas instituições estão presentes igualmente no Comitê Gestor do

Sistema Brasileiro de Museus, contando com um representante.36

A representação dos ecomuseus e museus comunitários no Comitê Gestor do

Sistema Brasileiro de Museus foi instituída após demanda encaminhada pelo Ecomuseu

Comunitário de Santa Cruz, instituição que se localiza em Santa Cruz, bairro da Zona

Oeste da cidade do Rio de Janeiro. Este ecomuseu foi fundado em 1992 e instituído por

lei da cidade do Rio de Janeiro em 1º de setembro de 1995. Sua criação foi efeito do I

Encontro Internacional de Ecomuseus, realizado no Rio de Janeiro, do qual participaram

membros do Núcleo de Orientação e Pesquisa Histórica (NOPH), atuante naquele bairro

desde 1983. O contato dos membros do NOPH com ecomuseus de outros países durante

o encontro de 1992 despertou seu interesse por esta maneira de operar a museologia e

então se propuseram a fundar o museu. 37 Em 2004, durante dos debates sobre a criação

do  Sistema  Brasileiro  de  Museus,  a  instituição  enviou  carta  ao  IPHAN  na  qual

“reivindica  assento  e  voz  no  Conselho  do  Sistema  Brasileiro  de  Museus  para  os

ecomuseus  e  museus  comunitários,  já  que  os  demais  componentes  vinculam-se  às

estruturas de museus convencionais que se acham maciçamente representados.”  38 O

documento  enviado  ao  IPHAN  recebeu  apoio  de  diversas  instituições  de  ensino  e

profissionais  do  campo,  dentre  os  quais  se  destacam  Maria  Cristina  Bruno,  então

coordenadora  do  curso  de  especialização  em  Museologia  do  MAE/USP  e  Tereza

Scheiner  professora  da  Escola  de  Museologia  Unirio  e  consultora  permanente  do

Icofom LAM. 39

Ressalta-se que, no Sistema Brasileiro de Museus, a categoria museologia social

não é utilizada para descrever os formatos institucionais geralmente elencados como

parte do campo semântico que gravita em torno dela. Analisando as pessoas que apoiam

a iniciativa e, especialmente, as que não a apoiam explicitamente (destaca-se que não

assinam o  documento  pessoas  como  Mario  Chagas  ou  Mario  Moutinho,  apesar  da

autora da carta, Odalice Miranda Priosti, ser à época vice-presidente do Minom), pode-

se concluir  que o uso do termo museologia social  tem um acento político.  Ela será

35Decreto 5.264 de 5 de novembro de 2004.
36Decreto 5.264 de 5 de novembro de 2004.
37 Informações disponíveis em: http://www.quarteirao.com.br/quarteirao.html. Acesso em 16/03/2016. 
38 Carta  do  Ecomuseu  Comunitário  de  Santa  Cruz  ao  diretor  do  Demu  /  IPHAN.  Disponível  em:
http://www.abremc.com.br/cartaaoIPHAN.asp. Acesso em 16/03/2016.
39 Informações disponíveis em:  http://www.abremc.com.br/cartaaoIPHAN.asp. Acesso em: 16/03/2016.
Conforme apontado no capítulo anterior,  o  Icofom LAM concorria  com o Minom pela  operação  da
museologia.
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mobilizada ou não a depender do campo político e acadêmico a que se ligam os sujeitos

em questão.

Outro documento que produz definições sobre os museus é o Estatuto Brasileiro

de Museus, instituído em 2009. Nele, consta que sua abrangência se dá sobre:

as instituições sem fins lucrativos que conservam, investigam,

comunicam,  interpretam e  expõem,  para  fins  de  preservação,

estudo, pesquisa, educação, contemplação e turismo, conjuntos e

coleções de valor  histórico,  artístico,  científico,  técnico ou de

qualquer outra natureza cultural, abertas ao público, a serviço da

sociedade e de seu desenvolvimento.40

Mais adiante, no mesmo artigo, salienta que serão abrangidas por esta definição

de  museus,  com o  objetivo  de  enquadrar-se  nesta  lei,  “instituições  e  os  processos

museológicos voltados para o trabalho com o patrimônio cultural e o território visando

ao desenvolvimento cultural e socioeconômico e à participação das comunidades”. 41

A articulação e a organização dos instrumentos de gestão do campo dos museus

a partir da criação do DEMU / IPHAN levaram, seis anos depois, à criação do Instituto

Brasileiro de Museus (Ibram). A lei 11.906 de 20 de janeiro de 2009, que institui o

Ibram, também traz definições para as instituições museológicas. Nesta lei não constam

as referências explícitas aos museus comunitários e ecomuseus e no seu lugar entram as

“práticas sociais”, o que também indica um alargamento na noção de museu ali operada.

Assim, são elencados como instituições museológicas:

os centros culturais e de práticas sociais, colocadas a serviço da

sociedade  e  de  seu  desenvolvimento,  que  possuem acervos  e

exposições  abertas  ao  público,  com o objetivo de propiciar  a

ampliação do campo de possibilidades de construção identitária,

a percepção crítica da realidade cultural brasileira, o estímulo à

produção do conhecimento e à produção de novas oportunidades

de lazer. 42

40 Lei 11.904 de 11 de janeiro de 2009.
41 Lei 11.904 de 11 de janeiro de 2009.
42 Lei 11.906 de 20 de janeiro de 2009.
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Todos  estes  documentos  têm em comum a  prevalência  de  uma definição  de

museus ligada à posse e exibição de acervos e coleções. Entretanto, esta definição é ao

mesmo tempo colocada lado a lado com definições que procuram ampliar este espectro.

Este  esforço  por  alargar  a  definição  de  museus  é  coerente  com o movimento  que,

internacionalmente, desde pelo menos a década de 1970, como já abordado, fez com

que os museus fossem reinventados.  É preciso destacar que a institucionalização da

museologia  social  se  alimenta  deste  processo,  ao  mesmo tempo  em que  também o

alimenta.

Ainda assim, analisando as atribuições do Ibram, percebemos que os conteúdos

da  categoria  museologia  social  de  alguma  forma  reverberam  na  definição  do

instrumento  de  gestão  dos  museus  no  Brasil.  Entre  as  funções  do  instituto  está

“estimular, subsidiar e acompanhar o desenvolvimento de programas e projetos relativos

a  atividades  museológicas  que  respeitem  e  valorizem  o  patrimônio  cultural  de

comunidades  populares  e  tradicionais  de  acordo  com  suas  especificidades”.  43 As

comunidades populares e tradicionais, ou seja, o público central das ações propostas

pelos agentes mobilizados em torno da museologia social eram definidas como centrais

também nas ações do Ibram.

Foi  partir  da  criação  do  Ibram que  a  museologia  social  ganhou  um espaço

específico na política de governo. O instituto é composto por três departamentos – de

Processos Museais; de Difusão, Fomento e Economia dos Museus; de Planejamento e

Gestão Interna – e uma Coordenação Geral de Sistema de Informação Museal. Dentro

do  Departamento  de  Processos  Museais  (Depmus),  dirigido  por  Mario  Chagas  no

período entre 2009 e 2012, foi criada a Coordenação de Museologia Social e Educação

(Comuse). 44

A primeira  coordenadora  da  Comuse  foi  Marcele  Pereira  (2009  –  2012).

Graduada em História pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, tem mestrado

pelo Programa de Pós-graduação em Museologia e Patrimônio (PPG-PMUS) da Unirio,

onde desenvolveu pesquisa sobre educação em museus sob orientação de Mário Chagas.

Desde 2013 é professora de Museologia da Universidade Federal de Rondônia e cursa o

doutorado em Sociomuseologia na Universidade Lusófona, também sob orientação de

Mário Chagas. Observando sua trajetória, é reiterada uma vez mais a circulação destes

43 Lei 11.906 de 20 de janeiro de 2009.
44 As outras coordenações que compõem este departamento são: Coordenação de Pesquisa e Inovação
Museal,  Coordenação  de  Espaços  Museais,  Arquitetura  e  Expografia  e  Coordenação  de  Patrimônio
Museológico.
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acadêmicos entre o campo intelectual e o campo político. Eles estão, ao mesmo tempo,

produzindo e  gerindo políticas,  desenvolvendo pesquisas  que  alimentam o campo e

atuando como formadores de profissionais que atuarão nos museus.

Segundo Marcele, seu grande desafio à frente da Comuse foi não haver, mesmo

após tantos anos de debates e articulações, um consenso na área sobre o que seja a

museologia social, apontando para uma fragilidade conceitual:

é  uma  coisa  que  precisa  realmente  ser  bastante  difundida,

trabalhada. Conceitualmente, não se tem clareza do que significa

isso. Tem clareza de que prática seja essa, ou seja, trabalhar com

a  museologia  nesses  museus  de  favela,  museus  mais  sociais,

museus  mais  engajados  socialmente,  mas  não  se  tem  ainda

clareza  do  ponto  de  vista  conceitual  do  que  é  museologia

social.45

Marcele  considerava  a  criação  desta  coordenação  uma  “grande  inovação”.

Segundo seu ponto de vista, outras áreas ligadas à preservação, à gestão dos patrimônios

e  arquitetura  de  museus  eram  historicamente  contempladas  nos  organogramas  das

instituições que se dedicaram aos cuidados dos museus nas diversas esferas de governo.

Entretanto, a educação e os “museus sociais” costumavam se restringir a ações pontuais.

A criação da coordenação seria, então, segundo seu ponto de vista, a possibilidade de

instituir políticas mais sólidas para este setor. 46

 A primeira ação da Comuse foi criar e desenvolver o Programa Nacional de

Educação  em  Museus  e  o  Programa  Pontos  de  Memória.  O  primeiro  tinha  como

objetivo traçar diretrizes para as ações de educadores e profissionais dos museus na área

educacional, fortalecer  o  campo  profissional  e  garantir  condições  mínimas  para  a

realização das práticas educacionais nos museus e processos museais. 47 Já o segundo,

como será visto adiante, tinha como foco central ações e populações privilegiadas pela

perspectiva da museologia social. 

2.3 Operando a museologia social: o Programa Pontos de Memória

45 Pereira, 2012.
46 Todos os trechos do parágrafo foram retirados de Pereira, 2012.
47 Informações  disponíveis  no  portal  Plataforma de  diálogo para a construção de  um programa de
educação museal: http://pnem.museus.gov.br/. Acesso em 17/03/2016.
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O formato do Programa Pontos de Memória foi inspirado em outro programa de

governo,  o  Cultura  Viva,  do  qual  fazem parte  os  Pontos  de  Cultura,  e  tinha  como

objetivo reconhecer e valorizar iniciativas qualificadas como de “memória social”. 48 Na

definição dos objetivos do programa, são mobilizados alguns preceitos que reverberam

a museologia social. É o que se conclui ao observar que o programa contempla ações

que:

valorizam  o  protagonismo  comunitário  e  concebem  o  museu

como  instrumento  de  mudança  social  e  desenvolvimento

sustentável. Em estágio pleno de desenvolvimento, são capazes

de promover a melhoria da qualidade de vida da população e

fortalecer as tradições locais e os laços de pertencimento, além

de  impulsionar  o  turismo  e  a  economia  local,  contribuindo

positivamente na redução da pobreza e violência. 49

As ações dos dois programas – Pontos de Cultura e Pontos de Memória – trazem

ao debate a ideia de cidadania atrelada ao direito à memória. A concretização destes

princípios,  segundo  a  ótica  de  seus  gestores,  se  daria  através  da  apropriação  pelas

populações  locais  de  instrumentos  que  possibilitariam  a  construção  de  narrativas

próprias sobre suas identidades ou sobre seus passados, frequentemente sobre ambos.

Mario Chagas defendeu em entrevista dada em 2009 que “os Pontos de Memória

são  uma  especialização  dos  chamados  Pontos  de  Cultura”  (Chagas,  2009).  Suas

atividades  foram iniciadas  pelo Ibram, em parceria  com a Organização dos Estados

Ibero–americanos  (OEI),  além de  programas  de  governo,  como o  Cultura  Viva,  do

MinC e o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci/Ministério

da Justiça).50 Seu objetivo era atender a um quadro maior de populações e territórios,

48 Para uma análise sobre o programa Pontos de Cultura, ver LIMA, 2013.
49 “Programa Pontos de Memória”. Disponível em: www.museus.gov.br/programa-pontos-de-memoria/.
Acesso em 29/05/2013 às 15:23.
50 Instituído pela lei 11.530 de 24 de outubro de 2004, o Programa Nacional de Segurança Pública com
Cidadania (Pronasci) é “executado pela União, por meio da articulação dos órgãos federais, em regime de
cooperação  com  Estados,  Distrito  Federal  e  Municípios  e  com  a  participação  das  famílias  e  da
comunidade,  mediante  programas,  projetos  e  ações de  assistência  técnica  e  financeira  e  mobilização
social, visando à melhoria da segurança pública” (Lei 11.530 de 24 de outubro de 2004). Tinha entre seus
objetivos a ampliação “da presença do Estado em territórios com elevados índices de vulnerabilidade
social e criminal, por meio de ações multissetoriais de segurança, justiça e cidadania, combinando ações
repressivas qualificadas e ações sociais de segurança, para a superação da violência e redução dos crimes
letais  intencionais  contra  a  vida.”  Disponível  em  http://www.justica.gov.br/Acesso/acoes-e-
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definidos pelos operadores destas políticas como “os diferentes grupos sociais do Brasil

que não tiveram a oportunidade de narrar e expor suas próprias histórias, memórias e

patrimônios nos museus.”  51 Afirma também que já havia em diversas iniciativas dos

Pontos de Cultura uma propensão a abordar o tema da memória:  “a medida que os

Pontos de Cultura foram criados nós passamos a observar ali um trabalho de memória.

Alguns deles se especializaram e se transformaram em Pontos de Memória, porque o

foco de trabalho estava exatamente na memória” (Chagas, 2009).

Na proposta dos Pontos de Cultura, o trabalho com a memória era alimentado

pela intenção de possibilitar a produção de novas narrativas sobre os grupos atendidos

pelo programa. Segundo Célio Turino, idealizador dos Pontos de Cultura, 

a grande fronteira da luta de classes, e aí dessa disputa de poder,

está  na  conquista  do  direito  à  narrativa.  Quem  consegue

apresentar sua versão tem condições de se legitimar enquanto

poder.  Isso eu percebi  no meu trabalho como historiador,  em

museus. Sempre há uma disputa pelo direito à fala, e pelo não

direito à fala. E isso não no Brasil só, no mundo todo. Eu diria

que o que a gente fez com o Ponto de Cultura tem muito por

base essa percepção. (Turino, 2009)

 Os  Pontos  de  Cultura,  que  foram  posteriormente  integrados  ao  Programa

Nacional  de  Cultura,  Educação  e  Cidadania  –  Cultura  Viva,  foram instituídos  pela

Portaria 156, de 6 de julho de 2004. Tinha como objetivo “promover o acesso aos meios

de fruição,  produção e  difusão cultural,  assim como potencializar  energias  sociais  e

culturais,  visando  à  construção  de  novos  valores  de  cooperação  e  solidariedade”,

estimulando “a exploração, o uso e a apropriação dos códigos, linguagens artísticas e

espaços públicos e privados que possam ser disponibilizados para a ação cultural.” 52

Também é através  desta  portaria  que se estabelece  o edital  público  como forma de

seleção das atividades que serão apoiadas, formato que foi aplicado ao Programa Pontos

de Memória a partir do segundo ano de sua execução. 

programas/programa-2070-2013-seguranca-publica-com-cidadania. Acesso em 18/03/2016.
51 “Programa  Pontos  de  Memória”.  Disponível  em  http://www.museus.gov.br/programa-pontos-de-
memoria. Acesso em 24/06/2010.
52 Todos os trechos do parágrafo foram retirados da Portaria Ministério da Cultura 156 de 6 de julho de
2004.  Disponível  em:  http://www.cultura.gov.br/documents/10883/12916/portaria-156-de-
2004.pdf/2389bd2c-52f9-409f-9309-04e8890e0946. Acesso em 18/03/2016.
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Para  além  dos  dispositivos  formais  que  podemos  apreender  da  leitura  da

portaria, é importante perceber a criação dos Pontos de Cultura como um ato político de

grupos posicionados e que disputavam recursos e discursos com outros setores da vida

cultural brasileira. Na página na internet do Programa Cultura Viva, do qual os Pontos

de Cultura fazem parte, as instituições por ele apoiadas são definidas como “entidades

reconhecidas e apoiadas financeira e institucionalmente pelo Ministério da Cultura que

desenvolvem ações de impacto sociocultural em suas comunidades”  53. Esta pode ser

complementada pela definição do ex-ministro da Cultura Gilberto Gil, para quem “O

Ponto de Cultura é uma espécie de ‘do-in’ antropológico, massageando pontos vitais,

mas momentaneamente desprezados ou adormecidos, do corpo cultural do País.” 54

Podemos ver esse posicionamento político apresentado de forma mais explícita

no livro escrito pelo criador dos Pontos de Cultura, Célio Turino. Mestre em História

pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) foi secretário municipal de Cultura

da cidade de Campinas de 1990 a 1992 e esteve à frente da Secretaria de Cidadania

Cultural do Ministério da Cultura de 2004 a 2010. Era filiado ao Partido Comunista do

Brasil (PCdoB) no período em que esteve no Ministério da Cultura. Nas eleições de

2010, desligou-se da Secretaria de Cidadania Cultural para concorrer a uma vaga de

deputado federal pelo estado de São Paulo, mas não se elegeu.55 

Em 2009, Célio Turino escreveu o livro Pontos de Cultura – o Brasil debaixo

para cima (2009). O texto de abertura foi escrito por Emir Sader. 56 Afirma que:

Um empresário escreveu um artigo para um jornal carioca em

plena  década  passada,  saudando  que,  na  sua  opinião,  “eles

passaram a definir  o  tipo  de cultura que se faz  no país”.  A

retirada do Estado do fomento, da criação e do acesso à cultura

53 Disponível em: www.cultura.gov.br/culturaviva/ponto-de-cultura/, acesso em 16/10/2011.
54 Disponível  em:  www.cultura.gov.br/culturaviva/ponto-de-cultura/,  acesso  em  16/10/2011.  Para  a
construção das políticas culturais sob a perspectiva do “do-in antropológico” produzida por Gilberto Gil,
ver: Dias, 2014.
55 Célio Turino desligou-se do PCdoB após as eleições, passando pelo PT e pela Rede Sustentabilidade.
Desde 2015 participa do movimento político Raiz. 
56 Emir  Sader fez  graduação (1965) e  mestrado (1968) em Filosofia  e  doutorado (1990) em Ciência
Política, todos na Universidade de São Paulo (USP). No mestrado, realizou pesquisa que deu origem à
dissertação Estado e Política em Marx, orientado por Rui Fausto (1968) e no doutorado defendeu a tese
Crise hegemônica e sua ideologia: teorias do Estado brasileiro durante o Regime Militar, orientado por
Francisco Weffort  (Sader,  1990).  É professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ),
instituição na qual  coordena o Laboratório de Políticas  Públicas.  Informações  retiradas  do Currículo
Lattes do acadêmico, disponível em: http://lattes.cnpq.br/9842639095480827. Acesso em 18/03/2016.
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deixou nas mãos dos empresários privados o poder de destinar

os recursos – que deveriam pagar com impostos ao Estado –

conforme seus critérios e conveniências (Sader, 2009: 7).

Emir  Sader  é  um  acadêmico  identificado  ao  governo  do  Partido  dos

Trabalhadores (PT), durante o qual o programa foi gerado. Na apresentação ao livro de

Célio Turino, reverberava uma visão corriqueira nos discursos produzidos recentemente

sobre políticas culturais no Brasil, que aplica sentidos negativos às políticas culturais

estabelecidas  na  década  anterior,  identificada  ao  governo  do  Partido  da  Social-

Democracia Brasileira (PSDB). Segundo este ponto de vista, esta experiência teria sido

de total ingerência do mercado nas políticas para a cultura do governo federal. 

Em tese de doutorado que estuda a articulação da ideia de políticas culturais no

Brasil entre 1985 e 2013, Caio Gonçalves Dias (2014) analisa a gestão de Francisco

Weffort, ministro da Cultura durante os dois mandatos de Fernando Henrique Cardoso

(1995-1998 e 1999-2002). 57 Dias define a estratégia do ministério à época como de

associação  do Estado  “à  iniciativa  privada,  especialmente  para  o  financiamento  via

incentivo fiscal combinada com a interferência mínima do Estado no mercado cultural

como regulador” (Dias, 2014: 122). É em contraposição a esta marca do ministério da

Cultura no período dirigido pelo PSDB que serão articuladas as retóricas das políticas

para a cultura no governo PT.

Segundo  o  ponto  de  vista  de  Emir  Sader,  a  consequência  mais  direta  da

estratégia  do  PSDB  para  o  campo  da  Cultura  seria  a  desvalorização  das  culturas

populares e sua massificação diante da produção cultural de mercado:

O Brasil foi reconstruído no imaginário nacional pela televisão.

A cultura foi vítima de visões redutivas, a três ou quatro cenários

dos bairros chiques de São Paulo e Rio de Janeiro, mais algumas

cenas  de  um  país  folclórico,  para  exportação.  Consolidou-se

57 Francisco Weffort, orientador da tese de doutorado de Emir Sader, defendida em 1990, é “professor de
ciência política na Faculdade de Filosofia Letras e Ciências Humanas da USP, foi o Ministro da Cultura
durante todo o governo de Fernando Henrique Cardoso. Doutorou-se em 1968 com a tese “Populismo e
Classes Populares”, sob orientação de Paula Beiguelman. Seus temas de pesquisa giram em torno da
teoria do Estado, do populismo, do sindicalismo e do comportamento político. Foi presidente da Anpocs e
do  Conselho  Superior  de  Ciências  Sociais  da  FLACSO  (Faculdade  Latino-americana  de  Ciências
Sociais). Um dos fundadores do PT, Weffort se desfiliou do partido exatamente em 1995, quando assumiu
o MinC do governo PSDB.” (Dias, 2014: 115)
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assim a ausência do povo brasileiro na história e no imaginário

nacional (Sader, 2009: 7).

Emir  Sader  prossegue  construindo  a  contraposição  às  políticas  do  partido

antecessor ao PT exaltando os Pontos de Cultura. Faz uma analogia com outro programa

do governo PT, que, pelo lugar de relevância que ocupa na narrativa produzida sobre

este governo, revela a importância e a significação atribuída pelo autor àquela ação: “os

Pontos de Cultura são o bolsa família das identidades, dos valores, dos significados e da

imaginação criativa dos que são a maioria, mas tinham se tornado a minoria silenciada”

(Sader, 2009: 7).

Por meio do edital 01, de 27 de julho de 2004, da Secretaria de Programas e

Projetos Culturais do MinC, foram selecionadas propostas culturais para serem apoiadas

pelos  Pontos  de  Cultura,  recebendo  recursos  financeiros. 58 Diversas  organizações

políticas, ONGs e instituições com diferentes perfis de atuação no campo da cultura

foram contempladas por este edital.  59 Entre elas estava o Centro de Estudos e Ações

Solidárias  da  Maré  (CEASM),  com  o  projeto  do  Museu  da  Maré:  Identidade  e

Cultura.60 O CEASM foi  fundado  em 1997  por  um grupo  de  moradores  da  Maré,

subúrbio da cidade do Rio de Janeiro. Estrutura-se a partir de três redes: de Educação,

de Comunicação e de Cultura. Dentro da Rede de Cultura, se localiza a Rede Memória e

seu trabalho deu origem ao Arquivo Dona Orosina Vieira, fundado em 26 de abril de

2002. Em 2003, foi fundada a Casa de Cultura da Maré no espaço onde hoje funciona o

58 Não encontrei a publicação deste edital no Diário Oficial da União nem no portal do Programa Cultura
Viva  na  internet  (http://www.cultura.gov.br/culturaviva/ponto-de-cultura/apresentacao).  Fiz  buscas  nos
jornais do Diário Oficial  da União publicados entre os dias 20 de julho e 30 de outubro de 2004. A
primeira referência a este edital está na publicação do resultado do mesmo, em 20 de setembro de 2004.
Vale alertar que esta publicação está na seção da Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura e não
da  Secretaria  de  Programas  e  Projetos  Culturais.  A  publicação  dos  resultados  do  edital  recebeu
retificações em 14, 20 e 25 de outubro de 2004. Informações retiradas de Diário Oficial da União, seção
3, nº 181 de 20 de setembro de 2004, pp. 7-12; Diário Oficial da União, seção 3, nº198 de 14 de outubro
de 2004, pp. 9-13; Diário Oficial da União, seção 3, nº 202 de 20 de outubro de 2004, pp. 9-14; Diário
Oficial da União, seção 3, nº 205 de 25 de outubro de 2004, pp. 11-12. 
59 Para evidenciar a diversidade do perfil das instituições atendidas pelos Pontos de Cultura e também seu
caráter político destaco que dentre as instituições contempladas por este edital estão organizações como a
União Nacional dos Estudantes (UNE), a Central Única dos Trabalhadores (CUT), o Centro de Teatro do
Oprimido (CTO),  a  Associação Nacional Agrícola (ANCA),  ligada ao Movimento dos Trabalhadores
Rurais Sem-Terra (MST), assim como grupos culturais como o Instituto Tá na Rua, o Grupo Nós do
Morro, o Grupo Cultural Jongo da Serrinha, a Fundação Pierre Verger, a ONG Viva Rio. Diário Oficial da
União, seção 3, nº 202 de 20 de outubro de 2004, pp. 9-14. 
60 Diário Oficial da União, seção 3, nº 202 de 20 de outubro de 2004: 13.
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museu.  A fundação  do  Museu  da  Maré  é,  portanto,  resultado  de  um  histórico  de

acúmulo de acervo e trabalho de registro das memórias dos moradores locais. 61 

O  Museu  foi  inaugurado  com  um  evento  em  8  de  maio  de  2006,  ao  qual

compareceu Gilberto Gil, à época ministro da Cultura. O jornal O Globo noticiou que o

ministro  “destacou  a  importância  da  iniciativa  como  uma  forma  de  melhorar  a

autoestima dos moradores e gerar um envolvimento da comunidade com as questões

sociais e de cidadania.” 62  

Bianca Freire-Medeiros analisa a repercussão da criação deste museu, utilizando

o texto O museu do PT na favela publicado no blog Nominimo e as respostas enviadas

por  leitores  (2006:  60).  O autor  do  blog  faz  críticas  à  fundação do museu  por  ser

supostamente atrelado àquele partido e questiona o pioneirismo do empreendimento,

afirmando que o primeiro museu em favela teria sido o da Providência.  63 Vale atentar

para as respostas aos comentários, que, segundo Freire-Medeiros, 

em  sua  absoluta  maioria,  ignoraram  o  argumento  central  de

[Xico] Vargas, isto é, se recusaram a discutir que museu merecia

o título de originalidade ou qual era o mais eficiente em suas

estratégias de exposição. O tema em torno do qual gravitaram,

com menos ou mais indignação, para criticar ou para defender,

foi o da legitimidade da favela como patrimônio: “esse negócio

de glamourizar favelas,  em vez de promover sua extinção via

remoções ou reurbanização, levou o Rio à situação que se vê

hoje”,  resumiu  um  dos  leitores.  Outro  se  perguntava:  “Que

lembranças  terríveis  são  essas  que  as  pessoas  querem  tanto

guardar na memória? Morar em palafitas, sem rede de esgoto e

inúmeras  dificuldades  enfrentadas.  (...)  Com  a  insegurança

predominante nas favelas, quem irá visitar esse museu?”. Ambas

as  iniciativas  eram  vistas  pela  maioria  como  tributárias  da

apologia  da  favelização,  do  “favela  is  beautiful”,  que  vêm

transformando  o  Rio  de  Janeiro  em  uma  “Nova  Bombaim”.

Quando um leitor se expressou a favor da iniciativa da Maré
61 Para uma reflexão sobre a atuação do CEASM e seu histórico de atividades, ver: Silva, 2006 e Costa,
2010.
62 Gilberto Gil inaugura museu na Maré. Disponível em www.oglobo.com. Acesso em 10/01/2014.
63 Sobre os debates em torno do pioneirismo destes museus, ver: Freire-Medeiros, 2006.

113



(ninguém  defendeu  o  Museu  Aberto  da  Providência),  foi

acusado de defender “uma região geograficamente absurda” que

“está sufocando a cidade”. (Freire-Medeiros, 2006: 60-61)

Ao  apresentar  estes  comentários,  a  autora  pretende  demonstrar  como  a

associação  das  favelas  aos  museus  opera  um  “choque  cognitivo”,  provocado  pela

percepção consolidada de que favela e cidade são mundos apartados entre si (Freire-

Medeiros, 2006: 61). Trazer estes debates para a reflexão aqui proposta cumpre o papel

de demonstrar que não houve apenas percepções positivas sobre a criação do Museu da

Maré. Os sentidos desta experiência eram – e ainda são – cotidianamente disputados no

espaço público.

O Museu da Maré opera uma interseção entre os Pontos de Cultura e os Pontos

de Memória, que surgiu três anos após sua fundação. Sua existência se deve em muito

ao financiamento recebido do governo federal por meio dos Pontos de Cultura e seu

objetivo central de institucionalizar em um museu as memórias produzidas nas favelas

inspiraria a criação dos Pontos de Memória. 

Para a primeira coordenadora da Coordenação de Museologia Social e Educação

em Museus (Comuse) do Ibram, Marcele Pereira, foi a partir da experiência dos museus

em favela que a categoria museologia social e sua percepção como cidadania e direito se

consolidaram no léxico das políticas de governo direcionadas ao direito à memória das

populações pobres. 

Afirma  Marcele  que  a  prática  organizada  em torno  na  categoria  museologia

social foi definida especialmente a partir da experiência com os museus em favela: “o

museu de favela, que é o Museu da Maré especificamente, (...) é a grande experiência

motivadora  desse  processo  da  museologia  social  no  Brasil,  na  forma  que  a  gente

acredita” (Pereira, 2012).

Houve  experiências  anteriores  na  cidade  do  Rio  de  Janeiro,  que  a  própria

Marcele  elenca em sua entrevista,  que se aproximam dos postulados da museologia

social,  como o já referido Ecomuseu Comunitário de Santa Cruz.  Entretanto,  para a

gestora,  apenas  quando o museu é  instalado em uma favela  ocorre  a  produção dos

deslocamentos necessários a uma desejada crítica da museologia tradicional. Para ela,

esta “é uma museologia que pode surgir dentro de uma favela”, arrastando o museu,

instituição  “sacralizada”,  carregada  “de  um  estigma  de  poder,  de  uma  áurea  de
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sabedoria e conhecimento” para o interior “de uma comunidade de pessoas pobres, de

alta violência, de problemas gigantescos, convivendo com palafitas ainda.” 64

Pode-se  perceber  nesta  fala  certa  curiosidade  e  fascínio  pelas  favelas,

produzindo uma aplicação do que  Grynszpan e  Pandolfi  (2007) classificaram como

“sedução da favela”. Segundo os autores

Hoje, como antes, a curiosidade pelas favelas é alimentada em

grande parte  pela  percepção corrente  que  se  tem delas  como

áreas  concentradoras  de  pobreza,  de  miséria,  à  margem  dos

regulamentos da cidade formal, desprovidas de acesso a serviços

básicos,  o  que  se  reflete  nas  construções  e  nas  formas  de

apropriação  do  espaço,  constituindo  universos  cultural  e

socialmente  singulares,  excepcionais,  exóticos.  (Grynszpan  e

Pandolfi, 2007: 87)

Pode-se  concluir,  portanto,  que,  na  consolidação  da  museologia  social  nas

políticas para os museus opera uma associação entre “sedução da memória” e “sedução

da favela”. 

Na instalação dos primeiros Pontos de Memória, diferentemente do que ocorria

com os Pontos de Cultura, não se tratava de incentivar grupos culturais com histórico de

atuação anterior à ação. O objetivo central era fomentar o nascimento desses grupos.

Nesse sentido, a partir da criação do Ponto de Memória iniciava-se, na localidade, um

processo de busca pelo registro e sistematização da memória dos grupos escolhidos.

Descobrir e reconhecer suas memórias seriam os primeiros passos para valorizar suas

identidades e culturas.

Doze locais foram indicados pelos gestores do Pronasci para receber um Ponto

de Memória na primeira experiência, realizada em 2009: Comunidade da Terra Firme,

em  Belém/PA;  Comunidade  do  Taquaril,  em  Belo  Horizonte/MG;  Comunidade  da

Estrutural,  em  Brasília/DF;  Comunidade  do  Sítio  Cercado,  em  Curitiba/PR;

Comunidade Grande Bom Jardim,  em Fortaleza/CE; Comunidade do Jacintinho,  em

Maceió/AL; Comunidade da Lomba do Pinheiro, em Porto Alegre/RS; Comunidade do

Coque,  em  Recife/PE;  Pavão-Pavãozinho  e  Cantagalo,  no  Rio  de  Janeiro/RJ;

64 Todos os trechos do parágrafo foram retirados de: Pereira, 2012.
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Brasilândia, em São Paulo/SP; Beiru, em Salvador/BA e Comunidade do São Pedro, em

Vitória/ES.

Dois anos mais tarde, o universo de ações desenvolvidas a partir do Programa

Pontos de Memória foi ampliado. Através do Edital 9, de 13 de outubro de 2011, foram

escolhidas  para  receber  recursos  150  iniciativas  no  Brasil  e  18  do  exterior. 65 As

iniciativas indicadas para participar  da primeira  edição dos Pontos  de Memória não

receberam mais recursos do Programa. Porém, continuaram fazendo parte da rede de

iniciativas em memória social  que compõem o Programa Pontos de Memória e são

intitulados “Pontos de Memória Pioneiros”. 66

Tanto o programa Pontos de Cultura quanto o Pontos de Memória definiam para

sua  ação  uma  população  específica.  Proponho  compreender  a  delimitação  desta

população elaborada pelos programas em análise a partir de reflexões elaboradas por

Luiz Fernando Dias Duarte (2001). Analisando trabalhos que refletiam sobre o tema da

mediação, o autor afirma a 

presença marcante  [naquelas  análises]  de um ‘grande divisor’

(não um grande divisor externo, mas um grande divisor interno,

intraocidente),  que  perpassa  diferentes  categorias:  erudito  e

popular,  individualista  e  hierárquico,  Zona Sul  e  Zona Norte,

grande tradição e pequena tradição,  cidade e  sertão,  asfalto  e

morro. (Duarte, 2001:129)

Entendo  que  há  o  acionamento  de  uma  grande  divisão  para  a  produção  da

população  atendida  pelos  dois  programas,  que  coloca  de  um lado  o  Estado  e  sua

possibilidade de acesso a recursos e do outro lado aqueles que, não tendo acesso nem a

um nem a outro, devem ser atendidos pelas políticas de governo. Essa grande divisão

justificaria a ação do governo de se tornar elemento de mediação entre os excluídos e os

recursos que lhes dariam acesso aos direitos culturais. O acionamento desta divisão,

bem como os mecanismos desenvolvidos para superá-la, não são algo novo na produção

das  políticas  de  governo.  Entretanto,  é  novo  seu  uso  para  a  injeção  de  recursos

financeiros diretamente nas ações que têm a cultura e a memória destas populações

como objeto.

65 Disponível em: http://www.museus.gov.br/wp-content/uploads/2011/10/Edital-Pontos-de-Memoria.pdf.
Acesso em 18/03/2016.
66 Disponível em: http://www.museus.gov.br/tag/pontos-de-memoria/. Acesso em 18/03/2016.
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A definição  da  população  atendida  pelos  dois  programas  de  governo  aqui

analisados  deve  ser  problematizada.  Uma  vez  divididos  em  partes  distintas  –  o

“Estado”,  portador  dos  recursos  e  dos  instrumentos  de  acesso  aos  direitos,  e  os

excluídos,  impossibilitados de acessar  estes mesmos instrumentos  – seria  necessário

instituir  os  mecanismos  que  os  aproximassem.  Então,  foram  criados  processos  de

mediação entre governo e excluídos por meio de políticas de governo. Cabe entender as

maneiras de operar estas políticas de governo e seus instrumentos para compreender sua

efetivação.

Na portaria 156, de 6 de julho de 2004, afirma-se que os Pontos de Cultura são

destinados “a  populações  de  baixa  renda;  estudantes  da  rede  básica  de  ensino;

comunidades indígenas, rurais e quilombolas; agentes culturais, artistas, professores e

militantes que desenvolvem ações no combate à exclusão social e cultural.” 67 

Entretanto,  pelas  regras  do  edital  dos  Pontos  de  Cultura,  os  convênios  eram

realizados  apenas  com instituições,  pessoas  jurídicas  formalizadas.  No momento  de

firmar  o  convênio  com o  MinC,  essa  condição  deveria  ser  comprovada  através  da

apresentação de  documentos  como cartão  do  Cadastro  Nacional  de Pessoa  Jurídica,

termo  de  posse  da  diretoria  da  instituição  e  comprovante  de  endereço.  68 Estas

condições,  de  início,  selecionam  os  grupos  que  serão  atendidos  pelo  programa,

restringindo-os  àqueles  com  algum  nível  de  conhecimento  sobre  a  burocracia,

imprescindível nas relações estabelecidas com o governo.

 Analisando  algumas  das  instituições  contempladas  nos  dois  programas,

percebemos que se tratam de organizações há muito inseridas no campo político e, por

isso, habituadas à operação destes instrumentos. Dentre os contemplados pelos Pontos

de Cultura, havia instituições como a União Nacional dos Estudantes, através do projeto

dos  Centros  Universitários  de  Cultura  e  Arte  (CUCA da  UNE),  o  Movimento  dos

Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST), através da Rede Cultural da Terra, o Centro de

Estudos e Ações Solidárias da Maré (CEASM), através do projeto Museu da Maré. 

67 Portaria  Ministério  da  Cultura  156  de  6  de  julho  de  2004.  Disponível  em:
http://www.cultura.gov.br/documents/10883/12916/portaria-156-de-2004.pdf/2389bd2c-52f9-409f-9309-
04e8890e0946.  Acesso em 18/03/2016. A portaria  82 de 18 de maio de 2005 alterou esta  definição,
conforme consta no artigo 4º:  “O Programa CULTURA VIVA se destina à população de baixa renda;
estudantes  da  rede  básica  de  ensino;  comunidades  indígenas,  rurais,  quilombolas  e  gays,  lésbicas,
transgêneros e bissexuais; agentes culturais, artistas, professores e militantes que desenvolvem ações no
combate à exclusão social e cultural.” Entretanto, para a finalidade desta pesquisa, interessa a definição
estabelecia pela primeira portaria, que regia o edital que selecionou o CEASM para constituir o Museu da
Maré. 
68  Conforme consta do Diário Oficial da União de 20 de setembro de 2004, seção 3, nº 181, p. 8.
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A população a que se refere o texto que funda o programa Pontos de Cultura era

na  realidade  o  público-alvo  das  ações  destas  instituições.  Portanto,  as  instituições

deveriam operar como mediadoras entre os excluídos e o Estado, fazendo chegar até os

primeiros  os  recursos  do  segundo.  Considero,  como Luiz  Fernando  Duarte,  que  “a

relação entre as duas metades do ‘grande divisor’ é sempre hierárquica, uma superior

em relação à outra. Elas nunca têm relação de igualdade, em nenhuma circunstância das

situações históricas de nossa cultura” (Duarte, 2001: 131). 

Por diversas razões,  entretanto,  com o avançar  da execução do programa, os

Pontos de Cultura vão se tornando autônomos em relação ao público que a princípio

representavam. Eles mesmos vão se produzindo como a população objeto da política de

governo.  A percepção  desta  autonomização  como  possibilidade  de  disputa  política

alimenta a formação de instâncias como o Fórum Nacional dos Pontos de Cultura e o

Conselho Nacional dos Pontos de Cultura.

O Fórum Nacional dos Pontos de Cultura foi criado em 2007 durante o evento

Teia, um encontro dos Pontos de Cultura promovido pelo Ministério da Cultura com

patrocínio das empresas Petrobras e Fiat  na cidade de Belo Horizonte (Lima, 2013:

135). Segundo o documento elaborado para subsidiar as discussões do Fórum, ele foi

criado, pois “o Cultura Viva possui muitos méritos em sua concepção, mas tem grandes

problemas na operacionalização.” 69 

Com a  criação  da  Comissão  Nacional  dos  Pontos  de  Cultura,  decorrente  da

realização do Fórum, composta por representantes dos Pontos de Cultura divididos por

segmentos, se constituía um espaço de pressão política sobre as agências de governo. A

ação desta comissão tinha como preocupação central as práticas do programa que, no

entender daqueles que protagonizavam o movimento dos Pontos de Cultura, deixava a

desejar. Esta interpretação se confirma com a leitura da frase que encerra a carta Viva a

Cultura!,  apresentada naquele evento: “entendemos que os Pontos de Cultura,  como

movimento social em processo de organização, devem assumir de forma protagônica

(sic) a luta por sua continuidade.”70 Garantir a continuidade do programa era também

garantir  que as instituições  ali  representadas continuassem acessando os recursos do

Estado que aquela política de governo possibilitava. 

69 Documento Fórum Nacional dos Pontos de Cultura, mimeo, novembro de 2007.
70 Documento  Viva a Cultura!, mimeo, 28 de agosto de 2007. Deborah Rebello Lima faz uma análise
sobre a constituição de um movimento social dos pontos de cultura em: Lima, 2013: 142-143.
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Já no programa Pontos  de Memória,  a  relação era  estabelecida  com pessoas

físicas, através de contrato firmado com a OEI, instituição responsável pela operação

dos recursos financeiros do programa. Ainda assim, o recurso deveria ser aplicado em

projeto  institucional,  o  que  permite  aproximar  as  duas  reflexões.  Opera  aqui  outro

sentido  de  representação:  um  indivíduo,  ligado  a  uma  comunidade  atuaria  como

interlocutor entre a população excluída e o Estado. Isto faria dele porta-voz autorizado a

falar  em nome  de  toda  a  comunidade,  ainda  que,  em alguns  casos,  pudesse  haver

conflito entre comunidade e representante.

A análise sobre as relações que se estabeleceram entre indivíduos, instituições e

agências de governo para o acesso a recursos financeiros demonstra a maneira de operar

as  políticas  culturais  e  de memória.  Conceitos  e  diretrizes  estabelecidos  em fóruns,

conferências, leis e programas de governo se efetivam por meio destas práticas descritas

acima.

As políticas de memória desenvolvidas no Brasil a partir de 2003 transformaram

a museologia social em objeto de política de governo e abriram uma nova possibilidade

de acesso dos agentes das favelas a recursos do Estado. Além disso, possibilitaram a

emergência de projetos que disputam a significação das memórias daqueles grupos, bem

como dos territórios em que são produzidas.

Compreendidos os caminhos conceituais e políticos que, no âmbito das políticas

de governo, permitiram a emergência destes museus, passaremos agora à análise sobre

como os sujeitos organizados em torno no Museu de Favela operaram a memória como

recurso nas relações que estabeleceram com o governo.
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Capítulo 3
Agenciamentos da memória no Pavão-Pavãozinho e Cantagalo

O surgimento  do  Museu de  Favela  (MUF),  com o formato  que  adquiriu,  se

deveu em muito às possibilidades de articulação que foram abertas com a consolidação

da  museologia  social  no  campo  acadêmico  e  no  campo  político.  Além  disso,  a

articulação dos moradores em razão das ações sociais do Programa de Aceleração do

Crescimento  no  Pavão-Pavãozinho e  Cantagalo  concorreu  de  forma  decisiva  para  a

instalação do MUF. 

Foi  a  partir  do  campo  de  possibilidades  aberto  pelo  cruzamento  de  ações

governamentais desenvolvidas naquele território que os moradores envolvidos com a

criação e manutenção do MUF produziram suas estratégias para relacionar-se com o

governo através de agenciamentos da memória, ou seja, utilizando-se da memória como

capital para movimentar estas relações. Estes agenciamentos não se limitaram a acionar

o  governo,  mas  também  a  iniciativa  privada,  bem  como  foram  utilizados  para  se

aproximar de moradores das duas favelas que não participavam diretamente da gestão

do museu.

Entendo que a possibilidade de utilizar a memória como capital  nas relações

estabelecidas pelo MUF está colocada em um quadro mais complexo. Sujeitos diversos,

mobilizados no campo político, se utilizaram da memória como capital em suas disputas

e assim produziram o léxico que permite novas mobilizações que articulam política e

memória. Elucidar as ações do MUF passa, assim, por compreender como a memória se

tornou recurso legítimo no agenciamento de demandas por direito e reconhecimento

naquela localidade. 

3.1 Apontamentos sobre a memória como capital nas relações políticas

O aparecimento da memória como capital  no campo político está atrelado às

formas  contemporâneas  de  lidar  com  traumas  coletivos  e  com  o  afloramento  de
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ressentimentos.1 O  questionamento  e  a  reflexão  sobre  os  usos  do  passado  no  jogo

político do presente serviram de mote para a produção de vasta literatura sobre o tema.

Jacy Alves de Seixas, refletindo sobre a atualidade da memória “que não cessa

de irromper, em escala internacional, pelos poros e cicatrizes sociais” (Seixas, 2004: 37)

destaca algumas questões que surgem do estudo das relações entre história e memória.

Faz um apanhado do uso da noção de memória entre os gregos do período clássico, dos

quais o mundo contemporâneo herdou a percepção da memória como conhecimento:

A oposição entre memória e história, no entanto, é construída

sem que  haja  ruptura  efetiva  com a  tradição  aristotélica  que

entende  a  memória  (ou  melhor,  a  reminiscência,  o  ato  de

lembrar),  sobretudo  em  sua  função  cognitiva,  como

conhecimento do passado. (Seixas, 2004: 39)

A autora fala de uma memória cujo caráter involuntário está encapsulado em

projetos  de  poder  e  ação  política.  Segundo  Seixas,  nas  análises  “ressaltam-se  os

empreendimentos  deliberados  de  reconstrução  empreendidos  pela  memória,  que

responde por via de regra a demandas e interesses políticos precisos.” (Seixas, 2004:41).

É justamente sobre este tipo de empreendimento que a análise aqui proposta se detém.

Isto porque, justamente como assinala Seixas, os empreendimentos em tela nesta tese

partem do suposto de que

 

Reformar  o  passado  em  função  do  presente  via  gestão  das

memórias  significa,  antes  de  mais  nada,  controlar  a

materialidade em que a memória se expressa (das relíquias aos

monumentos,  aos  arquivos,  símbolos,  rituais,  datas,

1Pierre  Ansart  desenvolveu  análise  sobre  o  “ressentimento”  no  texto  “História  e  memória  dos
ressentimentos” (Ansart, 2004). Seu trabalho é dividido em três partes. Primeiramente, coloca em debate
definições  de  “ressentimento”,  partindo para  a  análise da  implicação deste na história  e,  finalmente,
reflete sobre a memória dos ressentimentos. Para o autor, “essas três questões levantam um problema
central, o das relações entre os afetos e o político, entre os sujeitos individuais em sua afetividade e as
práticas sociais e políticas.” (Ansart, 2004: 15). David Konstan também refletiu sobre este termo no texto
“Ressentimento – história de uma emoção” (Konstan, 2004), procurando “determinar se a noção moderna
de ressentimento possui um equivalente no vocabulário moral ou emocional do grego ou latim clássicos.”
(Konstan, 2004: 59).
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comemorações...).  Noção de que a memória torna poderoso(s)

aquele(s) que a gere(m) e controla(m). (Seixas, 2004: 42)

Na França, temas sensíveis emergiram na cena pública colocando a memória de

passados traumáticos no centro do debate político em diversos momentos. A memória

da deportação de judeus no período de ocupação nazista emergiu a partir da década de

1970. A sua reivindicação pública e os efeitos que produziu se tornariam modelo para as

mobilizações  em  torno  da  memória  e  dos  direitos  em  outros  contextos.  Eventos

traumáticos como o tráfico de escravos e o genocídio armênio acabaram por se tornar,

nos anos 1990, objeto de dispositivos que pretendem legislar sobre a memória.2 Ambos

produziram intensos debates na mídia. Mobilizando a noção de “dever de memória”,

tinham como base um “discurso memorial de natureza reivindicativa” (Heymann, 2007:

21). A expressão surgiu nos anos 1990 e “traduz a ideia de que memórias de sofrimento

e  opressão  geram  obrigações,  por  parte  do  Estado  e  da  sociedade,  em  relação  às

comunidades portadoras dessas memórias” (Heymann, 2007: 18).

Como aponta Luciana Heymann, a partir da reflexão de Henry Rousso

um  sistema  de  referências  morais  se  impôs  na  sociedade

francesa  nos  últimos  anos,  tendo  como  centro  a  memória

transformada em valor. Nesse novo sistema, lembrar-se (no caso

do indivíduo ou do grupo) e afirmar a culpa e o arrependimento

(no  caso  do  Estado)  corresponderiam  a  posturas  positivas,

enquanto  o  esquecimento  e  a  anistia  seriam  socialmente

inaceitáveis. (Heymann, 2007: 21)

A intensidade dos  debates sobre os  impactos e  limites dos usos da memória

como recurso nas disputas por reconhecimento e reparação, especialmente aquelas que

evocam passados sensíveis, revela o lugar de importância que esta assumiu na política

contemporânea. Esta centralidade da memória, especialmente aquela revelada através

dos testemunhos, se verifica também em contextos políticos que extrapolam a França.

2 As chamadas leis memoriais (Lei Gayssot, de 1990, que proibia manifestações discriminatórias e punia a
negação do extermínio em massa dos judeus; a Lei Taubira, de 2001, que reconhece o tráfico negreiro
como crime contra humanidade e a Lei, também de 2001, que reconhece o genocídio armênio de 1915)
são exemplos da constituição destes dispositivos.
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Na África do Sul após o fim do  apartheid –  regime de segregação racial que

existiu naquele país entre 1948 e 1994 – a transição envolveu, além da extinção da

legislação racista, ações que tinham como centro a recuperação da memória do período.

O instrumento deste intento foi a Comissão da Verdade e Reconciliação Sulafricana

(CVR). Foi instituída pelo documento Promotion of National Unity and Reconciliation

- act 34 of 1995 e tinha como objetivos “to promote national unity and reconciliation in

a spirit of understanding which transcends the conflicts and divisions of the past.”3

Jonathan Grossman (2000) faz uma reflexão crítica sobre a atuação da CVR.

Colocando no centro de seu texto as experiências dos trabalhadores comuns durante o

apartheid, demonstra como a forma de conduzir os trabalhos da comissão resultou na

omissão  de  determinados  atos  realizados  durante  aquele  regime  dos  depoimentos

prestados  por  trabalhadores.  Primeiramente,  questiona  a  limitação dos  atos  a  serem

reportados à CVR à ideia  de “violações flagrantes”.  Desta  forma,  mortes de negros

causadas pela assistência de saúde precária, abusos sexuais de patrões a empregadas e

precarização das condições  de trabalho,  ainda que fossem perpetrados segundo uma

lógica geral que dava subsídios ao apartheid, não estavam no rol dos fatos investigados

pela  comissão.  Outra  ordem de  silenciamento  foi  produzida  pela  definição  do  que

deveria  ser  abordado no depoimento  à  CVR. Falando dos  depoentes  pertencentes  à

classe trabalhadora, Grossman sugere que eles são instados a sempre falarem de sua

condição  de  vítima,  ponto  central  de  seu  argumento.  A ação  mais  contundente  no

enfrentamento ao apartheid é silenciada como estratégia de defesa pelas pessoas que

dela tomaram parte. O que fica evidente a partir da proposta de Jonathan Grossman é

que o uso do testemunho oral como instrumento central para a recuperação da memória

e o apaziguamento de passados sensíveis tem limitações que devem ser consideradas

(Grossman, 2000: 17-18).

Mariana Cavalcanti (2009) também problematiza o uso do testemunho oral para

a  abordagem de  eventos  traumáticos  e  que  produziram ressentimentos,  porém,  nos

Estados  Unidos.  A autora  aborda  os  usos  recentes  da  história  oral  naquele  país,

focalizando projetos que tinham como objetivo recolher depoimentos de parentes de

vítimas e sobreviventes das tragédias da derrubada do World Trade Centre em 11 de

setembro de 2001 e do Furacão Katrina em 29 de agosto de 2005. Os projetos foram

3 Em tradução livre: “promover a unidade nacional e reconciliação num espírito de compreensão, que
transcenda  os  conflitos  e  as  divisões  do  passado.”  Disponível  em:
http://www.justice.gov.za/trc/index.html, acesso em 14/09/2015. 
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realizados imediatamente após os acontecimentos e sua produção no calor do momento

trouxe  implicações  tanto  para  as  maneiras  de  gerir  a  vivência  dos  acontecimentos

traumáticos quanto para o estatuto do que se qualifica como história oral (Cavalcanti,

2009:  205).  Com relação aos projetos  dedicados ao recolhimento de depoimento de

vítimas do furacão Katrina, a autora demonstra como a história oral foi utilizada como

instrumento  para  o  reconhecimento  das  vítimas  e  para  a  formulação  de  políticas

públicas (Cavalcanti, 2009: 211). 

A centralidade  da  memória  e  do  testemunho  como  instrumentos  no  campo

político também se revela em outros contextos nos quais houve a necessidade de lidar

com passados traumáticos. É o que se registra em diversos países da América Latina,

quando  os  traumas  produzidos  pelas  experiências  das  ditaduras  militares,  que  se

estabeleceram nesta região na segunda metade do século XX, foram passados em revista

com o retorno aos regimes democráticos.

Nelly Richard recupera o processo de transição da ditadura à democracia no

Chile. Aproximando-se da crítica de Jonanthan Grossman à CVR sulafricana, Richard

critica a condução à democracia iniciada pelo governo do presidente Patricio Alwyn

(1990-1994).  Para  a  autora,  a  transição  no  Chile  se  produziu  com  base  em  uma

“ritualização do consenso”,  que, buscando construir  uma comunidade reintegrada no

futuro, operou no plano discursivo. Na contramão dos processos até então apresentados,

que oscilam entre os usos e os abusos do testemunho oral como instrumento na gestão

de  passados  sensíveis,  no  Chile,  a  opção  por  não  utilizar-se  deste  expediente  é,

justamente, objeto de crítica de Nelly Richard. 

O caráter subjetivo dos depoimentos das vítmas poderia produzir operações de

nomeação e qualificação do passado da ditadura chilena ao revelar as experiências dos

sujeitos naquele contexto. Deste modo, para a autora, ao deslocar o testemunho “como

voz portadora de una dislocación subjetivo-existencial” (Richard, 2010: 38) e operá-lo

apenas  como  “simple  reserva  de  información  útilmente  transpasable  al  lenguage

burocrático e institucional de las comisiones, informes y tribunales”  (Richard, 2010:

38) acabaram por minimizar a significação “repulsiva de la memoria e de lo abyecto que

simbolizaba  el  pasado  de  la  dictadura,  a  favor  de  la  memoria  inclusiva  de  la

reconciliación que pretendía a ‘unir todos los chilenos’” (Richard, 2010: 38).
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O estabelecimento destas dinâmicas aponta para a centralidade do testemunho na

produção de narrativas sobre passados sensíveis.4 Este processo também se identifica no

Brasil, porém, mobilizando outros léxicos. Diferentemente de outros contextos, no caso

brasileiro,  os  debates  em  torno  da  memória  de  passados  traumáticos  não  se

estabeleceram em torno da noção de “dever de memória” e sim das noções de “dever de

justiça” e “direito à memória”.  5 Neste sentido, é preciso refletir sobre certas nuances

que as dinâmicas entre memória e política apresentam no contexto brasileiro. 

Três situações de mobilização da memória que produziram impactos no campo

político nos permitem refletir em especial sobre essas questões: a revisão da memória da

escravidão  e  seu  impacto  na  Constituição  de  1988,  garantindo  ganhos  para  os

remanescentes  quilombolas  (Cf.  Mattos,  2006;  Alberti  e  Pereira,  2007);  o

reconhecimento da memória das vítimas da ditadura militar e as medidas reparatórias

estabelecidas (Cf. Heymann, 2007; Arruti e Heymann, 2012); e a mobilização em torno

do direito à memória nas favelas cariocas (Cf. Grynszpan e Pandolfi, 2007). 

A  redemocratização  política  ocorrida  no  Brasil  na  década  de  1980  abriu

importantes possibilidades para a emergência de memórias de passados sensíveis e a

produção de instrumentos para sua reparação. Entretanto, conforme apontam Luciana

Heymann e José Maurício Arruti, 

os primeiros sinais de enfraquecimento do regime militar  não

evocaram o debate sobre a violência praticada nos 21 anos de

ditadura, mas a memória secular das violências contra índios e
4 Beatriz Sarlo também reflete sobre os testemunhos, porém, explorando-os por outras perspectivas. A
autora aborda: “a primeira pessoa do testemunho e as formas do passado que daí resultam quando o
testemunho é a única fonte (porque não existem outras ou porque se considera que ele é mais confiável)”
(Sarlo,  2007:  21).  Informada  pelos  acontecimentos  do  campo  político,  especialmente  as  ditaduras
militares da Argentina e do Chile instauradas na década de 1970, a autora lança questões sobre o lugar do
sujeito e da experiência nos combates pela história e pela identidade desencadeados com estes processos.
Os testemunhos são tomados como instrumentos fundamentais no estabelecimento dos acontecimentos
violentos  perpretados  pelos  agentes  do  Estado  sob  aqueles  regimes.  Beariz  Sarlo  afirma  que  “a
reconstituição  desses  atos  de  violência  estatal  por  vítimas-testemunhas  é  uma  dimensão  jurídica
indispensável  à  democracia.”  (Sarlo,  2007:  24).  Entretanto,  para  além  do  seu  papel  de  prova  em
julgamentos de crimes do Estado, o testemunho teve seu alcance também fora do campo jurídico, “onde
ele opera cultural e ideologicamente” (Sarlo, 2007: 24). Para Beatriz Sarlo, a história passou por uma
“guinada subjetiva”, inflexão teórica e ideológica que apresentou outros atores na produção da história
(Sarlo, 2007: 115).  A autora problematiza a história que é produzida sob a lógica da individualidade,
ocasionada  pela  elevação  do  testemunho  ao  estatuto  de  verdade.  A emergência  e  centralidade  do
testemunho para a escrita do passado em tempos recentes poderia, segundo Sarlo, ser explicada como
efeito desta inflexão.

5 Para o debate mais aprofundado sobre essas nuances da gestão dos passados sensíveis no Brasil, ver:
Heymann, 2007.
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negros, com raízes nos regimes pré-republicanos. Esta memória

emerge  com  força  crescente  e  pontuada  por  alguns  eventos

espetaculares,  ganhando,  mais  tarde,  formulação  e

institucionalidade específicas. (Heymann e Arruti, 2012: 103)

No caso da memória da escravidão, a mobilização se deu durante o processo de

elaboração da nova Constituição que, além de reconhecer a propriedade das terras das

comunidades remanescentes quilombolas, instituiu a prática de racismo como crime, em

substituição à Lei Afonso Arinos, que considerava a prática apenas como contravenção

penal. (Cf Alberti e Pereira, 2007: 105).

Se  as  demandas  por  reparação  da  população  remanescente  quilombola  se

materiliarizaram na elaboração da Constituição de 1988, com relação à memória das

violações  do  Estado  cometidas  durante  a  ditadura  militar,  outros  expedientes  se

registram. Acompanhando as reflexões de Luciana Heymann e José Maurício Arruti, é

importante considerar que a transição à democracia no Brasil foi marcada pela ideia da

conciliação nacional, materializada na Lei da Anistia (Lei nº 6.683, de 28 de agosto de

1979). 

Dois outros instrumentos foram constituídos posteriormente tendo como foco

fatos ocorridos durante o período da ditadura militar iniciado em 1964. Foram eles: a

Comissão  de  Anistia,  instalada  pelo  Ministério  da  Justiça  em  2001  e  a  Comissão

Nacional da Verdade (CNV), que funcionou de 16 maio de 2012 a 16 de dezembro de

2014. A criação desta última provocou tensões com representantes das Forças Armadas.

Alguns alegavam que a criação da Comissão rompia o pacto de conciliação enunciado

pela anistia “ampla, geral e irrestrita”, caução contra o julgamento de crimes cometidos

pelo Estado brasileiro contra sua população naquele período. 

O  entendimento  do  que  foi  a  tortura  e  como  agiam  seus  promotores  é

fundamental para o estabelecimento de limites às ações do Estado e, consequentemente,

para a consolidação de uma cultura de direitos. Porém, é importante ressaltar que as

denúncias  sobre os  crimes de tortura  cometidos  neste  período,  ainda  que realizadas

através  de  instrumentos  governamentais,  não  foram capazes  de  produzir,  no  tempo

presente,  uma  “memória  exemplar”,  nos  termos  estabelecidos  por  Tzvetan  Todorov
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(2000),  haja  vista  a  continuidade  desta  prática  no  sistema  prisional  brasileiro,  por

exemplo. 6

A apresentação deste quadro mais amplo da gestão da memória, no Brasil, tem o

objetivo  de  compreender  a  configuração  social  que  possibilitou  a  emergência  da

memória  como  capital  que  possibilita  relações  com  o  Estado.  Mobilizando  outros

aspectos, mas em momento próximo à eclosão de movimentos pela revisão da memória

nacional  provocados pela  redemocratização do país,  surgiram diversas  iniciativas  de

registro e divulgação de memórias de favelas. 

Dulce  Pandolfi  e  Mario  Grynszpan  (2007)  analisam  este  movimento,

localizando-o no espectro mais amplo de “sedução da memória” (Cf. Huyssen, 2000)

que se registra contemporaneamente,  movimentando mercados em que a cultura e o

turismo têm sua expressão mais marcante. Os autores localizam essas iniciativas, ainda,

no processo recente de disputa por revisão da memória nacional, pela qual se mobilizam

grupos  que  se  sentiam  alijados  das  narrativas  até  então  estabelecidas.  Os  autores

acrescentam que 

A luta  por  ter  reconhecida  sua  memória  é  parte  da  luta  por

reconhecimento dos próprios grupos. Apresentando-se no espaço

público, rompendo com a invisibilidade ou impondo uma nova

representação  de  si  mesmos,  buscam  esses  grupos  o  seu

reconhecimento  social,  cultural,  político  e  jurídico,  o  que

também  implica  auferir  vantagens  correlativas,  expressas  em

direitos.  Expandem-se  por  essa  via,  os  limites  da  cidadania,

incorporando-se direitos, incluindo o da memória, Trata-se não

apenas do direito de ter uma memória, e de tê-la conhecida e

reconhecida,  mas  também o de  ser  o  seu  próprio  gestor,  seu

guardião,  seu  porta-voz  autorizado.  (Grynszpan  e  Pandolfi,

2007: 68).

Analisando  diversas  iniciativas  que,  ao  longo  da  década  de  1990,  se

desenvolveram com o objetivo de resgatar e tornar públicas memórias de favelas, os

6 Sobre a permanência da tortura como expediente no modo de operar nos instrumentos de segurança
pública do Estado brasileiro, ver: Farias, 2014.
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autores problematizam a institucionalização destas memórias, sua seleção e os agentes

que a produzem. 

Demonstram como a realização destes empreendimentos está diretamente ligada

à emergência da atuação das ONG nesses territórios, afirmando que “as memórias se

impuseram no repertório das ações sociais possíveis nas favelas” (Grynszpan e Pandolfi,

2007:  75).  A  questão  da  sustentabilidade  econômica  das  favelas  atravessa  estes

empreendimentos  e  também  se  registra  no  MUF,  mas,  como  será  visto  adiante,  a

realidade impôs sérios limites à realização deste propósito.

No que respeita à seleção das memórias promovidas por estes empreendimentos,

os autores ressaltam o objetivo de 

romper  com  uma  série  de  representações  negativas

frequentemente associadas às  favelas,  recorrendo para tanto à

lembrança de práticas culturais tradicionais identificadas com as

origens etnicas e regionais dos moradores, e à rememoração de

um passado  de  trabalho,  de  solidariedade,  de  cooperação,  de

participação,  de  luta  e  mobilização  contra  as  adversidades,

contra  as  ameaças  de  remoção,  em  prol  de  condições  mais

dignas de existência, em fim, de luta pela cidadania. (Grynszpan

e Pandolfi, 2007: 78)

Sobre  os  agentes  que  promovem  estas  iniciativas,  os  autores  investem  na

problematização  das  qualificações  que  distinguem  os  “de  dentro”  dos  “de  fora”

(Grynszpan e Pandolfi, 2007: 83). Esta dicotomia revela disputas por legitimidade, em

que  os  de  dentro  “reinivindicam  para  si  a  palavra  autorizada”  sobre  as  favelas

(Grynszpan e Pandolfi,  2007: 83). Os autores prosseguem demonstrando como estas

iniciativas envolvem “uma ampla gama de agentes e de operações que, embora contem

com a participação de moradores e ex-moradores de favelas, não se restringem apenas a

estes” (Grynszpan e Pandolfi, 2007: 85).

Procurei  estabelecer  um  quadro  que  ajude  a  refletir  sobre  a  promoção  da

memória a objeto importante na manutenção de relações entre grupos organizados e

governos. Compreendo que a eleição da memória por parcela dos moradores do Pavão-

Pavãozinho e do Cantagalo para a promoção de um novo trabalho em favor de seu

território é  também  possibilitada  pelas  condições  estabelecidas  neste  processo.
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Passaremos à análise sobre a criação do MUF e estará em meu horizonte apresentar de

que forma se estabeleceram as relações entre gestores do museu e o governo tendo a

memória como recurso, problematizando seus limites e potencialidades.

 

3.2 A memória como possibilidade na construção de um “legado do PAC” 

Em novembro de 2007, foi dado início às obras do Programa de Aceleração do

Crescimento  no território  compreendido pela  ação governamental  em questão  como

“Complexo  do  Cantagalo-Pavão-Pavãozinho.”7O  programa, criado  em  2007  pelo

governo federal e realizado em parceria com governos estaduais, tinha como objetivo

realizar  obras  de  infraestrutura  urbana  nas  duas  favelas,  que  compreendiam  o

alargamento de ruas e a construção de condomínios para abrigar moradores removidos

por conta das intervenções realizadas.8

A realização do PAC nas favelas se colocava em uma trajetória mais antiga de

programas de governo voltados para essas regiões da cidade, desenvolvidos em nível

federal, estadual e municipal. Segundo Mariana Cavalcanti, é de 1927, com o Plano de

Reforma Urbana de Alfred Agache, a primeira proposta de intervenção governamental

que  abordava  a  favela  da  perspectiva  do  urbanismo.  Era  entendida  então  como

“‘problema  social  e  estético’ cuja  solução  era  a  erradicação  e  a  transferência  dos

moradores  para  conjuntos  operários  a  serem  construídos  em  bairros  destinados  às

classes trabalhadoras” (Cavalcanti, 2014: 450). 

A partir  deste  marco,  as diversas ações  de governo realizadas  nas  favelas as

abordaram como um problema habitacional e urbanístico cuja solução oscilou entre a

urbanização e a extinção.9 A urbanização das favelas compreendia a realização de obras

7 Em sua tese de doutorado, Juliana Blasi Cunha (2014) problematiza como esta terminologia, ao criar um
território único para reunir duas favelas distintas, planifica diferenças de pertencimento e de trajetórias
dos  moradores  que  um  olhar  mais  acurado  revela.  Esta  qualificação  estabelecida  pelo  Estado  cria
rebatimentos na proposta de representação do território criada pelo MUF, que em alguns momentos se
entende  como  “Complexo”,  em  outros  como  duas  favelas  distintas,  o  “Pavão-Pavãozinho”  e  o
“Cantagalo,  e  em  outros  momentos,  ainda,  identifica  o  território  em  que  atua  como  composto  por
microrregiões, como a “Nova Brasília”, o “Caranguejo”, “Quebra-Braço”, o “Vietnã”, entre outros. Este
ponto será problematizado no próximo capítulo desta tese.

8 Para uma análise sobre as disputas, negociações e resistências envolvidas neste processo, ver Cunha,
2014. 

9 Extensa bibliografia já foi produzida tendo as favelas como tema, especialmente abordando a moradia
popular e os programas de governo que a tinham como objeto principal. Para um aprofundamento sobre
este tema, ver especialmente: Burgos, 1998; Grynszpan e Pandolfi, 2002; Silva, 2002; Brum, 2012.  
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de infraestrutura urbana que promovessem melhorias nos territórios e possibilitassem a

permanência dos moradores daqueles locais. Já adeptos de sua extinção defendiam que

os moradores das favelas deveriam ser removidos para conjuntos habitacionais como

forma de promover sua incorporação à cidade. 

Mario  Brum demonstra  como,  na  década  de  1960,  interesses  econômicos  e

políticos operaram de maneira decisiva para o fortalecimento da posição em favor das

remoções. Abordando as políticas desenvolvidas pelo governo de Carlos Lacerda (1962

– 1965), esclarece que em um primeiro momento, que durou até maio de 1962, a opção

era  pela  urbanização  das  favelas,  projeto  liderado pelo  sociólogo  José  Arthur  Rios.

Entretanto, esclarece Brum seguindo as proposições de Anthony Leeds, sua proposta 

contrariava interesses imobiliários pelos seguintes motivos: por

não remover  as  favelas  localizadas  em terrenos  valiosos,  que

poderiam  ser  aproveitados;  o  esquema  de  mutirão  tornava

desnecessário  o  pedido  de  grandes  empréstimos  às  agências

internacionais  de  fomento,  também  pelo  fato  de  não  estar

acontecendo  nenhum  grande  projeto  de  construção  de  novas

moradias (Brum, 2012: 58).

A perspectiva da favela como problema e a remoção como solução perdurou,

ainda  que  combinada  com  propostas  pontuais  de  urbanização.  Neste  processo,  a

remoção era produzida discursivamente como necessidade nos documentos oficiais (Cf.

Leeds  apud Brum, 2012: 93) e nos meios de comunicação (Cf. Amoroso apud Brum,

2012: 94). Foi a partir da década de 1980 que se consolidaram políticas que tinham a

urbanização  como  foco  principal  das  ações  voltadas  para  as  favelas.  Segundo

Grynzspan e Pandolfi:

É nesse momento que, de modo mais patente, consolidando um

movimento que vinha se anunciando há alguns anos, as práticas

predominantemente  repressivas  e  remocionistas  vão  cedendo

lugar a uma ação mais positiva do Estado nas favelas, no sentido

de urbanizá-las, dotá-las de infraestrutura e de serviços públicos.

É certo que a extensão, a eficácia e a continuidade dessas ações

devem ser objeto de questionamento. Não há dúvida de que a
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repressão  continua  sendo  um  componente  fundamental  na

relação  entre  Estado  e  favela.  Entretanto,  a  despeito  das

dificuldades, igualmente inquestionável é a afirmação que houve

uma  mudança  sensível  nessa  relação  nos  últimos  anos.

(Grynzspan e Pandolfi, 2002: 239) 

Esta  inflexão  na  maneira  de  compreender  a  favela  e  relacionar-se  com sua

população marcou as políticas posteriores, executadas através de projetos que tinham

como  objetivo  implantar,  nas  favelas,  sistemas  de  água  e  esgoto,  mecanismos  de

contenção de encostas e pavimentação de ruas. Outro elemento que caracteriza o novo

momento das intervenções do Estado nas favelas é a participação dos moradores na

realização das obras (Cf. Cavalcanti, 2014: 451; Grynszpan e Pandolfi, 2002: 248-249). 

Nesta  trajetória,  o  PAC  surgia  como  um  novo  momento  de  intervenção  do

Estado nas favelas. Trazia na sua formulação diversos elementos que se assemelham ao

que  era  desenvolvido  em  políticas  da  década  de  1980,  demonstrando  que  aqueles

programas,  além  de  consolidarem  a  favela  como  espaço  legítimo  da  cidade,

consolidaram um modo de operar políticas a ela direcionadas.  Esse modo de operar

envolve dois  aspectos  que foram decisivos para o surgimento do MUF: a proposta,

ainda que limitada, de participação dos moradores no desenvolvimento das intervenções

do programa e o imperativo de produzir desenvolvimento econômico e social naquelas

favelas.

A Instrução Normativa 08/2009 do Ministério  das  Cidades  estabelecia  que  a

execução dos  programas  de  requalificação  urbana promovidos  pelo  governo  federal

deveria prever a realização conjunta de ações de desenvolvimento econômico e social

local, chamadas de Trabalho Técnico Social (TTS).10 Nesta ação, a Caixa Econômica

Federal é “o agente operador e tem como atribuições analisar, acompanhar, avaliar e

atestar a execução do Projeto de TTS.” 11 Em razão desta orientação, do orçamento total

do  PAC  em  Pavão-Pavãozinho  e  Cantagalo,  determinada  porcentagem  deveria  ser

destinada  à  realização de  ações  que proporcionassem desenvolvimento  econômico e

10 Caderno de Orientação Técnico Social. Caixa Econômica Federal, Brasília, maio de 2013: Anexo VII.
Disponível em: http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx. Acesso em 19/03/2016.

11 Caderno  de  Orientação  Técnico  Social.  Caixa  Econômica  Federal,  Brasília,  maio  de  2013:  2.
Disponível em: http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx. Acesso em 19/03/2016.
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social  local. 12 Por  esta  razão  foi  realizado  o  “PAC Social”,  vertente  do  programa

destinada  a  tornar  operativos  os  princípios  de  desenvolvimento  social  e  geração de

renda.

Ancorado nesta orientação surgia, na execução do programa, o uso do conceito

de “participação”. Esta ideia propunha que os moradores teriam espaços para opinar

sobre  a  condução  do  trabalho  a  ser  desenvolvido  na  localidade.  O  princípio  da

participação também se encontra desenvolvido na instrução normativa acima citada.13

Com esta proposta, foi instituído o Conselho Comunitário do PAC (CCOMP), formado

pelos moradores organizados em comissões, que era apresentado pelos técnicos do PAC

como um instrumento de diálogo entre os moradores locais e os gestores do programa

(Cunha, 2014: 219).

Este princípio da participação bem como os espaços de diálogo criados segundo

seu  imperativo,  seguindo  as  reflexões  propostas  por  Juliana  Blasi  Cunha,  deve  ser

problematizado. Em sua tese de doutorado, Juliana acompanhou a realização do PAC

nas favelas do Pavão-Pavãozinho e Cantagalo, conferindo especial atenção às dinâmicas

políticas e sócio-espaciais locais. Seu trabalho aborda a realização do “trabalho social

do PAC” em um período posterior à fundação do MUF, a partir de 2011. Apesar disso,

suas  reflexões  sobre  os  limites  destes  instrumentos  de  participação  nos  ajudarão  a

compreender o processo que deu origem ao MUF. 

A autora  argumenta,  a  partir  de  material  etnográfico,  que  a  atuação  destes

conselhos  tinha  possibilidade  limitada  de  impacto  no  projeto  que  seria  executado.

Entretanto, os moradores conseguiam, nas poucas possibilidades de ação que se abriam,

promover agenciamentos em favor de seus objetivos. A autora descreve a “ambivalência

na atuação simultânea dessas lideranças como representantes da comunidade e parceiros

do Estado.” (Cunha, 2014: 252). Sugere que, em vez de demonstrar a imprecisão na

atuação dos moradores, estas reflexões ressaltam como os moradores “‘se valem’ ou

utilizam ao seu favor a indeterminação dessa condição, buscando expor demandas e
12 Há divergências quanto à porcentagem destinada para estas ações. Camila Morais afirma que seriam
entre 3% e 7% (2011: 51); Flávio Feitosa afirma serem 2,5%. Os documentos oficiais sobre o PAC Social
não estabelecem qual o valor destinado à ação. 

13Ver,  por  exemplo,  a  Instrução  Normativa  nº  8/2009,  do  Ministério  das  Cidades,  e  o  Caderno  de
Orientação  Técnico-Social,  produzido  pela  Caixa  Econômica  Federal  com o  objetivo  de  “apoiar  as
equipes técnicas dos Estados, Distrito Federal, Municípios, Entidades Organizadoras no desenvolvimento
do  Trabalho  Técnico  Social  (TTS)  nos  Programas  sob  a  gestão  do  Ministério  das  Cidades
operacionalizados  pela  Caixa.”  Caderno  de  Orientação  Técnico  Social.  Caixa  Econômica  Federal,
Brasília, maio de 2013: 2. Disponível em:  http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx. Acesso
em 19/03/2016.
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assegurar objetivos em cada interação com os agentes do poder público” (Cunha, 2014:

252). 

Tendo em mente estas ponderações, podemos refletir sobre as origens do MUF.

Rita de Cássia, jornalista, moradora do Cantagalo e uma das fundadoras do MUF relata

como foi  sua  entrada  no  projeto.  Afirma  que  Acme,  grafiteiro,  morador  do  Pavão-

Pavãozinho e primeiro presidente do MUF, que, no momento desta pesquisa, já não

participava  mais  da  sua  diretoria,  prestava  serviços  para  o  PAC  e  convidou-a,

juntamente com Sidney, professor de capoeira e também um dos fundadores do MUF, a

participar de uma comissão que criaria um museu na favela. Segundo Rita, a ideia não

estava ainda amadurecida,  mas: “era justamente pensar  num museu nessa comissão,

onde a gente ia buscar a história e a memória do morro” (Santos, 2014).

Camila Moraes (2011) aponta a atuação de outra agente, Kátia Loureiro, como

determinante para o surgimento do MUF. Kátia era proprietária da empresa KAL, que,

durante a execução da primeira fase do PAC, foi responsável pelo gerenciamento da

Base de Inserção Social Urbana (BISU), viabilizada pelos recursos do PAC destinados

ao trabalho social.14 Segundo Camila, a partir das entrevistas que realizou, “ficou claro

que já havia um pouco antes uma ideia de um museu chamado Museu do Pavão-Galo,

ideia esta trazida já pela empresa responsável pelo projeto social do PAC, dirigida pela

Katia”  (Moraes,  2011:  49-50).  Esta  perspectiva  relativiza,  em  certo  sentido,  as

narrativas mais  comuns sobre a criação do museu,  que atestam o protagonismo dos

moradores em sua atuação no conselho do PAC para o seu surgimento. 

Na  perspectiva  dos  moradores  que  no  momento  da  pesquisa  estavam ainda

atuando no museu, se registram visões distintas sobre os limites e possibilidades que o

trabalho social do PAC poderia trazer em termos de benefícios para as duas favelas.

Falando sobre as ações da primeira etapa do PAC, Antônia Ferreira,  artesã que atua

desde no MUF desde os primeiros tempos e em 2014 era uma das diretoras, afirma que

as reuniões do conselho tinham como objetivo: 

conversar  sobre  a  obra  e  sobre  o que  o  PAC Social  ia  fazer

dentro  da  comunidade.  Qual  era  a  intervenção  deles.  Essas

reuniões  estavam  acontecendo,  justamente  para  que  a

14 BISU era um escritório localizado na Estrada do Cantagalo criado na primeira fase do PAC do Pavão-
Pavãozinho  e  Cantagalo  para  dar  apoio  ao  trabalho  social.  Lá  eram  realizados  cursos,  reuniões  do
CCOMP. (Cunha, 2014: 57). Funcionou até sua desativação, em 2010, como primeira sede do MUF. 
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comunidade fosse inteirada do que eles iam fazer, como eles iam

fazer, qual era o trabalho deles, qual era o trabalho das outras

equipes. Porque tinha a equipe do pessoal da SeHab, que ia fazer

o levantamento das  casas,  tinha a  parte  da obra...  E lá  era  o

“Canteiro Social”, onde todo mundo se reunia. (Ferreira, 2014)

Antônia afirma que a proposta era “inteirar” a comunidade sobre o que seria

realizado e não, por exemplo, “consultar” os moradores. Isto demonstra uma limitação

no  sentido  da  participação  que,  a  princípio,  não  era  entendida  por  ela  como  um

problema. Moradora do Pavão-Pavãozinho, Antônia não teria sua casa removida para a

execução da obra do PAC, que era a grande questão que mobilizava os moradores para

estes encontros. Como a própria afirmou: “eu não tinha nada a ver com o PAC, minha

casa é lá em cima, não ia ser atingida pelo PAC nem nada” (Ferreira, 2014).

Portanto,  sua percepção sobre o processo,  primeiramente,  é influenciada pelo

fato de não ser afetada diretamente pela intervenção proposta. Além disso, ela é antiga

liderança local, com longa trajetória no movimento comunitário e atuação profissional

(trabalhou na chefia  de  gabinete  da Secretaria  de Trabalho e  Renda do governo do

estado do Rio de Janeiro de 1986 até se aposentar, em meados dos anos 2000). Sua

percepção destes instrumentos de participação produzidos pelo governo traz a marca da

possibilidade de negociação e agência que eles abrem, aprendidas em sua experiência.

Antônia descreve sua participação no trabalho comunitário: 

você vai na reunião e dependendo do que você ouve, já te surge

ideia [de um novo projeto].  Aí você vai  fazendo,  a coisa vai

crescendo e, quando você se vê, você está tomado pelo trabalho

comunitário. Por exemplo, na Igreja (...) eu escolhi essa parte da

catequese. (...) Aí, vai ter um evento que você está junto, alguém

te pergunta alguma coisa, você encaminha. Se você pode ir lá e

fazer o meio campo, você faz o meio campo. E em todos os

lugares é assim. (Ferreira, 2014)

Portanto,  sua  participação  no  conselho  e,  posteriormente  no  MUF,  se  deu

lançando mão do agenciamento e negociação com que Antonia costumava conduzir o

trabalho comunitário. 
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As ações que o PAC Social  desenvolveria  no Pavão-Pavãozinho e Cantagalo

passaram por processos de negociação nas reuniões do CCOMP. Rita de Cássia, que

participava representando uma rádio comunitária local, afirma:

Eles [os gestores do PAC] começaram a perceber que não ia ser

tão  fácil  quanto  eles  pensaram.  Eles  vieram com um pacote

pronto de coisas que eles iriam fazer, desde cursos para idosos,

cursos de manicure. E aí a comunidade bateu de frente, dizendo:

“não, os cursos que a gente quer aqui é com o que a comunidade

tem de  melhor.  A gente  quer  curso  de  inglês,  quer  curso  de

espanhol” (Santos, 2014).

 

Nestes espaços de diálogo com os gestores do PAC abriram-se oportunidades de

atuação  para  os  próprios  moradores.  Registram-se,  assim,  determinados  ganhos  na

relação com o PAC. Antônia também enfatiza as possibilidades de negociação abertas a

partir da pressão que os moradores faziam.

Eles tinham trazido várias ideias de curso. O Sebrae trouxe um

curso de “empreendedorismo”, aí eu fiz esse curso. Trouxeram

curso de garçom, de cabeleireiro, de camareiro, de inglês... Um

monte  de  coisas.  E  aí  a  gente  discutia  quais  eram  as

necessidades da comunidade. E a gente ia discutindo e mudando

as coisas que eles traziam. Por que dar um curso de saúde se o

pessoal trabalha aqui embaixo nos hotéis, nos restaurantes? Eles

precisam é de culinária... Então, a gente conversava e mudava

(Ferreira; 2014).

O PAC era percebido como o momento oportuno para realizar projetos que eles

tinham desejo  de  realizar,  que  consideravam potencialmente  rentáveis,  mas  para  os

quais faltavam recursos. Porém, para conseguir acessar as possibilidades que se abriam

com o PAC, havia a necessidade de dominar certa linguagem burocrática, fundamental

na relação com o Estado. Antônia coordenou alguns cursos realizados pelo PAC em sua

primeira fase de execução. Ao narrar sua experiência para levar adiante estas atividades,

ela afirma que com “o PAC tudo você tinha que elaborar um plano de trabalho para eles
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liberarem a verba” (Ferreira, 2014). O “plano de trabalho” é ferramenta imprescindível

na gestão  pública.  De seu manejo bem sucedido depende a  liberação de  recursos  e

dominá-lo era, então, fundamental para aproveitar as “oportunidades” que o PAC trazia.

Já Flávio Feitosa, morador do Pavão-Pavãozinho e administrador que não esteve

envolvido na fundação, mas passou a trabalhar no museu a partir de 2012, apresenta

outro  ponto  de  vista  sobre  estes  espaços  de  participação  criados  pelo  PAC.

Primeiramente, critica o esvaziamento das reuniões do conselho na primeira etapa do

PAC em razão do horário em que se realizavam, às 15h, momento em que as pessoas

estavam trabalhando e não podiam comparecer às reuniões. Estes espaços, ainda que

fossem limitados, esclarece Flávio, eram entendidos pelas lideranças comunitárias como

possibilidade de pressionar pelas melhorias, ou “legados” que desejavam:

Qual a ideia sempre das lideranças comunitárias? É claro que

existem os interesses particulares, isso existe sim, mas todos têm

aquele negócio do desenvolvimento da comunidade. E a gente

sempre  fala  nas  reuniões  de  liderança,  nas  reuniões  que

acontecem com a  prefeitura,  com o  governo  do  estado,  com

empresas privadas (...) como o Sebrae, a gente sempre pergunta:

qual o legado você vai deixar dentro da comunidade? (Feitosa,

2014)

A noção de legado é muito frequente nas narrativas sobre o surgimento do MUF.

A lógica que informa esta noção é a de que a entrada de agentes entendidos como “de

fora” na favela precisa reverter em benefícios para ela.15 Antônia também mobiliza esta

ideia. Para a diretora do MUF, o objetivo do PAC Social era, ao finalizar sua execução,

possibilitar que a favela fosse “capaz de gerir alguma coisa pra ela própria. E podia ser

uma associação, uma cooperativa, uma ONG, podia ser qualquer coisa, desde que isso

ficasse como legado do PAC dentro da comunidade” (Ferreira, 2014).

Percebe-se  que  a  categoria  legado  é  carregada  de  um  forte  sentido  de

possibilidade de futuro. Seu uso opera a perspectiva de que o PAC não era uma ação

permanente no território, mas algo pontual e, ao chegar seu fim, era preciso constituir

15 Eu mesma, quando fui realizar o trabalho de campo, fui convidada a deixar minha contribuição para o
MUF.  Ofereci-me  para  atuar  como  colaboradora  na  elaboração  de  projetos  culturais  do  MUF  para
captação de recursos junto a empresas privadas e participação em editais públicos, atividade que exerço
até hoje e será problematizada mais adiante.
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algum empreendimento que garantisse a continuidade das oportunidades de trabalho e

empreendimentos que o programa trazia ao território. 

Chama a atenção que o legado do PAC no Pavão-Pavãozinho e Cantagalo, cujo

objetivo  principal  era  gerar  oportunidades  de  negócios  para  os  moradores,  tenha  a

memória e a história como instrumento. Este legado tem uma importante dimensão no

desenvolvimento econômico local. O projeto memorial é pensado, então, não só por seu

viés  simbólico,  de  valorização  e  ressignificação  das  favelas  em  questão,  como,

principalmente,  a  partir  das  possibilidades  de  ganhos  sociais  e  econômicos  para  os

moradores  locais  a  partir  da  mobilização  da  memória.  Neste  sentido,  é  importante

recuperar  alguns  pontos  do  debate  apresentado  no  primeiro  tópico  deste  capítulo,

demonstrando os movimentos que elevaram a memória a uma posição de centralidade.

Um dos aspectos dos usos contemporâneos da memória é sua operação como recurso

em  empreendimentos  comerciais.  Grynszpan  e  Pandolfi  abordam como  a  memória

constitui importante nicho de mercado, 

alimenta o mercado editorial, que vem publicando, nos últimos

anos, uma infinidade de títulos a ela relacionados; movimenta a

produção  cinematográfica  gerando  enormes  bilheterias;  vende

projetos – inclusive de pesquisa –, objetos; faz crescer a receita

de  museus,  que  vêm  sendo  criados  em  número  crescente.

(Grynszpan e Pandolfi, 2007: 66)

Além disso, compreende-se que a memória é capaz de movimentar o turismo “e

vem sendo acionada, por isso mesmo, como um elemento capaz de contribuir para a

sustentabilidade econômica de algumas áreas” (Grynszpan e Pandolfi, 2007: 66). Este

quadro,  sem dúvida,  informa o  empreendimento  que  se  projeta  no  MUF como um

legado. Neste caso, o resgate e mobilização da memória local estão atrelados a uma

lógica de elaboração de projetos culturais,  que abria  a  possibilidade de captação de

recursos junto a diversos agentes, públicos e privados, e de promoção de alternativas

para o turismo no morro, como desenvolveu Camila Moraes (2011).

No primeiro jornal do MUF, seus promotores perguntam: “que benefícios ele

pode trazer  para  a  comunidade?”  16 Na resposta,  são  elencados elementos  como “a

16 “O que é o MUF?” Primeiro Jornal Informativo do MUF, s/d.
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criação de pontes culturais”;  a “valorização da história”; o desenvolvimento de uma

“cultura de acesso” e a “promoção de atitudes de cuidado com a estrutura urbana e

ambiental  da comunidade”.  Além destes,  dois outros objetivos  chamam atenção por

reverberar de forma evidente a expectativa de que o turismo atrelado à memória poderia

atuar  como impulsionador  do  desenvolvimento  econômico do território.  O primeiro

estabelece  a  proposta  de  promover  a  “inserção  econômica”  de  Pavão-Pavãozinho  e

Cantagalo.  Este  objetivo  seria  desenvolvido  ao  “resgatar  a  vida  cultural  do  morro,

auxiliando  o  crescimento  do  turismo  e  consequentemente  do  comércio  local  e  dos

trabalhadores formais e informais.”17 

Além disso, há uma vez mais a estratégia de produzir formas de pressão sobre o

Estado a fim de garantir melhorias para o território: “Sendo conhecida como roteiro

turístico,  a favela não contará mais  com o descaso do Poder Público”.18 O segundo

objetivo afirma o trabalho em torno da “geração de trabalho e renda”, que tem como

preceito “incentivar e apoiar a criação de uma rede de pequenos negócios de interesse

turístico. Queremos que o visitante faça compras na favela.” 19

Além  das  oportunidades  de  desenvolvimento  econômico  local,  é  preciso

considerar  que  a  identificação  da  memória  como capital  potencial  para  viabilizar  o

projeto de desenvolvimento da favela também passa muito pelas trajetórias daqueles

que fundaram a instituição. É muito recorrente na narrativa sobre a fundação do MUF o

protagonismo  dos  “moradores”,  identificados  de  forma  genérica,  e  seu  impacto  na

condução do trabalho do PAC Social,  que teria dado origem ao MUF. Entretanto,  é

importante  qualificar  aqueles  que  trabalharam especificamente  na  sua  fundação.  Na

dissertação de Camila Moraes, encontramos uma descrição dos quatro moradores que

fundaram o museu: 

Acme, com o rap e o grafite, contribui para valorizar o que ele

mesmo  considera  como  ‘a  cultura  de  favela’,  relacionada  à

pintura e à música; Sidney participa com a capoeira, o samba de

seu pai  (...);  Rita  trabalha  no  resgate  da  memória;  e  Valdete

[Viana,  moradora  do  Pavão,  foi  diretora  administrativo-

17 “8. Que benefícios ele trará para a comunidade?” Primeiro Jornal Informativo do MUF, s/d.

18 “8. Que benefícios ele trará para a comunidade?” Primeiro Jornal Informativo do MUF, s/d.

19 “8. Que benefícios ele trará para a comunidade?” Primeiro Jornal Informativo do MUF, s/d.

139



financeira  do  MUF na  primeira  gestão]  está  sempre  presente

para destacar a especificidade das favelas. (Moraes, 2011: 53).

Destaco alguns elementos da trajetória de Rita que entendo serem importantes

para  a  compreensão  das  conexões  entre  o  MUF  e  as  dinâmicas  mais  amplas  de

sistematização e registro de memórias em favelas do Rio de Janeiro. Entre 2003 e 2004,

ela atuou como correspondente comunitária do site Favela tem Memória no Cantagalo.

O portal  era  desenvolvido  no âmbito  do  projeto  Viva  Favela,  da  ONG Viva  Rio  e

contava,  além de Rita,  com colaboradores nas favelas  do Alemão,  Cidade de Deus,

Maré  e  Rocinha  e  um colaborador  na  Baixada  Fluminense.  Veiculava  histórias  das

favelas  em três  vertentes:  memória  oral,  memória  musical  e  memória  iconográfica

(Ramalho, 2003: 76). O projeto promoveu também a capacitação dos correspondentes

comunitários e tinha como objetivo “valorizar as lembranças dos moradores mais velhos

e resgatar experiências coletivas de participação política, associativa ou religiosa (...)

fazer circular histórias do passado para reforçar laços, identidades e sonhos do presente”

(ISER, 2004: 74).

Rita vivenciou o processo que Mario Grynszpan e Dulce Pandolfi descreveram

como a “profissionalização da memória” (Grynszpan e Pandolfi,  2007: 76),  que diz

respeito ao desempenho de determinadas funções “que exigem um grau considerável de

especialização  e  que  envolvem  agentes  fora  e  dentro  das  favelas”  (Grynszpan  e

Pandolfi, 2007: 76). Estas experiências, na rádio comunitária, no curso universitário e

no projeto Favela tem memória a habilitaram a ser escolhida pela equipe que trabalhava

junto  ao  PAC  para  participar  da  fundação  do  MUF.  Posteriormente,  esta  trajetória

também impactou a elaboração de projetos do MUF que têm a memória como objeto

central, haja vista que uma das funções que Rita desempenha atualmente no museu é de

“curadora de memórias”. 

No  primeiro  número  do  Jornal  Informativo  do  MUF,  encontramos  o

detalhamento dos objetivos que levaram à criação da instituição. Segundo o impresso, a

ONG  foi  fundada  com a  meta  de  trabalhar  “pela  valorização  da  memória  cultural

coletiva, pelo fortalecimento da alma e do bom caráter comunitário, pela criação de um

plano cívico comum, ou de uma visão de mundo transformadora das condições de vida

na favela, através da cultura.” 20

20 “O que é o MUF?” Primeiro Jornal Informativo do MUF, s/d.
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Nesta mesma edição do jornal, percebemos que desejos e projetos individuais

estavam concorrendo para  a  criação  do museu,  que  é  descrita  como “um vento  de

ideias” de moradores que não estavam “nada satisfeitos com o estado das coisas e não

perderam motivação e energia para promover mudanças.”  21 Fazer um documentário,

criar uma galeria de grafite e mostrar “um lado mais positivo”  22 da favela através do

turismo  eram  algumas  das  possibilidades  para  aquele  grupo  e,  de  certa  forma,  se

encontram entre as ações posteriormente realizadas pelo museu:

Um dizia “vamos fazer uma galeria aberta de grafitis artísticos

na comunidade” outro “vamos fazer um documentário contando

a história  do morro”;  outro “vamos mostrar  ao  turista  que  as

favelas têm um lado melhor do que aquele que é mostrado em

outras favelas onde sobem turistas estrangeiros que acham que

favela é zoológico e morador é bicho”; e outro “a gente tem que

aproveitar  a  força  comercial  que  é  morarmos  em Ipanema  e

Copacabana o nosso visual  aqui  de cima”,  E tinha gente que

pensava “a gente tem que criar opções para os nossos jovens,

temos que reavivar  as  nossas tradições  de samba de roda,  de

capoeira,  de  índio  de  negros  e  de  nordestinos.  Temos  que

entrevistar a velha-guarda do morro”, e por aí foi... 23

A passagem revela  que  múltiplas  possibilidades  de  trabalho  se  abriam  para

aquele grupo que decidiu se reunir em torno da ideia de constituir um museu. Alguns

elementos relevantes que se materializariam nas ações futuras do museu estão, de forma

embrionária, nesta fala: o trabalho com o grafite e a constituição de uma galeria a céu

aberto, a visão do turismo como instrumento potencial para ressignificação da favela

diante da cidade e  a importância  do trabalho com a memória.  Importante  notar que

nenhuma  delas  passava  pela  constituição  de  acervos,  ao  menos  não  nos  moldes

tradicionais de coleta e conservação de documentos e objetos.

21 “O que é o MUF?” Primeiro Jornal Informativo do MUF, s/d.

22 “O que é o MUF?” Primeiro Jornal Informativo do MUF, s/d.

23 “Como foi formado o MUF?” Primeiro Jornal Informativo do Museu de Favela, s/d.
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Esta  narrativa  atribui  o  surgimento  do  MUF  estritamente  à  agência  dos

moradores  locais,  evocados  de  forma  genérica  e  representados  por  “lideranças

comunitárias”, que são os fundadores do museu. 24 Sua fundação congregou diferentes

desejos, dentre os quais a mobilização e sistematização da memória local.

Segundo aponta Camila Moraes, dentre as diversas ações que seriam realizadas

pelo PAC no Pavão-Pavãozinho e Cantagalo, uma delas seria a criação do MUF. E, para

realizar este objetivo, “a KAL buscou o professor Mario Chagas (Unirio/Ibram) para o

oferecimento de um curso sobre museologia para os moradores” (Moraes, 2011: 51).

Neste  momento,  quatro categorias de agentes  passam a interagir  tendo,  entre  outras

coisas,  a  memória  local  como  recurso  comum:  os  moradores  mobilizados  para  a

fundação  do  MUF;  O  PAC,  representado  pela  empresa  KAL;  o  DEMU/IPHAN

(posteriormente, Ibram) e a Unirio, representados por Mario Chagas.

Como  visto  no  capítulo  anterior,  em  paralelo  à  criação  do  MUF,  ocorriam

importantes  movimentos  de  consolidação da  museologia  social  nos  instrumentos  de

gestão do campo dos museus no Brasil. A produção intelectual e a prática política foram

indissociáveis  na  trajetória  Mario  Chagas.  A aproximação  com grupos  identificados

como excluídos e movimentos sociais é característica de sua atuação como intelectual.

Sua  chegada a  um posto  de  comando na  hierarquia  da  instituição  responsável  pela

gestão do campo dos museus no Brasil inequivocamente reverberou a agenda por direito

à  memória  destes  grupos  na  produção  de  políticas  para  o  campo dos  museus.  E  a

proposta que o MUF trazia – uma museologia que surgia na favela,  mobilizada por

moradores  locais  e  que  se  compreendia  como  possibilidade  de  promover  o

desenvolvimento  local  –  adequava-se  de  forma  evidente  ao  que  propunham  os

intelectuais  que se articulavam,  na academia  e  na política,  em torno da museologia

social.

Um curso de museologia foi oferecido por Mario Chagas no ano de 2008 aos

moradores  envolvidos  com  a  criação  do  MUF.  Neste  mesmo  momento,  além  de

professor  do  Departamento  de  Museologia  da  UNIRIO,  era  funcionário  do

24 No caso do material  de que disponho, são os próprios entrevistados que se intitulam “lideranças”.
Percebo esta como uma forma de agregar valor a sua atuação e atribuir legitimidade a sua fala como a de
um interlocutor autorizado pela posição que ocupa diante do contexto. Juliana Blasi Cunha (2014: 193)
apontou como esse termo ganhou relevância durante a implantação das UPPs, em razão da desconfiança
da polícia  em relação  às  associações  de  moradores  de  determinadas  localidades.  Alguns  moradores,
chancelados por sua participação em organizações e outros grupos que não a associação de moradores,
dinamizavam a vida política local e se relacionavam com os agentes do governo que ali atuavam a partir
da denominação “liderança comunitária”.
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Departamento de Museus e Centros Culturais do IPHAN e buscava aproximação com

movimentos sociais diversos. Em minha dissertação de mestrado, apresentei como foi

definitiva  sua  atuação  para  a  execução  da  exposição  “Praia  do  Flamengo,  132”,

realizada em 2008, que rememorava a trajetória da União Nacional dos Estudantes no

prédio que ficava no endereço que dá título à exposição e o papel que esta desempenhou

na  articulação  da  memória  dos  estudantes  mobilizados  em torno da  instituição.  No

mesmo ano, foi realizada a exposição “MST – 25 anos: direito à memória e direito à

terra”, que consistia em uma réplica de acampamento, com um barraco e uma escola

rural.  Ambas  as  exposições  foram  apresentadas  durante  o  3º  Fórum  Nacional  de

Museus, analisado no capítulo anterior (Portilho, 2010).

Rita  de  Cássia,  quando  perguntada  sobre  o  porquê  da  escolha  por  criar  um

museu responde de forma sincera e taxativa: “A gente não sabia, cara. Dizer pra você

que a  gente  estava  sabendo que estava  fazendo,  pensando,  a  gente  está  mentindo.”

(Santos, 2014). Seu argumento era de que “ninguém ali é museólogo, nenhum de nós”

(Santos, 2014) e indica a instituição que ocupou papel fundamental na constituição do

museu: “Quem nos denominou com tal formato foi o Ibram. O Demu, na época. A gente

participava de reuniões no Demu. Não existia nem Ibram ainda, a gente participou dessa

transição, estava ali no meio dessa galera nesse momento de transição” (Santos, 2014).

É  preciso  considerar  os  movimentados  debates  no  campo  dos  museus  e  a

emergência  da  categoria  museologia  social  no  campo  acadêmico  e  político,  que

ocorriam no mesmo período da criação do MUF. Assim, foram produzidas determinadas

características para o MUF a partir da percepção de Mário Chagas de que ali existiria

uma possibilidade rica para aplicação da museologia social. 

Esta percepção das possibilidades que se abriam, para os agentes da museologia,

com o surgimento do MUF reverbera na fala de Rita, a curadora de memória do museu.

Para ela, se “parasse pra pensar num museu cheio de objetos pegando poeira. Um monte

de objeto inanimado, estacionado como geralmente acontece nos museus tradicionais,

eu acho que não me identificaria” (Santos,  2014).  Sua fala se ancora na crítica aos

museus  ditos  tradicionais  para,  por  oposição,  construir  sua  visão  sobre  o

empreendimento de que participava. E esta visão compartilha elementos importantes

com os que defendem a museologia social, tanto na crítica aos elementos associados aos

“museus tradicionais” quanto na valorização de experiências que se querem alternativas.

É o que se percebe ao analisar a identificação de Rita com o formato de museu que

estava nas concepções propostas pela museologia social: 
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Mas, quando se pensa num museu vivo,  museu em constante

mutação onde as  próprias  pessoas  podem contar  sua  história,

seja através de um vídeo, seja pessoalmente. Ou a gente poder

estar atuando em vários locais diferentes, sentindo a pulsação,

sentindo ali,  ao  vivo e  a  cores,  eu acho que  é  uma ideia  do

caralho.  Desculpa,  mais  eu  acho  uma  ideia  demais!  (Santos,

2014)

É justo,  então,  destacar  que  esta  agenda  foi  produzida  para  o  grupo que  se

mobilizava em torno do MUF no mesmo momento em que se produziam, nas políticas

públicas, estas possibilidades de ação por meio da museologia social. Esta agenda não

partiu de um projeto consolidado de sistematização da memória coletiva local que as

agências de governo apenas identificaram. Ainda que Rita tenha desempenhado, desde a

época da rádio comunitária, um importante papel recolhendo depoimentos de moradores

sobre  a  história  da  favela  e  suas  trajetórias  de  vida,  e  seja  dona  de  um acervo de

entrevistas e materiais impressos sobre o Cantagalo, este não era, até o surgimento do

MUF,  um  empreendimento  institucionalizado  nem  possibilitava,  ainda,  acesso  a

recursos. 

Assim, se a percepção de que o trabalho com a memória era uma possibilidade

desde o início do trabalho no PAC, sua identificação como um exemplo concreto de

museologia  social  e  a  apresentação  dos  agenciamentos  possíveis  a  partir  desta

caracterização foram,  em grande parte,  produzidas  pelo  DEMU/IPHAN. Os  agentes

mobilizados em busca de diálogo com agências de Estado com o objetivo de realizar

seus projetos e angariar melhorias para a favela, a partir do contato com esse órgão,

identificaram a memória como recurso. Foi desta percepção que surgiu a primeira das

ações do museu: a exposição “Despertar de Almas e Sonhos”, cujo material eram os

depoimentos dos moradores recolhidos por Rita de Cássia, Sidney e Acme.

3.3 O imperativo da sustentabilidade: “pactuação”, turismo e gestão cultural no

Museu de Favela

Cabe investigar os mecanismos que os gestores do MUF utilizam na busca por

recursos por meio do agenciamento de memórias. No texto “Fundamentos dos circuitos
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de visitação a céu aberto”, os diretores do MUF argumentam que a realização do projeto

Circuito das Casas Tela tem como objetivo o estabelecimento de um arranjo produtivo

que tenha a museologia e o turismo como bases.25 Afirmam que “um arranjo produtivo é

quando várias pessoas somam seus recursos, saberes e fazeres de forma produtiva, ou

seja, de jeito a gerar renda para quem trabalha no arranjo” (Loureiro, Pinto e Silva,

2012: 42). Ao mesmo tempo, afirmam seus diretores que “o Circuito das Casas Tela é

um dos meios que utilizaremos para promover a sustentabilidade do Museu de Favela.”
26

A ideia de que os demais moradores das duas favelas, que não fazem parte da

diretoria  do  museu,  devem estar  envolvidos  diretamente  nas  ações  está  na  base  do

empenho em produzir a sustentabilidade do MUF. Este envolvimento direto, segundo a

proposta do MUF, deve se dar em dois sentidos. Por um lado, deve colaborar para a

produção de uma identidade deslocada da chave da violência associada à carência que,

frequentemente, marca a discursividade produzida em torno da favela. Por outro, esta

articulação entre os moradores deve ser capaz de movimentar os recursos financeiros

necessários à manutenção do MUF e de gerar renda para os próprios moradores.

A categoria  identidade  também é  mobilizada  pelos  gestores  do  MUF para  a

realização de seu empreendimento. Nos textos que descrevem o MUF, especialmente os

que  são  utilizados  para  a  participação  em  editais  para  financiamento  público,  a

identidade  é  articulada  como  um  princípio  para  a  atuação  do  museu.27 Em  dado

momento, ela está articulada ao patrimônio cultural,  que é tido como “processo que

afirma identidade coletiva e cidadania.” 28 Em outro, a identidade está na base de uma

hierarquia que concorre com elementos estabelecidos no campo de uma museologia dita

tradicional, já discutida anteriormente nesta tese: “O que vem primeiro? A prática social

25 O Circuito das Casas Tela é um dos projetos desenvolvidos pelo MUF e será apresentado e analisado no
próximo capítulo.

26 “Museu de Favela recebeu a agência de turismo Biturism”. Disponível em www.museudefavela.org.
Acesso em 12/01/2016.

27 É preciso atentar para o fato de que o uso da categoria identidade para a elaboração de projetos culturais
é também um recurso para  alcançar  a  vitória  em editais  públicos,  haja  vista  esse tema ser  caro aos
promotores de políticas públicas para o setor da Cultura.  Sobre como a identidade é mobilizada nas
políticas culturais, ver: Dias, 2016: 301. 

28 “O jeito MUF de Musealizar”. Disponível em www.museudefavela.org, acessado em 10/09/2015.
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em defesa  da  memória  coletiva,  identidade  e  cultura.  Depois  os  acervos.”  29 Neste

sentido,  para  os  gestores  do  MUF,  mais  importante  que  constituir  acervos  é  forjar

identidades, o que demonstra o lugar central desta noção na proposta do museu.

Também encontramos a identidade local, produzida na experiência de habitar as

favelas, como tema no “Rap do MUF”, escrito por Acme e Aline Silva, rapper e artesã,

moradora  do Pavão-Pavãozinho.  Na música,  afirmam que “Festas  populares,  nossos

bailes/ Emoções, canções, pensões, bares” são “tradições que dão identidade”30. 

A maneira  de operar  a categoria identidade,  neste  texto,  se aproxima do que

Katrin  Woodward  classifica  como  “essencialismo  identitário”,  que  expressa  uma

“concepção  unificada  de  identidade”  (2000:  37).  A identidade  produzida  sob  esta

concepção é fundamentada em uma verdade cujas bases estão na tradição, por vezes

reprimida. Assim, faz-se um apelo à “realidade” desta identidade, revelando um passado

obscurecido por processos repressivos (Woodward, 2000: 37). É neste sentido que se

pode compreender a passagem do Rap do MUF, na qual seus autores afirmam que seu

objetivo é “trazer à tona o que estava anônimo”, ou seja, sua identidade é produto de

uma história tornada anônima, que agora desejam que seja revelada. 

Antonia  Ferreira,  em  sua  entrevista,  também  aborda  elementos  que  nos

permitem refletir sobre como o imperativo da identidade opera na proposta do museu.

Para ela, o MUF aparece como um “apoiador da comunidade” (Ferreira, 2014), cuja

atuação tem como importante  papel  “fazer  com que essa comunidade se reconheça,

cresça”  (Ferreira,  2014).  Reconhecer-se  aqui  significa  identificar-se  positivamente  a

partir dos elementos que constituem a própria favela. Para esta construção, ela aciona a

oposição entre favela e cidade, que frequentemente informa as ações do MUF. Porém

ela o faz desafiando essa oposição, a entendendo como um “ranço”, pois percebe “as

pessoas se sentindo diminuídas porque moram no morro. Achando que não tem acesso a

determinados  lugares  porque  mora  no  morro”  (Ferreira,  2014).  Antonia,  mesmo

afirmando  não  se  sentir  atingida  pela  discriminação  que  recai  sobre  os  moradores

daquele território, assume que a oposição favela/cidade existe na percepção das pessoas

e que é um trabalho importante do museu combatê-la. 31

29 “O jeito MUF de Musealizar”. Disponível em www.museudefavela.org, acessado em 10/09/2015.

30 Todos os trechos transcritos de “Rap do MUF” In: Loureiro, Pinto e Silva, 2012.

31 Antônia afirma que “Batem muito nessa tecla aqui e eu nem gosto muito de falar essas coisas porque eu
frequento o morro e frequento lá embaixo e, sinceramente, eu seria falsa se dissesse que alguma vez eu
sofri discriminação por morar no morro, entendeu? Eu nunca disse: ‘eu moro na Saint Romain.’ [rua no
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Em decorrência  disso,  o museu teria  um papel  fundamental  na afirmação da

autoestima dos moradores.  Para ela,  é,  portanto,  tarefa do museu “fazer  com que a

comunidade se  reconheça  como,  de  fato,  cidadão,  seja  dentro  do morro,  seja  lá  no

asfalto” (Ferreira, 2014). Uma vez mais o tema da cidadania aparece, revelando sua

importância para o projeto. 

Na proposta  do  MUF, a  categoria  identidade  é  utilizada  de  modo a desafiar

outras representações sobre a favela e seus moradores.  Esta representação da favela

surge na construção de uma “oposição binária” e revela sentidos e valores aplicados

tanto a um quanto a outro termo posto em relação. Acompanhando o pensamento de

Jacques  Derrida,  Thomás  Tadeu  da  Silva  afirma  que:  “as  oposições  binárias  não

expressam uma simples divisão do mundo em duas classes simétricas: em uma oposição

binária, um dos termos é sempre privilegiado, recebendo um valor positivo, enquanto o

outro recebe uma carga negativa.” (Silva, 2000: 83) Neste sentido, a identidade que no

MUF se quer afirmar e valorizar dialoga diretamente com representações hegemônicas

produzidas  para  as  favelas.  São  territórios  tidos  como  lugares  de  uma  alteridade

negativa, discurso suportado por diversos meios e que reproduz a ideia de que a favela é

o avesso da cidade, é seu “outro”, sua “diferença”. 

As  propostas  de  produção  e  afirmação  de  uma  identidade  coletiva  para  os

moradores do Pavão-Pavãozinho e Cantagalo se ancoram na ideia de pactuação. O uso

desta noção pelos gestores do MUF para produzir a identificação dos moradores é a

reverberação de um dos elementos propagado pelo PAC. É o que se percebe a partir da

descrição de Juliana Blasi Cunha: “os agentes da equipe de trabalho social enfatizaram

[durante  reunião  de  apresentação  de  projeto]  a  importância  de  ‘pactuarem’ com os

moradores uma ‘visão de futuro’ ou de estabelecerem um ‘pacto cívico comunitário’”

(Cunha, 2014: 219). 

O  imperativo  da  pactuação  envolve  a  afirmação  de  uma  cumplicidade  e

cooperação dos moradores para a realização das ações do MUF. No livro “Circuito das

Casas-Tela”,  a sessão “Memórias de pactuação no museu aberto” (Loureiro,  Pinto e

Silva, 2012: 55) traz a reprodução de um conjunto de materiais confeccionados com o

objetivo de mobilizar o apoio dos moradores locais para o empreendimento. Em um

bairro de Copacabana pela qual se acessa a favela] Eu sempre disse: ‘eu moro na Rua Curió’ [que é a rua
dentro da própria favela onde ela mora].” (Ferreira, 2014) Ao mesmo tempo, Valquíria afirma que: “ainda
tem o preconceito, não vamos ser hipócritas. [Preconceito que afirma que na] Favela só tem gente que não
presta, só tem marginal. É assim que a sociedade vê a gente, favelado (...). Infelizmente é assim mesmo.
(...)  Já  falaram  pra  mim:  o  que  tem na  favela?  Tem rato,  tem  gente  miserável,  criança  com  nariz
escorrendo.” (Cabral, 2014)
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destes  materiais,  denominado  “Panfleto  de  sensibilização  comunitária”,  afirma-se

claramente  esse  chamamento  do  museu,  estabelecendo  o  papel  dos  moradores  no

projeto: “Morador, você também é guardião dessas obras de arte [os grafites do Circuito

das Casas-Tela], acervo de cultura de favela, do Museu de Favela” (Loureiro, Pinto e

Silva, 2012: 55). Mais à frente, é citado um inventário que seria realizado em conjunto

com os moradores e um 

ciclo de Encontros de Negócios com os moradores do circuito

com vistas a elaborar em conjunto um plano de negócios que

fortaleça  a  sustentação  das  obras  de  arte  das  Casas-Tela  e  a

dinamização econômica e cultural  do circuito,  ainda que sem

parceria, nem recursos financiadores. (Loureiro, Pinto e Silva,

2012: 59)

Valoriza-se muito o fato de as ações do MUF serem realizadas por moradores da

própria  favela.  No  panfleto  “Comunicado  do  MUF aos  moradores  sobre  inventário

cultural  e  turístico”  (Loureiro,  Pinto  e  Silva,,  2012:  59),  a  atividade  é  descrita  da

seguinte forma:

A partir do dia 16 de novembro o Museu de Favela, a UNIRIO e

o Instituto Ideias vão iniciar o inventário turístico ao longo do

Circuito das Casas-Tela. O que é isso? É uma pesquisa. Pois é.

Mais uma!?! A diferença é que essa é coordenada por lideranças

culturais  da  favela!  Os resultados  vão ser  divulgados e  serão

usados em nosso benefício. (Loureiro, Pinto e Silva, 2012: 55)

Esta passagem faz um claro contraponto ao fato de as favelas terem sido, ao

longo dos anos, objeto de inúmeras pesquisas realizadas por acadêmicos e pelo poder

público  e  estas  não  necessariamente  retornarem  benefícios  para  os  territórios.  A

possibilidade de usar a pesquisa em benefício da comunidade e com isso promover o

desenvolvimento local era o ponto de partida da pactuação com os moradores e foi com

isso em mente que muitos começaram a apoiar a proposta. Esta pactuação, entretanto,

encontra  importantes  limites  na  realidade.  Frequentemente  ressalta-se  que  o
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envolvimento efetivo dos moradores na condução do museu é ainda projeto que seus

dirigentes objetivam realizar. 

A “pactuação”  proposta  pelos  gestores  do  MUF  alimenta  o  imperativo  da

sustentabilidade financeira do projeto.  A noção de “sustentabilidade” é elaborada em

diversos  campos  disciplinares,  mas  consideraremos  aqui  sua  utilização  no  setor  da

gestão cultural. Esta escolha foi feita em razão das características que, como será visto

adiante, assumiu o Museu de Favela. Assim, uma definição que sintetiza a significação

deste  termo  é  encontrada  no  texto  de  Liliana  Sousa  e  Silva,  para  quem

“sustentabilidade” consiste nas “possibilidades que uma iniciativa ou instituição cultural

tem de contar com recursos financeiros para garantir a execução de seus programas e

ações” (Silva, 2011: 7). 32. Neste sentido, trata basicamente de instituir procedimentos

que viabilizem materialmente as ações culturais e, portanto, está diretamente ligado ao

debate sobre o financiamento da cultura. Sobre o desenvolvimento e financiamento das

ações culturais, a autora ainda afirma, a partir das reflexões de Teixeira Coelho (2007):

a cultura precisa ser sustentada simplesmente porque é cultura e

não  por  ser  alavanca  para  a  geração  de  emprego  ou  para  o

aumento do PIB nacional. A cultura precisa ter condições para

reproduzir-se  como  cultura.  Assim,  as  ações  culturais  e  os

programas  de  política  cultural  precisam  levar  em  conta  os

elementos  necessários  para  que  o  fato  cultural  que  se  está

apoiando  reproduza  a  si  mesmo  quando  o  apoio  da  política

cultural se reduzir ou cessar. (Silva, 2011: 6)

A interpretação de Liliana Sousa e Silva aponta para elementos encontrados na

prática do MUF. O modelo projetado para o Circuito das Casas-Tela, além de propor

formas de dinamizar a economia local e alcançar o tão propagado desenvolvimento da

favela,  aponta  para  formas de  sustentar  o  próprio  projeto.  Lançando mão de certos

instrumentos da produção cultural, a estratégia era utilizar o próprio museu como ativo

daquela economia local. 

32 O  termo é  também frequentemente  associado  à  sustentabilidade  ambiental,  ou,  como os  projetos
culturais  devem  se  ocupar  de  promover  práticas  que  sejam  ambientalmente  responsáveis  para  sua
realização. Entretanto, não abordarei este aspecto nesta reflexão em atenção ao significado encontrado nas
fontes, que revelam a forma como o termo é utilizado mais comumente pelos dirigentes do MUF. O
debate acerca da sustentabilidade ambiental de projetos culturais pode ser encontrado em Silva, 2011.
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Foram desenvolvidas  propostas  para atrelar  as  ações  do museu ao  turismo e

promover o financiamento do projeto através da visitação. Como forma de organizar

estes  empreendimentos,  foi  criada  a  Agência  CIVISMUF  (Centro  de  Visitação  do

Museu de Favela). Valquíria Cabral, moradora do Cantagalo e coordenadora da Agência

no período em que realizei as entrevistas, define a proposta: “é a agência que vai trazer

visitantes para o Museu de Favela, para conhecer o projeto, e esses visitantes vão pagar

[pela visita]” (Cabral, 2014).

Este projeto era alimentado pela percepção de que o turismo poderia movimentar

financeiramente o museu.  Entretanto, para isso, seria necessária a entrada do MUF no

circuito turístico do Rio de Janeiro atendendo a um planejamento estratégico. Valquíria

relata os desafios desta proposta: “Mas, para você trazer esse visitante, tem que ter uma

meta por mês para você gerar o valor para pagar a equipe. Aí, você imagina: 25 mil

reais por mês para manter uma equipe. Como que eu vou conseguir? Por semana, teria

que ter de 25 a 30 visitantes para gerar esse valor” (Cabral, 2014).

Assim, as possibilidades de sustentar o MUF através do turismo esbarraram em

dificuldades impostas pela realidade. No período em que a pesquisa foi feita, houve uma

queda na procura por visitantes, que Valquíria explicita em sua fala: 

Hoje,  minha  filha,  está  difícil.  Caiu  muito  [o  número  de

visitantes].  Eu  não  sei  o  que  aconteceu.  Antes  a  gente  tinha

mais. Não [o suficiente] para gerar esse valor [vinte e cinco mil

reais por mês], mas, para ter um dinheiro para pagar uma luz,

um telefone (...). Mas agora o negócio está feio. Não sei o que

anda acontecendo. Teve aquela história do DG33, mas antes dele

morrer tinha já caído, já estava baixa a procura por visita. Agora

que está aparecendo uns grupos de estudantes. (Cabral, 2014)

Ou seja, o turismo promovido tendo a memória das favelas como atrativo não

está consolidado. Passa por momentos de alta procura, quando os gestores do MUF o

identificaram  como  possibilidade  concreta  de  sustentabilidade  de  seu  projeto.  Mas

33 DG, Douglas Rafael da Silva Pereira, era dançarino e foi assassinado no Pavão-Pavãozinho em 22 de
abril de 2014. Sua morte alcançou ampla repercussão após terem sido levantadas suspeitas de que DG
pudesse ter sido assassinado por policiais da UPP do Cantagalo e Pavão-Pavãozinho.
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também  passa  por  momentos  em  que  não  desperta  interesse  turístico,  quando  a

viabilidade do MUF entra em crise.

Outra forma de buscar financiamento foi identificada a partir da grande atenção

dada ao museu pelo público acadêmico. Percebendo que este público poderia atrair uma

nova  fonte  de  renda  para  o  museu,  estabeleceram a  cobrança  de  uma  taxa  para  a

realização de “visitas técnicas”.  Grupos acadêmicos agendam a visita  e,  mediante o

pagamento de um valor fixo, têm contato com as ações do museu, apresentadas por seus

gestores. Como narra Valquíria Cabral:

A história da visita técnica foi assim: acadêmicos, professores,

pesquisadores procuravam a gente direto para conhecer como é

que  surgiu  essa  ideia  de  museu.  (...)  Aí,  a  Kátia  [Loureiro]

começou a montar uns slides e a Kátia que fazia essa palestra. A

ONU já veio umas três ou quatro vezes, então, por ela falar bem

o idioma e escrever também, ela fazia os Power Points em inglês

e ela que era palestrante. Teve um dia que ela falou: “gente, de

graça  eu  só  trabalho  pro  MUF.  Vamos  cobrar  essa  palestra.”

(Cabral, 2014)

Apesar  do  empenho  em  dinamizar  o  empreendimento,  a  promessa  de

sustentabilidade através do turismo ainda não teria se realizado para o MUF. O projeto

ainda  não  conseguia  manter  o  funcionamento  a  partir  de  suas  próprias  atrações.  O

máximo que se conseguia foi cobrir pequenas contas, que viabilizavam o mínimo para o

funcionamento do museu. 

Em  paralelo  à  exploração  do  turismo  como  ferramenta  para  alcançar  a

sustentabilidade  das  ações  do  MUF,  foram  traçadas  estratégias  para  utilização  de

ferramentas  da  “gestão  cultural”  para  esse  fim.  Este  termo é  usado  por  agentes  do

campo da cultura para definir  o conjunto de ações  necessárias  para a realização de

atividades culturais. A definição para o termo proposta por Enrique Saravia ilustra bem

como essa ideia é mobilizada neste setor. Para o autor, gestão cultural é

um conjunto de ações de uma organização – pública ou privada

–  destinado  a  atingir  determinados  objetivos  que  foram

planejados  e  –  supõe-se  –  são  desejados  pela  organização.
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Implica  implementar  normas,  planos  e  projetos,  estabelecer

estruturas,  alocar  recursos  humanos,  financeiros,  físicos  e

tecnológicos  e,  principalmente,  empenhar  criatividade  e

capacidade de inovação para atingir esses objetivos da melhor

forma possível. A especificidade cultural está dada pelo fato de

se tratar da implementação de políticas culturais ou de lidar com

instituições culturais. (Saravia, 2008: 15)

Uma  das  opções  do  MUF  foi  viabilizar  seus  projetos  através  de  editais  de

seleção de propostas para o recebimento de recursos financeiros provenientes de órgãos

públicos, como a Secretaria de Estado de Cultura do Rio de Janeiro, e o Ministério da

Cultura. Nestes editais, a condição para a concorrência é a elaboração de um projeto

cultural  adequado  a  certo  formato  exigido pelo  órgão responsável  pelo  repasse  dos

recursos.

Assim, a utilização deste procedimento gerou também a identificação de que

seria  necessário  produzir  certas  adaptações  dos  objetos  trabalhados  pelo  MUF  à

linguagem específica dos projetos. Sobre este ponto, é importante problematizar minha

própria entrada para a realização da pesquisa no MUF. Um das condições que me foi

colocada para que pudesse acompanhar as ações do museu foi que eu deixasse uma

“contrapartida” no território. Esta atitude se aproxima da ideia de dom e contra-dom

(Mauss,  1989):  percebendo  que  as  ações  do  MUF  constituem valor  importante  na

academia,  identificado pela  grande  fluxo de  pesquisadores  que  buscam desenvolver

monografias, dissertações e teses sobre a instituição, a “dádiva” de realizar a pesquisa

no museu deve ser retribuída. Por conta de minha formação e atuação profissional como

produtora  cultural,  me  ofereci  para  colaborar  como  voluntária  na  área  de  projetos

culturais do museu, proposta que foi prontamente aceita.

Minha ação era trabalhar as ideias dos diretores do museu, transformá-las em

projeto cultural e “enquadrá-las” no formato exigido em editais de fomento e patrocínio

de órgãos públicos e empresas privadas. A introdução do edital de concorrência como

mecanismo  para  a  seleção  de  projetos  culturais  que  receberão  patrocínio  ou

financiamento  público  provocou  a  consolidação  do  projeto  cultural como  unidade

básica no diálogo entre realizadores da cultura e poder público. Com isso, o projeto

cultural se tornou o instrumento por meio do qual o realizador apresenta sua proposta
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cultural,  sempre  buscando  atender  ao  que  ele  supõe  que  sejam as  expectativas  dos

agentes do poder público. 

O  discurso  produzido  no  projeto  cultural  frequentemente  reverbera  temas  e

debates colocados pelas políticas culturais aos realizadores, que os incorporam em seus

projetos  com  o  objetivo  de  alcançar  a  aprovação  e  consequentemente  o  recurso

financeiro que viabilizará a realização da proposta cultural.  Sendo assim, analisar as

narrativas articuladas nos projetos culturais possibilita perceber como os realizadores e

instituições  culturais  se  apresentam  na  interação  entre  o  que  desejam  realizar  e  a

expectativa dos agentes públicos em relação a estas realizações.

É  também  neste  sentido  que  se  registra  o  aparecimento  de  temas  como

identidade, diversidade cultural ou cidadania nos projetos do MUF. É o que se percebe

quando analisamos os textos que se apresentam em diversos projetos, que afirmam que

seu trabalho produz

 

 Inserção  da  Cultura  de  Favela  na  Cidade  do  Rio  de

Janeiro, pois “Favela é Cidade!”;

 Fortalecimento da identidade cultural local e dos artistas

da favela; 

 Divulgação  do  MUF  para  cooptação  de  parcerias  na

realização  do  macro-objetivo  de  transformação  do  morro  de

PPG num monumento turístico carioca da cultura de favela;

  Inserção  urbana,  econômica  e  social  dos  moradores

através da cultura.

 Difusão  cultural  da  identidade  territorial  através  de

atividades pedagógicas. 34

Produz-se assim a circularidade entre os pressupostos que embasam as políticas

culturais  e  o que se pretende realizar no museu. Os gestores do MUF promovem a

tradução dos seus anseios para a linguagem dos projetos, manuseando as categorias que

o próprio Estado consagra para o desenvolvimento de políticas naquela localidade.

Outra questão decorrente desta relaciona-se com a habilidade em manusear os

instrumentos da gestão cultural. Segundo a proposta de Enrique Saravia (2008: 15), uma

34 Projeto “Plano de Desenvolvimento Institucional do MUF”.
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instituição cultural deve se ocupar em produzir os instrumentos de gestão e articulá-los

de forma competente a fim de realizar com êxito seus empreendimentos. Entendendo

dessa forma, será bem sucedido aquele agente ou instituição que conseguir manusear

bem estes instrumentos, estando preparado tecnicamente para estas tarefas. 

Atendendo à crescente demanda provocada por esta percepção, nos últimos anos

proliferaram os cursos de graduação, especialização e capacitação profissional voltados

para a formação de especialistas no manuseio destes instrumentos, o que foi inclusive

observado por Gonçalves Dias (2014) como um dos elementos para a consolidação das

políticas culturais no Brasil. Estas questões estão colocadas também para os diretores do

MUF em seu intento de assegurar a “sustentabilidade” do museu. 35  

No  Plano  de  Desenvolvimento  Institucional  do  Museu  de  Favela  (Pedimuf),

afirmam que a experiência inicial de captação foi reveladora do “despreparo da equipe

para  elaboração  de  relatórios  de  prestação  de  contas  da  aplicação  de  recursos  nos

moldes burocráticos vigentes nas esferas governamentais.” 36 Refletem, ainda, sobre as

experiências anteriores com pessoas de fora, revelando que, apesar de positivas – haja

vista  terem conseguido mobilizar  os  recursos  necessários  para  iniciar  o  trabalho do

museu – não foram totalmente satisfatórias, pois não capacitaram os gestores do próprio

museu para lidar com estes instrumentos.

Neste ponto, a identificação de que havia um despreparo da equipe gestora do

MUF no manuseio das técnicas da gestão cultural encontra outra demanda frequente no

trabalho  do  MUF:  a  qualificação  de  moradores  das  favelas  para  que  esse  trabalho

possibilite geração de renda no próprio território. Estas duas demandas são articuladas

no documento em torno do conceito de “filantropia empreendedora”, segundo o qual

diferente da lógica tradicional [de] investimento social,  ocorre

por meio da aplicação de princípios tais como investimentos de

longo  prazo,  monitoramento  e  suporte  proativo  para  a

maximização  do  retorno.  No  caso  da  gestão  do  Museu  de

35 Um mapeamento sobre a formação nesta área foi realizada pela Universidade Federal da Bahia e está
disponível em: http://www.organizacaocultural.ufba.br/. Acesso em 12/01/2016.

36 “Plano Estratégico de Desenvolvimento Institucional do Museu de Favela” Segundo dados do Relatório
de Gestão da Secretaria de Estado de Cultura do Rio de Janeiro, em 2012, este projeto foi contemplado
pelo  edital,  desta  secretaria,  nº  015/2012,  de  “Apoio  ao  Desenvolvimento  de  Museus  e  Instituições
Museológicas no estado do Rio de Janeiro”. Relatório disponível em www.cultura.rj.gov.br. Acesso em
22/01/2016.
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Favela, a aplicação de tais princípios deve se dar, inicialmente,

pelo treinamento do povo da favela para a autogestão de seu

museu, rompendo-se o círculo vicioso de dependência social.37 

Segundo esta lógica, os próprios gestores, a partir do aprendizado das técnicas e

uso dos instrumentos da gestão cultural, poderiam movimentar os recursos necessários

para a sustentabilidade do museu. Ao mesmo tempo, com esta estratégia seria possível

trazer capital financeiro para girar a economia do próprio território.

Enquanto estive em trabalho de campo, no ano de 2014, os dirigentes do MUF

viviam uma angústia:  o projeto PEDIMUF, realizado após participação em edital  da

Secretaria  de  Estado  de  Cultura  do  Rio  de  Janeiro,  que,  naquele  momento,  era  o

principal responsável pelo financiamento das ações do museu acabaria dentro de alguns

meses e não havia perspectiva de novo financiamento. Corria-se o risco de ter de parar

as  ações  do  museu  por  completo  se,  até  o  final  daquele  ano,  não  surgisse  outro

financiador que apoiasse a proposta. Acompanhando o trabalho dos gestores do MUF,

foi possível compreender que,  apesar de seus esforços, não era possível articular os

projetos de forma contínua a fim de alcançar a tão almejada sustentabilidade. Cabe,

então, questionar sobre o porquê desta situação ocorrer. 

Uma parte da resposta pode estar na ausência de preparo técnico dos diretores do

museu para lidar com as ferramentas da gestão cultural.  Isto é de fato um elemento

importante, como visto acima. A própria relação que estabeleci com o MUF também é

reveladora  desta  demanda  por  qualificação.  Porém,  considerar  apenas  este  aspecto

poderia sugerir que bastaria o preparo técnico para que ações de gestão cultural fossem

viabilizadas, o que esconde importantes questões de ordem política.

Pensar  a  cultura  como  uma  “arena  de  disputas”  pelo  significado  passa  por

compreender que os processos que tornam possíveis suas ações estão imersos na política

e nas dinâmicas de poder.  38 Assim, é importante atentar para o fato de que nem todo

projeto  estruturado  segundo  os  preceitos  da  gestão  cultural  será  objeto  de

financiamento. 

Cabe  aqui  um  exemplo  para  qualificar  esta  afirmação.  No  ano  de  2014,  o

Ministério  da  Cultura  autorizou  a  captação  de  recursos  para  6.057  projetos  pelo

37 Projeto “Plano de Desenvolvimento Institucional do Museu de Favela”.

38 Como propõem Michel De Certeau (2005), Susan Wright (1998), Ana Enne e Andressa Lacerda (2011).
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mecanismo  de  renúncia  fiscal  possibilitado  pela  Lei  Rouanet.  39 Tendo  em vista  o

trâmite necessário para a aprovação do projeto, é correto afirmar que a totalidade dos

projetos cuja captação de recursos foi autorizada era tecnicamente viável.40 Entretanto,

apenas  3.273  projetos  conseguiram  efetivamente  captar  recursos  junto  a  empresas

utilizando-se  do  mecanismo  da  renúncia  fiscal.  41 Ou  seja,  ainda  que  tecnicamente

viáveis,  quase a  metade  dos  projetos  apresentados não atraiu  investimento para sua

realização.

Nesse sentido,  é  importante  considerar  o que de fato desperta  a  atenção dos

investidores quando se colocam disponíveis para o financiamento de projetos culturais.

A relação entre empresas e agentes da cultura se dá por intermédio da ferramenta do

marketing cultural. Uma definição própria da gestão cultural sobre o marketing cultural

é a que o afirma como o instrumento que usa “a cultura como base e instrumento para

transmitir determinada mensagem (e, a longo prazo, desenvolver um relacionamento) a

um público específico, sem que a cultura seja a atividade fim da empresa.” (Reis, 2003:

4). Acompanhando este pensamento, é comum encontrar na literatura sobre “marketing

cultural” a afirmação de que é preciso que a ação cultural seja adequada ao público

consumidor da empresa para alcançar sucesso nas tentativas de captação de recursos.

Isso explica, ao menos parcialmente, porque algumas iniciativas terão mais apelo do que

outras. Além disso, é preciso considerar que o capital simbólico dos mediadores entre

empresas patrocinadoras e promotores de projetos culturais, os chamados “captadores

de recursos”, opera significativamente para o alcance do recurso pleiteado.

Neste ponto, cabe refletir justamente sobre como os diretores do MUF, ao se

proporem a utilizar as ferramentas da gestão cultural para promover a sustentabilidade

do  museu,  poderiam  desenvolver  ações  que  atraíssem o  interesse  das  empresas.  É

importante trazer para esta reflexão uma fala muito comum acerca do impacto da saída

do  PAC  do  Pavão-Pavãozinho  e  Cantagalo  sobre  as  ações  do  museu.  Muito  se

movimentou em ações culturais no território durante a execução do programa, inclusive

39 A Lei 8.313 de 23 de novembro de 1991 estabeleceu o Programa Nacional de Apoio à Cultura. Institui,
dentre outros,  o mecanismo de incentivo fiscal,  que possibilita  às  empresas  o abatimento de valores
investidos em projetos culturais aprovados pelo Ministério da Cultura do seu Imposto de Renda.

40 Para uma análise sobre os mecanismos e modos de operar estabelecidos pela Lei Rouanet, ver: Dias,
2014.

41 “Cerca  de  3,3  mil  projetos  captaram  recursos  via  Lei  Rouanet  em  2014.”  Disponível  em:
http://www.cultura.gov.br/noticias-destaques/-/asset_publisher/OiKX3xlR9iTn/content/cerca-de-3-3-mil-
projetos-captaram-recursos-via-lei-rouanet-em-2014/10883. Acesso em 13/01/2015.
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mobilizando  empresas  privadas  de  diferentes  setores.  Com seu  término,  houve  um

esfriamento do interesse das empresas pelas ações do museu, tendo algumas, inclusive,

cancelado parcerias já firmadas. Isto revela que, mais do que propriamente o interesse

pelas  ações  culturais  naquele  território,  estas  empresas  se  interessavam pelas  ações

daquele programa de governo, responsável pela movimentação de grandes volumes de

recursos financeiros.

Diante disso,  pensar a  relação das iniciativas  culturais  com o Estado não dá

conta da realidade,  que envolve,  de maneira determinante,  a relação do Estado com

outros agentes, muitas vezes absolutamente indiferentes às iniciativas culturais que, por

razões conjunturais, podem ser levados a financiar. Cessando as condições que movem

seu interesse – não nas ações em si, mas no contato privilegiado com o Estado – cessa

também qualquer interesse ou financiamento.  

3.4 Tensões e Dissonâncias

A relação entre agentes do Estado, da iniciativa privada e gestores do MUF é

permeada de negociações e também de conflitos. A convergência destes atores criou as

condições  de  possibilidade  para  que  o  MUF  surgisse  com  as  características  que

apresenta. 

Diálogos sobre a proposta do MUF com seus dirigentes e com outros moradores

revelaram tensões. Uma tensão central se desenha em torno da máxima propagada pelo

PAC de que, como um legado, aquele museu deveria gerar trabalho e renda para os

moradores da localidade. Durante o período em que fiz trabalho de campo, frequentei

reuniões da diretoria em que a grande questão era, justamente, a busca por recursos que

financiassem as ações do MUF. Como já foi visto, não existia, por exemplo, um fluxo

de caixa que permitisse a remuneração permanente dos funcionários do museu. 

Ao  mesmo  tempo,  os  moradores  que  não  acompanhavam  o  cotidiano  da

instituição  tinham  uma  imagem  de  que  em  torno  dela  se  movimentavam  muitos

recursos, provavelmente informados pela retórica do próprio PAC, que prometia esta

“sustentabilidade”  ao  final  de  sua  execução.  Isto  pode  ser  ilustrado  com  um  fato

ocorrido  durante  uma  das  vezes  em  que  estive  no  MUF.  Estava  em  um  grupo

completamente formado por pessoas “de fora”,  me dirigindo à Base Operacional do

MUF e uma moradora cuja casa fazia parte do Circuito das Casas-Tela nos interrompeu.

Pedia,  em tom áspero,  que  avisássemos  à  equipe  do  MUF que  ela  havia  decidido
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quebrar a parede onde estava o grafite para abrir um ponto de venda de alimentos. A

moradora também afirmava que estava “todo mundo [que trabalha no MUF] ganhando

dinheiro com isso e eu nada”. Uma das pessoas que estava no grupo tentou argumentar

com a moça, afirmando que ela deveria procurar o MUF e apresentar suas queixas, mas

de nada adiantou. Chegando à base operacional do museu, foi relatado o que ocorreu

aos gestores, que identificaram quem era a pessoa e afirmaram que, frequentemente, ela

fazia essa ameaça. Concluíram que eles precisavam conversar e “repactuar” com ela. De

fato, meses depois, enquanto ainda frequentava o MUF, percebi que a moradora não

concretizou suas ameaças. 

Esta situação revela, primeiramente, que a expectativa criada com a fundação do

museu  impactou  não somente  naqueles  moradores  que  participavam diretamente  da

proposta. Os gestores do MUF conseguiram efetivamente mobilizar outros moradores

que em torno de seus propósitos. Entretanto, uma frustração desta expectativa se registra

de  forma  muito  clara.  Para  aqueles  que  não  estão  à  frente  do  projeto,  a  intensa

movimentação de pessoas de fora atraídas à favela pelo MUF produz a leitura de que

aquele é um empreendimento de valor e, consequentemente, mobiliza capital financeiro.

Porém, esta é uma leitura que não condiz propriamente com a realidade do museu. O

que se verificou foi uma busca contínua por financiamento das ações, que muitas vezes

não se realiza. 

A  ideia  da  memória  e  do  turismo  como  promotores  de  desenvolvimento

econômico local tem sérios limites na realidade, pois o capital simbólico do MUF não é

necessariamente  convertido  em  capital  financeiro.  Entretanto,  esta  leitura  não  é

compartilhada  por  parcela  dos  moradores  que  não está  na  gestão  do  museu,  o  que

produz  tensões.  Isto  faz  com  que  moradores  e  gestores  do  museu  precisem

frequentemente “repactuar”, ou seja, reafirmar os acordos anteriormente acertados.

Outra dissonância que se registrou foi com relação ao que deveria ser objeto do

projeto memorial do MUF. A fala de Flávio Feitosa deixa especialmente claro que a

sistematização e publicização das memórias de Pavão-Pavãozinho e Cantagalo deveria

se efetivar por outros caminhos que, em seu modo de entender, cumpririam a função de

legado de forma mais eficaz. Ele sugere o registro da memória e da história das famílias

e das casas removidas como ação importante que deveria ser realizada.

Pensa só no âmbito da pessoa ter uma casa, ter construído ela

com sacrifício – que não foi só eu não, a galera toda da Avenida
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Pavãozinho que iria sair de suas casas – tem uma memória ali –

que nós vamos chegar na parte que o Museu de Favela poderia

atuar – existe uma memória, existe uma família que mora ali há

oitenta  anos  e  eu  construí  minha  casa  por  cima.  Existe  uma

história  que em nenhum momento ela  é  apresentada  em nem

levantada.  Por  ninguém,  nem  pelo  MUF  nem  pelo  governo.

(Feitosa, 2014)

Ao encerrar este capítulo apontando as tensões e dissonâncias encontradas na

promoção dos agenciamentos da memória promovidos pelo MUF, não pretendi apontar

a inviabilidade do projeto. Suas potencialidades estão frequentemente à mostra, o que se

verifica ao perceber sua capacidade de mobilizar diversos agentes para movimentar o

empreendimento. 

Pretendi apresentar outros pontos de vista sobre sua atuação, principalmente no

que diz  respeito  ao envolvimento dos  moradores e à  produção daquele território.  O

envolvimento  dos  moradores  impacta  diretamente  no  objetivo  de  alcançar  a

sustentabilidade  do  museu.  Já  as  dissonâncias  com relação  ao  lugar  ocupado  pelas

memórias  das  remoções  e  das  famílias  removidas  informam  sobre  os  limites  da

produção daquele território a que o MUF se dedica. Os empreendimentos em torno da

produção do território serão tema do próximo capítulo.
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Capítulo 4
“Práticas espacializantes” do Museu de Favela: produzindo espaço e

imaginação para o Pavão-Pavãozinho e Cantagalo

Michel De Certeau, no livro A invenção do cotidiano (2011), afirma que “espaço

é lugar praticado” (De Certeau, 2011: 184). Assim, “a rua geometricamente definida por

um urbanismo é transformada em espaço pelos pedestres. Do mesmo modo, a leitura é o

espaço produzido pela prática no lugar constituído por um sistema de signos – um 

escrito” (De Certeau, 2011: 184). O autor propõe passar “das estruturas às ações” e para 

isso sua reflexão se concentra nas “ações narrativas” que produzem o espaço. Ou seja, 

concentra-se nas “práticas espacializantes”, que são “algumas formas elementares das 

práticas organizadoras de espaços: a bipolaridade ‘mapa’ e ‘percurso’, os processos de 

delimitação ou de ‘limitação’ e as ‘focalizações enunciativas’ (ou seja, o índice do corpo

no discurso)” (De Certeau: 183-184). Seguindo esta proposição, passaremos a refletir 

sobre como, a partir de um território estabelecido geográfica, política e economicamente

– os morros do Pavão-Pavãozinho e Cantagalo – determinados usuários – 

principalmente os gestores à frente do MUF, mas também agentes do governo e 

membros de outras organizações da sociedade civil – cooperam para a proposição de 

práticas que fazem daquele lugar, espaço, definidas ao longo do capítulo como “práticas

espacializantes”. 

Não pretendo afirmar com isso que aquelas favelas não eram espaço antes da 

existência do MUF. Considero que toda prática humana em determinado lugar o torna 

espaço, deste modo as diversas práticas realizadas naquelas favelas ao longo de sua 

existência produziram-nas como espaço carregado de significação. Contudo, pretendo 

chamar atenção ao longo deste capítulo para o conjunto específico de práticas propostas 

pelos operadores do MUF que produzem as favelas do Pavão-Pavãozinho e Cantagalo 

como um espaço com determinada significação e que coloca questões sobre a 

representação das favelas e sua historicidade.

De modo articulado a esta ideia, é possível entender este empreendimento como 

a construção de uma “comunidade imaginada”, seguindo a proposição de Benedict 

Anderson. Afirma o autor que “na verdade, qualquer comunidade maior que a aldeia 

primordial do contato face a face (e talvez mesmo ela) é imaginada. As comunidades se 

distinguem não por sua falsidade/autenticidade, mas pelo estilo em que são imaginadas”

(Anderson, 2008: 33). Ainda que a investigação de Anderson seja sobre a produção dos 

nacionalismos, desnaturalizando seus processos, entendo que suas proposições possam 
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ajudar a refletir sobre os empreendimentos realizados pelo MUF.

Anderson analisa a utilização do censo, do mapa e do museu como instrumentos 

do Estado colonial para produzir a imaginação de seus domínios no Sudeste asiático. 1 

Afirma que este “estilo de criação imaginária não nasceu do nada” e é profundamente 

tributário das tecnologias desenvolvidas no período para a expansão colonial e a 

dominação de suas conquistas (Anderson, 2008: 254). Afirma ainda o autor que “o 

mapa e o censo modelaram a gramática que, no devido tempo, possibilitaria o 

surgimento da ‘Birmânia’ e dos ‘birmanianos’, da ‘Indonésia’ e dos ‘indonésios’” 

(Anderson, 2008: 254). Ou seja, são as tecnologias que produzem os entes que julgamos

estarem apenas descrevendo e nomeando. Mas, a consolidação desta imaginação só foi 

possibilitada pela instituição do museu, responsável pelo “tipo específico de criação de 

imagens do Estado colonial em relação à história e ao poder” (Anderson, 2008: 254).

A produção destes instrumentos institui uma gramática do poder que não se 

restringe à experiência específica da colonização do Sudeste asiático.2 Ressaltamos que 

o termo imaginação remete, fundamentalmente, àquele agrupamento de indivíduos que, 

mesmo desconhecido em sua quase totalidade, comunga de uma identidade produzida 

através da imaginação. Consideramos que experiências como a do Museu de Favela são 

tentativas de apropriação de instrumentos como o mapa e o museu, como forma de 

amplificar as possibilidades de suas “maneiras de operar” (De Certeau, 2011) a partir de

uma busca por constituir novas imaginações para sua comunidade. O uso destes 

instrumentos tem por objetivo, justamente, mobilizar a identificação dos habitantes do 

Pavão-Pavãozinho e Cantagalo utilizando-se especialmente da memória.

4.1 O “Circuito das Casas-Tela”: antecedentes e articulações

1

 Lilia Moritz Schwarcz, na apresentação que escreveu para a edição brasileira do livro de Anderson 
(2008) afirma uma defesa do uso do termo “imaginação” e da relevância do trabalho daquele autor para o 
estabelecimento desta definição. Afirma Schwarcz que “mais que inventadas, nações são ‘imaginadas’, no
sentido de que fazem sentido para a ‘alma’ e constituem objetos de desejo e projeções.” (Anderson, 2008: 
10). Buscarei usar o termo com parcimônia a fim de não desgastá-lo e sempre o fizer esta significação 
estará no seu arcabouço.

2

 Diversos autores utilizam a noção de imaginação para pensar processos de formação das nações. Para 
este tema, ver especialmente: Schwarcz, 2008; Schwarcz, 2008b; Canclini, 1994; Markon, 2011; 
Hoffmann, 2009.
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As ações propostas pelo MUF são multifacetadas e dinâmicas. Em geral, têm 

plasticidade suficiente para adaptar-se a distintos contextos. Dentre as realizações do 

museu constam ações de fomento ao artesanato local, eventos de música eletrônica, 

projetos de leitura para crianças, revistas sobre a memória LGBT. Envolvem diversos 

públicos e conseguem atrair, em alguma medida, diferentes apoiadores para suas 

realizações.3 Boa parte das iniciativas dialoga em algum sentido com o tema da 

memória, mas isto não é determinante. 

Dentre as iniciativas que têm efetivamente a memória ou a história local como 

tema, quatro se destacam. A exposição “Despertar de Almas e de Sonhos”, primeira 

realização do MUF, foi feita a partir de depoimentos de moradores, apresentada no 

evento de lançamento do museu, em 2009. No ano de 2011, circulou pelas cidades de 

Macaé, Paraty e Cabo Frio com apoio da Secretaria de Cultura do Estado do Rio de 

Janeiro. A premiação “Mulheres Guerreiras” é realizada anualmente e também gera uma

exposição composta por banners com trechos de entrevistas realizadas com moradoras 

das duas favelas. 4 O projeto “Memória LGBT no Museu de Favela”, realizado em 

parceria com a prefeitura do Rio de Janeiro e a revista Memória LGBT, no âmbito do 

qual foi realizado o “Seminário Memórias, Museologia e Museus LGBT”, em maio de 

2015.5 

Por fim, o “Circuito das Casas-Tela” é composto por painéis pintados com a 

técnica do grafite nas fachadas de algumas casas no Cantagalo e no Pavão-Pavãozinho 

com temas que narram a história e a memória das duas favelas. As imagens grafitadas 

foram definidas a partir das entrevistas realizadas ainda no período da Comissão Pró-

museu, no início de 2008, com moradores de diversas localidades das favelas do Pavão-

Pavãozinho e Cantagalo, ou seja, antes mesmo da fundação do MUF.  Já a seleção das 

primeiras casas que receberiam telas foi feita a partir da definição do circuito turístico 

do MUF, realizado por meio de “Visitões Experimentais”, que ocorreram em junho de 

3

 Isto não significa afirmar que o museu consiga se sustentar desta forma. Em geral, as parcerias firmadas 
garantem apoio financeiro para ações pontuais, não produzindo caixa para o museu.

4

 Esta ação do museu será abordada mais detalhadamente à frente.

5

 LGBT é a sigla para Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transsexuais e Transgêneros. Define o 
movimento social que se organiza em torno da demanda por direitos deste setor da população. Os 
números da revista estão disponíveis em: http://www.memorialgbt.com/. Acesso em 21/02/2016. 
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2009 e janeiro de 2010.6 Desta forma, estas duas ações – as entrevistas com os 

moradores no primeiro estágio de mobilização dos agentes que fundariam o MUF e o 

estabelecimento do circuito turístico que seria operado pelo MUF – deram origem ao 

Circuito das Casas-Tela.

A análise dos investimentos tanto para a criação do projeto “Circuito das Casas-

Tela” quanto para sua operação apresenta questões acerca da produção do espaço 

promovida pelo MUF. Camila dos Santos Moraes defende que o circuito produz uma 

“alegoria do Pavão-Pavãozinho e Cantagalo” (Moraes, 2011: 74). Segundo a autora, 

esta alegoria foi produzida, especialmente, pelo trabalho conjunto de Rita de Cássia e do

grafiteiro Acme, dois agentes importantes na formação e consolidação do MUF.

Conforme apresentado no terceiro capítulo, Rita de Cássia é jornalista e atuou 

por muitos anos na rádio comunitária do Cantagalo, além de ter sido correspondente 

comunitária do projeto Favela tem memória, da ONG Viva Rio. Sua família é 

tradicionalmente associada ao movimento comunitário local e seu interesse pela coleta 

de registros sobre a memória do Cantagalo é muito anterior à fundação do museu. Foi 

por intermédio de Acme, grafiteiro nascido no Pavão que alcançou reconhecimento 

internacional com sua produção artística e primeiro presidente do MUF, que Rita 

ingressou, no ano de 2008, na comissão que organizaria o museu. Refletindo sobre a 

trajetória de Rita e Acme e analisando o formato que assumiu o circuito, que será 

apresentado adiante, é possível concordar com Camila Moraes no que diz respeito ao 

papel que eles desempenharam na formulação e execução do projeto. Porém, entendo 

que as práticas espacializantes propostas pelo MUF para a produção de novas 

imaginações para o Pavão-Pavãozinho e Cantagalo ocorrem em forte interação com o 

governo. Assim, será preciso considerar também a atuação dos agentes e instituições de 

governo na produção deste Circuito.

Primeiramente, é preciso estabelecer alguns pontos com relação aos “Visitões 

Experimentais”, ações que alimentaram a demarcação do Circuito das Casas-Tela.  

Segundo Camila dos Santos Moraes, o trajeto por onde passariam os convidados da 

primeira ação, em 2009, foi elaborado pelos gestores do MUF. Afirma a autora que 

“tendo em vista a finalização das obras do PAC na escadaria do Pavão-Pavãozinho, [o 

MUF] pretendia apresentar também os resultados destas obras” (Moraes, 2011: 66). Por 

6

 Uma análise sobre os “Visitões Experimentais” e sua relação com o Circuito das Casas-Tela pode ser 
encontrada em Moraes, 2011: 65.
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essa razão, a ação se concentrou nessa favela, não explorando o território do Cantagalo. 

A segunda visita foi organizada por alunos do curso de “Turismologia”, oferecido para 

moradores de Pavão-Pavãozinho e Cantagalo e realizado em parceria entre Unirio e 

PAC. Camila dos Santos Moraes afirma que esta ação “demarcaria a independência do 

MUF em relação ao PAC. A favela já estava ‘pacificada’ e o PAC em fase final, 

iniciando uma nova fase para o Museu de Favela.” (Moraes, 2011: 68) Nesta visita, 

foram divididos dois grupos, um seguiu o mesmo roteiro pelo Pavão-Pavãzinho 

demarcado para o primeiro “Vistão Experimental” e outro seguiu um novo percurso 

pelo Cantagalo (Moraes, 2011: 68).

Alguns elementos estabelecidos no primeiro “Vistão Experimental” indicam a 

estrutura e as ações que seriam realizadas, posteriormente, no Circuito das Casas-Tela. 

Conforme descrevem os gestores do MUF em seu jornal informativo:

Ao longo do roteiro foram expostos trabalhos de arte-artesanato;

pintura Naïf do pintor Cristiano; grafiti do Acme; música das 

crianças do Harmonicanto em frente ao bar do Sr. Cláudio; 

performance do Rap do MUF; subida na laje de casas cedidas 

por moradores para o visitante fotografar a paisagem de 

Copacabana. No trajeto, era narrada a história da favela. 

(Grifos meus.) 7

Os pontos destacados na passagem apontam elementos que estiveram presentes 

o primeiro “Visitão Experimental” e foram mantidos no Circuito das Casas-Tela. Isto 

demonstra uma continuidade entre as duas ações, para além da demarcação do trajeto do

circuito.

O primeiro “Visitão Experimental” colocou em relação gestores do MUF, do 

PAC, que deu apoio financeiro à ação, alunos e professores dos cursos de Museologia e 

de Turismo da Unirio, além de servidores do Ibram. Segundo consta no “Jornal 

Informativo do MUF”, a impressão dos convidados sobre a visita foi recolhida por meio

de questionários, com o objetivo avaliar o circuito proposto e aprimorá-lo.8 Assim, a 

7

 Começa percurso piloto de visitação do Primeiro Museu Territorial de Favela do Brasil – o MUF. Em: 
Jornal Museu de Favela, dezembro de 2009.

8
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ação funcionou como um teste para as propostas dos gestores do MUF, como uma 

oportunidade de aperfeiçoá-las a partir do diálogo com os convidados. Além disso, a 

observação das instituições convidadas a participar da ação revela a rede de relações 

que os gestores do museu movimentavam naquele momento, e que seriam fundamentais

posteriormente para a execução do Circuito das Casas-Tela. Passaremos assim a 

investigar as operações e articulações que tornaram possível a realização deste projeto.

A pintura das telas do Circuito foi possibilitada através dos recursos destinados à

instituição pelo Edital de Modernização de Museus de 2008, que foi executado em 

2009. Conforme está explícito no texto do edital, seu objetivo era conceder recursos 

financeiros a instituições museológicas não pertencentes ao quadro do Ministério da 

Cultura que estivessem “interessadas em obter apoio financeiro para a aquisição de 

equipamentos, material permanente e acervos museológicos, no âmbito do Programa 

Museu, Memória e Cidadania (…) no curso da execução [sic] da Política Nacional de 

Museus.” 9 

Um dos requisitos para concorrer ao prêmio desse edital era que a instituição 

existisse há pelo menos três anos. Isto seria um empecilho para a participação do MUF, 

tendo em vista que o museu foi fundado apenas algumas semanas antes da publicação 

do edital. Porém, os gestores do MUF já movimentavam uma importante rede de 

relações no setor da museologia, que permitia parcerias para a execução de suas 

propostas. Assim, para concorrer ao edital, o projeto do MUF foi enviado em nome da 

Associação Brasileira de Museologia (ABM). 

A ABM é uma associação privada sem fins lucrativos fundada em 1963 por 

profissionais da área dos museus. Na ocasião do envio da proposta do MUF para o 

edital, o presidente da instituição era Antônio Carlos Pinto Vieira. Nascido no Timbau, 

uma das favelas da Maré, Antônio Carlos concluiu o curso de Direito na UFRJ em 1987 

e em 2008 concluiu o mestrado em Memória Social pela Unirio defendendo a 

dissertação “Do engenho à favela, do mar ao chão, memórias da construção do espaço 

na Maré”, orientado por Icléia Thiesen. Participou da TV Maré e da Rede de Memória 

 Começa percurso piloto de visitação do Primeiro Museu Territorial de Favela do Brasil – o MUF. Em: 
Jornal Museu de Favela, dezembro de 2009. As falas e impressões dos participantes desta ação serão 
analisadas mais a frente.

9

Edital de concurso nº X/2008 – Modernização de Museus. Disponível em: 
http://www.cultura.gov.br/inscricoes-encerradas/-/asset_publisher/OGlsXHWKcSB5/content/edital-
modernizacao-de-museus-196836/10883 Acessado em 13/02/2016.
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da Maré, duas das iniciativas que deram origem ao Museu da Maré, do qual também 

participou da fundação e ainda hoje é diretor. 

Além da ABM, é importante lembrar que, no ano de 2008, Mário Chagas era 

técnico do setor responsável por este edital, o Departamento de Museus e Centros 

Culturais do IPHAN. Conhecendo sua mobilização em torno da museologia social, é 

possível afirmar que havia um ambiente favorável para iniciativas como a do MUF no 

setor em que ele trabalhava. Isto demonstra, uma vez mais, as possibilidades de acesso a

recursos do Estado a partir da escolha do museu como legado a ser deixado pelo PAC às

favelas do Pavão-Pavãozinho e Cantagalo e também para as maneiras de operar estas 

possibilidades. Os promotores do MUF estavam realizando, na prática, aquilo que 

agentes mobilizados em torno da museologia social buscavam estabelecer na academia 

e na política. 

O relato sobre a elaboração da proposta do MUF para este edital, presente no 

livro “Circuito das Casas-Tela”, permite perceber como eram mobilizadas, no 

gerenciamento cotidiano daquele empreendimento, as noções produzidas pela 

museologia social. Estas noções seguiram o desenvolvimento apresentado no primeiro e

no segundo capítulos: são movimentos da academia em busca da produção de novas 

noções de museu e museologia contíguos a movimentos no campo da política que 

possibilitam a novos agentes e instituições o acesso a recursos destinados pelo Estado 

aos museus. 

É o que se observa, por exemplo, ao analisar a noção de acervo operada pelo 

MUF na argumentação sobre a relevância do projeto enviado para o edital de 

Modernização de Museus (Loureiro, Pinto e Silva, 2012: 50). O objeto principal do 

edital era a viabilização da compra de acervos e de equipamentos para a modernização 

de itens de segurança e conservação dos museus. Pressupunha a compra de objetos que 

fossem posteriormente inventariados e incorporados como patrimônios dos museus 

contemplados, porém, também segundo o relato, os bens que seriam comprados para 

compor o acervo do MUF não se enquadravam nas concepções mais correntes que 

associavam acervos a objetos. Os gestores do MUF buscavam financiar com os recursos

do edital a realização das próprias Casas-Tela, que seriam grafitadas por artistas 

convidados pelos dirigentes do museu no trajeto estabelecido a partir dos “Visitões 

Experimentais” (Loureiro, Pinto e Silva, 2012: 50).

O debate sobre o que compõe os acervos de um museu criado nos marcos da 

museologia social é um ponto importante. Entre os formuladores da categoria, é 
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partilhada uma percepção de que os objetos não devem estar no centro das 

preocupações dos museus, mas sim as relações humanas e o desenvolvimento da 

sociedade. Segundo esse ponto de vista, qualquer coisa pode ser definida como objeto 

de musealização, desde que atenda ao que a comunidade em que se insere entende como

importante. Isto não significa um descarte completo da preocupação com a constituição 

de acervos entre os que praticam a museologia social, e sim que há uma disputa que 

busca transformar o que deve ser compreendido como acervo do museu, transformando 

com isso a própria noção de museu. 

Para a produção desta maneira de compreender os acervos, é feita uma crítica à 

noção de coleção. Conforme Mario Chagas elaborou em sua tese de doutorado, 

abordando a ideia proposta por Hugues de Varine – cujas ideias os autores mobilizados 

em torno da museologia social identificam como fundadoras de sua própria inspiração 

intelectual – o surgimento do ecomuseu se define pela associação entre território, 

patrimônio e educação, enquanto o “museu tradicional” seria caracterizado pela 

associação entre edifício, coleção e público. (Chagas, 2003: 56). Esta contraposição 

alicerçou as definições sobre museu e acervos produzidas posteriormente nos domínios 

da museologia social. O autor prossegue afirmando que

No entanto, as práticas ecomuseológicas também aqui não 

parecem reforçar a ideia de coleção ou mesmo de patrimônio, 

considerado apenas como um conjunto de bens que se transmite 

de pai para filho. Experiências como as do Museu Didático-

Comunitário de Itapuã (BA) e do Ecomuseu de Santa Cruz (RJ) 

operam com o acervo de problemas dos indivíduos envolvidos 

com os processos museais. O que parece estar em foco, aqui 

também, é uma descoleção, na forma como a conceitua Nestor 

García Canclini. Nos dois casos, para além de uma preocupação 

patrimonial no sentido de proteção de um passado, há um 

interesse na dinâmica da vida e na capacidade dos corpos 

patrimoniais funcionarem como instrumentos de mediação entre 

diferentes tempos e mundos. Em outros termos: o interesse no 

patrimônio não se justifica apenas pelo seu vínculo com o 

passado seja ele qual for, mas pela sua conexão com os 

problemas fragmentados da atualidade, com a vida dos seres 
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em relação com outros seres, coisas, palavras, sentimentos e 

ideias. (Chagas, 2003: 57-58. Grifos meus.)

Em outro texto do MUF encontramos uma definição de acervo que se alinha ao 

que propõe Mario Chagas em sua argumentação. No texto institucional “Sobre o MUF”,

encontramos que “o acervo [do Museu de Favela] são cerca de 20 mil moradores e seus 

modos de vida, narrativos de parte importante e desconhecida da própria história da 

Cidade do Rio de Janeiro.” 10 Fazer de problemáticas, pessoas, modos de vida, objetos 

da musealização é uma concorrência pela categorização do que deve ser um museu. 

A definição das Casas-Tela como obras de arte que seriam compradas para 

compor o acervo do MUF encontrava respaldo no Demu /IPHAN, haja vista o projeto 

ter sido aprovado por este órgão para o recebimento de recursos. Entretanto, isto não 

significou que todos os agentes de governo envolvidos na aprovação e execução deste 

projeto tenham compreendido da mesma forma. Assim, afirmam os diretores do MUF 

que “no processo burocrático que se seguiu até a formalização do convênio, o Museu de

Favela ainda haveria de enfrentar desafios imensos de defesa do prêmio” (Loureiro, 

Pinto e Silva, 2012: 50). A defesa deste prêmio passava por demonstrar para técnicos de 

governo que não estavam ocupados com os debates sobre a museologia social a 

validade dos argumentos apresentados pelo MUF no projeto.11 Assim, foi preciso prestar

“diversos esclarecimentos de seu formato institucional, de seus modos de gestão e de 

seu projeto de musealizar memórias em modo territorial” (Loureiro, Pinto e Silva, 2012:

50).

Segundo o relato, a principal dificuldade era relacionada à maneira pela qual os 

recursos do edital deveriam ser executados. Segundo os gestores do MUF, “não se 

tratava de serviço (item não permitido no edital), mas de aquisições de bens de arte num

museu vivo.” (Loureiro, Pinto e Silva, 2012: 50). O que parece estar em questão não é 

10

Texto “Sobre o MUF”, disponível em www.museudefavela.org. Acesso em 19/02/2016. Ulpiando Bezerra
de Meneses faz uma discussão sobre a temática dos acervos levando em consideração estas concorrências 
pelo termo em A exposição museológica e o conhecimento histórico (Meneses, 2005).

11

 Não tenho dados que informem sobre quem seriam estes técnicos com quem os diretores do MUF 
necessitaram dialogar para receber os recursos do convênio. Porém, por minha experiência pessoal na 
gestão de projetos deste tipo, acredito que se tratava de técnicos (administradores ou contadores) que se 
dedicavam ao repasse e controle dos recursos destinados ao edital e, portanto, que não acompanhavam os 
debates da museologia, além de não estarem interessados nas ressignificações propostas pelos diversos 
agentes para executar seus projetos e sim na aplicação das normas estabelecidas pelo Estado.
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um problema de ordem epistemológica, mas sim de ordem técnico-burocrática imposta 

pela necessidade de executar os recursos concedidos pelo IPHAN atendendo às 

exigências legais. Mas o argumento utilizado para justificar o uso do recurso com a 

produção das Casas-Tela era baseado nos debates e definições propostos pela 

museologia social.

Do ponto de vista da burocracia estatal, contratar um profissional pago com 

recursos do edital para executar determinada atividade, no caso, a pintura das telas nas 

casas, não seria uma operação de compra de bem, objeto do edital, e sim de contratação 

de serviço, item, segundo o relato, não permitido. À primeira vista esta distinção pode 

parecer uma banalidade, entretanto, no controle estatal sobre a execução de recursos 

financeiros, este é um ponto de extrema importância que poderia, inclusive, inviabilizar 

a realização do projeto. 12

Para resolver o impasse, os gestores do MUF mobilizaram noções ligadas à 

museologia social como forma de justificar a execução do projeto da maneira que 

buscavam realizar. Os diretores afirmam que 

a aquisição de uma obra de arte no Museu de Favela é, em si, 

um processo vivo de ‘compra’. A compreensão desta dinâmica 

foi de difícil aceitação nas esferas técnico-juridicas que 

avaliaram o convênio para repasse dos recursos do Programa de 

Modernização dos Museus. (Loureiro, Pinto e Silva, 2012: 50)

Assim, a realização dos grafites nas casas que produziram o Circuito das Casas-

Tela foi descrita como uma ação de “compra” do bem para adequar a proposta ao que 

exigia o edital, mobilizando a noção de “museu vivo”, cara à museologia social.

Apesar das dificuldades descritas, as artimanhas discursivas produzidas pelos 

gestores do MUF para “defender seu prêmio” foram bem sucedidas: o convênio foi 

formalizado e executado ao longo de 2009 e 2010. Considerando que o projeto foi 

12

 Convênios firmados com instituições privadas selecionadas pelos editais públicos são regidos pela Lei 
8.666/1993, que estabelece as normas para licitações e contratos estabelecidos pela administração pública.
Nesta lei, serviço é definido como: “toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse 
para a Administração, tais como: demolição, conserto, instalação, montagem, operação, conservação, 
reparação, adaptação, manutenção, transporte, locação de bens, publicidade, seguro ou trabalhos técnico-
profissionais” e compra é: “toda aquisição remunerada de bens para fornecimento de uma só vez ou 
parceladamente”. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8666cons.htm. Acessado em 
13/02/2016.
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executado como proposto pelo MUF, conclui-se que as noções que compõem a 

museologia social e as maneiras de compreender suas ações tinham eficácia, na medida 

em que eram capazes de movimentar recursos do governo segundo seus critérios. Essa 

artimanha discursiva, por sua vez, só foi possível porque havia, naquele momento, entre

os gestores das políticas para museus no Brasil, alguns agentes sensíveis ao 

empreendimento do MUF e da museologia social, ou que desejavam fortalecer 

politicamente ações com este perfil. 

Figura 1: Placa indicando a Casa-Tela como “acervo de arte visual do Museu de

Favela”.

Até aqui estivemos preocupadas em analisar as redes de relação mobilizadas 

pelo MUF e as maneiras de operar os instrumentos estabelecidos pelo Estado para 

acessar recursos e produzir o Circuito das Casas-Tela. Neste ponto, para ampliar a 

reflexão, passaremos a considerar as maneiras pelas quais o MUF produz as memórias 

territorializadas no Pavão-Pavãozinho e Cantagalo, efetivando o empreendimento de 

produzir novas imaginações para aquele espaço. 

Este empreendimento se relaciona diretamente como o projeto memorial do 

museu, que se estrutura em torno de duas estratégias. A primeira é a espacialização das 

memórias sistematizadas, ou seja, a produção de lugares para rememorar dentro das 

duas favelas. A segunda é a produção de narrativas orais, a partir da provocação da 

memória dos moradores por meio de entrevistas feitas pela equipe do museu e da prática

do guiamento realizado no Circuito das Casas-Tela. Ambas as estratégias se articulam 
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com a ideia de produzir espaço e novas imaginações para o Pavão-Pavãozinho e 

Cantagalo pro meio de práticas promovidas pelo MUF.

Como já dito, o principal material de que os gestores do MUF lançaram mão 

para produzir o Circuito das Casas-Tela foram as entrevistas com os moradores 

realizadas por Rita de Cássia, Acme e Sidney no período da Comissão Pró-Museu. Na 

origem do MUF, não houve o movimento de constituir acervo de objetos ou um arquivo 

próprio, por exemplo. Sobre este aspecto, um contraponto pode ser feito com a 

experiência produzida pelo Museu da Maré para pensar as diversas possibilidades 

colocadas aos indivíduos mobilizados em torno dos museus nas favelas. 

O material que possibilitou a existência do Museu da Maré também se originou 

de relatos dos moradores, levantados através da TV Maré, ação que se desenvolveu 

naquela favela na década de 1980. Porém, também está na sua origem a pesquisa em 

arquivos da cidade em busca de outras fontes que tratassem da formação e 

desenvolvimento das favelas que compõem o Complexo da Maré. O Arquivo Dona 

Orosina, fundado em 2002 – ou seja, quatro anos antes do museu – foi produzido a 

partir de cópias do material encontrado em instituições como o Arquivo Nacional e o 

Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro.

Aproximar os dois casos nos permite compreender que há mais de uma forma 

possível para produzir museus nas favelas. Na execução destes empreendimentos há 

escolhas que serão condicionadas pelas trajetórias daqueles que estão à frente dos 

museus e pela própria realidade em que se inserem. Para exemplificar esta reflexão, 

cabe recuperar a fala de um agente que acompanhou o surgimento dos dois museus. Em 

mais de uma ocasião, Mario Chagas afirmou que o Museu da Maré e o MUF traçam 

movimentos complementares.13 O Museu da Maré, que no seu primeiro momento não 

pode explorar o território de que é parte por impedimentos relacionados ao tráfico de 

drogas e às ações da polícia, se fixou na produção de acervo material e de um espaço 

expositivo dentro de um galpão cedido pela Companhia Libra de Navegação. Segundo o

ponto de vista de Mário Chagas, o Museu da Maré poderia ter como próxima fase, 

justamente, a vivência do território, no momento em que fosse possível transitar como 

mais facilidade pelo mesmo. Já o MUF, que surgiu da vivência do território, neste novo 

13

 Uma ocasião em que pude presenciar esta fala de Mário Chagas foi uma palestra ministrada na disciplina
da professora Luciana Heymann “Memória, Acervos e Sociedade”, realizada no primeiro semestre de 
2012 no Programa de Pós-Graduação em História, Política e Bens Culturais – CPDOC/FGV.
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momento, poderia se dedicar a reunir documentação de outro tipo para ampliar seu 

repertório. O MUF, no ano de 2014, iniciou este movimento incentivado em grande 

medida pelo próprio Mário Chagas. Começou a se desenhar a proposta de criar um 

“Polo de Museologia Social”, cujo objetivo era, entre outras coisas, organizar um 

arquivo para o MUF.  

A experiência produzida pelo MUF tem como base a exploração do espaço das 

favelas, chamado “território museal” pelos gestores.14 Para explicitar os modos pelos 

quais os promotores do MUF se empenham em produzir este espaço através da prática 

de suas imaginações, passaremos à investigação de suas formas de representar o 

território do Pavão-Pavãozinho e Cantagalo e de suas maneiras de operá-lo. 

4.2 Espaços de memória no Pavão-Pavãozinho e no Cantagalo

Após refletir sobre as articulações que possibilitaram a criação do Circuito das 

Casas-Tela, proponho problematizar o próprio Circuito. Passaremos, assim, a refletir 

sobre “os estilos” de imaginação promovida pelo MUF, abordando referências textuais e

visuais produzidas pelo museu. Estará no centro destas reflexões a análise das obras que

o compõem o Circuito das Casas-Tela, entendendo-as como elementos que, na 

conjugação de imagem e lugar, produzem novas representações para o território de 

Pavão-Pavãozinho e Cantagalo. Entendo a produção e operação deste circuito como 

uma das práticas que tornam espaço os lugares na favela (acompanhando a proposta de 

De Certeau, 2011: 184). Além disso, essa prática coopera para a busca do museu em 

produzir novas imaginações a partir das quais os moradores daquelas localidades 

possam se identificar. 

Alguns autores dedicaram-se à relação entre espaços e memória. Por meio deles,

podemos compreender os diferentes lugares sociais ocupados pela memória em 

momentos distintos, bem como os saberes práticos envolvidos na sua produção. Frances

Yates investiga a “arte clássica da memória”, tradição surgida na Grécia Antiga como 

parte da retórica, repassada aos romanos e herdada pelos europeus. Percorrendo as “três 

fontes latinas da arte da memória”, apresentar-se-ia uma oposição entre a memória 

“natural” e uma “memória artificial” que pode ser treinada. (Yates, [1966] 2007: 23)

14

 Texto “Sobre o MUF”, disponível em www.museudefavela.org. Acesso em 19/02/2016.
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O tipo mais comum deste “sistema mnemônico de lugares” (Yates, [1966] 2007: 

23) era a arquitetura, embora não fosse o único. Conforme a autora demonstra, para 

alocar as imagens que comporiam a memória, era criado um complexo de lugares cujo 

ordenamento era fundamental. A criação destes lugares era necessária, pois a arte da 

memória dizia respeito, exatamente, às possibilidades de rememoração abertas pela 

articulação entre imagens e lugares.

Frances Yates chama de “lugares de memória” (Yates, [1966] 2007: 23) estas 

construções realizadas para servir de base aos atos mnemônicos necessários à retórica. 

Este mesmo termo seria usado por Pierre Nora anos mais tarde. Distintos “regimes de 

historicidade” marcam uma importante diferença entre o empreendimento analisado por 

Frances Yates e as definições estabelecidas por Pierre Nora, mas entendo ser relevante, 

para esta análise, aproximar os dois autores. 15 Se, para as fontes latinas da arte da 

memória, a que Frances Yates se dedica, produzir lugares é uma estratégia para 

vivenciar a lembrança, para Nora, os lugares são manifestação de uma memória que já 

não é mais vivenciada. 

Pierre Nora coloca no centro de suas preocupações a aceleração do tempo, que 

significa “uma oscilação cada vez mais rápida de um passado definitivamente morto” 

(Nora, [1984] 1993: 7). Aponta também que a “curiosidade pelos lugares onde a 

memória se cristaliza e se refugia” (Nora, [1984] 1993: 7) está intimamente ligada a esta

maneira de lidar com a temporalidade. É este movimento reflexivo que leva o autor a 

definir a categoria “lugar de memória”. Eles “nascem e vivem do sentimento que não há

memória espontânea, que é preciso criar arquivos, que é preciso manter aniversários, 

organizar celebrações, pronunciar elogios fúnebres, notariar atas porque essas operações

não são naturais” (Nora, [1984] 1993: 13). São elementos cujas condições de 

possibilidade se instauram, justamente, pelo fato de que a memória não é mais 

15

 François Hartog define a categoria regimes de historicidade: “em uma acepção restrita, é como uma 
sociedade trata seu passado. Em uma acepção mais ampla, regime de historicidade serviria para designar 
‘a modalidade da consciência de si de uma comunidade humana. ’” A categoria serve, assim, para 
“iluminar modos de relação com o tempo” (2006: 263). Ele toma as palavras memória e patrimônio como
indícios da relação contemporânea com o tempo, ou seja, são “formas diversas de traduzir, refratar, 
seguir, contrariar a ordem do tempo: como testemunham as incertezas ou uma crise da ordem presente do 
tempo” (Idem: 265). Aponta, também, uma “proliferação patrimonial” como indício de um regime de 
historicidade contemporâneo cuja tônica é a aceleração do tempo. Neste regime, é produzido “um 
presente invasor, onipresente, que não tem outro horizonte além dele mesmo, fabricando cotidianamente o
passado e o futuro do qual ele tem necessidade. Um presente já passado antes de ter completamente 
chegado” (Hartog, 2006: 270).
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espontânea sendo preciso, portanto, produzir “sacralizações passageiras” nos marcos 

que testemunham o passado perdido.  (Nora, [1984] 1993: 13) 

Um conceito importante para a reflexão sobre a temática dos lugares de memória

é o de mediação. Nora argumenta que “desde que haja rastro, distância, mediação, não 

estamos mais dentro da verdadeira memória, mas dentro da história” (Nora, [1984] 

1993: 9). Na medida em que o lugar deste passado na época contemporânea se define 

pela necessidade de mediação, fica explícita a relação de descontinuidade entre um 

presente, desejoso de memória, e um passado, que não é mais experiência habitada.

Se o que há é “história, vestígio e trilha” em consequência do fim de uma 

“memória integrada, ditatorial e inconsciente de si mesma” (Nora, [1984] 1993: 8), 

promover esta mediação é objetificar o passado. A patrimonialização e a musealização, 

ao promoverem o recolhimento e guarda dos “vestígios” e a preservação das “trilhas” 

que conduzem a um passado que agora é exterior, são estratégias relevantes desta 

mediação.

Para a análise do projeto memorial desenvolvido pelo MUF, penso que seja 

possível aproximar o Circuito das Casas-Tela à ideia de “lugares de memória” 

associando as definições dadas por Yates e Nora ao termo. Desta forma, será possível 

pensar este projeto como a constituição e apresentação ao público, através dos 

territórios do Pavão-Pavãozinho e do Cantagalo, de espaços para a mediação entre 

passado e presente a partir da associação entre imagens e lugares.

A memória tem lugar destacado no “Circuito das Casas-Tela” seja pela pesquisa 

realizada pelos diretores do MUF para viabilizá-lo, seja pela relação que tecem com 

moradores e visitantes, mediada pelo caminho que se apresenta. Além disso, a prática a 

ele atrelada, o “guiamento”, oferece importantes elementos para se refletir sobre as 

maneiras de sistematizar e operar a memória no âmbito do Museu de Favela. 16

Como já dito sobre as ações desenvolvidas pelo MUF, o Circuito das Casas-Tela 

é multifacetado e busca operar a memória de forma a acessar recursos. No jornal 

informativo do museu, o Circuito é descrito como um “formidável arranjo produtivo 

local”.17 Parte de sua consolidação passava por realizar um “inventário de negócios, 

16

 A prática do “guiamento” será problematizada no próximo tópico.

17

 “A estratégia que envolve o Circuito das Casas-Tela”. Museu de Favela, s/d.
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comércios, serviços, de mestres de ofícios, artistas, gente que quer oferecer hospedagem

domiciliar, artesãs etc”.18 Percebe-se nesta passagem que as iniciativas de sistematizar e 

de dar publicidade às memórias locais eram orientadas pelo empenho em desenvolver 

economicamente o local. Posteriormente, a dificuldade em fazer do Circuito um 

dinamizador econômico local seria objeto de críticas dos moradores aos gestores do 

MUF. Como visto no capítulo anterior, a expectativa não realizada plenamente de 

desenvolvimento econômico local produziu tensões entre moradores e gestores do 

museu. 

O Circuito das Casas-Tela é demarcado por dois portais. Um deles fica na 

entrada da escadaria que dá acesso à favela pela rua Saint Roman, em Copacabana, e 

leva o nome de “Portal 200”, conforme a figura 2. 

Figura 2: Portal da Rua Saint Romain, 200.

Seu nome é referência a um dos poucos endereços da favela reconhecidos 

oficialmente – Rua Saint Roman, nº200. O outro portal leva o nome de “Amor 

Perfeito”, mesmo nome do beco em que se localiza.

A função dos portais é demarcar os limites do território onde se desenvolverá a 

experiência das Casas-Tela. Para Acme, grafiteiro responsável pela montagem da equipe

que realizou as obras e que também atuou grafitando diversas telas, o portal “representa 

a transição entre duas dimensões, na minha visão ele institucionaliza (o museu de 

18

 “A estratégia que envolve o Circuito das Casas-Tela”. Museu de Favela, s/d.
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território) e provoca o pensamento de que, quando você passar por ele, vai ver algo de 

extraordinário” (Loureiro, Pinto e Silva, 2012: 68). 19 São produzidos com chapas 

metálicas recicladas e empregando “saberes e fazeres [dos moradores] domiciliados no 

MUF: ferreiros, pedreiros, artistas” (Loureiro, Pinto e Silva, 2012: 68). 

Além dos portais, 20 painéis compõem o Circuito dos quais quinze foram 

produzidos com recursos do Edital de Modernização de Museus entre 2009 e 2010 e 

cinco foram inseridos posteriormente. Os painéis narram a história da ocupação do 

maciço do Cantagalo a partir da memória coletiva local, acessada por meio de 

entrevistas realizadas com os moradores mais antigos. Assim, inicia-se pela chegada de 

escravos que haviam fugido e migrantes vindos de Minas Gerais. É como se vê no 

cordel que acompanha a primeira Casa-Tela (figura 3)20:

Figura 3: Cordel da Casa-Tela número 1.

Nesta narrativa, é mobilizada uma visão simultaneamente bucólica e sofrida do 

passado. O aspecto bucólico se expressa na percepção de que as pessoas viviam de sua 

19

 A noção de que o MUF guarda algo de extraordinário e a relação desta visão com a ideia de 
“maravilhamento” (Greenblatt, 1989) serão discutidas no próximo tópico. 

20

 O texto da imagem diz: “Em 1907 / Um morro interiorano / Foi refúgio de escravos / E dos que vinham 
chegando / De Minas Gerais de maleta / No lago Rodrigo de Freitas / Passavam os dias pescando / 
Plantava e comia do cacho / No mesmo quintal das galinhas / De lá do alto do morro / Serviço barato 
descia / Na hora que o galo cantava / O povo de baixo escutava / E acordava para mais um dia”.
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própria produção e de maneira harmoniosa com a natureza. Ao mesmo tempo, se 

apresenta o sofrimento da escravidão atrelada à exploração do “serviço barato” das 

pessoas que desciam do morro. Ao longo de todo o percurso, este expediente se repetirá:

a exaltação dos modos de vida do passado local, reproduzindo uma visão romantizada 

do sofrimento do passado, atrelada à denúncia de uma condição de explorados e, em 

certo sentido, marginalizados.

A utilização do ano de 1907 como um marco do início da ocupação do morro do 

Cantagalo e a associação da data à ocupação do local por escravos fugidos abre 

possibilidades de reflexão. Pode-se questionar que para que a ocupação do morro tenha 

começado por escravos em fuga, ela só poderia ter ocorrido muito anteriormente ao ano 

de 1907, tendo em vista que o ato que deu fim oficialmente à escravidão data de 1888. 

Ou, ainda, assumindo que a ocupação tenha de fato sido iniciada na data descrita no 

cordel, que ela não tenha sido realizada por escravos propriamente, mas por seus 

descendentes. Entretanto, não existem no próprio museu outras fontes que permitam 

refletir mais sobre essa questão. O Circuito das Casas-Tela, como já dito, foi produzido 

tendo como base relatos orais dos moradores. Houve uma escolha por valorizar mais as 

memórias transmitidas oralmente do que documentos oficiais e outras fontes 

depositadas em arquivos. Neste sentido, os relatos que constam nas telas do Circuito, 

tendo sido produzidos a partir da memória, assumem também uma de suas principais 

características: elas não estão necessariamente ocupadas por um compromisso com a 

precisão histórica dos fatos. É mais central neste empreendimento a identificação que 

essas narrativas deverão ser capazes de produzir entre os moradores. Acionar a memória

da escravidão é uma forma de produzir a identificação da população daquele território 

com uma história mais geral da população negra no Rio de Janeiro. 21 

A segunda Casa-Tela se apresenta no mesmo marco da denúncia das más 

condições de vida no morro. Nela, está representada a inexistência de serviços como 

água encanada e luz elétrica, além da ausência de escadas. Isto fazia com que os 

moradores tivessem que utilizar lampiões e subir o morro com latas de água na cabeça, 

“fincando as unhas no chão” (Loureiro, Pinto e Silva, 2012: 75). Finaliza, justamente, 

21

 Cabe ainda destacar que, conforme aponta Marcos André da Silva, o livro “Pavão-Pavãozinho/Cantagalo,
o Povo Sobe no Governo Brizola”, publicado em 1985 pela Secretaria de Estado do Trabalho e da 
Habitação, traz essa data como marco do início da ocupação do Cantagalo. Este dado abre para três 
possibilidades de reflexão: que a memória local tenha sido impactada pela publicação; que a publicação 
tenha se alimentado também da memória dos moradores para ser produzida e por isso repete seus marcos;
ou, ainda, que os gestores do MUF tenham adotado esse marco a partir da leitura deste livro.
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evocando o passado de forma ambivalente e romantizada: “Meu Deus, como o povo 

sofria / Mas tinha bem mais união” (Loureiro, Pinto e Silva, 2012, 2012: 75).

Sobre esta Casa-Tela, um fato revela algo em especial sobre a forma de retratar 

as memórias sobre as quais se desejava falar, além das escolhas das quais são resultado. 

É relatado no livro “Circuito das Casas-Telas: caminhos de vida no museu de favela” 

(2012), que a moradora da casa onde está aquele painel, a princípio, se mostrou 

incomodada com o tema escolhido. A ideia era retratar ali “a falta de saneamento básico,

esgotos a céu aberto, valas negras e pinguelas” (Loureiro, Pinto e Silva, 2012: 75). A 

moradora, apesar de achar interessante a proposta por se tratar da “história da 

comunidade”, insistiu que fosse produzido, na parede de sua casa,

algo mais bonito, sugeri flores, paisagem (...) mesmo que 

estivessem falando de dificuldade de sobrevivência, retratando 

as valas. Pedi cores, dei várias sugestões, porque o tema já não é

dos mais agradáveis, mas a arte tem o poder de embelezar, até 

aquilo que é ruim (Loureiro, Pinto e Silva, 2012: 75). 

A solicitação da moradora foi atendida. Esta situação nos revela como a 

representação pictórica das memórias selecionadas para compor o Circuito das Casas-

Tela passou também por negociação junto aos moradores. A moradora não negava a 

importância de abordar o passado de sofrimento, ao contrário, esta exposição das 

dificuldades era valorizada. Por outro lado, opera uma dinâmica entre individuo e 

coletividade. A falta de saneamento precisa ser lembrada na medida em que é um drama 

coletivo, porém a casa, domínio do indivíduo, ao ser tornada casa-tela com aquela 

pintura, terá congelado o problema naquele espaço específico, o que desagradava à 

moradora.

Diversos painéis retratam hábitos culturais do Cantagalo e do Pavão-

Pavãozinho. Brincadeiras infantis, como o jogo de futebol na Casa-Tela de número 

cinco e a pipa na Casa-Tela número 15. A cultura do samba, retratada na batucada na 

lata da Casa-Tela 10 e nas escolas de samba da Casa-Tela 18. Há também a roda de 

Calango na Casa-Tela número 4 e o forró, retratado na Casa-Tela número 11. A 

recuperação de práticas culturais surge na proposta do museu como forma de “valorizar 

e preservar a cultura de cada comunidade sem diferenças nem desmerecimentos de 

origem” (Loureiro, Pinto e Silva, 2012: 103). 
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A imagem produzida nestas telas contém a noção de “cultura de favela”, que 

serviria para designar certa especificidade das favelas. O conceito de cultura é objeto de 

muitos debates nas Ciências Sociais, especialmente na Antropologia. 22 A noção com que

operam os promotores do MUF se relaciona com a apresentada por Susan Wright no 

texto “La politización de la cultura”. A autora aborda como a apropriação do conceito 

de cultura por políticos e gestores como forma de legitimar seus discursos impacta uma 

politização do termo. Ela distingue duas acepções de cultura utilizadas neste processo. 

Uma, mais antiga, que oculta seu caráter conflitivo, como espaço de disputa e 

construção de significados, "equipara a ‘una cultura’ con ‘un pueblo’, que puede ser 

delineado con un límite y una lista de rasgos característicos” (Wright, 2004: 139). 

Outra, mais recente, compreende “nuevos significados de ‘cultura’, no como una ‘cosa’,

sino como un proceso político de lucha por el poder para definir conceptos clave, 

incluyendo el concepto mismo de ‘cultura’” (Wright, 2004: 139).

No caso específico da afirmação de uma “cultura de favela”, que deve ser 

reconhecida e valorizada, entendo que opera o primeiro sentido de cultura definido por 

Wright. Entretanto, as ações do MUF sendo multifacetadas e dinâmicas, conforme já foi

abordado, também produzem disputas pelo poder de acordo com o que define a autora. 

Esta ambivalência responde a uma dinâmica mais ampla das formas de operar o MUF: 

ao mesmo tempo em que determinadas ações produzem a reificação da “cultura de 

favela”, em outras trabalha com a noção de cultura tomada em sentido mais amplo 

como algo que pode ser transformado para, justamente, incorporar a “cultura de favela” 

em seu repertório.

Dentre as práticas culturais retratadas, a religiosidade é o elemento mais 

recorrente na sistematização das memórias de Cantagalo e Pavão-Pavãozinho operada 

no Circuito das Casas-Tela. 23 Oito painéis retratam temas relacionados à religiosidade. 

Este conjunto é fortemente marcado pelo catolicismo, trazendo imagens de santas 

(Casas-Tela 7a, 19 e 19a), retratando líderes religiosos (Casa-Tela 8) e o próprio edifício

da Igreja, retratados nas Casas-Tela 7b e 9. Apenas uma, a Casa-Tela 6, faz esta 

22

 Susan Wright faz um útil resumo deste debate em “La politización de la cultura” (2004). Outras 
referências para o debate sobre este conceito podem ser encontradas em De Certeau, 2005 e Eagleton, 
2005.

23

 Para uma reflexão sobre a religião como sistema cultural, ver: GEERTZ, 1989. Uma análise sobre os 
grupos católicos no Pavão-Pavãozinho pode ser encontrada em: Cardoso, 2003.
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representação na chave da diversidade de religiões, retratando no mesmo painel um 

Papa da Igreja Católica, umbandistas e candomblecistas, que ainda assim traz uma 

relação bastante assimétrica entre as religiões retratadas. Há também uma imagem de 

São Jorge (Casa-Tela 11a), que apesar de ser um santo da Igreja Católica, é muito 

festejado no Candomblé e na Umbanda. 

A história da Casa-Tela 14 é bastante importante para a compreensão dos efeitos 

das negociações que ocorreram para a realização deste projeto. O plano original era 

retratar baianas do Candomblé. Porém, a imagem foi substituída pela conversa no 

portão por pressão dos moradores. Segundo relato no livro “Circuito das Casas Tela” 

(2012), a moradora “não suportou a rejeição dos vizinhos e pediu a substituição da arte, 

e a baiana foi apagada durante a noite” (Loureiro, Pinto e Silva, 2012: 113). Este 

acontecimento revela que a intolerância religiosa impactou o apagamento das religiões 

negras neste processo de sistematização da memória. Os gestores do MUF têm 

consciência deste apagamento e demonstram preocupação com ele:

O Museu de Favela respeita todas as crenças religiosas do morro

(...). O MUF está pesquisando no passado da favela quando e 

porque o candomblé passou a ser negado no morro e vai 

trabalhar para resgatar e preservar as memórias das mães e pais 

de santo da favela que ajudaram com suas rezas as famílias de 

bem em suas aflições do corpo e do espírito. (Loureiro, Pinto e 

Silva, 2012: 113)

 A opção, no entanto, foi pelo não enfrentamento com os moradores, o que se 

explica pela importância que davam à participação deles na condução das ações do 

museu. É o que se revela na fala de Acme, quando afirma que

quem manda é o dono da casa, ele é quem tem que estar 

satisfeito, a gente faz o que ele manda. A figura da baiana foi 

apagada, dando lugar à arte com o tema da conversa na porta de 

casa. A moradora gostou e é isso que importa. Estamos aqui para

contar a história da comunidade, não para criar polêmica com os

moradores (Loureiro, Pinto e Silva, 2012: 113). 
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Um personagem local retratado faz mediação entre dois tipos de representação 

no Circuito das Casas-Tela, como político e líder religioso: Tião Teodoro. Líder 

comunitário morto em 2002, Tião esteve à frente da Associação de Moradores do 

Pavão-Pavãozinho durante 21 anos e, no final da vida, tornou-se pastor de uma Igreja 

Neopentecostal. Na ocasião de sua morte, havia acabado de lançar sua candidatura a 

deputado estadual. A descrição de Tião no livro permite refletir sobre quem era este 

personagem e seu papel naquela localidade. Afirma-se que, na “ausência do Estado” ele 

era “o líder provedor dos moradores, orientava as direções de crescimento da favela” 

(Loureiro, Pinto e Silva, 2012: 113). Este painel guarda uma peculiaridade com relação 

aos demais. Foi produzido por Acme em 2002 e posteriormente incorporado ao Circuito

das Casas-Tela.

A Casa-Tela 16 faz uma ponte entre a memória local e representações políticas 

amplas ao trazer a imagem do ex-governador do estado do Rio de Janeiro Leonel 

Brizola (1983 – 1987). Sua imagem está representada ao lado das estratégias dos 

moradores para obter dinheiro extra, ou dos “bicos” que os moradores faziam para 

“ganhar algum trocado” (Loureiro, Pinto e Silva, 2012: 116), além dos romances e das 

sociabilidades nos bares locais.

Figura 4: Casa-Tela 16 “Sobrevivência, Paquera e Brizola”.  (Loureiro, Pinto e

Silva, 2012: 116) 24

24

 A imagem de Leonel Brizola não está no centro da imagem, mas à direita do leitor, logo acima da escada.
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Segundo relato de Acme, a ideia original foi retratar Carlos Lacerda, governador 

do estado da Guanabara entre 1960 – 1965. Nas fontes de que disponho, não fica claro 

de onde surgiu a ideia, mas, em sua dissertação de mestrado, Camila dos Santos Moraes 

sugere que teria sido do próprio grafiteiro. Segundo a autora, “Acme contou que na 

verdade queria pintar o Lacerda, por causa da bica d’água que foi instalada por ele no 

morro.” (Moraes, 2011: 77). Entretanto, mais uma vez sob o impacto da opinião dos 

demais moradores, a ideia original foi modificada. Segundo Acme, os realizadores do 

Circuito das Casas-Tela foram alertados pelos moradores de que Carlos Lacerda “foi 

contra a existência de nossas comunidades, que por ele seriam removidas” (Loureiro, 

Pinto e Silva, 2012: 118) e pediram que Leonel Brizola fosse homenageado em razão 

das melhorias que promoveu nas duas favelas.

Homenagear Leonel Brizola, herdeiro político do trabalhismo de Vargas, em vez 

de Carlos Lacerda, principal opositor deste projeto político, revela um posicionamento 

em relação ao passado das favelas do Rio de Janeiro, de forma mais ampla. 25 Durante a 

gestão de Carlos Lacerda como governador da Guanabara, entre 1960 e 1965, a política 

de extinção das favelas com remoção de seus moradores para conjuntos habitacionais 

ganhou força. Essa medida contrariou de forma significativa os moradores removidos 

ocasionando, inclusive, a derrota de seu grupo político na eleição seguinte. Como 

demonstra Mario Brum, nas eleições de 1965, 

as menores votações de Flexa Ribeiro, candidato de Lacerda, 

foram exatamente nas áreas que concentravam o maior número 

de favelados e também nas seções eleitorais localizadas nos 

conjuntos habitacionais (ou próximas) que agora abrigavam os 

removidos, as de Vila Esperança, Vila Aliança e Vila Kennedy. 

Nestas duas últimas, o número de votos para Negrão de Lima 

[candidato opositor a Carlos Lacerda que venceu as eleições 

naquele ano] era 11 vezes maior do que para Flexa Ribeiro 

[candidato apoiado por Lacerda], conforme noticiado na 

imprensa. (Brum, 2012: 68)26

25

 Sobre o trabalhismo, ver: Gomes, 2005 e Ferreira, 2005.
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A marca de Carlos Lacerda como político anti-favela contrasta de forma 

evidente com a memória produzida sobre Leonel Brizola. Seu primeiro governo, de 

1983 a 1987, ficou caracterizado por uma alteração nas relações entre poder público e 

favelas. Segundo Grynszpan e Pandolfi,

não parece ser casual, portanto, que, na memória de muitos dos 

moradores de favelas do Rio de Janeiro, o governo Brizola 

apareça como um marco. Além da tentativa de se estabelecer um

padrão diferente na relação da polícia com os moradores, foram 

criados diversos programas voltados para a urbanização das 

favelas, o que significava sepultar de vez as propostas 

remocionistas, passando-se a investir na sua consolidação. 

(Grynszpan e Pandolfi, 2002: 247)

Além desta perspectiva mais geral das relações entre governo e favelas, durante 

o governo de Brizola foram desenvolvidas políticas importantes especificamente 

voltadas para o Pavão-Pavãozinho e Cantagalo. Segundo Leitão e Delecave, a partir das 

elaborações de Treiger e Faerstein (1988), neste período, estas duas favelas foram 

“escolhidas para um ‘projeto demonstração’, concentrando os principais programas de 

urbanização anunciados pelo governo” (Treiger e Faerstein apud Leitão e Delecave, 

2013: 268). Ainda segundo Leitão e Delecave, o projeto pretendeu atingir doze mil 

pessoas em um intervalo de dois anos (de 1984 a 1986), englobando obras de 

infraestrutura, transporte e acessibilidade (Leitão e Delecave, 2013: 268).

É preciso esclarecer, no entanto, que a memória de Carlos Lacerda não foi 

completamente excluída na representação das Casas-Tela. Uma das telas do Circuito, 

denominada “Batucada na lata” (figura 5), representa a bica d’água que existia no pé do 

morro e certas práticas culturais a ela atreladas. Durante uma visita guiada pelo circuito,

a guia citou o nome do ex-governador para afirmar que a bica havia sido instalada 

durante seu governo. 

 Cabe ressaltar que, apesar de Negrão de Lima (1965-1970) ter sido eleito governador do estado da 
Guanabara sob a promessa de não dar continuidade às remoções (Cf. Brum, 2012: 68), durante seu 
governo teve início o período de ápice da política remocionista, quando, entre 1968 e 1975, “mais de 
sessenta favelas foram destruídas e cerca de cem mil moradores, removidos.” (Grynszpan e Pandolfi, 
2002: 245).
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As imagens de ambos os ex-governadores são acionadas na espacialização das 

memórias sistematizada pelo MUF, entretanto, têm lugares distintos. Isto também se 

revelou de forma importante durante o “guiamento”, prática que será discutida adiante. 

Leonel Brizola é lembrado com ênfase quando se passa pela rua entre o Cantagalo e o 

Pavão-Pavãozinho, aberta em seu governo. Carlos Lacerda é rememorado de forma 

breve na narrativa pela construção da bica d’água, cuja representação é idealizada, na 

medida em que não reverbera críticas, percebidas em outras circunstâncias, ao fato desta

ter sido uma política insuficiente para o abastecimento de água da região. 

Leonel Brizola ganhou o espaço que seria de Lacerda por pressão de parcela dos 

moradores. Sua representação ganhou lugar específico e de destaque tanto na estratégia 

de espacialização das memórias realizada pelo MUF quanto na narrativa do 

“guiamento”, como forma de registrar as melhorias promovidas no Pavão-Pavãozinho e 

no Cantagalo durante seu governo. Esta rememoração de sua atuação no projeto 

memorial do MUF, no entanto, não reverbera críticas, por exemplo, ao programa “Cada 

Família um Lote”, implantado durante seu primeiro governo e que previa a realização 

de mutirões para a regularização de propriedades e distribuição de títulos de posse a 

moradores de algumas favelas do Rio de Janeiro.27 O Instituto de Terras do Estado do 

Rio de Janeiro (ITERJ) resiste em reconhecer os títulos de propriedade distribuídos 

durante este programa, razão pela qual alguns moradores o apelidaram de “Cada família

um calote.” 28 

Se Carlos Lacerda é aquele que, em parte considerável da memória local, se 

empenhou em extinguir as favelas, caberia questionar as razões de sua imagem ser 

mobilizada no projeto memorial do MUF. É preciso considerar, novamente, que a 

trajetória das favelas de Pavão-Pavãozinho e Cantagalo tem certas peculiaridades em 

relação a outras favelas da Zona Sul do Rio de Janeiro. 

De início, estas peculiaridades se revelam pela própria existência destas favelas 

ainda nos dias de hoje. Cantagalo e Pavão-Pavãozinho não passaram pelas remoções 

que tão profundamente marcam a história do Rio de Janeiro, como ocorreu com outras 

favelas próximas como a Praia do Pinto, Ilha das Dragas ou Catacumba, das quais, 

27

 Sobre este programa, ver: Cavalcanti, 2009.

28

 Flavio Feitosa falou sobre os desentendimentos com relação a este programa e ironizou-o com esta 
expressão durante a entrevista realizada por mim (Feitosa, 2014).
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segundo Juliana Blasi Cunha, inclusive, diversos moradores do Cantagalo e do Pavão-

Pavãzinho são oriundos (Cunha, 2014: 6). Ou seja, como conclui a autora: 

diferente do ocorrido em favelas vizinhas (como Catacumba, 

Ilha das Dragas e Praia do Pinto), o “Complexo do Pavão-

Pavãozinho-Cantagalo” não foi atingido durante o período das 

grandes remoções e passou ainda, no período seguinte, a ser 

palco privilegiado da atuação das políticas públicas visando à 

urbanização e à “integração” (Cunha, 2014: 32)

Talvez por isso a ação de Carlos Lacerda seja de alguma forma referenciada no 

projeto memorial, ainda que sem o destaque de Leonel Brizola, demonstrando a 

ambivalência inerente ao trabalho com a memória. Moradores mais antigos destas duas 

favelas escaparam da remoção e do fogo, ainda que tenham visto ocorrer com seus 

vizinhos. Para parcela dos moradores de Pavão-Pavãozinho e Cantagalo, a memória 

sobre Carlos Lacerda é a do governador que instalou a bica d’água, não à toa este fato 

surgiu nos relatos e foi incorporado à narrativa do MUF. Ao mesmo tempo, alguns 

moradores, que vieram para o Cantagalo e o Pavão-Pavãozinho após aquelas remoções 

têm a marca destas ações em suas memórias. 

A reflexão sobre esses pontos permite concluir que a memória sistematizada 

pelos realizadores do Circuito das Casas-Tela promove acomodações e hierarquizações 

de distintas perspectivas sobre a história política da cidade. Ao mesmo tempo, aviva 

tensões e, neste sentido, opera como elemento desestabilizador. Apresenta-se como uma 

memória, a da favela, mas, é composta pelas muitas memórias dos moradores, 

produzidas pelas suas trajetórias de vida. Aponta críticas às desigualdades sociais, 

porém, no que diz respeito às personagens políticas que constam em seu projeto 

memorial, silencia sobre críticas e enfatiza o caráter celebrativo desta rememoração. 

Ainda assim, possibilita a emergência de discursos contraditórios que disputam os 

sentidos das imagens. Mesmo que as imagens pareçam produzir um sentido único para 

aquelas personagens e práticas, na operação dos espaços produzidos pelo Circuito das 

Casas-Tela aparecem a multiplicidade e a disputa pelos sentidos.

Estas memórias são acionadas pelas representações inscritas nos espaços das 

duas favelas. Os elementos mais distantes ou que já não existem mais são reconstituídos

nos grafites das casas-tela. Nestes casos, não está representado somente o marco 
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espacial, mas as práticas a ele associadas. Assim, a bica d’água é retratada no grafite em

composição com a enorme fila que precisava ser formada pelos moradores para 

aguardar sua vez de encher as latas, nas quais algumas pessoas batucavam sambas, 

como pode ser visto na figura 4.

Figura 5: Tela “Bica d’água e Batucada na lata”

Há ainda que se refletir sobre os silêncios encontrados no empreendimento de 

espacialização de memórias promovido pelo MUF através do Circuito das Casas-Tela. 

Na trajetória narrada ao longo do circuito, ainda que se fale das dificuldades não é 

abordado, por exemplo, o tráfico de drogas ou a violência.

Juliana Blasi Cunha aponta que o tráfico de drogas entrou na dinâmica de Pavão-

Pavãozinho e Cantagalo a partir dos anos 1980. Cantagalo e Pavão-Pavãozinho 

passaram a ser controlados por quadrilhas rivais, que acirraram antigas rivalidades que 

compunham a sociabilidade dos moradores de ambas as favelas (Cunha, 2014: 135). 

Datam deste período os mecanismos de interdição à livre circulação impostos aos 

moradores das duas favelas e, em consequência, os moradores do Cantagalo passaram a 

ser impedidos de circular no Pavão-Pavãozinho e vice-versa. 

No início da década de 1990, o Comando Vermelho, organização dedicada ao 

comércio de drogas ilícitas, especialmente a maconha e a cocaína, controlou o tráfico no

Pavão-Pavãozinho e, posteriormente, no Cantagalo. Esta modificação na dinâmica do 

tráfico local produziu nova alteração na sociabilidade. A partir daquele momento a 
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população das duas favelas passou a ser identificada por este agente como um todo 

unificado sob a sigla PPG – Pavão-Pavãozinho-“Galo” (Cunha, 2014: 135).

Em relatos informais durante o trabalho de campo, quando perguntados sobre 

estes temas, os diretores do museu afirmaram que são assuntos que trazem dor e 

sofrimento e a opção do museu é por não abordá-los para não gerar desconforto aos 

moradores. Na concepção dos idealizadores do MUF, projetar o futuro, que é uma 

dimensão constitutiva fundamental de seu projeto memorial, passa por esquecer 

determinados elementos do passado de sofrimento. Ao mesmo tempo, é preciso 

considerar que por ser um empreendimento voltado para o turismo, a evocação do 

tráfico e da violência poderia ser um limitador. Consequência destas opções é que não 

há lugar para a memória exemplar, no sentido de que o passado do tráfico e suas vítimas

não pode ser evocado para pensar o presente e o futuro.29

É preciso refletir também sobre como há uma expectativa nos que vem “de fora”

em encontrar temas como a violência e o tráfico nos projetos que se dedicam às 

memórias das favelas. Esta questão se apresentou em certa circunstância, quando estava 

em um grupo que visitava o MUF. Em determinado momento, um dos participantes 

tentou perguntar a um dos gestores do museu sobre como lidavam com a questão da 

violência e do tráfico. A pessoa respondeu rispidamente com perguntas do tipo: “Por 

que você quer saber isso? Se subir o morro tem que falar de droga e violência, né? Quer 

saber se eu sou contra a UPP, né? Só isso que interessa a vocês?”. 

29

 Os dados de que disponho não apontam para qualquer impacto que a instalação da Unidade de Polícia 
Pacificadora (UPP) possa ter causado na produção deste silenciamento. As poucas menções a ela falavam 
sobre expectativas positivas, principalmente sobre a possibilidade de incrementar o turismo do museu 
após sua implantação. Entretanto, é preciso considerar que a existência desta nova instituição alterou de 
alguma maneira a sociabilidade naquele território, o que necessariamente produziu impacto, ainda que 
não direto, na experiência proposta pelo MUF. A UPP do Cantagalo e Pavão-Pavãozinho foi a quinta 
unidade instalada, em dezembro de 2009, pouco mais de um mês após a fundação do MUF. Este 
programa da Secretaria de Segurança Pública do estado do Rio de Janeiro foi iniciado em dezembro de 
2008 com a implantação da unidade na favela Santa Marta, em Botafogo. BURGOS et alli descrevem 
este programa como a “criação de um batalhão especial para a ocupação policial ostensiva de territórios 
populares, em geral favelas, e consequente consolidação do combate à presença de gangues de traficantes 
fortemente armadas, situação que na cena urbana local vinha sendo percebida como a principal 
responsável pela produção da violência urbana.” (BURGOS et alli, 2011: 49) A UPP tem entre suas 
característica a atuação da polícia em diversos aspectos da vida social das favelas não se restringindo 
apenas à repressão à violência no local, como apontava a resoloução 013/2007 da Secretaria de 
Segurança, que impunha a necessidade de autorização prévia do comando da UPP para a realização de 
eventos de qualquer tipo e também a prerrogativa a este mesmo comando de cancelar eventos sem 
necessidade de aviso prévio. Esta resolução foi revogada em 2013, o que nos leva a pensar que, mesmo 
não diretamente, algum diálogo entre gestores do MUF e comando da UPP precisou ser travado para 
realização das atividades nos primeiros anos do museu. 
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Diante do constrangimento que se instaurou pela brusca mudança de tom da 

pessoa que conduzia a visita, outra pessoa, também dirigente do museu, assumiu a 

palavra. Informou que optaram por não falar sobre estes temas não somente para evitar 

que as famílias revivessem o sofrimento que eles causaram, mas também para que se 

possa falar sobre as favelas de outra forma. O apagamento de determinados sofrimentos 

é, para os promotores do MUF, uma forma de ressignificar a favela modificando sua 

representação diante dos que vêm de fora, outro elemento fundamental em seu projeto 

memorial. Entretanto, é preciso ponderar que, entre os efeitos desta maneira de lidar 

com o passado traumático pode estar a produção de amnésia e interdição de memórias. 

Para pensarmos sobre as dinâmicas entre lembrança e esquecimento, e como 

ambos podem ser acionados de forma diversa ao lidar com passados traumáticos em 

empreendimentos de memória nas favelas, vale fazer outro contraponto como o Museu 

da Maré. Sua exposição permanente é dividida em 12 tempos: da Água, da Casa, da 

Migração, da Resistência, do Trabalho, da Festa, da Feira, da Fé, do Cotidiano, da 

Criança, do Medo e do Futuro. Com esta organização, os gestores têm como projeto 

ressignificar através do museu “o tempo cronológico que tem nesse número uma 

especial referência, pois são doze as horas do relógio e os meses do ano”. 30

O “Futuro” é o último dos tempos da exposição e para chegar até ele é preciso 

passar antes pelo “Tempo do Medo”, no qual se recuperam experiências traumáticas do 

passado da Maré: “havia tábua podre, / Criança caindo na água, / Ventanias, 

tempestades, / Ratos, / Remoções...”31 Percebem-se elementos que se aproximam do que

retrata o Circuito das Casas-Tela. Os “ratos”, por exemplo, estão nesta representação e 

na Casa-Tela que retratava o esgoto a céu aberto que a moradora pediu para 

“embelezar”, como foi descrito anteriormente. E há outras, como as “remoções”, que, 

silenciadas no empreendimento do MUF pelas razões já discutidas, ganham lugar no 

Museu da Maré.

Também se denunciam experiências traumáticas do presente, que não deixaram

de existir, o que se verifica inclusive pela mudança no tempo verbal utilizado no texto. 

Se, antes, “havia tábua podre”, no mesmo “tempo do medo”, ainda “existe a bala 

30

 “Sobre a exposição.” Disponível em: www.museudamare.org.br. Acesso em 16 de junho de 2012.

31

 “Tempo do Medo.” Disponível em www.museudamare.org.br. Acessado em 03/03/2014.
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perdida / A violência / A morte bruta...” 32 As imagens e objetos expostos ratificam essa 

leitura: imagens do passado dividem o espaço com uma instalação feita de projéteis de 

balas de fuzil recolhidas de diversos lugares na favela. 

No projeto memorial desenvolvido pelo Museu da Maré, para alcançar o futuro

projetado é necessário, antes, identificar o medo, nomeá-lo, dar-lhe um lugar específico 

para, posteriormente, superá-lo. Este expediente se aproxima das discussões sobre 

memória apresentadas no capítulo anterior. Segundo aquelas propostas, lembrar é um 

imperativo para certas ações que se ocupam dos traumas coletivos. Já no projeto do 

MUF, superar o medo é esquecê-lo, seja em razão do constrangimento e sofrimento que 

sua lembrança produz, seja pela opção que fizeram de ressignificar a representação de 

seu território diante dos visitantes.

4.3 Produzindo imaginações para o Pavão-Pavãozinho e Cantagalo através do livro

“Circuito das Casas-Tela” e dos mapas do MUF

No ano de 2012, tendo como base as obras produzidas nas Casas-Tela, foi 

produzido o livro “Circuito das Casas Tela: caminhos de vida no Museu de Favela”. É 

uma produção do próprio museu, financiado pelo Instituto Brasileiro de Museus 

(Ibram), através do Programa Pontos de Memória, e em parceria com a Organização dos

Estados Ibero-americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura  (OEI).33 Seus três 

autores participaram da fundação do museu e permaneceram por algum tempo na sua 

direção. Acme, morador do Pavão-Pavãozinho e grafiteiro de reconhecimento 

internacional, foi presidente do MUF em sua primeira gestão e desligou-se da 

instituição em 2012. Kátia Loureiro, então moradora de Ipanema, era dona da empresa 

KAL Engenharia, responsável pelos projetos do PAC Social, ação a partir da qual 

ocorreram as articulações que deram origem ao MUF e se desligou do museu em 2013. 

32

 “Tempo do Medo.” Disponível em www.museudamare.org.br. Acessado em 03/03/2014.

33

 A Organização dos Estados Iberoamericanos é, conforme consta em seu site, “um organismo 
internacional de caráter governamental para a cooperação entre os países ibero-americanos no campo da 
educação, da ciência, da tecnologia e da cultura no contexto do desenvolvimento integral, da democracia 
e da integração regional.”  Com sede em Madri, Espanha, é composta pelos seguintes países: Argentina, 
Bolívia, Brasil, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Chile, República Dominicana, Equador, El Salvador, 
Espanha, Guatemala, Guiné Equatorial, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, Portugal,
Uruguai e Venezuela. Informações disponíveis no texto “Quem somos”, em: www.oei.org.br. Acesso em 
16/02/2016.
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Rita Santos, moradora do Cantagalo, apresentada com mais detalhes no capítulo 

anterior, continua pertencendo ao quadro de dirigentes do museu como Diretora Social e

“curadora de memórias”. Foram produzidas mil cópias do livro, das quais algumas 

foram distribuídas gratuitamente para moradores de Pavão-Pavãozinho e Cantagalo e 

também durante o 5º Fórum Nacional de Museus. Está também disponível para compra 

na Base Operacional do museu.

O livro é uma obra autoral, assinada pelos três, porém, ao mesmo tempo, é uma 

publicação chancelada pelo museu. Ou seja, é uma leitura produzida por agentes 

autorizados a falar em nome da instituição, o que nos permite pensá-lo como uma 

representação institucional do MUF.  A análise de seu conteúdo permite refletir sobre as 

maneiras pelas quais os gestores MUF produzem novas imaginações para seu território. 

É composto por 12 capítulos e seu projeto gráfico tem o grafite como referência estética

fundamental. Há duas apresentações, uma assinada por José Nascimento, à época 

presidente do Ibram, e outra assinada pelos três autores. O prefácio é assinado por 

Mário Chagas, que deixou o cargo de diretor do Departamento de Processos Museais, 

do qual faz parte a Coordenação de Museologia Social e Educação no final do mesmo 

ano de lançamento do livro. Porém, seu vínculo com o Ibram não aparece no texto, no 

qual ele é apresentado como “poeta, museólogo e doutor em Ciências Sociais. Professor

da Unirio e da ULHT” (Chagas, 2012: 14).

A presença de textos destes agentes governamentais no livro demonstra que a 

produção desta representação é feita na inter-relação com as políticas de governo. Esta é

uma questão que também fica evidente quando analisamos a dedicatória e os 

agradecimentos. O livro é dedicado às instituições que fazem parte do Programa Pontos 

de Memória, nomeados como “resistentes culturais”. Os agradecimentos são voltados 

para instituições do governo e organismos internacionais; Ibram, Ministério da Justiça e 

OEI. O conteúdo do livro é feito a partir do depoimento dos moradores das três favelas 

que cederam suas casas para a produção do circuito. Isto demonstra que a produção de 

uma imaginação para aquela comunidade tem como interlocutores tanto os agentes “de 

fora” da favela quanto os “de dentro”.

O texto “Eu: Território do Museu de Favela” é bastante peculiar ao revelar as 

intenções e proposições destes autores para o museu, que, na concepção deles, é todo o 

território. Narrando como se fosse o próprio morro, apresenta as visões dos autores 

sobre as favelas em questão e sobre a comunidade imaginada que almejam produzir. 

Acompanhamos, dessa forma, uma narrativa em primeira pessoa, na qual o morro é 
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tomado como indivíduo e metáfora do corpo. Esta estratégia fica mais explícita quando 

analisamos a figura 5, uma ilustração da primeira página do texto.

Figura 6: Ilustração do texto “Eu: território do Museu de Favela” (Loureiro,

Pinto e Silva, 2012: 29).

Nesta imagem, o rapaz carrega em suas costas as moradias que ocupam o morro.

É preciso reparar que ele está vestido de bermudas e chinelo de dedo, vestimenta que 

produz a identificação com os rapazes reais, que habitam o morro. Esta identificação 

também é produzida pelas feições do corpo que simboliza o morro: os cabelos crespos e

a pele negra remetem às características de grande parte da população que habita as 

favelas, formada, basicamente, por negros e migrantes dos estados da região nordeste do

Brasil.

A estratégia de corporificar o morro produz um intenso efeito de humanização, 

que se aproxima das experiências das pessoas que o ocupam. Ao longo do texto, esta 

estratégia discursiva promove a aproximação entre o morro e os moradores. Em certo 

ponto, o morro “fala”: 

Sofri compressões, trações e torções até chegar nessa minha 

forma. Os homens que me ocupam também passaram por 

compressões, trações e torções. As minhas de origem geológica, 

as deles, de origem social. (Loureiro, Pinto e Silva, 2012: 30)

Segundo o ponto defendido no texto, ambos os corpos são sujeitos aos 
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enquadramentos das estruturas que lhes são externas. O morro está sujeito às estruturas 

de origem geológica que o regula. As pessoas, tais como o morro, passam pelo 

“assujeitamento” da estrutura que as condiciona, porém, esta é de ordem social.  34

Esta representação carrega forte caráter de denúncia e posicionamento político. 

O texto fala para quem não conhece o morro, em um esforço de produzir pontes de 

comunicação com agentes externos e criar visibilidade para as dificuldades enfrentadas 

por quem é do morro.

Falando sobre sua história, no início do texto, o morro “reclama” das 5 mil 

moradias que ocupam suas encostas, articulando uma narrativa de intenso sofrimento.

 Sinto-me pesado, me pesam, sofro de pressão alta sobre minhas 

encostas. Já sofri um derrame, não consegui segurar uma caixa-

d’água no alto de minhas encostas. (...) Se prestassem atenção, 

perceberiam que, apesar de forte eu tenho os meus limites. 

(Loureiro, Pinto e Silva, 2012: 39)

Entretanto, mais à frente, esta posição que parece uma hostilidade com os 

moradores, é transformada em solidariedade: “compreendo a favela que me cobre como 

solução de moradia, uma escolha na falta de escolha” (Loureiro, Pinto e Silva, 2012: 

40). A partir de então, o morro toma seu partido a favor dos moradores afirmando-os 

como o lado mais frágil de uma “estrutura social”, de onde viria sua vulnerabilidade. 

Neste sentido, afirma ter aprendido “que entre os homens também há predadores e 

predados. Que, na ausência de Estado prevalece a lei do mais forte” (Loureiro, Pinto e 

Silva, 2012: 40). O morro assume, então, uma postura solidária diante dos moradores 

que ocupam suas encostas.

Neste ponto, entra na narrativa produzida pelos gestores do MUF um agente que 

estava, até então, não nomeado no texto, o Estado, através da denúncia de sua suposta 

ausência. Esta retórica da ausência do Estado precisa ser relativizada. Como se viu no 

capítulo anterior, encontramos registros de sua ação nestes territórios em diversos 

momentos, ainda que não tenha desenvolvido políticas suficientes nem permanentes. 

34

 Antônio Carlos de Souza Lima utiliza “assujeitamento” e assim o justifica: “traduzi propositalmente 
subject – no sentido de subordinado a um poder – por assujeitado (donde assujeitamento), de forma a 
marcar ao mesmo tempo a diferença e a duplicidade contidas no termo sujeito, mais claramente expressas 
em inglês.” (Lima, 1989: 85). É neste sentido que uso o termo. 
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Surge também como uma entidade abstrata, desconsiderando, por exemplo, que a 

existência do próprio livro em que o texto está publicado foi possibilitada pela ação de 

determinadas pessoas que fazem parte de instituições de governo. Neste sentido, cabe 

considerar que, mesmo não diretamente nomeados, agentes de instituições de governo 

atuam diretamente na produção das novas imaginações para o Pavão-Pavãozinho e 

Cantagalo propostas pelo MUF. 

Gostaria de chamar atenção para outro instrumento de produção de imaginações 

de que os gestores do MUF lançam mão, estratégia de poder inegável na produção de 

comunidades imaginadas: o mapa. Benedict Anderson, refletindo sobre as imagens 

produzidas pelos Estados coloniais da África e da Ásia, defende que estas foram 

modeladas não somente a partir dos estados dinásticos europeus. Uma “genealogia 

próxima” era necessária na composição da gramática que possibilitaria a produção 

destas imagens. Para o autor:

poucas coisas mostram mais claramente essa gramática do que 

três instituições de poder, as quais, embora inventadas antes de 

meados do século XIX, modificaram a sua forma e função 

quando as zonas colonizadas ingressaram na era da reprodução 

mecânica. Essas três instituições são o censo, o mapa e o museu:

juntas, elas moldaram profundamente a maneira pela qual o 

Estado colonial imaginava o seu domínio – a natureza dos seres 

humanos por ele governados, a geografia do seu território e a 

legitimidade do seu passado. (Anderson, 2008: 227)

Guardadas as diferenças de escala e temporalidade entre os mapas produzidos 

pelos estados coloniais do século XIX, objetos de Anderson, e os mapas produzidos 

pelo Museu de Favela em diálogo com agências do governo brasileiro no século XXI, 

suas reflexões colaboram para a compreensão dos objetos que temos em tela.
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Figura 7: Mapa do Circuito das Casas Tela (Loureiro, Pinto e Silva, 2012: 66-67).

No mapa da figura 7, a vista enquadra a totalidade da ocupação do maciço do 

Cantagalo. As duas favelas, Cantagalo e Pavão-Pavãozinho, aparecem como um todo 

contínuo. Há o fato de as construções de ambas as favelas terem se espraiado pela 

encosta até tornar imperceptível qualquer separação entre os territórios. Entretanto, para

além deste fato, é preciso considerar os mapas como formas de representar que revelam 

as escolhas daqueles que os produziram dentro de um universo de possibilidades. Desta 

forma, ligadas pela representação cartográfica proposta, as favelas repetem o formato 

“Complexo Pavão-Pavãozinho-Cantagalo”, que atende a um projeto que pensa as duas 

favelas como um todo. A linha vermelha que cruza o maciço pelo meio das moradias, 

iniciando em Ipanema e terminando em Copacabana, demarca o “Circuito das Casas 

Tela”. Este circuito atravessa e unifica os dois territórios através das memórias dos 

moradores representadas pelos grafites nas fachadas das casas. 

Entretanto, Juliana Blasi Cunha (2014) demonstra que, historicamente, as 

relações entre os moradores das duas favelas foram produzidas com base em rivalidades

e diferenciações. A despeito das diferenças que separavam Pavão-Pavãozinho e 

Cantagalo, como afirma a autora, a chegada do grupo de narcotraficantes Comando 

Vermelho foi importante elemento para a produção da unificação desse território:

a relação de rivalidade entre Cantagalo e Pavão-Pavãozinho é 

anterior ao início do tráfico na região e, inclusive, orientou a 
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forma como os antigos bandidos locais, as chamadas 

“quadrilhas”, atuaram na região. Tais quadrilhas, no entanto, 

foram substituídas pelo Comando Vermelho, que após dominar 

os pontos de venda de drogas das duas favelas, buscou, ao seu 

modo, unificá-las, alterando a dinâmica da vida local. (Cunha, 

2014: 146)

A unidade entre os territórios de Pavão-Pavãozinho e Cantagalo, produzida 

primeiramente pelos agentes do tráfico de drogas, foi apropriada pelo Estado. Esta 

apropriação seguramente se dá através da ação policial naquela região que, para traçar 

as estratégias de enfrentamento ao tráfico, levou em conta a sua maneira de operar o 

território. Posteriormente, foi adotado o formato “Complexo do Pavão-Pavãozinho-

Cantagalo” para o desenvolvimento de ações do Programa de Aceleração do 

Crescimento, uma atualização daquela unidade dos territórios produzida pelo tráfico que

impactou o desenho das ações promovidas pelo MUF. 

Outras fontes demonstram como a proposta do PAC informou a produção desta 

representação unificada do território de Pavão-Pavãozinho e Cantagalo. Rita de Cássia 

aborda essa questão em sua entrevista (Santos, 2014). Segundo a diretora do MUF, antes

da chegada do PAC, as ações desenvolvidas por cada agente que se mobilizou para a 

criação do museu eram concentradas em seu próprio território. Antes das ações do PAC,

segundo ela, essa percepção unificada das três favelas como um único Complexo não 

era mobilizada no desenvolvimento de ações culturais.

Acompanho Juliana Blasi Cunha na sua afirmação de que, entre os moradores de

Pavão-Pavãozinho e Cantangalo existe um “nós relacional”. A autora desenvolve esta 

ideia para analisar as relações entre os moradores do Pavão-Pavãozinho e do Cantagalo 

no contexto da implantação da UPP e da segunda fase do PAC naquele território. Afirma

que 

o sentimento de pertença dos moradores à favela é relacional. 

Quase sempre se sentem pertencendo a uma ou outra favela, 

marcando as diferenças entre eles. Em algumas situações, no 

entanto, é possível que esse sentimento de pertencimento 

assuma um sentido mais amplo de todo o “Complexo Pavão-

Pavãozinho-Cantagalo” (Cunha, 2014: 113).
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Também acredito que este sentimento de pertença relacional exista entre os 

gestores do MUF e isto impacta as maneiras de realizar o trabalho do museu. Assim, se 

a instituição do museu busca consolidar uma unificação dos territórios sob a forma 

“Complexo Pavão-Pavãozinho-Cantagalo”, na prática de seus gestores pode ser ou não 

acionada, dando lugar a possibilidades diversas para a produção de sua identificação. 

A princípio, é possível enxergar a representação do território no formato 

“Complexo Pavão-Pavãozinho-Cantagalo” como uma imposição do Estado diante dos 

moradores da favela em questão. No entanto, entendo ser importante perceber como os 

gestores do MUF manipulam esta imposição com o objetivo de alcançar ganhos frente à

política pública que lhes foi apresentada. Assim, definem seu território de atuação e 

criam suas representações a partir do que foi estabelecido pelo PAC. Sabendo que a 

gramática da política vigente impunha que eles se pensassem como complexo de 

favelas, e não separados em suas especificidades territoriais, organizaram seu 

empreendimento neste sentido. Mobilizar as categorias de acordo com a política em 

vigor seria, talvez, a única possibilidade de diálogo com o Estado e de ver atendidas 

suas demandas.

Ao mesmo tempo, recuperando a ideia de que há um “nós relacional” 

apresentada acima, é importante notar que o formato “complexo de favelas” não é o 

único de que lança mão o museu para representar seu território, como é possível ver na 

figura 8, outro mapa que compõe o livro “Circuito das Casas Tela”. 
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Figura 8: Representação visual do território do MUF com suas subdivisões (Loureiro,

Pinto e Silva, 2012: 28).

Este segundo mapa também apresenta o enquadramento do alto, que representa a

totalidade da ocupação do maciço. Entretanto, a divisão territorial que se evidencia é 

mais complexa. Aparecem nele os nomes das localidades que subdividem as favelas. 

Estes nomes foram produzidos por seus moradores na prática de habitar aqueles 

espaços, como se vê em um trecho do texto “Eu: Território do Museu de Favela”:

Os homens criaram nomes interessantes para partes menores de 

mim. Serafim tem esse nome por conta do Hotel Serafim, o 

Vietnã porque seus ocupantes chegaram muito pobres e meio 

esfarrapados, pareciam voltar da Guerra do Vietnã, Caranguejo 

lá no alto, porque começar a vida aí era (e ainda é) tão penoso 

que parecia que se andava para trás, tal um caranguejo; Quebra-

braço, porque muita gente se acidenta nessa ocupação, de cima 

das lajes e pirambeiras, Caixa d’Água por motivo do 

reservatório da CEDAE, Nova Brasília... (Loureiro, Pinto e 

Silva, 2012: 29).
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No centro da imagem, lê-se a frase “De longe parece igual, mas não é!!”. Esta 

frase revela a existência de representações específicas dos territórios em questão 

somente apreensíveis quando se observa de perto, mas não somente isso. Mostra o 

projeto de afirmar especificidades dentro de um programa de governo em que a 

representação da favela planifica e homogeneíza as diferenças. Mostra que há também 

uma concorrência entre as representações que projetam consolidar no MUF e as que são

produzidas pelos agentes de Estado mais ligados ao planejamento e à segurança pública.

A existência das duas formas de mobilizar as representações dos territórios em 

questão não configura uma contradição. Mostra que é possível para as pessoas que estão

à frente do museu transitar por múltiplas definições, mobilizando uma ou outra em 

momentos específicos, a depender de sobre o que e com quem se fala. 

As representações articuladas pelo MUF produzem uma imaginação para aquele 

território, importante aspecto do seu projeto museal. Como pretendi demonstrar, na 

experiência do MUF busca-se consolidar as favelas como espaços dotados de passado 

relevante e desconhecido da cidade, e assim desafiar a imagem das favelas produzida, 

no decorrer do século XX, por diversos meios, na chave da carência associada à 

violência. 

4.4 Narrar, caminhar e ver: outras práticas espacializantes do Museu de Favela.

Outro conjunto de práticas espacializantes realizado pelos gestores do MUF, que 

também produzem concorrências pela representação das favelas, é o que reúne os atos 

de narrar, caminhar e ver. São práticas que se estruturam em duas direções 

complementares. Procuram catalisar processos internos de envolvimento dos moradores 

das duas favelas para validar a ação do museu ao mesmo tempo em que operam como 

dispositivos de comunicação que estabelecem pontes com grupos externos à localidade.

Tomarei aqui a produção de narrativas orais em algumas ações realizadas pelo 

MUF, que possibilitam a comunicação das experiências da população do Pavão-

Pavãozinho e do Cantagalo ao longo do tempo, como objeto de análise. Ao tornar essas 

experiências cognoscíveis através das narrativas, são possibilitadas as mediações entre 

moradores e visitantes.

O uso que o MUF faz das narrativas orais aponta para a articulação que Paul 

Ricoeur sugere entre tempo e narrativa. Para o autor, “o tempo torna-se tempo humano 

na medida em que está articulado de modo narrativo; em compensação, a narrativa é 
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significativa na medida em que esboça os traços da experiência temporal” (Ricoeur, 

1994: 15). Neste mesmo sentido, podemos apreender a experiência vivida, ao longo do 

tempo, no Cantagalo e no Pavão-Pavãozinho, através das narrativas apresentadas por 

seus moradores.

Identifico a produção de narrativas orais como estratégia do MUF especialmente

em duas situações. Por um lado, no recurso a entrevistas com os moradores como 

expediente seja para a realização de exposições, nas quais as entrevistas são objeto 

principal, seja em pesquisas para realização de projetos que têm outros focos. Por outro 

lado, está também na prática do guiamento pelo Circuito das Casas Tela, em que os 

visitantes são convidados a caminhar pelas duas favelas conhecendo suas memórias 

espacializadas nas telas do Circuito, porém, mediadas pela narrativa do guia.

As mesmas entrevistas utilizadas como referência para a elaboração dos painéis 

que compõem o Circuito das Casas-Tela deram origem à exposição “Despertar de 

Almas e de Sonhos”. Realizada pela primeira vez no evento de lançamento do MUF, em

fevereiro de 2009, a exposição contava com banners que traziam fotos dos moradores e 

trechos das entrevistas. 

“Despertar de Almas e de Sonhos” apresentava, como caracterizado por Rita de 

Cássia, “antigos moradores ilustres” das duas favelas (Santos, 2015: 331). Aplica-se, 

assim, um sentido de valorização daquelas pessoas e de suas memórias através da ação 

do museu. Nesta exposição, eram apresentados para os diversos públicos que foram 

prestigiar o evento, “mais de 500 pessoas entre moradores e autoridades da museologia, 

turismo, cultura, mídia e representantes das três esferas governamentais” (Santos, 2015: 

331), os moradores cujas narrativas constavam daquele primeiro empreendimento de 

sistematização da memória de Pavão-Pavãozinho e Cantagalo.  

A comissão composta por Rita, Sidney e Acme escolheu os moradores 

convidados a dar entrevistas, entre os quais estavam os moradores mais antigos dos dois

territórios. Cabe aqui destacar que o primeiro projeto do MUF, além de ter a narrativa 

oral como estratégia principal para sua execução, trazia consigo a ideia de que as 

memórias destes moradores seriam “despertadas” pela ação do museu.  

Outra ação do MUF que tem na produção de narrativas orais estratégia 

fundamental para sua realização é o projeto “Mulheres Guerreiras”, uma premiação 

anual realizada desde 2011. Nela, 12 mulheres são premiadas segundo critérios que 

valorizam experiências como moradoras do Cantagalo ou do Pavão-Pavãozinho. A 

noção de “luta” é fortemente articulada no projeto, que valoriza as experiências 
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identificadas com essa noção. Por “luta”, entende-se um amplo conjunto de ações: “suas

lutas e desafios que enfrentam para sustentar seus filhos e manter a família unida, das 

dificuldades de sobrevivência que tiveram de enfrentar, das conquistas, dos amores, das 

perdas dos entes queridos, de seus sonhos e seus planos.” 35

Qualquer mulher de ambas as favelas pode se inscrever ou ser indicada por 

outras pessoas para a seleção. Rita de Cássia entrevista todas as mulheres, inscritas ou 

indicadas, e este material é utilizado pelo Colegiado do museu para escolher as 

homenageadas. Após a premiação, uma exposição é produzida com os depoimentos e 

fotografias das premiadas, que podem tanto ser expostas no próprio território quanto 

itinerar em outros espaços expositivos. 

No ano de 2012, participaram da gravação das entrevistas, além de Rita, outras 

moradoras que passaram por oficinas preparatórias e pesquisadores da Pontifícia 

Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio). A participação desta instituição no 

projeto ocorreu por meio de parceria firmada entre o MUF e o “Núcleo Interdisciplinar 

de Memória, Subjetividade e Cultura” (NIMESC), composto por professores e 

pesquisadores do Departamento de Psicologia da PUC-Rio. A parceria foi firmada para 

promover “ações culturais-acadêmicas/educativas [sic], de apoio ao desenvolvimento 

institucional do museu, em especial de organização de base de dados e acervos do 

museu e ações de pesquisa, documentação em fila [sic] e inventário de memórias no 

Museu de Favela.” 36

Em sua tese de doutorado, Cíntia de Sousa Carvalho, pesquisadora do NIMESC, 

produziu uma pesquisa-intervenção sobre o trabalho de escuta de memórias e seus 

desdobramentos tendo o projeto “Mulheres Guerreiras” como campo de investigação. A 

autora se dedicou a “analisar como as equipes do Museu de Favela e do NIMESC lidam 

com questões metodológicas que atravessam a produção conjunta de uma pesquisa de 

campo acerca das memórias de mulheres moradoras de favela.” (Carvalho, 2015: 16). 

Cintia problematiza a relação entre NIMESC e MUF e as possibilidades que esta 

interação abre para a produção de conhecimento. A pesquisadora atuou na formação de 

35

 Museu de favela: vamos espalhar a exposição Mulheres Guerreiras. Disponível em: 
http://www.kickante.com.br/campanhas/museu-da-favela-vamos-espalhar-exposicao-mulheres-guerreiras.
Acesso em 22/03/2016.

36

 “Termo de parceria” Cf. Carvalho, 2015: 251.
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“escutadoras” do prêmio Mulheres Guerreiras, moradoras que atuaram no projeto 

realizando as entrevistas com as candidatas, além de ter participado de algumas 

entrevistas e ter atuado na organização do prêmio em 2012. Refletindo sobre o trabalho 

que realizou, Cintia de Souza Carvalho conclui que 

ter acompanhado o trabalho desenvolvido pelo MUF nos deu a 

dimensão do desafio de revirar as páginas do passado para 

(re)contar as histórias no presente e, mais do que isso, para 

encontrar histórias nunca contadas, silenciadas pelo progresso e 

pela violência. O MUF visa enfraquecer a premissa de que 

“morador de favela não fala, não vê e não ouve” e que, por 

consequência, não lembra. Identificamos, ao acompanhar as 

entrevistas, que há um contraponto que confronta essa ideia. 

(Carvalho, 2015: 237) 

A trajetória individual dos moradores é o tema principal das duas exposições, 

ainda que estas só façam sentido quando acionadas a partir do referencial coletivo, pois 

estão associadas à história das duas favelas. As perguntas da entrevista se concentram na

trajetória que os qualifica como moradores daquele território, assim, o foco está na sua 

experiência individual partilhando aquele espaço. 

Outra maneira de acionar as narrativas orais no MUF é seu uso como recurso 

para a realização dos guiamentos pelo Circuito das Casas-Tela. Nesta prática, o diálogo 

estabelecido com o guia promove a mediação entre visitantes e as memórias que com as

narrativas se deseja acionar. Nestes guiamentos, percebem-se os enquadramentos 

produzidos pelo próprio MUF em diálogo com a memória dos moradores que surgem 

no caminho interferindo na narrativa e atuando também na ação. Durante a prática do 

guiamento somos levados a desfrutar de uma cartografia da memória de Pavão-

Pavãozinho e Cantagalo produzida pelos gestores do MUF.

Participei de guiamentos pelo Circuito das Casas-Tela em duas oportunidades 

durante a pesquisa. A primeira, em maio de 2011, durante as ações da 9ª Semana 

Nacional de Museus.37 A segunda foi uma visita não planejada que percorreu um 

pequeno trecho do Circuito em fevereiro de 2014, quando saíamos de uma atividade 

37
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promovida pelo MUF. Estávamos realizando um Curso de Museologia Social, 

ministrado por Mário Chagas. Ao final da aula, como ainda não estávamos 

familiarizados com o território, Rita se ofereceu para nos ajudar a alcançar o elevador 

do Complexo Rubem Braga, que conduz ao metrô. No trajeto, alguns alunos do curso 

perguntavam sobre as telas e Rita resolver realizar o guiamento de improviso, narrando 

a partir das telas que se apresentavam naquele trecho. 

 À medida que se caminha pelo território, Rita se empenha em familiarizar o 

visitante com o que é visto. Apresenta não somente os temas e artistas que pintaram as 

casas-tela, mas também pontos identificados como importantes para a história da 

localidade. Sua função como guia é nos permitir conhecer através da sua narração os 

marcos espaciais das memórias daquele território, que não se restringiam aos 

estabelecidos pelas Casas-Tela.

Neste sentido, em diversos momentos de ambos os guiamentos foram inseridos 

na narrativa de que desfrutávamos pontos que não eram propriamente Casas-Tela, mas 

que eram salientados como lugares de valor para a memória local. Assim, observamos 

uma antiga fortificação militar que, segundo a narrativa produzida, havia sido 

construída pelo Exército Brasileiro para a vigília da entrada da cidade pelo mar durante 

a Segunda Guerra Mundial e hoje abriga uma casa pintada com motivos que relacionam 

a seleção brasileira de futebol e as copas do mundo. Uma passagem mais larga, que é 

transformada em pista onde crianças e adolescentes descem de bicicleta e skate em alta 

velocidade e uma escola em que todos de uma mesma geração haviam estudado também

foram sinalizadas como locais relevantes para nossa observação. 38   

Além dos sentidos atribuídos aos locais que visitávamos comunicados oralmente

pelos guias, a nomeação das ruas da favela se mostrou uma prática em disputa na 

localidade. Em determinado momento do guiamento realizado em 2011, que também foi

conduzido por Rita, conversávamos sobre o que significava o nome da rua em que 

 A Semana Nacional de Museus é um evento anual realizado sob a coordenação do IBRAM em que 
museus e centros culturais propõem uma programação especial durante uma semana. A ação tem como 
objetivo comemorar o Dia Internacional dos Museus, em 18 de maio, além de divulgar as ações dos 
museus e colaborar para o aumento da visitação às instituições.

38

 Hoje é a Escola Comunitária do Cantagalo e faz parte do Projeto Brasileirinho, que tem por objetivo 
atuar promovendo a melhoria dos serviços prestados por creches comunitárias do Rio de Janeiro. É uma 
ação da organização não-governamental Riovoluntário. Ver mais em http://www.riovoluntario.org.br. 
Acesso em 12/07/2012.
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estávamos logo no início do percurso. 39 A resposta foi que aqueles nomes eram 

“decididos pelo governo”, sem consulta à população e que ela nem ao menos sabia 

quem era aquela pessoa. Continuou a conversa, afirmando que isto era um problema na 

sua visão e que gostariam de poder homenagear as pessoas da própria favela ao dar 

nomes às ruas e de oficializar os nomes informais dados aos locais em vez de ver o 

espaço usado para homenagens a quem eles sequer conheciam. A disputa pelo nome da 

rua revelava o desejo de produzir, naquele território, marcos memoriais, homenagens e 

comemorações que tivessem como matrizes suas próprias vivências.

Um acontecimento também registrado no guiamento que realizei em 2011 

revela, ao mesmo tempo, a importância destes outros lugares não demarcados pelas 

Casas-Tela para a produção destas memórias e como as trajetórias e lugares de fala dos 

guias impactam a produção do espaço ali proposta. Durante o percurso, nos detivemos 

em uma parada fora do roteiro, em um local classificado por Rita como um ponto muito 

relevante da história do Cantagalo e que deveria ser conhecido. Era um muro, não 

grafitado, que havia sido construído décadas antes pelo dono de uma mansão localizada 

no bairro de Ipanema e que fazia limites naquele ponto com o morro. O muro nos era 

apresentado pela gestora do MUF como símbolo da segregação e do distanciamento que

a elite, representada ali pelos grupos residentes em Ipanema, promovia contra a 

população favelada. 

Uma guia estrangeira parceira do MUF que também nos acompanhava fazendo a 

mediação junto aos membros estrangeiros do grupo não deteve a mesma atenção àquele 

ponto, naquele momento demarcado com ênfase por Rita. A guia estrangeira havia se 

estabelecido anos antes na favela da Babilônia, trabalhando desde o início de sua estadia

na cidade como guia de turismo em favelas. No momento daquela visita, ela havia 

acabado de se mudar para o Pavão. Sua condição de recém-chegada e também sua 

trajetória, socializada no turismo em favelas voltado para estrangeiros, marcava de 

forma importante sua participação no guiamento. Esta marca se apresentava 

especialmente nos elementos que a guia se empenhava em apresentar: a “vista”, o 

“exotismo” das moradias e das maneiras de viver ali estabelecidas. Da mesma forma, a 

experiência conduzida por Rita era marcada de forma importante pela experiência de ser

moradora, nascida e criada no Cantagalo. Mais do que isso, uma liderança local 

39

Rua Cristóvão de Alencar, jornalista e compositor que nasceu em São Paulo no ano de 1910 e faleceu no 
Rio de Janeiro em 1983.
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dedicada desde antes do surgimento do museu a preservar a memória do Cantagalo. 

Marcada por seus distintos lugares de fala, a maneira com que as duas guias 

desempenhavam seus papéis deixava claro que os sentidos que ambas empregavam à 

experiência turística e museal que se realizava naquele momento eram distintos. 

Na prática de Rita, a ênfase era em narrar oralmente as memórias do Cantagalo, 

suas próprias e as de “caráter vicário” – conforme define Beatriz Sarlo a partir da leitura

de James Young (Sarlo, 2007: 90) – incorporadas por ela através das entrevistas 

realizadas com os moradores mais antigos. A guia estrangeira enfatizava uma 

apresentação da favela em seu cotidiano, na qual a memória era acionada de forma mais

pontual e recorrendo muitas vezes à fala de Rita para tal. Há que se considerar que ela 

ainda estava se familiarizando com o local e suas memórias, tendo em vista que acabara 

de se tornar moradora. Não se trata de hierarquizar uma ou outra como a forma mais 

correta. Pretendo com a reflexão sobre este acontecimento demonstrar que, apesar de o 

guiamento pelo Circuito das Casas-Tela ser um projeto institucionalmente produzido, 

com um discurso enquadrado a partir desta ótica, sua apropriação é relacional, 

dependendo da maneira como se participa daquela experiência.

Outra situação vivenciada durante a pesquisa colabora para esta reflexão. 

Também em maio de 2011, estive, a trabalho, no Cantagalo. Ao final da atividade, já 

conhecendo parte do caminho, segui sozinha até o acesso ao elevador que conduziria à 

estação do Metrô em Ipanema. Caminhando por aquele território, me lembrava do 

guiamento e das falas das guias, mas somente percebi que o percurso era exatamente o 

mesmo que fiz em companhia dos membros do MUF quando cheguei à casa-tela nº 1, 

um pouco acima da quadra de esportes. Sem a mediação dos guias, era como se o 

espaço fosse outro: outras pessoas, outros cenários. Encontrei o caminho, vi as casas-

tela novamente, mas, definitivamente, não estava novamente naquela prática produzida 

pelo guiamento, que construía determinado espaço para aquele território. 

Este caráter único presente nos guiamentos não parece estar previsto na 

elaboração do projeto. Propõe-se que os visitantes possam passar pelo Circuito sem 

necessariamente a mediação do guia, o que seria possibilitado pela instalação de placas 

e marcações no chão que orientassem o caminho a seguir. Entretanto, a formação dos 

guias e a maneira pela qual os gestores do MUF realizam os guiamentos acabam por 

propiciar que a ação tenha esta característica específica.

É preciso explorar a maneira pela qual os gestores do MUF operam imagens e 

narrativas produzindo novos espaços através do guiamento pelo Circuito das Casas-
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Tela. É objetivo da linguagem dos museus que os objetos ali expostos façam a mediação

que torne possível o conhecimento sobre o passado e/ou sobre o “outro”. E, de fato, a 

produção das casas-tela, com as inscrições que podem servir de “legenda”, nos 

permitiria fazer o percurso e compreender os conteúdos daquela história narrada. 

Porém, considero que há no guiamento uma dimensão performativa, que envolve o uso 

da espacialidade e da narrativa oral, fazendo com que a experimentação das memórias 

daquele território se dê, em certa medida, de forma única a cada nova visita. Sob esse 

ponto de vista, o guiamento funciona, então, como um ritual e as narrativas das guias e 

dos demais moradores comunicam publicamente os sentidos que se deseja revelar aos 

visitantes com aquela experiência.40

Além das impressões colhidas durante a participação no guiamento pelo Circuito

das Casas-Tela, os diálogos que estabeleci sobre o tema durante o trabalho de campo 

permitem concluir que algumas características do ritual estão presentes naquela ação. O 

guiamento obedece a um conjunto normatizado de atos e falas que caracteriza sua 

formalidade. Isto se percebe ao analisar como os temas que constam nas telas das casas 

operam como um roteiro que organiza a ação da guia.41 Os guiamentos fazem parte de 

uma rotina do museu, mas são eventos especiais, extraordinários. Isto fica claro quando 

percebemos que exigem uma mobilização especializada para sua execução, que envolve

diferentes pessoas e funções. Valquíria, coordenadora da Central de Visitação do MUF 

(Agência Civismuf), recebe a solicitação dos visitantes, organiza os grupos, verifica se é

viável na agenda dos demais membros e se é possível realizar a visita. Após essa etapa, 

a execução do guiamento mobiliza outros membros do MUF, que precisam paralisar sua

vida cotidiana (deixar o trabalho, afazeres domésticos ou outros compromissos) para 

realizar a atividade. É, sem dúvidas, um evento único no cotidiano do museu na medida 

em que se diferencia das demais atividades administrativas rotineiras necessárias à sua 

gestão. São também plataformas de comunicação de novos sentidos que os gestores do 

40

 A proposta de analisar o guiamento como um ritual segue as reflexões teóricas realizadas por Tambiah, 
1985; Tambiah, 1996; Peirano, 2001 e Peirano, 2003 e de notas do curso “Teorias da Identidade: Análises 
sobre coletividades, trajetórias e pertencimentos sociais”, ministrado pela professora Adriana Vianna no 
Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social do Museu Nacional durante o primeiro semestre de 
2009.

41

 O que não exclui a possibilidade de haver desvios durante sua execução. Ela convidava os moradores que
passavam pelo caminho para participar em determinados momentos daquela ação, o que a obriga 
certamente a manter algum nível de inventividade com relação ao roteiro prescrito pelas telas do Circuito 
durante sua performance.
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MUF desejam ver empregados àqueles territórios. Aproximando esta noção das 

proposições teóricas de Michel de Certeau (2011) abordadas no início do capítulo, os 

atos e as falas presentes na performance da guia compõem um conjunto de operações 

que colabora para a produção daquele território como espaço. 

Não tive a oportunidade de, durante a pesquisa, fazer o guiamento com outros 

gestores do museu. Sempre que visitei o Circuito das Casas-Tela estive acompanhada de

Rita de Cássia. Esta característica limita reflexões sobre como seriam acionadas aquelas

memórias por pessoa com outra trajetória de vida ou relação com as favelas, quais 

enquadramentos seriam compartilhados, quais seriam modificados ou mesmo sobre 

quais marcos fora do Circuito seriam acionados ou deixados de fora. 

Porém, ter passado pelo Circuito sempre acompanhada de Rita revelou algumas 

questões sobre o guiamento e é preciso problematizá-las. Rita de Cássia há anos 

acumula material sobre o passado do morro do Cantagalo e isto lhe rendeu o papel de 

“curadora de memórias” do museu. É jornalista e foi no trabalho que exerceu na rádio 

comunitária do Cantagalo que começou a se interessar por fazer entrevistas com 

moradores sobre a história da favela. Vale lembrar que foi por conta deste lugar de 

memorialista do Cantagalo que Rita foi convidada para compor a Comissão Pró-museu, 

ainda no período do PAC.

Chama atenção a performance de Rita durante os guiamentos, elemento que se 

repetiu nas duas experiências que tive oportunidade de presenciar. Utilizo a categoria 

performance como forma de qualificar a ação ritual a partir das proposições de Stanley 

Tambiah em A performative approach to ritual. Segundo o autor, um ritual pode ser 

entendido como uma ação performativa em três sentidos:

in the Austinian sense of performative wherein saying 

something is also doing something as a conventional act; in the 

quite different sense of a staged performance that uses multiple 

media by which the participants experience the event 

intensively; and in the third sense of indexical values – I derive 

this concept from Pierce – being attached to inferred by actors 

during the performance. (Tambiah, 1985: 495) 42

42
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Ao longo do caminho, Rita cumprimentava a todos que passavam, explicando o 

que fazíamos lá e nos apresentando ao nosso interlocutor. Alguns eram moradores das 

casas onde estavam instaladas telas do circuito e apareciam na janela durante o 

guiamento para dialogar conosco. Posteriormente, a própria Rita esclareceu que o 

diálogo e a aproximação com os moradores que cediam suas fachadas para o Circuito 

das Casas-Tela era também uma estratégia de deferência e inclusão, na ação do museu, 

daqueles que cederam suas fachadas para o empreendimento, recuperando a noção de 

“pactuação”, abordada no capítulo anterior.

Este ato de apresentar as pessoas enquanto passávamos fez parte de todo o 

percurso. Rita incluía outros sujeitos em nossa experiência e eles por vezes inscreviam 

também suas memórias individuais na memória coletiva que ali era compartilhada. A 

guia e os outros moradores produziam, através de suas falas, uma memória local que era

comunicada publicamente. No ato do “guiamento”, estas memórias produziam laços de 

pertencimento e identificação entre indivíduos que partilham da experiência comum de 

habitar aquelas favelas. 

As memórias individuais ganhavam valor quando os moradores eram 

convidados a inscrevê-las naquela experiência promovida pelo museu. Ao mesmo 

tempo, a narração de Rita se ampliava, incorporando novos acontecimentos e marcos, 

quando complementada pelas memórias dos outros moradores que passavam pelo grupo

de visitantes. 

Estes “valores indiciais” (Tambiah, 1985: 495) eram incorporados à experiência 

do guiamento, comunicando sentidos por eles partilhados. Além disso, os sentidos 

pretendidos neste ritual eram comunicados em diversos meios: as falas de Rita e dos 

demais moradores e as próprias Casas-Tela que compõem o circuito. As narrativas orais 

são, assim, as palavras que agem neste ritual do guiamento. Fazem parte de um evento 

complexo e único, que comunica sentidos e estabelece valores, produzindo assim 

espaço.

No momento da produção do Circuito, com a pintura das Casas-Tela, a ideia era 

acionar a memória coletiva da favela e não memórias individuais. Interessava mais 

recontar nas telas a história daquelas favelas do que dos indivíduos, a não ser em alguns 

 Em tradução livre: “performativo no sentido austiniano [refere-se às teorias dos atos de fala de John 
Austin, autor de, entre outras obras, “How to do things with words” (AUSTIN, 1962)] onde dizer algo 
também é fazer algo como um ato convencional; em sentido completamente diferente de uma 
performance encenada que usa vários meios pelos quais os participantes experimentam o evento 
intensamente; e no terceiro sentido dos valores indiciais – que derivam do conceito Pierce  – sendo 
anexados ao que é inferido pelos atores durante a performance.”
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casos muito específicos de personagens políticos e lideranças, como já abordado. 

Entretanto, com a experiência do guiamento, as trajetórias individuais retornaram por 

meio das falas dos moradores que participavam do ritual, especialmente daqueles que 

eram moradores das Casas-Tela.

Tomar o ritual como categoria para refletir sobre o guiamento tem o objetivo de 

pensar esta ação do MUF como “prática espacializante”, conforme definido no início do

capítulo. Outro elemento que compõe essa maneira de operar o Circuito das Casas-Tela 

é o turismo, que também é realizado por meio do guiamento.  Seu uso pelos gestores do 

MUF articula o ato de ver aos de caminhar e narrar e coloca outras questões sobre esta 

prática.

Antes mesmo do surgimento do MUF estas favelas recebiam grandes 

contingentes de turistas, especialmente estrangeiros. Bianca Freire-Medeiros (2009) 

afirma, refletindo a partir das experiências de turismo na Rocinha, que o turista 

estrangeiro que vai à favela age movido pela “ansiedade em diferenciar-se” (Freire-

Medeiros, 2009: 83). Esta busca por diferenciação se dá em três sentidos: do turista 

convencional, que restringe seu circuito aos pontos mais consolidados da cidade, do 

turista voyer, “que visitaria a favela sem com ela interagir”, e da elite carioca, “cujo 

temor preconceituoso a impediria de conhecer sua própria cidade, fazendo da favela um 

lugar segregado” (Freire-Medeiros, 2009: 84). 

A proposta do MUF era de desenvolver atividade turística que revelasse os 

traços de “autenticidade” e “originalidade” que estariam “escondidos” nas favelas, 

necessitando ser revelados. Há uma identidade local que se busca afirmar diante de 

viajantes globais. 

A experiência turística proposta pelo MUF busca contrapor-se à da Rocinha, tida

como predatória. É o que se percebe na fala de Acme no lançamento do convênio com a 

UNIRIO que possibilitou a criação do Núcleo de Turismo e Hospitalidade do museu 

(hoje chamado Centro de Visitação do MUF – Agência Civismuf). Afirmava o então 

presidente que não haveria “nada de turista subindo morro vestido para um safári, aqui 

não tem bicho!” 43 

O guiamento que realizei durante a 9ª Semana Nacional de Museus, em 2011, foi

43

 Jornal do MUF nº 1 “Discurso do presidente do MUF”. Os tipos de turismo realizados na Rocinha e dos 
quais alguns se assemelham ao que o presidente do MUF, nesta fala, procura se contrapor estão 
analisados em Freire-Medeiros, 2009.
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uma ação realizada com enfoque no turismo. Deste modo, acredito ser possível tecer 

algumas reflexões acerca desta prática a partir desta experiência. Após passarmos por 

diversos lugares e imagens da memória, produzidos pelo MUF, de termos desfrutado as 

narrativas de diversos moradores, chegamos a determinado ponto do percurso onde Rita

nos convidava a subir em um pequeno degrau e afirmava “Agora, olhem a vista”. Do 

local, é possível avistar todo o bairro de Ipanema, logo abaixo, e, mais à frente, a praia 

de Ipanema e as Ilhas Cagarras, em uma perspectiva que produziu encantamento entre 

os visitantes. “Essa é a melhor vista do Rio”; “nenhuma cobertura em Ipanema 

consegue ter uma vista melhor que esta”, eram algumas exclamações dos visitantes e da 

guia que podiam ser ouvidas durante a observação.

Este momento da visita acionava a apreciação da paisagem da Zona Sul carioca. 

A utilização da paisagem composta pelas belezas naturais e urbanísticas do Rio de 

Janeiro e produzida pela visualidade é estratégia comum para atração de turistas para a 

cidade. Cabe, então, refletir sobre a estratégia do MUF para atrair visitantes para o seu 

território articulando-se com outras formas mais amplas de operar o turismo no Rio de 

Janeiro.

A paisagem é o elemento comum que opera nas duas experiências – o turismo na

Zona Sul da cidade do Rio de Janeiro e a experiência proposta pelo MUF a partir dos 

guiamentos. De saída, é preciso considerar que a paisagem não existe por si própria. Ela

é uma autonomização de conjuntos de elementos que compõem a cidade e, neste 

sentido, é formada a partir do ponto de vista de quem a observa. 

As reflexões propostas por Georg Simmel em “Filosofia da Paisagem” ([1913] 

2009) colaboram para a reflexão sobre esse tema. O autor coloca as categorias natureza 

e paisagem em relação, estabelecendo que a primeira seja uma totalidade indivisível e a 

segunda uma unidade restrita daquela. Esta formulação se insere na reflexão mais geral 

do autor sobre as dinâmicas do mundo moderno, que produzem a autonomização dos 

indivíduos em relação à totalidade da existência. Paisagem é, assim, um produto do 

mundo moderno: “a sensibilidade pela configuração particular ‘paisagem’ é que surgiu 

tardiamente e, decerto, porque a sua criação exigiu um afastamento desse sentimento 

unitário da natureza no seu conjunto” (Simmel, [1913] 2009: 7). 

A paisagem é “conteúdo particular do campo visual”, pois “a natureza, que no 

seu ser e no seu sentido profundos nada sabe da individualidade, graças ao olhar 

humano que a divide e das partes constitui unidades particulares, é reorganizada para ser

a individualidade respectiva que apelidamos de ‘paisagem’” (Simmel, [1913] 2009:7). 
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Das ideias de Simmel, gostaria de propor a apropriação da noção de que a 

paisagem é produzida por pontos de vista específicos, mas, recuperando ao mesmo 

tempo que ela possui conexões com uma totalidade. Neste sentido, proponho que a 

categoria paisagem é produzida pela visualidade e mobilizada na representação do Rio 

de Janeiro para circulação turística, que basicamente se concentra na Zona Sul da 

cidade. 

Uma das maneiras de perceber as formas de produzir as paisagens da Zona Sul 

carioca é analisar o processo recente que as tornou patrimônio. Em julho de 2012, foi 

conferido à cidade o título de Patrimônio Mundial da Organização das Nações Unidas 

para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) como “paisagem cultural urbana”, 

categoria que reúne:

os bens culturais que representam “obras conjuntas do homem e 

a natureza” e ilustram a evolução da sociedade humana e seus 

assentamentos ao longo do tempo, condicionados pelas 

limitações e/ou pelas oportunidades físicas que apresenta seu 

entorno natural e pelas sucessivas forças sociais, econômicas e 

culturais, tanto externas como internas. 44

Em reportagem da revista Veja, afirma-se que o comitê técnico brasileiro 

defendeu a candidatura da cidade pelas "paisagens cariocas entre a montanha e o mar". 

Descrevendo o argumento para a titulação da cidade, afirma ainda que “o Rio de Janeiro

foi mostrado como uma cidade onde a paisagem urbana se funde com uma natureza 

exuberante que dá origem a 'uma cultura de rua', com grandes espaços abertos, parques 

públicos, jardins e orla que são parte da vida cotidiana dos cariocas”. 45

Ao analisarmos o resumo que justifica a titulação da cidade como Patrimônio 

Mundial na categoria paisagem cultural urbana é possível perceber quais são os espaços 

eleitos, neste processo, como sendo de “excepcional valor universal”.46 No texto, 

44

 IPHAN, 2008: p. 13.

45

 Todas as citações do parágrafo foram retiradas de: “Rio é a 1ª cidade eleita Patrimônio Cultural da 
Humanidade.” Veja, 1/07/2012.

46
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afirmam caracterizar a totalidade da cidade, mas, na realidade, descrevem uma parte 

muito restrita dela.

The city of Rio de Janeiro, shaped by interaction with mountains

and sea, lies in the narrow strip of alluvial plain between 

Guanabara Bay and the Atlantic Ocean. Its exceptionally 

dramatic landscape is punctuated by a series of forested 

mountains that tower over the city, rising to the uppermost peak 

of the Tijuca massif at 1,021 m high, and cascading down to the 

coast where the steep cone shapes of Sugar Loaf (Pão de 

Açúcar), Urca, Cara de Cão and Corcovado frame the wide 

sweeps of Guanabara Bay that shelters Rio de Janeiro from the 

Atlantic Ocean. 47

A lista inclui as serras, que ficam nos domínios do Parque Nacional da Tijuca, e 

a região da entrada da Baía de Guanabara, que inclui o Parque do Flamengo, a Praia de 

Copacabana, o Monumento Natural do Pão de Açúcar e os “Fortes Históricos de 

Niterói”.48 Salvo as serras, que têm algumas partes localizadas em regiões das Zonas 

Norte e Oeste, e os fortes na cidade de Niterói, todas as outras localidades incluídas na 

lista situam-se na Zona Sul do Rio de Janeiro. A maneira de caracterizar o Rio de 

Janeiro patrimonializado a partir de suas paisagens como uma cidade “entre a serra e o 

mar” produz uma representação que exclui uma parte considerável da cidade, que se 

localiza após as serras.

 IPHAN, 2008: p. 13.

47

 Em tradução livre: “a cidade do Rio de Janeiro, formada na interação das montanhas com o mar, 
encontra-se na estreita faixa de planície aluvial entre a Baía de Guanabara e do Oceano Atlântico. Sua 
paisagem excepcionalmente dramática é pontuada por uma série de montanhas arborizadas que se erguem
sobre a cidade, subindo para o pico mais alto do maciço da Tijuca em 1.021 m de altura, e em cascata até 
a costa, onde um cone íngreme forma o Pão de Açúcar, o Morro da Urca, o Morro Cara de Cão e o 
Corcovado, moldura da Baía de Guanabara, que abriga o Rio de Janeiro a partir do Oceano Atlântico.” 
Disponível em: whc.unesco.org/en/list/1100. Acesso em 1/03/2014.

48

 Mapa “Paisagens Cariocas entre a Serra e o Mar”. A cidade de Niterói possui um complexo de Fortes e 
Fortalezas. São eles: Fortaleza de Santa Cruz, Fortes Rio Branco, Imbuí, São Luís e do Pico. É provável 
que o documento esteja se referindo a estes espaços. Informações em: 
www.niteroiturismo.com.br/pt_atrat_tresdias.htm. Acesso em 1/03/2014.

211



Escapa aos limites deste trabalho analisar o processo e implicações da eleição do

Rio de Janeiro como Patrimônio Mundial. O caso importa porque o setor 

patrimonializado da cidade neste processo coincide com os lugares cuja apreciação será 

mobilizada pela equipe do MUF como forma de agregar valor à experiência proposta 

por eles. Ainda, coincide com os “bairros atlânticos”, situados à Zona Sul. Julia 

O’Donnell historiciza o processo de produção deste setor do Rio de Janeiro, do qual 

“vemos surgir não apenas um bairro, mas também uma área bem-delimitada da cidade 

(a ‘Zona Sul’), bem como, nitidamente, um estilo de vida” (O'Donnell, 2013: 14). Este 

estilo de vida estava associado a um ethos praiano e, a despeito dos critérios a partir dos 

quais a elite que ali habitava buscava produzir a imagem do local, conjugava sua beleza 

natural a elementos que estariam associados a certa ideia de ser carioca que incluía 

elementos como o samba e a “malandragem”. A região ficaria internacionalmente 

conhecida a partir da conjugação destes elementos.

Os símbolos que compõe a imagem da cidade bela, que deve ser vista, que estão 

presentes nesta definição produzida pelo comitê brasileiro para a candidatura da cidade 

a Patrimônio Mundial também podem ser encontrados nos discursos do MUF sobre os 

benefícios de se visitar o Pavão-Pavãozinho e Cantagalo. Na experiência proposta pelo 

museu, subir a favela é desfrutar uma melhor maneira de avistar a paisagem construída 

como marca da cidade do Rio de Janeiro. 49 

A visibilidade da paisagem proporcionada pela subida à favela busca agregar 

novos sentidos e valores à experiência museal proposta pelo MUF, em concorrência 

com as experiências apresentadas aos turistas no “asfalto”. É este o sentido de algumas 

falas colhidas pelos gestores do MUF durante o primeiro “Visitão Experimental”, 

ocorrido em 27 de junho de 2009, que, conforme mencionado anteriormente, tinha o 

objetivo de apresentar o trajeto piloto que futuramente daria origem ao Circuito das 

Casas-Tela. Esta ação foi realizada em parceria pelos gestores do MUF, PAC, Ibram e 

Unirio, instituições que convidaram as pessoas que participaram da visita. Segundo 

49

 Bianca Freire-Medeiros também percebe esta estratégia em algumas ações do Museu a Céu Aberto da 
Providência. Fundado em 2005 pela Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, este museu tinha como 
objetivo promover a patrimonialização daquela favela “baseada em critérios de longevidade e 
autenticidade” (Freire-Medeiros, 2006: 55). Porém, a autora também afirma, analisando o DVD sobre o 
museu encomendado pela prefeitura à produtora audiovisual “Cara de Cão Filmes”, que, neste produto, “a
enfase não está tanto nos elementos do museu, mas no que pode ser visto a partir dele: a cidade cartão-
postal que se derrama aos pés do turista” (Freire-Medeiros, 2006: 63). Assim, a vista para as belezas do 
Rio de Janeiro apreendidas do alto da favela era um atrativo já naquela primeira experiência de 
aproximação entre museu e favela.
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Camila dos Santos Moraes, o grupo era composto por 

professores dos cursos de Museologia e Turismo [da Unirio], 

alguns pesquisadores interessados nos temas de favela e turismo 

de base comunitária, alguns alunos da Unirio, uma equipe do 

Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) e um grupo de angolanos,

convidado pelo Ibram. (Moraes, 2011: 66)50

No jornal Museu de Favela, encontramos algumas falas destes participantes 

transcritas. Julia Medeiros, estudante da Unirio, afirmou que “trocaria qualquer coisa 

por aquela vista, foi a melhor parte, que vista bonita”. Carolina Pellegrino, do SESC 

Rio, afirmou do alto de uma laje do Pavão, que estava “apaixonada” e “morrendo de 

inveja (…) não precisa nem descer para ver os fogos do Reveillon”. Já para Mailton 

Carvalho, do Centro de Valorização da Vida, “a paisagem daqui é uma covardia”, 

enquanto para a gerente de projetos aposentada Kátia Blass o “visual” que se alcançava 

da favela era “maravilhoso.” 51 

Todas as falas selecionadas pelos gestores do MUF para compor o texto 

corroboram uma visão de que a favela proporcionava um novo ponto de vista para 

produzir as paisagens da cidade. Indo além, o ponto de vista a partir da favela era 

colocado em relação com o que é possibilitado a partir do asfalto para concluir que era 

melhor ver as paisagens cariocas do alto da favela.

Ou seja, segundo a estratégia utilizada pelo MUF, a vista da cidade, elemento tão

caro àqueles que, por exemplo, produzem a cidade do Rio de Janeiro como Patrimônio 

Mundial, é mais bem apreendido do alto da favela. Esta é uma forma de estabelecer uma

50

 O MUF se insere no conjunto de iniciativas definido como “turismo de base comunitária”, que segundo 
Luis Eduardo Pereira Barreto Filho, ministro do Turismo entre 2008 e 2010, designa: “regiões e ou 
roteiros em que comunidades receptoras assumem o papel de atores principais na oferta dos produtos e 
serviços turísticos. Estes produtos e serviços ofertados por comunidades locais denominado de “turismo 
de base comunitária” é ainda um segmento pouco conhecido, todavia tem sido visível como campo de 
estudo e como demandante de uma ação mais efetiva por parte do poder público” (FILHO, 2009). O uso 
desta noção para definir as ações do MUF revela, uma vez mais, como elas foram desenhadas em 
profunda relação com políticas de governo. Para outras reflexões sobre a noção de “turismo de base 
comunitária” e temas correlatos, ver esta mesma obra e: Coriolano, 1998; Coriolano, 2003; Irving e 
Azevedo, 2002.

51

 Todos os trechos citados neste parágrafo foram retirados de: “Começa o percurso piloto de visitação do 
Primeiro Museu Territorial de Favela do Brasil – o MUF.” Museu de Favela, dezembro de 2009.
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concorrência com os bairros da Zona Sul, para onde os turistas da cidade 

majoritariamente se dirigem, e uma maneira de agregar valor à experiência proposta 

pelo museu.

Avistar as paisagens patrimonializadas da cidade a partir do alto do morro 

provoca o maravilhamento dos visitantes. Stephen Greenblatt discorre sobre esta 

categoria, demonstrando como ela era fundamental nas narrativas dos viajantes 

europeus ao mundo oriental e demonstrando como foi articulada na retórica de 

Cristóvão Colombo para defender, diante dos reis espanhóis, as vantagens das 

empreitadas que o navegador levava à frente no Novo Mundo. Para Greenblatt, “não é 

simplesmente o reconhecimento do incomum que constitui uma maravilha, mas um 

certo exagero, uma intensidade hiperbólica, um sentido de deleite estupefato” 

(Greenblatt, 1989: 54). Caracteriza “um lugar de beleza surpreendente e intensa. Olhar 

(mirar) para um tal lugar é assombrar-se (maravillar)” (Greenblatt, 1989: 55).52 

Esta definição ajuda a compreender o relato da experiência dos visitantes do 

MUF. A “covardia”, em sentido figurado, a “inveja” que a vista desperta ou a 

“maravilha” nomeada propriamente, revelam essa dimensão do deslumbramento que 

“ultrapassa medidas”, ou, como na construção do próprio Grennblatt, “uma elevação das

impressões, até elas alcançarem uma espécie de perfeição” (Greenblatt, 1989: 55).

Tal como na experiência de Colombo, era preciso olhar e maravilhar-se com as 

“belezas” apresentadas. Somos motivados pelos próprios guias a nos deleitar com a 

vista maravilhosa alcançável apenas do alto da favela. A produção do maravilhamento é,

assim, um recurso que compõe a estratégia do museu para aproximar pessoas de fora 

para seu território e agregar valor ao seu empreendimento. 

A experiência de avistar a cidade, porém, se realiza atrelada ao ato de ver a 

favela. Ou seja, ao subir o morro para desfrutar a visualidade maravilhosa provocada 

pela paisagem da Zona Sul da cidade, patrimônio mundial, o visitante é aproximado 

também da dita realidade da favela. Ele circula por suas vielas e é apresentado às 

histórias de sofrimento e luta da população que habita aquele espaço.

Ao observar as belezas naturais da cidade visualiza-se também a riqueza da 

52

 A leitura de que os museus produzem maravilhamento não é nova. Dominique Poulot aborda esse tema 
em outra chave de pensamento, para abordar as instituições tributárias dos antigos gabinetes de 
curiosidades, os “museu[s] de maravilhas”, nas quais são requeridas “obras fascinantes, obras primas 
famosas ou singularidades notáveis que são oferecidas à admiração ou ao espanto do espectador: ele é o 
lugar de revelações mais ou menos aguardadas ou previsíveis, que devem fazer surgir diversas 
significações” (Poulot, 2013: 23).
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população que habita os bairros nobres da cidade. Produz-se assim o contraste com a 

experiência da favela, o que faz da visitação proposta pelo MUF uma prática também de

reverberação de suas demandas por melhores condições de vida. É o que se percebe no 

texto de apresentação do museu em seu site, no qual se afirma que “a qualidade da visita

ao Museu de Favela será tanto melhor quanto melhor for a qualidade de vida local.  O 

MUF defende a dignidade das condições de vida local e luta contra a segregação social 

das favelas.” 53

Desta forma, atrair os turistas para a favela para maravilhar-se com as belezas da

Zona Sul é também momento de tornar visíveis suas demandas por melhorias no 

território e por políticas públicas que atendam melhor sua população. Assim, a busca 

dos visitantes pela visualidade das paisagens alimenta a busca de parcela de seus 

moradores por visibilidade das condições de vida das favelas e também a desconstrução 

de estigmas associados a sua população. O artista plástico Cristiano da Silva Francisco, 

morador do Cantagalo, afirma que “o visitante que está subindo na comunidade está 

vendo o que ela tem, sua origem, seus becos e vielas e não é só de foto, está vendo a 

realidade da comunidade” (Grifo meu). Já para Rubem Roberto, então vice-presidente 

da escola de samba Alegria da Zona Sul, o essencial do projeto turístico do MUF era 

“acabar com aquela imagem de que quem mora aqui em cima no morro é só bandido, 

analfabeto, quando tem pessoas capazes, talentosas. Acredito que com o turismo vamos 

acabar com essa má impressão que eles têm de nós da favela”.54 

Rita de Cássia, no Jornal Informativo do museu, também se posiciona neste 

mesmo sentido, mas enfatizando a retórica do reconhecimento que permeia o projeto 

museal levado adiante pelo MUF:

O Rio de Janeiro oferece ao artista a beleza natural e pontos 

turísticos reconhecidos internacionalmente. Mas, em meio a 

tudo isso, fazem parte deste cenário as favelas, consideradas por 

muitos como guetos, associadas só à violência e à miséria. 

Contudo, aos olhos de seus moradores, são locais com uma 

53

 “Sobre o MUF”. Disponível em www.museudefavela.org. Acesso em 19/02/2016.

54

 Ambos os trechos do parágrafo foram retirados de: “Começa o percurso piloto de visitação do Primeiro 
Museu Territorial de Favela do Brasil – o MUF.” Museu de Favela, dezembro de 2009.
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riqueza histórica e cultural a ser descoberta por aqueles que 

nunca se permitiram conhecê-la de perto. 55

Segundo a fala de seus promotores, o MUF também se dedica à “recuperação e 

defesa da riqueza e da herança cultural do Complexo do Cantagalo, Pavão e 

Pavãozinho”, entendendo que estas contribuem para a “construção da identidade 

coletiva local”.56 Assim, a necessidade por eles anunciada de recuperar e proteger está 

inserida em uma estratégia discursiva que enfatiza a busca por reconhecimento deste 

patrimônio. No livro “Circuito das Casas-Tela”, apresentado anteriormente, é apontado 

que os projetos do museu têm em vista “redescobrir, sob um novo olhar, o patrimônio 

cultural local, enterrados sob o medo, a segregação e o preconceito social” (Loureiro, 

Pinto e Silva, 2012). 

Entendo que, atrelada à experiência turística proposta, se apresenta uma maneira 

de articular estratégias de valorização do patrimônio local a partir de uma “retórica do 

reconhecimento” (Heymann e Arruti, 2014), que busca dar a ver como riquezas e 

patrimônios os espaços e memórias que pertencem à favela. A produção desta retórica 

do reconhecimento se articula a um processo recente de crescimento da demanda por 

visibilidade de grupos sociais minoritários em diversos contextos. 

No caso dos museus em favela, grupos sociais aliados a operadores de políticas 

de governo vão afirmar o reconhecimento das favelas como patrimônio, e de suas 

memórias e práticas culturais como legítimas. Produzir este reconhecimento passa por 

proporcionar a pessoas de fora a descoberta da riqueza cultural escondida na favela, o 

que se faz caminhando pelo território, narrando suas memórias e vendo a realidade. A 

visitação turística promovida pelo museu também funciona segundo esta estratégia.

A proposta de produzir visibilidade para a favela utilizando-se da visualidade 

privilegiada da paisagem da Zona Sul da cidade atrelada ao seu reconhecimento como 

patrimônio associa-se, por fim, à ideia de monumentalizar aqueles territórios. No 

estatuto do MUF afirmam que seu “macro-objetivo” é transformar todo o território do 

Pavão-Pavãozinho e Cantagalo em “monumento turístico carioca” (Moraes, 2011: 

55

 “Porque foi formado o MUF?” Em: Jornal Informativo do MUF, s/d.

56

 “Porque foi formado o MUF?” Em: Jornal Informativo do MUF, s/d.
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Anexo B). 

O acionamento desta categoria para qualificar o objetivo central do MUF pode 

ser compreendido como uma preocupação em substituir a provisoriedade com que as 

favelas costumam ser qualificadas pela perenidade que a palavra “monumento” evoca. 

Articula-se, desta forma, com a ideia de “legado” que mobilizava os promotores do 

MUF desde a sua fundação. O legado é aquilo que permanece e, neste sentido, também 

substitui a provisoriedade pela perenidade. 

Para Jacques Le Goff, é característica do monumento “ligar-se ao poder de 

perpetuação, voluntária ou involuntária, das sociedades históricas (é um legado à 

memória coletiva) e o reenviar a testemunhos que só numa parcela mínima são 

testemunhos escritos” (Le Goff, 1996: 536). Os monumentos, “tudo aquilo que pode 

perpetuar o passado, perpetuar a recordação” (Le Goff, 1996: 536), tendem a se 

espacializar, como ocorre em obras comemorativas ou monumentos funerários. Também

nesta categoria está impressa a característica da visualidade, na medida em que estas 

obras se inserem na paisagem. A produção de ações que mobilizam noções de 

patrimônio e monumento nos remete às propostas teóricas apresentadas no início do 

capítulo. São também maneiras de produzir espaços articulando novas comunidades 

imaginadas naquele território. 

As práticas de cartografar o território, sistematizar e espacializar as memórias, 

narrar experiências, caminhar pelas favelas, avistar a cidade (para enxergar a favela), 

apesar de guardarem diferenças importantes entre elas, se articulam sob a proposta de 

ressignificar as favelas onde estas ações se desenvolvem. A comunidade imaginada que 

os dirigentes do Museu de Favela buscam produzir ganha forma e produz espaço por 

meio destas ações. Este tipo de ação tem sido capaz de mobilizar agentes e recursos de 

Estado voltados para os museus. Concorrem pelas definições de cidade e museu, 

buscam agregar valor às suas próprias experiências e modos de vida. Por fim, colocam 

em patamar diferente as formas de perceber e representar certo grupo de favelas do Rio 

de Janeiro: as favelas musealizadas.
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Considerações finais 

 

Certo conjunto de favelas da cidade do Rio de Janeiro passou recentemente pelo 

processo de musealização. Não apenas pelo fato de possuírem museus em seus 

territórios, mas porque as memórias de seus moradores bem como seus territórios foram 

tornados patrimônios por meio da instituição de museus. Há, recentemente, uma 

diversidade de museus nas favelas: na Maré, no Pavão-Pavãozinho e Cantagalo, no 

Horto, no Andaraí, na Rocinha. Muitos deles estão ligados ao programa Pontos de 

Memória do Instituto Brasileiro de Museus.  

Este movimento revela que as memórias periféricas assumiram certa projeção 

nas dinâmicas de produção e circulação de memórias. Entretanto, isto não significa que 

estes empreendimentos estejam consolidados. Em junho de 2010, foi finalizada a 

primeira fase do PAC no Pavão-Pavãozinho e Cantagalo. Com a inauguração da 

segunda fase do programa, outra ação se tornou objeto de incentivo: a criação de uma 

feira de artesãos para apoio ao desenvolvimento da economia local.  

Com o fim do suporte dado pelo PAC, os gestores do MUF se viram com a 

responsabilidade de dar continuidade ao museu, mas sem contar com a estrutura 

necessária. Nos primeiros momentos, o museu ficou até mesmo sem uma sede a partir 

da qual pudesse operar. Aos poucos, seus gestores foram constituindo sua rede de 

relações dentro e fora do território para além da que o PAC proporcionava. Firmaram 

uma parceria com a Arquidiocese do Rio de Janeiro, que cedeu um espaço na paróquia 

local para o MUF. Lá foi instalada a Base Operacional, utilizada pelo museu para 

realizar oficinas, manter a administração, realizar cursos e reuniões. Com recursos de 

editais públicos e parcerias com instituições internacionais, os gestores do MUF 

realizaram obras para a melhoria do espaço, adaptando-o para a realização de oficinas, 

eventos de música, exibição de filmes e guarda de material administrativo. 

No dia 25 de fevereiro de 2016, um e-mail enviado por Rita de Cássia circulou 

entre os apoiadores do Museu de Favela. Tinha como objetivo comunicar que o museu 

recebera uma ordem de despejo do local onde funcionava sua Base Operacional, 

mobilizando seus apoiadores para ações em defesa da permanência do MUF na 

paróquia. No e-mail, Rita elencava as realizações do museu e recebeu como resposta a 

solidariedade de diversas lideranças comunitárias de outras localidades, acadêmicos e 

pessoas ligadas ao jornalismo.  
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Em setembro de 2014, o Museu da Maré passou pela mesma situação. O 

contrato firmado entre o museu e a Companhia Libra de Navegação, que cedia em 

comodato o galpão para seu funcionamento expirou e os proprietários aventaram a 

possibilidade de usufruir daquele espaço, o que obrigaria a mudar o museu de lugar. Em 

resposta às ações de despejo, os gestores do Museu da Maré se utilizaram do mesmo 

expediente para permanecer no local: mobilização da comunidade, de parceiros, de 

pessoas ligadas ao jornalismo. O Museu da Maré conseguiu reverte a crise e permanecer 

no local; já o MUF, até a finalização desta tese, não havia conseguido resolver sua 

questão. 

Além da coincidência de ambos os museus receberam ordens de despejo no 

momento em que completavam oito anos de existência, outras semelhanças, nada 

simples, se verificam nos dois casos e nos ajudam a refletir sobre o estatuto atual dos 

museus nas favelas. Principalmente, nos provocam a pensar sobre seu lugar na 

sociedade e na política mais recentemente. 

Ambos os museus, no momento de sua criação, alcançaram prestígio e 

visibilidade produzidos em grande parte pelos agenciamentos que promoviam junto ao 

poder público, que também abriam possibilidades de articulações com o setor privado. 

Nos momentos iniciais, estas articulações foram suficientes para a mobilização dos 

recursos necessários para a manutenção destes museus. Entretanto, com o passar dos 

anos, estas articulações se mostraram frágeis, o interesse do poder público por estas 

iniciativas diminuiu consideravelmente e os gestores das instituições enfrentaram 

dificuldades para mantê-las. Estas dificuldades se revelam, entre outras coisas, nas 

crises provocadas pelas ações de despejo emitidas contra os dois museus. Também 

revelam a situação institucional delicada em que vivem em contraposição à força 

simbólica demonstrada pela capacidade de articular atores diversos em sua defesa.  

As instituições foram tomadas, em momentos anteriores, como modelos para a 

execução de programas como os Pontos de Cultura e os Pontos de Memória. As crises 

pelas quais passam revelam também a fragilidade das ações de governo voltadas para 

museus deste tipo. A execução de programas que têm estes museus como foco é 

extremamente suscetível às mudanças de governo ou de indivíduos que comandam sua 

execução nos órgãos públicos. A saída de determinados indivíduos dos postos de chefia 

do órgão de fomento aos museus impactou na diminuição da atenção dada pelo governo 

àquelas instituições. 
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A fragilidade destas políticas é revelada também na observação, por exemplo, da 

quantidade irrisória de recursos financeiros destinados a estas ações. Como forma de 

ilustrar essa afirmação, aponto que o orçamento estimado em 2014 para um ano de 

atividades do MUF (não considerando o pagamento de aluguel de espaço para 

funcionamento da Base Operacional) era de 500 mil reais. O último edital do programa 

Pontos de Memória, também realizado em 2014, dispunha no total de 1,48 milhão de 

reais para premiar 47 iniciativas: 44 prêmios no valor de 30 mil reais para iniciativas 

realizadas no Brasil e três prêmios no valor de 50 mil reais para iniciativas realizadas no 

exterior.1 O MUF venceu este edital, que foi importante para o museu, porém, o valor 

recebido não é sequer suficiente para pagar as despesas de um mês de funcionamento da 

instituição. 

As ações do governo tendo a memória das populações pobres como objeto 

preferencial é, também, marcada pelo imperativo de não criar uma relação de 

dependência desta população com o Estado. É o que se verifica ao analisar o 

financiamento possibilitado por aquele mesmo edital do programa Pontos de Memória. 

Seu objetivo foi atender a um projeto específico da instituição contemplada, que 

precisava ser realizado no prazo máximo de oito meses. Além disso, não foi permitida a 

participação de iniciativas que já tivessem sido premiadas em edições anteriores do 

edital.2 Isto faz com que o programa Pontos de Memória, que é a principal forma de 

operar a museologia social nas políticas para os museus, como foi visto no capítulo 2, se 

resuma ao desenvolvimento de ações pontuais de fomento que não dão condições 

efetivas para a manutenção das iniciativas que visam a estimular. Ainda que o programa 

desenvolva ações de capacitação e articulação política envolvendo estes grupos, 

extremamente necessárias para sua consolidação, o grande desafio destas instituições é 

o acesso a recursos financeiros regulares para sua manutenção e isto as políticas de 

governo não têm sido capazes de oferecer.  

Esta questão levanta outros pontos. A maneira de o governo estabelecer relações 

com aqueles setores da sociedade é comumente ilustrada pela metáfora que afirma que é 

preciso “ensinar a pescar” no lugar de “dar o peixe”. Isto justificaria, por exemplo, os 

                                                           
1  Edital 02/2014 de 18/09/2014. Disponível em: http://www.museus.gov.br/wp-

content/uploads/2014/10/Edital_PremioPontosdeMemoria_2014.pdf. Acesso em 10/03/2014. 

2 O item 3.1 do edital estabelece: “É requerida aos interessados na participação do concurso regido por 

este Chamamento Público atuação comprovada na área cultural e social afim com o objeto, que não 

tenham recebido apoio financeiro pelas edições anteriores deste prêmio.” Edital02/2014 de 18/09/2014. 

Disponível em: http://www.museus.gov.br/wp-

content/uploads/2014/10/Edital_PremioPontosdeMemoria_2014.pdf. Acesso em 10/03/2014.  

http://www.museus.gov.br/wp-content/uploads/2014/10/Edital_PremioPontosdeMemoria_2014.pdf
http://www.museus.gov.br/wp-content/uploads/2014/10/Edital_PremioPontosdeMemoria_2014.pdf
http://www.museus.gov.br/wp-content/uploads/2014/10/Edital_PremioPontosdeMemoria_2014.pdf
http://www.museus.gov.br/wp-content/uploads/2014/10/Edital_PremioPontosdeMemoria_2014.pdf
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valores destinados às ações não serem tão altos e também a proposta de revezamento 

dos projetos contemplados nas diversas edições do prêmio. Segundo esta visão, o papel 

da política de governo é dar apenas um aporte inicial para que os grupos, lançando mão 

de instrumentos da produção cultural, possam mobilizar os recursos financeiros 

necessários a sua manutenção junto às empresas privadas e outros órgãos públicos. Os 

limites desta forma de pensar já foram explicitados do terceiro capítulo, mas, gostaria de 

chamar a atenção para alguns outros.  

Um olhar menos atento, ou uma perspectiva mais liberal, pode considerar o 

positiva a ideia de fazer com que as populações pobres possam sobreviver sem depender 

de um Estado protetor uma iniciativa de valor. Entretanto, analisando a trajetória dos 

sujeitos que deram existência aos museus em favelas, este princípio guarda, ao menos, 

dois enganos que, amplificados pelas políticas públicas, dificultam o trabalho das 

populações pobres que buscam sistematizar e valorizar suas memórias.  

O primeiro engano é que não é preciso “ensinar a pescar” os indivíduos estamos 

em diálogo. Eles, parafraseando a metáfora, “pescaram”, mesmo sem que lhes 

ensinassem, ao longo de suas vidas inteiras. Ou seja, são indivíduos cuja trajetória de 

vida é marcada desde muito cedo pela luta por subsistência. Que desde muito cedo, para 

sustentar a si próprios e a família, precisaram trabalhar em condições precárias. Pessoas 

cujo acesso aos serviços públicos de saúde, educação e cultura, por exemplo, foi 

limitado e para quem acessar esses direitos só foi possível através das batalhas 

cotidianas. São pessoas para quem o Estado esteve presente, sim, em suas vidas, porém 

não de forma contínua garantindo direitos fundamentais. O Estado surgia pontualmente 

através de “projetos” ou “programas” com data marcada para terminar ou, mais trágica e 

frequentemente, através da ação policial. Então, a “batalha” e a “luta”, noções 

articuladas nas falas dos gestores do MUF que entrevistei, são conceitos que surgem de 

sua experiência, que encontram respaldo concreto em suas histórias de vida.  

O segundo engano que a metáfora carrega é a ideia de que as pessoas de nosso 

tempo devem conduzir suas vidas como objeto de empreendimento privado, sem 

nenhuma ou quase nenhuma, participação do Estado. As iniciativas surgidas nas favelas 

devem, então, “andar com os próprios pés”, captando recursos da iniciativa privada ou 

comercializando produtos para existir. Esta perspectiva oculta de forma cruel o papel 

que o governo exerce em diversos setores da economia, seja financiando diretamente os 

empreendimentos, seja contratando seus serviços, empregando vultosos recursos para a 

prestação de serviços ou comercialização de produtos. Como abordado no capítulo 3, 
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muitas vezes o interesse de parcela do setor privado envolvido nesses empreendimentos 

culturais está nas relações que podem manter diretamente com o governo, e que lhes 

permitirá acessar recursos. Seus investimentos em iniciativas como o MUF têm por 

objetivo estas relações com o governo e não fomentar a economia local na favela. 

Sintoma disso foi a diminuição do interesse das empresas pelas ações do MUF logo 

após a saída do PAC daquele território. 

Ao finalizar a tese apontando essas questões, procurei localizar o Museu de 

Favela em um quadro mais amplo que, se muitas vezes criou condições ímpares para 

sua existência, frequentemente limita suas possibilidades. Porém, isto não foi, até o 

momento, causa para que Antônia, Sidney, Rita, Valquíria ou Flávio deixem de 

trabalhar pela manutenção do museu. Dentre as “belezas que emanam dos jardins 

suspensos de Ipanema e Copacabana” 3, conforme apontado no título desta tese, também 

está uma incansável artesania do existir de seus moradores que, dia após dia, em suas 

lutas e batalhas, prosseguem buscando superar os limites impostos às suas ações.  

                                                           
3 Trecho da música “Rap do MUF”, escrita por Acme e Aline Silva (Afrolady). Ver anexo II. 
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Anexo I
Cadernos de Sociomuseologia - lista dos volumes publicados* 

Ano Número Tema Conteúdo Informações complementares

1993 1

1994 2 Novos Rumos da Museologia

1994 3

1994 4

1996 5 Museus e ação social

1996 6 ICTOP 26th annual conference

1996 7

1996 8

1996 9 Museologia e comunicação

1997 10

Os dados desta tabela foram produzidos através do cruzamento de informações que constam na plataforma on-line da 
revista Cadernos de Sociomuseologia, no Currículo Lattes e no Portal DeGóis. As informações entre aspas foram 
retiradas da própria revista. Em 2013, a revista foi reorganizada em nova série. A partir de março de 2014, passou a ser 
indexada pelo Directory of Open Access Journals (DOAJ) e pelo European Reference Index for the Humanities and the 
Social Sciences (ERIH PLUS)

Sobre o conceito de 
Sociomuseologia

Compilação de artigos 
de vários autores

Textos de alunos do Curso de Pós-
gradução em Museologia Social na 
Universidade Lusófona. Texto "fundador" 
do Projeto de formação em 
sociomuseologia da universidade 
Lusófona

Compilação de artigos 
de um mesmo autor

Textos do Seminário "Novos rumos da 
Museologia" de autoria de Mario Chagas.

A historicidade do objeto 
museológico

Compilação de artigos 
de vários autores

The construction of the 
museological object

Compilação de artigos 
de um mesmo autor

"Ensaio de Mário Moutinho sobre a 
criação de 'objectos' nos museus por 
ocasião da Conferência do ICTOP de 1994 
realizada na Universidade Lusófona"

Compilação de artigos 
de vários autores

"Textos de alunos e docentes da Pós- 
graduação em Museologia Social da 
Universidade Lusófona". O número é 
aberto com uma entrevista a Hugues de 
Varines feita por Mario Chagas.

Compilação de artigos 
de vários autores

Processo museológico e 
educação

Tese de Doutorado em 
Educação - UFBA

Tese de doutorado em educação de 
Maria Célia Moura Santos sob orientação 
de Sergio Coelho Borges Farias.

Atas V Encontro Nacional 
Museologia e Autarquias - 
Câmara Municipal de Lisboa

Compilação de artigos 
de vários autores

Compilação de artigos 
de um mesmo autor

"Textos de Museologia de Maria Cristina 
Bruno."

Museologia e museus: 
princípios, problemas e 
métodos

Compilação de artigos 
de um mesmo autor

Textos de Maria Cristina Bruno. "Alguns 
destes textos foram preparados, 
originalmente, para conferências ou 
aulas, outros sob a forma de 
comunicações científicas ou estimulados 
por solicitações pontuais, vinculadas à 
concepção de projetos museológicos. "



1998 11

1998 12 Imagem de vida, trabalho e arte

1999 13

1999 14 Manual

1999 15

1999 16 Museologia: teoria e prática

1999 17

2002 18

2002 19 Museus e políticas de Memória

2003 20

2003 21

O objeto museal, sua 
historicidade: implicações na 
ação documental e na 
dimensão pedagógica do museu

Dissertação de 
mestrado em 

Museologia - UFBA

Dissertação de Mestrado elaborada por 
Rosana do Nascimento sob orientação de 
Odili Angelim.

Monografia - 
Graduação em História 

UECE

Trabalho apresentado em fevereiro de 
1997, como monografia de final de curso, 
ao Curso de História da Universidade 
Estadual do Ceará.

Há uma gota de sangue em 
cada museu

Dissertação de 
mestrado em Memória 

Social - Unirio

Dissertação de Mestrado elaborada por 
Mário de Souza Chagas sob orientação de 
Maria José Cavalleiro de Macedo 
Wehling.

InfoMusa-Base de dados 
museológica. Manual do 
utilizador.

Manual do Utilizador de uma base de 
dados para acervos de museus de 
pequena dimensão. A base pode ser 
baixada da WEB em 
http://www.museologia-portugal.net

Museologia e património: 
documentos fundamentais

Compilação de 
documentos

"O presente número dos Cadernos de 
Sociomuseologia, reúne um conjunto de 
documentos sobre museologia e 
património que se encontram dispersos e 
muitas vezes em outro idioma que não o 
português."

Compilação de artigos 
de vários autores

Textos de vários autores sobre questões 
atuais da Sociomuseologia

Musealização da arqueologia: 
um estudo de modelos para o 
projecto de Paranapanema

Tese de Doutorado em 
Arquelogia - USP

Tese de doutorado em arqueologia 
elaborada por Maria Cristina Oliveira 
Bruno, sob orientação de José Luiz de 
Morais.

Reflexões Museológicas: 
caminhos de vida

Compilação de artigos 
de um mesmo autor

"Textos de Maria Célia Moura Santos 
UFBA."

Compilação de artigos 
de vários autores

"Textos de Mário Chagas UNIRIO e 
Myrian Sepúlveda Dos Santos, sobre a 
Museologia, os Museus e o seu lugar na 
construção das políticas de Memória."

Ondas do Pensamento 
Museológico Brasileiro

Monografia - Curso de 
Especialização em 
Museologia USP

"Monografia apresentada por Manuelina 
Duarte para conclusão do CEAM do 
Museu de Arqueologia e Etnologia da 
Universidade de São Paulo."

Programas Museológicos e 
Museologia aplicada: o centro 
de Memória do Samba de São 
Paulo

Monografia - Curso de 
Especialização em 
Museologia USP

"Monografia apresentada por Kátia 
Regina Felipini Neves para conclusão do 
CEAM do Museu de Arqueologia e 
Etnologia da Universidade de São Paulo."



2004 22

2005 23

2003* 24

2006 25

2006 26

2007 27 Sociomuseology 1

2007 28

2008 29

2008 30

2009 31

Haute-Beauce, Psychologie d'un 
Écomusée

Compilação de artigos 
de um mesmo autor

"Estudo, reflexão e balanço do trajecto 
do Ecomuseu de Haute-Beauce, por 
Pierre Mayrand, como membro 
fundador."

Os museus e a qualidade - 
Distinguir entre museus com 
"qualidades" e a qualidade em 
museus

Dissertação de 
mestrado em 

Museologia na ULHT.

Dissertação de mestrado elaborada por 
Isabel Victor sob orientação de Mario 
Moutinho.

Os Museus Escolares nas 
Escolas Secundárias 
Portuguesas

Compilação de artigos 
de um mesmo autor

Investigação sobre os Museus escolares 
em Portugal, desenvolvida pela Mestre 
Maria Paula Branco Marcelino Dos Santos 
sob orientação de Galopim de Carvalho e 
Mario Moutinho.

XIII Encontro Nacional 
Museologia e Autarquias, 
Caparica, A Qualidade em 
Museus

Compilação de artigos 
de vários autores

A memória do trabalho e os 
trabalhos da memória. O Caso 
do Museu da Industria de 
Chapelaria

Dissertação de 
mestrado em 

Museologia na ULHT.

Dissertação de mestrado elaborada por 
Suzana Menezes sob orientação de Mario 
Moutinho.

Compilação de artigos 
de vários autores

"Selecção de texto traduzidos para inglês 
de autores portugueses e brasileiros."

Actas do XII Atelier 
Internacional do MINOM / 
Lisboa

Compilação de artigos 
de vários autores

"Actas do XII Atelier Internacional do 
MINOM"

Sociomuseology 2 - Museology 
and Community Development 
in the XXI Century

Dissertação de 
mestrado em 

Museologia - Academia 
Reinwardt, Amsterdã

Dissertação de mestrado elaborada por 
Paula Assunção dos Santos - sem 
informações sobre orientador.

Museus locais e ecomuseologia-
Estudos do projecto para o 
ecomuseu da Murtosa

Dissertação de 
mestrado em 

Museologia - ULHT

Dissertação de mestrado defendida por 
Judite Primo sob orientação de Mario 
Moutinho.1 "Este volume dos Cadernos 
de Sociomuseologia dá inicio a um novo 
processo que contempla a edição de 
Dissertações defendidas e aprovadas na 
ULHT no âmbito do Mestrado em 
Museologia. 
O trabalho que agora se publica foi a 
primeira dissertação defendida no 
âmbito do Mestrado em Museologia e 
coincidentemente também o primeiro 
trabalho de Mestrado defendido na ULHT 
em 2000."

Parole de Jonas essais de 
terminologie, Augmentés des 
chroniques d´un 
altermuséologue

Compilação de artigos 
de um mesmo autor

"Ensaio de Pierre Mayrand sobre a 
terminologia numa perspectiva 
sociomuseológica."



2009 32

2009 33

2009 34

2010 35

2010 36 Manual

2010 37

2010 38

2011 39

2011 40

2011 41

2012 42

2012 43

Museu Inspirador: Exercício de 
aplicação da ferramenta de 
auto-avaliação-Inspiring 
learning for All em quatro 
serviços educativos de museus 
portugueses

Dissertação de 
mestrado em 

Museologia - ULHT

Dissertação de mestrado elaborada por 
Isabel Margarida Melo sob orientação de 
Mario Moutinho. 1

Cerzindo a rede da memória: 
estudo sobre a construção de 
identidades no Bairro Maré

Dissertação de 
mestrado em Memória 

Social - Unirio

Dissertação de mestrado elaborada por 
Adolfo Samyn Nobre sob orientação de 
Regina Abreu 2

Preservar e desenvolver em 
museologia, contributo para o 
estudo do objecto e do 
processo museológico

Dissertação de 
mestrado em 

Museologia - UHLT

Dissertação de mestrado elaborada por 
Pedro Manuel Figueiredo Cardoso Pereira 
sob orientação de Mario Moutinho 1

Função Social do Patrimônio 
Marítimo Português

Dissertação de 
mestrado em 

Museologia - UHLT

Dissertação de mestrado elaborada por 
Maria Lorena Sancho Querol sob 
orientação de Mario Moutinho 1

Manual de Normas - 
Documentando os Acervos 
Africanos

"Tradução para português de “Handbook 
of Standards. Documenting African 
Collections” International Council of 
African Museums AFRICOM & 
International Committee for 
Documentation (CIDOC) -  ICOM / 
Culturália / TERCUD-ULHT"

Sociomuseology 3 - New 
Museology in the 21st Century

Compilação de artigos 
de vários autores

Sociomuseology 4 - Special 
edition 22nd ICOM General 
Conference Shanghai 7th - 12th 
November 2010

Compliação de 
documentos e artigos 

de vários autores.

Museu de Arte Popular: 
Memórias de Poder

Dissertação de 
mestrado em 

Museologia - UHLT

Dissertação de mestrado elaborada por 
Luís Filipe Raposo Pereira sob orientação 
de Judite Primo.

Por que é cidadão o jornalista 
cidadão? História das mídias e 
jornalismo cidadão de base 
comunitária na Maré

Dissertação de 
mestrado em História, 

Política e Bens Culturais 
- FGV

Dissertação de mestrado elaborada por 
Viktor Chagas sob orientação de 
Fernando Lattman-Weltman.2

Questões Interdisciplinares na 
Museologia

Compilação de artigos 
de vários autores

Alfredo Tinoco: Artigos e 
comunicações

Compilação de artigos 
de um mesmo autor

Procedings of the ICTOP Annual 
Conference - ULHT-Lisbon 2008

Compilação de artigos 
de vários autores



2012 44

2013 45

2013 46

2014 47

2014 48

*

1 Informação extraída da Plataforma DeGóis
2 Informação extraída da Plataforma Lattes

O público esquecido serviço 
educativo estudo de caso sobre 
um programa educativo 
direcionado aos funcionários de 
museu

Dissertação de 
mestrado em 

Museologia - ULHT

Dissertação de mestrado elaborada por 
Gabriela Ramos Figurelli sob orientação 
de Judite Primo.1

Experiências, recursos e 
expografia

Compilação de artigos 
de vários autores

Abordagens e conceitos na 
atuação dos museus

Compilação de artigos 
de vários autores

Patrimônio, política e 
sociomuseologia

Compilação de artigos 
de vários autores

Participação nos museus: 
práticas e conceitos

Compilação de artigos 
de vários autores

Mantive o ano que consta no sumário da revista, entretanto, parece haver erro de digitação e o mais provável 
é que o ano correto seja 2005.



Anexo II

Rap do MUF
Letra e música: Aline Silva (Afrolady) e Carlos Esquivel Gomes da Silva (Acme)

Na falta de alternativa “cê” precisa

Saber os porquês do que se realiza

Planos mal acabados, mal administrados

Endureceu meu coração calejado

Pressão da polícia, plantação de malícia

Nem dá pra confiar no que vem da política

Almas sebosas são venenosas e roubam

As riquezas de almas esperançosas

Tem que usufruir da condição de cidadão

Ir e vir, interagir de livre expressão

Trazer à tona o que estava anônimo

História quilombola agora é patrimônio

Valor biográfico em bilhares

Estilos capilares, festas populares, nossos bailes

Emoções, canções, pensões, bares

Construção tradições que dão identidade

Samba, capoeira, dança de salão

Nesse caldeirão se mistura dentro da cultura etnográfico, prático pobre

Vivências, memórias e fatos que descobrem

Os autores e precursores, construtores, mentores, pacificadores

Apaziguadores, colonizadores acedem os refletores

Cadê os beija-flores?

Morador difusor do amor solidariedade invade em pequeno fator, lá no pico do “romo”

Sem papo e sem caô Museu de Favela nasceu dentro dela enraizou.

Que o vento venha na direção oposta,

Tô firme na rocha, favela não é encosta

O MUF ouve e também dá voz, reprodução de vida de antes e após



Museu de Favela é virtude de atitude sincera

Museu de Favela é galeria a céu aberto no beco e na viela

Museu de Favela é virtude de atitude sincera

Pra agregar e acabar com todas as panelas

Trazendo à tona o que estava omisso

Juntos meus amigos esse é o MUF, tá ligado?

Vou dizer o que sinto é muito mais que um nome parede ou uma ONG um sentimento

Um desejo dos que respiram esse vento

Pavão, Galo, Pavãozinho em contraste com o Rio do turismo

Mas que bagulho é isso aqui seu luxo é lixo

Seu canapé nem se compara ao churrasco do vizinho

Daqui de cima que sai a cultura que faz o povo mais rico

No capricho da trançadeira mando a minha letra

Com a malícia do capoeira, sou mulata brejeira, sambista tipicamente brasileira,

Mas me amarro no graffiti, no break,

Dos irmãos lá do State

É isso e muito mais que temos no nosso movimento

Pra tomar o que é nosso sem botar troco e sem medir esforço

Um espaço pra cada rosto, cada história servindo de exemplo,

Despertando todos pra glória

De coração aberto sem chance pros espertos

Com Cristo sempre a frente de tudo que nós fizermos

Pra honrar o sangue e o suor de nossos antepassados

Pra que nossas crianças sejam cidadãos respeitados...  bis

Eu sei meu bem... do seu sofrer sim eu sou como você é

Estou aqui... não só por mim,

Pelos meus, pelos seus até o fim



Inovador com originalidade aqui morador vê que tem propriedade,

Expressando-se no seu terreno,

Cultivando a vida se torna pleno

Correspondente com o meio ambiente

Arte e cultura essa é a corrente

Troca experiência, estima as diferenças com a mão na consciência

E pensa na recompensa

Quando cresce o turismo, cresce o comércio local

O gringo quer abrigo, nós queremos capital

Ideal, aqui do litoral mente global ação local

Além do muro, visão de futuro um tiro no escuro

Empreendimento seguro

No quintal de casa com carne assada,

Memória valorizada na nova e na velha guarda.

Cada tela de concreto no trajeto é o nosso graffiti

Galeria a céu aberto, curso repleto de artes em fatos

Conduzindo pelo MC no relato

Das vitórias, histórias, brasilidade, vista da laje e das extremidades

Testemunhos reais, tesouros marginais, dançai, cantai seus bens culturais

Sarafim, Pavãozinho, Cantagalo e Pavão, Vietnã, Caranguejo

Na conexão, Quebra braço, Buraco quente, Terrerão, Igrejinha, Nova Brasília um 
reolézão,

Só chegar no brindão ser sangue bom

Povo anfitrião estende a mão

Aprecie as belezas que emanam dos jardins suspensos de Ipanema e Copacabana.
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