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RESUMO 
 

 

Esse trabalho consta da análise do processo investigativo que teve como proposta 

estudar a relação entre museu e população na perspectiva da Educação Popular e da Nova 

Museologia, através da descoberta de conceitos que a comunidade produz sobre o que seja 

museu. Para tanto, optou-se pelo método de pesquisa coletiva Sociopoético, que possibilita a 

produção de conceitos acerca de um tema gerador, mediante linguagens corporais e 

simbólicas desenvolvidas por meio de oficinas, com a participação do grupo pesquisador 

formado de facilitadores/as, ou seja, de pesquisadores/as oficiais e de pessoas da comunidade. 

O estudo foi realizado na Comunidade Remanescente de Quilombo da Área de Proteção 

Ambiental – APA do Curiaú, município de Macapá no Estado do Amapá, durante o período 

de 2005 a 2008. Parte-se da problemática em torno da invisibilidade e situação de negação das 

heranças culturais africanas que a população negra e, mais especificamente, as comunidades 

quilombolas vivenciam por parte da sociedade e das instituições culturais no Brasil. A 

pesquisa possibilitou analisar o papel das instituições museológicas no reconhecimento e na 

preservação do patrimônio cultural brasileiro por meio do diálogo entre os conceitos 

instituídos e os conceitos produzidos pela comunidade quilombola sobre museu, revelando a 

potencialidade do quilombo como espaço museológico a ser considerado pela Educação e 

pela Museologia. O estudo aponta a vigência de uma ação museológica e pedagógica eivada 

de construções ideológicas etnocêntricas e elitistas, sem considerar a participação e a história 

dos grupos populares, assim como as referências africanas existentes na produção sócio-

cultural e econômica brasileira. Por outro lado, os conceitos produzidos pelo grupo-

pesquisador revelam a percepção de museu a partir do ser quilombola e do cotidiano na 

comunidade. Infere algumas possibilidades de contraposições, levando em conta a 

necessidade de uma revisão na ação educativa dos museus tendo em vista combater as 

desigualdades sociais e raciais. 

 

PALAVRAS CHAVES : Conceitos de Museus. Sociopoética. Quilombo 

 

 



 
 

ABSTRACT 
 
 
 

This label has an analysis of an investigative process that has the purpose to study the 

relation between the museum and the population in an Popular Education perspective and the 

new museum, through a discover of some conceptions that the community do about the word 

museum. For this, it was optioned to an optional collective ‘Sociopoetico’ research, that gives 

the possibility the production about a generation theme, in concerning with body and symbol 

languages developed by workshops, with a research group participation formed by facilitators, 

in other words, official researchers of the community. The research was made by Comunidade 

Remanescente de Quilombo da Área de Proteção Ambiental – APA from  Curiaú, a city 

situated  in Macapá in Amapá State from 2005 to 2008. It comes from the study around the 

invisibility and situations about the heritage African cultures denies that the black population, 

in specify, quilombola communities live by the Brazilian cultural institutions society. The 

research gave the possibility to analyze the museum institutions work in the recognizing and 

preservation of the Brazilian cultural patrimony beyond a dialog between institute conceptions 

made by the quilombola community about museum, coming true the  quilombo’s potency as a 

museum space to be considered by the Education an Museum. The study points the viewless 

of a museum and pedagogy action full of ideal and ethnocentric constructions without 

considering the participation and the history of popular groups, as well as African references 

in social and cultural production and Brazilian economy. In the other hand, the concepts 

produced by the research group show the perception of the museum in order to quilombola 

and the community daily. It also has some contrapositions possibilities, considering the 

necessity of a review in the educative action intending to combat social and racial inequality. 
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INTRODUÇÃO - ENTENDENDO A TEMÁTICA DE INVESTIGAÇÃO 

 

 
Imagem 01 - Cotidiano no Curiaú – Passeio de canoa no Rio Curiaú. 

Foto: Elane Carneiro de Albuquerque 
 
 
Minha gente de Andaluzia, bonita 
Sabe quem nos espera lá fora? O tempo 
E se a gente não for da geleira do tempo 
Como vamos contar nossa história 
O rio vai pro mar 
E o mar vai pra todo planeta 
E vai terminar 
Justamente onde tudo começa 
O bom de chegar 
Ao início da nossa existência 
É ter que arrumar 
Os arquivos da própria memória 
Quem vai dizer 
Que não somos herdeiros de um grande amor 
Se contarmos a história desse lugar 
Quem vai dizer 
Quem vai querer falar 
Preto véio apanhou vida inteira 
Pra fazer Fortaleza 
Índio veio apanhou vida inteira 
Pra fazer Fortaleza 
 
 
Andaluzia – denominação da Amazônia no início do séc. XV. 
Fortaleza – forte construído em Macapá no ano de 1764. 
 
 ZÉ MIGUEL, VAL MILHOMEM E JOÃOZINHO GOMES 
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INTRODUÇÃO - ENTENDENDO A TEMÁTICA DE INVESTIGAÇÃO 

 

 

Inicio esse estudo através dos caminhos percorridos na temática de investigação; 

minhas escolhas e implicações com a Educação, a Museologia e a Comunidade da minha 

pesquisa, o Quilombo do Curiaú, compreendendo como esses elementos emergem na minha 

história de vida. 

Cheguei ao Amapá em 1989, vindo de Brasília, onde nasci. Aos 17 anos fui professora 

em uma comunidade ribeirinha chamada Anauerapucú, no município de Santana. Foi meu 

primeiro contato com o cotidiano das comunidades ribeirinhas amazônidas. Eu jamais poderia 

imaginar o quanto essas pessoas e essa terra seriam significantes na minha vida e o quanto 

estaríamos intrinsecamente imbricados. 

Mas não somente minha vida passava por transformações importantes, o próprio 

estado do Amapá vivia um momento sócio-político peculiar e de mudanças significativas. 

Tais movimentos implicaram diretamente no reconhecimento e valorização da cultura local e 

consequentemente, nas políticas públicas culturais. Era o contexto favorável para a proposta 

investigativa que nasceria mais tarde. 

No mesmo ano de minha chegada ao Amapá, logo após a criação do Estado em 1988, 

elege-se para o governo do Estado o Comandante Aníbal Barcelos, popularmente chamado de 

Comandante Barcelos, o primeiro governador por eleição direta. Barcelos já havia sido 

governador do Amapá anteriormente, porém, fora indicado pelo poder central, quando o 

Amapá ainda era Território Federal administrado pelo Governo Federal da União. Dessa 

forma, no período de 1990 a 1994, o seu governo foi marcado pela continuidade da política do 

antigo regime militar nas gestões dos Territórios Federais. 

 
O governo do Comandante Barcelos possibilita a recomposição dos setores 
conservadores, viabilizando as condições para o redesenho do poder destas 
forças políticas que chegam à Assembléia Legislativa, assumindo a 
responsabilidade pela elaboração da Constituição Estadual. (SILVA, 2005; 
p.64) 

 

Em 1994, em oposição à visão política do governo Barcelos e com o slogan Tudo por 

nossa terra, é eleito o primeiro governo dito popular, formado por alianças de partidos 

políticos de esquerda: o Partido dos Trabalhadores – PT, o Partido Socialista Brasileiro – 
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PSB, Partido Verde – PV e o Partido Comunista do Brasil – PC do B, tendo como líder o 

governador João Alberto Capiberibe, o Capi. 

 Emerge no cenário amapaense uma nova racionalidade de gestão pública, tendo como 

discurso a valorização e o respeito às peculiaridades sócio-culturais e ambientais do Amapá, 

resultando no Programa de Desenvolvimento Sustentável do Amapá – o PDSA, que perpassa 

todas as ações políticas do Governo Capi. 

O PDSA tem como referencia as propostas da Conferência Mundial de Meio 

Ambiente, a Rio-92 e a Agenda 211 , ou seja, a promoção do desenvolvimento com respeito às 

potencialidades ambientais, econômicas, sociais e culturais. O Programa define como 

diretrizes político-administrativas prioritárias a valorização das vantagens comparativas; a 

sustentabilidade da economia e equidade social; a utilização de parcerias com a sociedade 

cível para a execução de projetos; a descentralização das atividades e municipalização das 

ações de governo por meio da descentralização da gestão. (CAPIBERIBE, 1999). 

Nesse contexto minha vida era mutação. Meu encantamento com o movimento negro e 

com a Ação Educativa em Museus acontece simultaneamente, especialmente no período de 

1997 a 2003, quando desenvolvia minhas atividades como Arte-Educadora no Instituto de 

Pesquisa Científicas e Tecnológicas do Amapá – IEPA. Com bases no PDSA, o Instituto 

atuava com a missão de promover a articulação entre o conhecimento científico e os saberes 

das comunidades tradicionais da Amazônia, socializando e difundindo os resultados dos 

estudos desenvolvidos, tendo como objeto de investigação o homem e sua relação com o meio 

ambiente, os saberes populares e a sustentabilidade dos recursos naturais.  

O trabalho desenvolvido no IEPA possibilitou-me conhecer o Amapá e sua gente. 

Viajei por quase todo o Estado e conheci as singularidades das comunidades ribeirinhas e 

dentre elas, a Comunidade Quilombola da Área de Proteção Ambiental - APA do Curiaú, 

onde tracei meus olhares investigativos e afetivos. Conheci as danças e os ritmos do Batuque 

e do Marabaixo 2do povo negro do Estado. Interessante é que enquanto mulher negra na 

cidade de Brasília, de família de militar, de classe média da Asa Norte, nunca havia percebido 

tão profundamente meu ser negra, minha ancestralidade. Foi somente no Amapá que me 

                                                 
1 A Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, a Rio-92, aconteceu no Rio de Janeiro, em 
1992, contando com a participação de representantes de 178 países e aprovando cinco importantes documentos: Declaração 
do Rio de Janeiro; Agenda 21; Convenção sobre a Biodiversidade; Convenção sobre as Alterações Climáticas e 
Declaração sobre Florestas. Na mesma Conferência ocorreu o Fórum Global com a participação de 9.300 ONG’s que 
elaborou a Carta da Terra. 
2 Manifestação tradicional de influência africana, realizada pela população negra do Estado do Amapá, caracterizada pelo 
canto (ladrão), pela dança e religiosidade, a festa acontece ao ritmo de instrumentos rústicos de percussão.  
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percebi mulher negra, mudando toda a minha vida e minha forma de me relacionar com o 

mundo.  

Participei do processo de formação de um coletivo de mulheres negras, Instituto de 

Mulheres Negras do Amapá- IMENA. O IMENA era o primeiro coletivo político organizado 

de mulheres negras no Estado, trabalhando as questões de gênero e raça. Neste coletivo 

também colaborei com a organização de uma sala de exposição do Centro de Cultura Negra, 

um pequeno museu do negro e da negra do estado. 

No campo profissional, o ano de 2000 é marcado por experiências importantes. 

Assumi a coordenação das ações pedagógicas do Centro de Pesquisa Museológicas - Museu 

Sacaca do Desenvolvimento Sustentável3 do IEPA, adentrando no conhecimento, saber e o 

saber-fazer das comunidades interioranas do Amapá, a partir de um olhar museológico. Neste 

período, os esforços concentraram-se na busca de subsídios teóricos e práticos para uma 

concepção museológica que permitisse análises mais transversais das relações sociais do 

contexto amazônico. 

Nesta perspectiva, participei da elaboração do Projeto Museológico do Museu Sacaca, 

onde se procurou compartilhar com as comunidades as expectativas e propostas para a 

construção de uma nova concepção museológica para este Museu. Já na montagem da 

Exposição à Céu Aberto do Museu Sacaca, privilegiamos a musealização do cotidiano da 

população amazônida. As comunidades ribeirinhas das ilhas, castanheiras, indígenas e 

quilombolas participaram das discussões e construções de suas casas tradicionais na 

exposição, transformando a montagem museográfica em um processo de criação coletiva.  

Ainda em agosto de 2002, coordenei o processo de elaboração de um Projeto 

Pedagógico para a instituição, através das referências do Movimento da Nova Museologia e 

da Educação Popular, compreendendo assim que a ação pedagógica se configura nos sujeitos 

e na ação coletiva do espaço museológico. O Projeto Pedagógico foi elaborado através de um 

planejamento participativo, organizado em parcerias governamentais e não-governamentais, 

com a presença de educadores/as, pesquisadores/as, técnicos/as de instituições públicas, 

representantes comunitários, professores/as e moradores/as do entorno do Museu. 

Nesses dias, cada atividade, cada encontro me aproximava mais das comunidades e 

das escolas que participavam desse processo, Considerei então importante a realização de 

                                                 
3 Em 1999, falece o Sacaca, personagem popular ilustre da vida Amapaense, homem negro do Laguinho (do bairro do negro 
de Macapá), curandeiro e conhecedor das plantas e ervas medicinais da Amazônia. Sacaca contribuiu significativamente nas 
pesquisas fitoterápicas do IEPA. Foi também rei momo do carnaval amapaense até seu falecimento. Por estes motivos e por 
decisão do próprio governador, o Museu passou a ser chamado Museu Sacaca do Desenvolvimento Sustentável, como forma 
de prestar homenagem ao Sacaca.   
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estudos mais consistentes na Comunidade do Quilombo do Curiáu, tendo em vista o interesse 

desse grupo em participar das discussões sobre as ações museológicas realizadas em sua 

comunidade, onde também estava sendo construído um Museu pelo Departamento Estadual 

de Turismo, hoje Secretaria Estadual. A construção desse museu despertou minha atenção, 

pois percebia que ao contrário do que acontecia no Museu Sacaca, o Museu do Curiaú parecia 

não privilegiar a participação das pessoas da comunidade do Quilombo, levantando-me 

muitas indagações: O que aquela instituição representaria para a comunidade do quilombo? 

Qual a relação que esta comunidade estabeleceria com o museu construído? Entre outras... 

Considerando tais experiências e as discussões sobre a participação popular nas ações 

museais, procuro neste processo investigativo compreender como os sujeitos vêm 

significando e resignificando a instituição museológica em seu cotidiano e como esta 

instituição tem contribuído no reconhecimento do patrimônio cultural das comunidades, 

especificamente, das comunidades quilombolas, por perceber que historicamente, pouco se 

tem feito na academia e nas gestões públicas para dar visibilidade às contribuições culturais, 

sociais e políticas da população negra na construção da sociedade brasileira. 

Em geral os estudos da Museologia sobre os processos pedagógicos nos espaços 

museológicos não têm possibilitado conhecer o museu a partir dos referenciais das classes 

populares, ou mesmo das pessoas que freqüentam essas instituições. Também se observa que 

a bibliografia disponível tem se concentrado nas atividades pedagógicas relacionadas ao 

público escolar. Dessa forma, eu me preocupo em dialogar com os sujeitos populares, não 

propriamente o público escolar, evitando então focalizar somente os/as técnicos/as. 

De fato, tais reflexões estão embutidas no conceito de museu que permeia o 

imaginário coletivo construído pelas pessoas em suas relações cotidianas, sejam elas 

técnicos/as de museus ou pessoas das comunidades e dos espaços escolares. Penso que esses 

conceitos e concepções são produzidos de formas diferentes, tendo em vista os elementos que 

constituem o cotidiano de cada pessoa e que perpassam as subjetividades individuais. 

Assim, considero importante conhecer as concepções de museu que estão sendo 

gestadas pela população, na tentativa de compreender o museu através desses indivíduos. 

Nesta perspectiva, a proposta de investigação levantou o seguinte questionamento norteador: 

Quais os conceitos de Museu que as pessoas produzem na Comunidade Quilombola do 

Curiaú? 

Dessa forma, o foco da minha investigação se concentrou nos sujeitos e nas relações 

que estabelecem a partir do espaço museal, na perspectiva da Educação Popular e da Nova 

Museologia. Assim, o Método Sociopoético veio ao encontro das necessidades da trajetória 
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investigativa, uma vez que possibilita a descoberta de conceitos que as pessoas produzem 

sobre um tema gerador, mediante linguagens corporais e metatóficas, valorizando o prazer e a 

criatividade na construção coletiva do conhecimento (PETIT e SOARES, 2002; p.02). 

A análise apóia-se também na contribuição da Educação Popular, que ganha 

configurações concretas nas ações dos museus junto às escolas e comunidades por meio de 

processos coletivos, na forma de potencialização das pessoas e de manifestação popular no 

espaço museológico. No entanto, no âmbito da Educação Popular, pouco se tem abordado as 

ações pedagógicas dos museus. Saber como os sujeitos populares quilombolas concebem o 

museu proporciona a busca de valiosos subsídios para a formulação e reformulação de 

propostas pedagógicas dialógicas e participativas possíveis na ação cultural e educativa dos 

museus. 

O ano de 2003 foi fundamental para o início de minha trajetória acadêmica. Não 

trabalhava mais no Museu Sacaca e, de certa forma, isso me incentivou na busca pelo 

mestrado. Alzira, uma grande amiga, teria vindo para Fortaleza cursar o mestrado em 

sociologia da Universidade Federal do Ceará - UFC, permitindo que eu tivesse sua casa e seu 

apoio na cidade, caso eu viesse a tentar me aproximar do Programa da Pós-Graduação na 

UFC. Com essas certezas e garantias, pedi uma licença prêmio e mais algumas férias 

acumuladas e vim para Fortaleza no mês de julho, deixando minhas filhas em Macapá, o que 

realmente não foi fácil. 

Nesse mesmo mês, conheci em uma primeira reunião, as meninas que mais tarde 

formariam o INEGRA - Instituto Negra do Ceará. Participei da organização desse coletivo 

político e novamente estava envolvida com o movimento de mulheres negras, mas agora no 

Ceará. Até hoje, a história oficial perpetua no imaginário local a não existência da população 

negra cearense. O INEGRA significou então, novos desafios na minha atuação política. Em 

muitos momentos tive que optar por estar no INEGRA ou estar na academia e a primeira 

opção quase sempre foi a escolhida. 

Logo em agosto, meu pai falece em Macapá abalando-me profundamente. Além disso, 

sofria de saudades de minhas meninas. Pensei em desistir e voltar à Macapá, mas pensei 

justamente em meu pai e nas minhas filhas e assim consegui resistir a esses momentos difíceis 

e de tanta solidão em terras ainda estranhas. 

Concentrei-me na bibliografia da seleção do mestrado, estudei muito e tive muita 

ajuda de Alzira e Luis Palhano, um grande amigo que fazia o doutorado em Educação na 

UFC. Conheci o Professor Clerton Martins da Universidade de Fortaleza - UNIFOR e que 
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também me ajudou com considerações importantes sobre o mestrado e os caminhos que eu 

deveria percorrer. 

No entanto, não estava preparada teoricamente para essa primeira seleção e, 

consequentemente, não passei. No dia em que saiu o resultado da primeira fase do processo de 

seleção, analisei tudo o que acontecera até aquele momento e decidi por voltar a Macapá, 

resolver o que fosse necessário para morar em Fortaleza a fim de assistir às aulas do mestrado 

como aluna ouvinte e dessa forma, ter melhores condições para a seleção seguinte. Ainda 

nesse dia conheci e conversei com a Professora Sandra Petit que me apresentou algumas 

sugestões em relação a essa trajetória acadêmica. 

Foi o que fiz. Pedi uma licença sem vencimentos do trabalho, vendi o que pude, juntei 

alguns poucos recursos e vim para Fortaleza, trazendo na bagagem muitas expectativas, 

muitas esperanças e uma única certeza: Minhas filhas comigo e o meu querer, o Mestrado em 

Educação da UFC. 

O ano de 2004 foi de adaptação ao novo contexto e as novas condições que este 

implicou. Sem o salário mensal de funcionária pública, fiz serviços de digitação e aprendi a 

fazer tranças afro. Ser trançadeira foi significativo tanto na minha militância como mulher 

negra, assim como também ajudou na minha renda. As meninas reclamavam da nova escola, 

da nova cidade, da falta de amizades e da ausência do pai que morava em Macapá. 

Na faculdade fiz alguns progressos. Conheci o grupo da Sociopoética e gostei muito 

dessa proposta de pesquisa e ensino. O grupo me apoiou nos estudos e na elaboração do 

projeto de pesquisa. Passei na primeira etapa do processo de seleção, mas não consegui 

realizar uma boa entrevista e novamente o objetivo teve que ser adiado. 

Minha relação com Sandra estreitava-se com as aulas na faculdade. Mais tarde nos 

encontraríamos não somente enquanto orientadora e orientanda no mestrado, como também 

seríamos irmãs de religião e companheiras de militância no INEGRA. 

Não desisti do mestrado, estava aprendendo a superar os obstáculos impostos pela 

vida. Passar na primeira fase da seleção me garantiu a matricula como aluna especial e nessa 

condição fui para Macapá solicitar uma licença com vencimentos para fins de estudos. Não 

pude esperar o andamento do processo, pois as aulas em Fortaleza já haviam começado. 

Assim, em muitos aspectos 2005 foi um ano melhor para mim. Conheci o Candomblé 

que me fortaleceu muito. Também com um projeto mais consistente, participei do Concurso 

Negro e Educação, um concurso em nível nacional de apoio a pesquisas com a temática racial 

em educação realizado pela Ação Educativa Assessoria, Pesquisa e Informação e pela 
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Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação-ANPEd, com 

financiamento da Fundação Ford. 

Passar no concurso foi fundamental para minha auto-estima, pois somente 16 projetos 

foram aprovados em todo o país e dentre eles, o meu. O concurso garantiu algum recurso 

financeiro para minha pesquisa de campo, além disso, as discussões realizadas nos seminários 

com a presença dos/as bolsistas e orientadores/as forneceram-me uma base teórica e 

metodológica significativa para que eu prestasse a seleção do mestrado na UFC, com grandes 

possibilidades de adentrar no Programa de Pós-Graduação. Esse desejo concretizou-se 

finalmente em agosto de 2005. Também nesse mês o meu requerimento para licença com 

vencimentos para estudos foi aprovado e a vida financeira começou a melhorar. 

Dessa trajetória até a minha aprovação na seleção do mestrado ficou a certeza de que 

herdei a força guerreira da ancestralidade das mulheres negras. 

No decorrer do mestrado e da pesquisa de campo, o projeto original apresentado na 

seleção foi ganhando novos elementos e abordagens importantes para a temática investigativa, 

levando em conta as contribuições das disciplinas, das discussões e apropriações teóricas, das 

colaborações da orientadora e dos/as professores/as que encontrei nessa trajetória. 

Decidi aprofundar os estudos sobre o caráter pedagógico dos museus e ainda, 

desenvolver uma análise sobre os quilombos enquanto espaço museológico em potencial. A 

princípio, optei por concentrar-me nas possibilidades culturais que estas comunidades 

permitem ao processo de criação de conceitos e para as ações pedagógicas nos museus. 

Para tanto, foi preciso um período maior para levantamento e pesquisa bibliográfica, 

antes mesmo da realização da pesquisa de campo, já que não dominava as questões 

relacionadas aos quilombos no Brasil. O objetivo foi obter informações e referenciais teóricos 

significativos para subsidiarem o planejamento das oficinas, análises de dados e os novos 

caminhos que deveria percorrer.  

A investigação teve como proposta a produção e descoberta de conceitos de museus a 

partir dos referenciais da comunidade quilombola por meio do método Sociopoético, o que 

exige a realização de oficinas de produção de conceitos com o grupo-pesquisador. Tendo em 

vista a necessidade prévia de oficinas de mobilização e negociação do tema gerador da 

pesquisa junto à comunidade, tive também que considerar na pesquisa de campo fatores 

como: calendário comunitário, condições ambientais, recursos financeiros - aquisição de 

passagem em alta estação - e calendário acadêmico, ao qual minha orientadora e eu estávamos 

submetidas. 
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Sabendo também que as manifestações sócio-culturais tradicionais ocupam um lugar 

fundamental no cotidiano da Comunidade do Curiaú, as oficinas aconteceram fora do 

calendário cultural da comunidade, ou seja, no período em que não haveria as festas 

tradicionais, nos meses de março e abril, aproveitando ainda o início do ano letivo a fim de 

facilitar a participação de alunos/as, professores/as e funcionários/as no grupo-pesquisador, 

além de poder utilizar o espaço da escola para a realização das atividades necessárias. 

Ao retornar de Macapá para as análises dos dados, percebi que não teria condições de 

desenvolver a análise de mais de duas técnicas das oficinas de produção de dados, embora 

inicialmente eu tenha optado por três técnicas. Durante as análises, verifiquei que não 

consistia numa tarefa simples, mas, ao contrário, complexa. Decidi assim, por assumir apenas 

a análise das técnicas do olfato e do paladar, mas sem deixar de comentar e aproveitar os 

dados da técnica do tato. 

Os momentos de análises de dados a partir do método sociopoético foram bastante 

difíceis para mim. As dúvidas apareceram sobre a escolha do método. Perguntava-me se o 

método vinha respondendo às minhas questões, aos meus desejos e se estava conseguindo 

concretizar minhas expectativas sobre o processo de investigação. Não compreendia 

suficientemente todas as etapas de análises, os referenciais teóricos e não encontrava relações 

entre meus achados e meus desejos político-ideológicos. Sem encontrar sentido para o que se 

apresentava como material de pesquisa produzido, o trabalho foi ficando cada vez mais difícil 

para mim. 

Foram momentos de grandes conflitos. Muitos nãos surgiam: não conseguia 

compreender um processo investigativo desapropriado de minhas concepções ideológicas e 

políticas enquanto militante do movimento de mulheres negras e ainda, como educadora. Não 

me encontrava mais no método e por isso sofria. Já havia realizado a pesquisa de campo, toda 

a produção de dados, mas não tinha certeza do caminho, a que direção ele me levava, se o que 

surgia como resultado de minha pesquisa viria a colaborar com o grupo pesquisador, com a 

educação em museus e com a Educação Popular. Será que conseguiria construir algo novo ou 

me repetiria? 

Precisei constantemente da colaboração das pessoas do grupo de pesquisa da 

sociopoética. Senti-me angustiada, desentendi-me comigo mesmo e com o método. Via beleza 

nos conceitos produzidos, mas minha formação tão estruturalista e racional não me deixava 

ver qualquer tipo de transformação social e política na minha pesquisa. Nenhuma intervenção. 

Uma mistura de ética, de militância, de mulher negra, meus gritos ancestrais interiores 

talvez... 
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Fiquei muito tempo de mal das escritas e de mal de mim. Conhecer e trabalhar com a 

Sociopoética era despir-me de mim, tirar o peso das armaduras já acomodadas pelos anos de 

formação política e acadêmica. Seriam necessários novos olhares, a escuta sensível, o fazer 

com arte, a leveza, a criatividade e, daquele momento até as últimas linhas da dissertação, não 

encontrei nenhum desses. 

Cheguei até a qualificação e as coisas foram se acomodando dentro de mim. Aquele 

misto de decepção por uma escolha inadequada e a percepção tardia desse erro foi então 

substituído pelas novas possibilidades sugeridas pela banca de qualificação. 

Mergulhei nas águas da memória, precisava entender o conceito de memória, 

precisava entender melhor meus desejos e redirecionar meus caminhos e, felizmente, já 

conseguia ver a direção. Recorri aos meus Orixás e meus pedidos foram logo atendidos. 

Encontrei novas formas e possibilidades. Comecei então a desenhar a dissertação como uma 

obra de arte, como se ela própria fosse um confeto4 – conceito perpassado de afeto. 

E assim ficou meu desenho: 

No primeiro momento, discorro sobre as referências teóricas que subsidiaram toda 

minha trajetória investigativa. Falo a respeito da relação que encontro na Museologia e na 

Educação tendo no Movimento da Nova Museologia, na Educação Popular e na Sociopoética 

pilares importantes para a práxis pedagógica nos museus. Detenho-me especificamente na 

discussão sobre a função pedagógica dos museus no âmbito da América Latina e cuja 

contextualização me interessa neste estudo. 

Destaco ainda alguns conceitos como elementos constitutivos da ação museológica e 

para a análise proposta como Cultura, Patrimônio Cultural e memória. O museu pretende a 

preservação do patrimônio cultural, sendo este intimamente relacionado às memórias e 

tradições culturais da sociedade. Durante o processo investigativo, esse conceito emergiu 

constantemente nos estudos bibliográficos, na produção dos conceitos do grupo pesquisador e 

daí, comecei a compreendê-lo como importante para essa análise. 

Por isso faço a principio, uma síntese do percurso teórico realizado a partir dos estudos 

de Myriam Santos (1993) considerando a memória como elemento que perpassa a relação do 

museu com a população em uma comunidade quilombola. Penso ser necessário conhecer o 

conceito não somente como fenômeno individual estudado através de processos cognitivos ou 

psicanalíticos, ou como fenômeno de caráter coletivo interpretado por abordagens histórico-

                                                 
4 Conceitos produzidos durante as oficinas de produção de dados do método sociopoético, perpassados de afetos, ou seja, 
utilizando o corpo inteiro, sensações e imaginação como fonte de conhecimento e muitas vezes, formulados de maneira 
metafórica. 
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sociais, mas seguindo a direção de Santos (1993), apresento o conceito de memória tendo 

como referencia a teoria sociológica de Halbwachs e Neisser, ou seja, enquanto construção 

social da memória; e de Marcuse, Foucault e Benjamim por compreenderem a memória como 

forma de conhecimento. 

No segundo momento falo sobre Quilombos e sobre a Comunidade Quilombola do 

Curiaú. Partindo das primeiras referências teóricas apresentadas neste trabalho, proponho 

fazer algumas reflexões sobre quilombo e como esse se configura no espaço tempo da 

sociedade brasileira, tendo como fonte de informações, sites e documentos oficiais do 

Governo Federal e os estudos de Leite (2000) sobre os quilombos brasileiros, o que me 

permitiu não precisar percorrer caminhos já trilhados pela autora. Apresento também algumas 

informações e características do Amapá e do Quilombo do Curiaú enquanto comunidade onde 

a pesquisa foi desenvolvida. 

No terceiro capítulo, falo sobre o referencial metodológico e o processo de produção e 

análise dos dados da pesquisa Sociopoética. Discorro sobre as oficinas, as análises 

classificatórias e transversais. As análises transversais são realizadas por meio da produção 

artística, utilizando também linguagem metafórica, levando em consideração o contexto 

amazônico e quilombola, suas especificidades sócio-culturais e ambientais. É a magia dos 

mitos, sabores, cheiros e ritmos do Amapá e do Quilombo. 

Finalmente, termino meu desenho através da Análise Filosófica da Pesquisa 

Sociopoética que consiste no diálogo entre os achados da pesquisa sintetizados na análise 

transversal, confrontando os novos conceitos de museus com conceitos já instituídos de 

especialistas, que chamo de oficiais, ou seja, escritores/as, teóricos/as, estudiosos/as e 

acadêmicos/as. 

É importante salientar que durante o processo de análise dos dados tive problemas 

com o meu computador, perdendo todos os dados do HD e, portanto, grande parte do material 

produzido nas oficinas e já repassados para o computador, prejudicando significativamente a 

análise filosófica. Foi um momento desesperador para mim, pois não havia tido tempo o 

suficiente para salvar os dados em outros arquivos ou mandar por e-mails a fim de serem 

preservados. Ao iniciar o processo de análise dos dados, pude então verificar como essas 

perdas fizeram falta, mas não a ponto de comprometer a riqueza desse momento. 

Nessa etapa, concentro-me na conversa sobre o processo de produção de conceitos 

com Gilles Deleuze e Félix Guattari (1992), por estes apresentarem uma reflexão sobre a 

produção de conceitos filosóficos. Proponho ainda problematizar esses conceitos com a 

literatura sobre museu na perspectiva da Nova Museologia e da Educação Popular. Faço uma 
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relação com os conceitos de museus, memória e quilombos, encontrando no quilombo um 

espaço em potencial para a ação museológica, com base na Educação Popular num sentido 

político emancipatório, possível através do reconhecimento da história do povo brasileiro, da 

história individual de cada pessoa, de cada quilombola que se encontra e se reencontra no 

cotidiano do quilombo, um lugar onde memórias, comunidade, história e ancestralidade negra 

são elementos da vida cotidiana de negros e negras nesses pedacinhos de Brasil. Para tanto, 

busco sustentação teórica principalmente nos estudos de Paul Connerton (1999), Myrian 

Santos (1993) e Cossard (2006).  

Acho importante ressaltar que todo o texto se apresenta em linguagem de gênero o que 

muitas vezes causa estranhamento ao/a leitor/a. No entanto, penso ser fundamental insistir na 

quebra de determinados paradigmas que reforçam a desigualdade entre homens e mulheres e 

se configuram também na linguagem e escrita ocidental. Portanto, reforçar e repetir 

constantemente a linguagem de gênero tem sido uma opção e posicionamento político 

enquanto militante social feminista e anti-racista, militância que direciona e desenha toda 

minha trajetória de vida, inclusive minha trajetória acadêmica, porque entendo que toda 

investigação também é uma opção política. 
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CAPÍTULO I – DIÁLOGOS COM OS SABERES CIENTÍFICOS: L ITERATURA E 

REFERENCIAL TEÓRICO DA PESQUISA 

 

 

 
Imagem 02 - Mãe amamenta seu filho no Quilombo do Curiaú em Macapá. Amapá. 1994. 

Foto: Paulo Amorim, Projeto “No Meio do Mundo” 
Fonte: www.picturapixel.com/blog/?s=rogerio+reis... 

 
Meu corpo, teu corpo se fizeram sementes, 
Precisamos nos plantar nessa terra 
Querendo florir e dar frutos 
Liso de lodos e musgos, 
Liso de lodos e musgos 
 
NALDO MARANHÃO 
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CAPÍTULO I – DIÁLOGOS COM OS SABERES CIENTÍFICOS: L ITERATURA E 

REFERENCIAL TEÓRICO DA PESQUISA 

 

 

Desde que optei por estudar educação em museus pelo viés da Educação e não 

precisamente da Museologia, são muitos os questionamentos acerca dessas instituições por 

parte dos meus pares acadêmicos e pesquisadores/as. Compreendo a Educação na sua 

dimensão mais ampla, tal como a concebe a Educação Popular, isto é, desenvolvendo-se além 

das instituições de ensino formais. Dessa forma, entendo a Educação como um processo 

constante, inserida no contexto das relações sociais, no cotidiano das comunidades e grupos, 

na organização política, nas relações de poderes entre classes sociais e indivíduos, bem como 

nas trocas de experiências entre gerações, dentre outros aspectos.  

Portanto, gostaria de destacar que essa concepção de Educação não se restringe ao 

aprendizado de conteúdos específicos transmitidos através de técnicas e instrumentos do 

processo pedagógico, mas 

 

A todos os processos que envolvem a aprendizagem de novas informações 
referentes a novos hábitos, valores, atitudes e comportamento. Este 
conjunto, após sistematizado, codificado e assimilado pelos indivíduos e 
grupos sociais, constitui elementos fundamentais para os indivíduos e 
cidadãos. (GOHN, 1992; p. 56). 
 

É sob essa ótica que se apresentam as ações pedagógicas desencadeadas a partir dos 

museus. Penso que o estranhamento em relação a esta temática reflete sobretudo, como esta 

instituição vem se relacionando não somente com a população, mas também com as escolas e 

universidades. 

Dessa forma, decidi por iniciar com as análises sobre os museus, apresentando 

brevemente a origem e evolução da instituição, no sentido de entender como o papel 

educativo dos museus acompanha as mudanças sociais, permitindo avanços significativos nos 

processos pedagógicos desencadeados nas relações entre os museus, escolas e comunidades. 

Para tanto, vou recorrer ao trabalho de Sagués (1999).  
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1.1 – Museus: Somos misturadores de tempos 

 

 

A origem dos museus remonta a uma das atividades mais antigas da humanidade, o 

colecionismo, que no mundo clássico aparece enquanto coleções do patrimônio coletivo. Os 

tesouros funerários egípcios e os templos mesopotâneos, até a época das coleções dos faraós, 

não tinham a dimensão pública do colecionismo da atualidade. 

Ainda na Grécia, foram construídos edifícios destinados a conservar obras de arte, 

armas, troféus e algumas curiosidades da natureza, como pedras e animais. Mas é na época 

helenística que as coleções de objetos ganham a importância de testemunhos de um passado 

histórico e passam a ser guardadas nos museus, nome destinado às escolas filosóficas. 

Quando os territórios gregos são conquistados pela República Romana, parte das obras de arte 

e objetos passa a pertencer aos generais romanos e são destinados a templos e edifícios 

especiais. Posteriormente, todas as coleções são vistas como patrimônio público e propriedade 

estatal. Essa prática colecionista é perpetuada mesmo com a divisão do Império Bizantino. 

Durante a Idade Média, os grandes colecionistas desaparecem e os objetos artísticos 

são mantidos por alguns curiosos e/ou sob o poder real nas chamadas câmaras de tesouros, 

estabelecendo valores materiais e simbólicos por meio dos objetos colecionados. 

No século XV aparecem algumas coleções de objetos profanos com valores 

fundamentalmente centrados nos aspectos artísticos. Dessas coleções, as mais importantes são 

consideradas as originárias da Itália Renascentista. 

No século XVI as coleções das câmaras maravilhas, ou seja, os objetos naturais e 

artísticos são guardados, segundo classificação, em armários, o mesmo acontecendo com as 

relíquias religiosas. Na referida época, seus colecionadores gozavam do grande prestígio e 

poder dado à ciência. Nessa nova perspectiva, o colecionismo moderno avança na proposta de 

organização do saber através das coleções, por meio de funções e critérios de exposição, 

abandonando definitivamente a concepção de tesouro e substituindo-a pela busca da técnica, 

arte e investigação. 

O caráter científico das coleções, a classificação e o ordenamento dos objetos são 

características fundamentais do colecionismo moderno, além da função social na superação 

do colecionismo privado. Nessa ótica, no século XVII, surgem na Itália, França e Suíça, os 

primeiros museus públicos com salas e ambientes especiais para a exibição mais adequada das 

peças. 
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Já no século XVIII, as coleções são separadas conforme sua natureza e são criados os 

museus de histórias naturais. No fim deste mesmo século e durante todo o século XIX, 

surgem os grandes museus de arte em quase todo mundo. 

No que se refere às propostas educativas dos museus, foco de interesse deste trabalho, 

Saguès (1999) observa que já no século XVIII, a Educação veio a contribuir 

significativamente para o nascimento dos museus tais como os entendemos hoje, abertos a 

todos/as e com uma finalidade pedagógica definida. Isso aconteceu respectivamente quando 

as galerias particulares, dentre elas, as galerias reais, se transformaram em grandes museus 

nacionais abertos ao público. Ao mesmo tempo, as funções educativas incentivaram os/as 

colecionadores/as particulares, as sociedades arqueológicas e as academias a criarem seus 

museus, tendo em vista sua potencialidade na busca do conhecimento a partir dos objetos. 

Para muitos teóricos, a Revolução Francesa é considerada um marco no 

desenvolvimento dos museus, devido à criação do Museu da República em 1791, reunindo 

coleções da coroa e da nobreza emigrada e ainda obras procedentes do resto da Europa por 

meio de antigas guerras. Este museu foi o primeiro a demonstrar o potencial educativo dos 

museus e sua capacidade para atrair um público amplo. Trazia de inovador a nacionalização 

dos bens culturais, juridicamente de natureza pública e de propriedade do Estado, além da 

universalização da Educação. 

Sagués (1999) indica que para os jacobinos, a apreciação da arte era um desejo natural 

de todas as pessoas e, sendo assim, não poderia ser monopolizado. Então, os museus 

formaram parte integrante do novo Estado democrático e constituíram-se em elementos 

importantes dos esforços do governo para o desenvolvimento da educação da população. O 

nacionalismo influenciou a visão que o povo tinha da sua arte e esta passou a ser considerada 

símbolo da identidade nacional. O papel educativo dos museus foi efetivado por meio de 

exposições temáticas com etiquetas, catálogos informativos acessíveis e galerias pedagógicas. 

A primeira metade do século XIX girou em torno dos interesses pelas antigas 

civilizações e pela arqueologia. Foram criadas salas dedicadas à recuperação das obras e dos 

objetos, e o museu passou a ser visto então, como um instrumento de conservação e estudo 

dos testemunhos do passado. 

Nesta época, as discussões sobre as ações museais tratavam desde a razão de ser dos 

museus até sua capacidade de fomento à arte; a exposição das coleções etnográficas junto 

com coleções arqueológicas e artísticas e a eleição do destinatário principal dos museus, ou 

seja, o/a historiador/a, o/a artista/a e o público. A atenção dispensada ao público refletia-se na 
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manutenção das ordens cronológicas das exposições, minimizando os critérios 

historiográficos. 

No fim do século XIX e início do século XX, as funções de conservação e 

investigação são mais desenvolvidas, em detrimento da função educativa. A primazia e o 

culto ao objeto tornam o museu cada vez mais distante e inacessível à população, surgindo daí 

as características e críticas que perduram até nossos dias sobre os museus. Hoje é mais 

comum conhecermos o museu como lugar onde se guardam coisas velhas ou como 

mausoléus e cemitérios da arte. 

A tradição britânica vem a ser referência na museologia da América, onde os 

primeiros museus são criados por iniciativas privadas, com base nos princípios da eficácia e 

do rendimento imediato. A partir da 2ª guerra mundial, inicia-se um grande movimento de 

criação de museus em todo o mundo, ao mesmo tempo que os países envolvem-se em 

reformas políticas, sociais, econômicas e educativas. A democracia influencia nas questões 

dos museus, inserindo nas discussões a importância da relação da instituição com a sociedade. 

 

 

1.2 – Concepções e funções dos museus na atualidade 

 
 

O conceito de museu vem se transformando com o passar do tempo. A recuperação 

dos bens culturais é o primeiro papel histórico e fundamental do museu, que tem se 

modificado através de sucessivas fases culturais e conforme a evolução das finalidades do 

museu, como já descrito anteriormente. 

Sua primeira transformação refere-se ao aspecto cultural e científico das coleções e em 

seguida, ao seu sentido social. O interesse científico nas coleções museológicas converte o 

museu em instrumento indispensável de investigação científica, que passa de possuidor e 

conservador de objetos para produtor de estudos científicos e, portanto, produtor cultural. 

Esse aspecto dá origem à modernização do museu e à necessidade de organização e 

estruturação de laboratórios, bibliotecas, salas de restauração, etc. Por outro lado, essa lenta 

evolução tem levado o museu à preocupação com a sua abertura social e sua relação com a 

população. 

Em resumo, o museu teve sua origem na conservação dos objetos, desenvolvendo 

todos os aspectos relativos aos mesmos; posteriormente, ele se centralizou em colocar as 
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coleções ao alcance da sociedade e para tanto, as funções de investigação e conservação 

continuaram imprescindíveis. 

Lewis (apud SAGUÉS, 1999) comenta que os museus são organismos de preservação 

e um meio de interpretação alimentados pela curiosidade e necessidade de comunicação, 

tendências naturais do ser humano. Lewis indica ainda que a data mais antiga sobre o uso de 

material histórico para fins educativos corresponde ao 2° milênio A.C., quando antigas 

inscrições foram utilizadas numa escola de Larsa – Mesopotâmia. Também durante o Império 

Babilônico, em Nigaldi-Nana, o rei Nabonidus criou uma escola-museu que pode ser 

identificada devido ao grande número de antiguidades encontradas nas habitações conectadas 

à escola. 

Depois da segunda guerra mundial, a partir das idéias da democracia cultural, os 

museus direcionam suas atenções à comunicação para atingir uma maior quantidade de 

pessoas, investindo na busca de uma linguagem museográfica e sua aplicação nas exposições, 

através de regras próprias de arquitetura, iluminação e sinalização. Além disso, desenvolvem 

atividades como concertos, conferências, produção de material pedagógico, formação de 

grupos e atividades externas. 

Desde os meados dos anos 60, as discussões concentram-se no papel social dos 

museus: A permanência dos objetos em seu lugar de origem, a acessibilidade das exposições, 

enfim, a busca de novos estudos e práticas museológicas, sem deixar de dar importância às 

funções tradicionais da ação museal. Giovanni Pina (apud SAGUÉS, 1999), considera que a 

novidade do museu moderno está justamente na necessidade de socializar suas funções 

tradicionais e assim, estabelecer um sentido social, desenvolvendo ações de caráter público. 

A primazia é dada à pessoa e não mais ao objeto em si, o patrimônio do museu 

constitui o resultado de uma ação coletiva e, sendo uma instituição permanente, possibilita 

estabelecer um vínculo com a comunidade do entorno e a realização de ações integradas entre 

técnicos e comunidade. O museu se transforma em um espaço comunitário importante sem 

perder suas funções básicas: Conservação, Investigação e Difusão. 

Através da conservação os objetos adquirem o sentido de testemunhos de um modo de 

vida e/ou da história da comunidade. A investigação revela o significado do objeto, sua 

história e indica critérios de possíveis temas para outras ações museológicas e novos campos 

de conhecimentos, capacitando o museu na difusão social dos resultados de suas ações por 

diversos meios. 

A conservação e a investigação compreendem os estudos científicos das peças, os 

tratamentos técnicos preventivos e de restauração. A difusão consiste na exibição e montagem 



 

 

41 

 

de exposição tendo como objetivo comunicar e educar, sendo realizada, normalmente, pela 

Ação Cultural e Educativa dos museus. A exposição é o sistema de comunicação básico da 

linguagem museológica, podendo ser permanente ou temporária. Por último, acho importante 

destacar que acredito que todas essas áreas de ação do museu devem trabalhar de forma 

integral entre si e com a comunidade, grupos específicos ou com a escola onde se está 

inserido. 

 

 

1.3 - Museu e Educação 

 

 

Como já destaquei, desde os anos 60 do século passado, a Museologia vem se 

transformando, principalmente no que diz respeito ao reconhecimento das diversidades, ao 

respeito às diferenças, às discussões sobre cidadania e às ações afirmativas. Desde então, vem 

se permitindo práticas museológicas diversificadas, com a participação da sociedade de um 

determinado território, na construção e reconstrução dos processos museais. Novas propostas 

e categorias de museus são reconhecidas, como o Movimento da Nova Museologia. 

Para Santos (1999), a Nova Museologia permite que o público apreciador e 

contemplador das exposições passe a ser sujeito das ações museológicas integradas, junto com 

técnicos, comunidade e escolas: 

 

A “Nova Museologia” está pautada no diálogo, no argumento em contextos 
interativos, sendo, portanto, o “mundo vivido” o espaço social onde será 
realizada a razão comunicativa. De certa forma, a proposta da Nova 
Museologia sugere uma libertação da razão instrumental a que os museus 
estavam e, ainda, continuam submetidos, atrelados ao Estado racional legal, 
calcado em um sistema jurídico e em uma burocracia efetiva, etc., o que 
pode ser evidenciado, através da política de preservação paternalista, 
imposta pelos governos, onde a decisão do que deve ser preservado, a coleta 
e a guarda das coleções, estão sempre nas mãos dos mais poderosos. 
(SANTOS, 1999; p.11) 

 

As reflexões sobre o papel do museu na coletividade originam várias reuniões e 

impulsionam a realização de novas práticas museais com base na substituição dos elementos 

do museu tradicional - edifício, coleção e público, por um novo museu – território, patrimônio 

e população (SAGUÉS, 1999). 

Em 1958 aconteceu um Seminário Regional da UNESCO, no Rio de Janeiro, tendo 

como temática a importância da função educativa dos museus. Após esse evento o ICOM - 
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Conselho Internacional de Museus realiza, em 1972, a Mesa-redonda de Santiago do Chile, 

discutindo o papel dos museus na América Latina contemporânea. 

A Mesa-redonda de Santiago trouxe reflexões importantes sobre o mundo urbano e 

rural, o meio ambiente e a juventude. Emerge deste debate o conceito de museu integral com 

ênfase no homem e sua relação com o meio, e ainda, a Museologia Ativa, reconhecendo as 

experiências com base nos referenciais do Movimento da Nova Museologia, constituído 

através das propostas museais participativas dos ecomuseus, dos museus comunitários, 

museus de vizinhança, etc. 

Em sua crítica, Horta (1995, p.34) comenta que no Documento de Santiago 

 

chega-se a um novo conceito de patrimônio global a gerir, no interesse do 
homem e da sociedade, mas esta competência ainda é vista como privilégio 
do museu (atendendo interesse dos técnicos do Patrimônio que buscam a 
preservação deste patrimônio); não se fala ainda da Comunidade, como co-
gestora destes bens, com sua visão própria e seus interesses. 

 

Em 1974, o ICOM propõe ao museu o seguinte conceito: 

 

O museu é uma instituição permanente, sem fins lucrativos, a serviço da 
sociedade e seu desenvolvimento, aberto ao público, que adquire, conserva, 
investiga, comunica e exibe para fins de estudo, de educação e deleite, 
testemunhos materiais do homem e seu entorno (SAGUÉS, 1999; p.36). 

 

Em 1984, acontece em Quebec o Ateliê Internacional de Ecomuseus – Princípios de 

uma Nova Museologia, na tentativa de afirmar a função social do museu e o caráter global 

das suas intervenções (ARAÚJO e BRUNO, 1995; p.30). 

No ano de 1992, em Caracas, o Seminário A Missão do Museu na América Latina 

hoje: Novos desafios aprofunda os princípios e postulados da Reunião da Declaração de 

Santiago. Para Horta (1995, p.34), a reunião de Caracas possibilitou a reflexão da visão 

revolucionária do conceito atual do museu na América Latina desde Santiago, questionando a 

função social do museu e o conceito de museu integral, destinado a situar o público em seu 

próprio mundo para que tome consciência de sua problemática como homem indivíduo e 

homem social. 

Em sua crítica, Horta mostra que a função do Museu no Documento de Santiago 

postula a intervenção, cabendo ao museu o papel de mestre, de conscientizador do público 

sobre a necessidade de preservar o patrimônio cultural e natural, um museu cheio de certezas. 
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Já o Documento de Caracas transforma o Museu Integral - abrangente, mas fugaz, 

impalpável, etéreo em sua idealidade, no Museu Integrado à vida de uma comunidade. 

Propõem-se ações e processos, considerando as particularidades de cada contexto local e 

específico, no qual atuam e situam-se os museus. Esse museu integrado não é mais concebido 

como uma entidade acima de qualquer suspeita, olhando (como só um Deus pode fazer) para 

a totalidade do trinômio território-patrimônio-sociedade. (HORTA, 1995; p.35) 

Como se pode compreender, a função educativa do museu sempre foi uma 

preocupação desde sua própria definição enquanto forma de defender e transmitir valores e 

idéias sociais e culturais. 

Como comenta Ramos (2001, p.110), todo museu é um espaço de exposição de 

objetos e engendra processos comunicativos. A seleção desses objetos e a forma de exposição 

se orienta por uma determinada postura teórica, que pode ir dos modelos de doutrinação até 

parâmetros que estimulam o ato de reflexão. Dessa forma a proposta política-pedagógica do 

museu indica a forma de se relacionar com o mundo e com a sociedade, elegendo o que é 

importante ser visto e apreciado. 

A Educação Popular aparece nos referenciais da função pedagógica dos museus ainda 

em 1958. No entanto, absorve-se o caráter conscientizador e de intervenção da primeira. Já 

em Caracas reavalia-se o sentido da Educação Popular nos museus, transformando a função 

pedagógica afirmada em 58 no Seminário Regional da UNESCO, no Rio de Janeiro, em 

missão comprometida, desenvolvida através do diálogo, não mais com a sociedade em termos 

vagos, mas com a comunidade em que está inserido, desfazendo a postura de mestre ou dono 

da verdade. 

Essa crítica ao modelo conscientizador ou missionário também vem acontecendo no 

âmbito da Educação Popular - EP. Petit e Soares (2002) indicam que a tendência à 

intervenção da EP, a relação de tutela com as classes populares, reforçada com a formação 

classista dos educadores e pesquisadores podem dificultar os processos de autonomização e 

emancipação propostos pela EP. 

A questão colocada não é mais de intervir sobre, mas intervir com. Trata-se do 

dialógico mediante a diversidade, dispensando os conceitos binários redutores do tipo 

oprimido/opressor, consciente/não consciente, que não nos permitem atentar para a 

complexidade dos seres e dos fatos. (PETIT e GAUTHIER, 2002; p.12). 

Considerando as semelhanças nas abordagens e problemáticas da Nova Museologia e 

da Educação Popular, pode-se falar que a proposta da Nova Museologia está inserida na 

Educação Popular, especificamente no contexto da América Latina. 
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A Educação Popular realiza-se no cotidiano do espaço museológico - entendido como 

o contexto de ações e de relações que se estabelecem a partir dos sujeitos - na medida que se 

elegem as classes populares e os indivíduos excluídos, garantindo o diálogo nos processos 

museais, numa perspectiva de emancipação e transformação social. 

Implica compreender o museu enquanto espaço de representações da vida cotidiana, 

que não é somente a vida de todos os dias, ou dos gestos, relações e atividades rotineiras de 

todos os dias, e sim a vida em suas significações humanas (CARVALHO e NETTO, 1994; 

p.14). Indica conhecer o fazer cultural de mulheres e homens comuns que constituem a 

realidade objetiva e subjetiva da ação pedagógica e museológica. 

Nessa perspectiva, Paulo Freire (1992, p.85) destaca que na atividade pedagógica: 

 

...não podemos deixar de lado, desprezado como algo imprestável, o que 
educandos, (...) trazem consigo de compreensão do mundo, nas mais 
variadas dimensões de sua prática na prática social de que fazem parte. Sua 
fala, sua forma de contar, de calcular, seus saberes em torno do chamado 
outro mundo, sua religiosidade, seus saberes em torno da saúde, do corpo, 
da sexualidade, da vida, da força dos santos, dos conjuros. 
 

O desenvolvimento de uma ação museológica integrada pode ser compreendido na 

prática cotidiana dos museus, a partir de planejamentos participativos das ações do museu. 

Essas ações devem envolver, em todas as etapas, a parceria com instituições governamentais, 

organizações não-governamentais e populares, educadores, pesquisadores, técnicos e 

moradores do entorno do Museu, possibilitando refletir e construir de forma coletiva o sentido 

da apropriação e reapropriação 5do espaço museológico pela população. 

Partindo desta premissa, considero o museu como um espaço pedagógico de discussão 

das causas sociais e dos grupos, de suas necessidades e demandas, emergindo daí os temas 

geradores para as pesquisas e a alimentação constante das informações e exposições do museu 

num processo dinâmico, interativo, dialógico, considerando as características dos grupos e 

suas maneiras de estar e se expressar no mundo através de diferentes linguagens. 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Parte-se da compreensão que a ação museológica se desenvolve através de ação integrada por técnicos e sujeitos sociais no 
sentido de apropriar-se e reapropriar-se do patrimônio cultural e não somente no sentido de exposição de coleções e objetos 
selecionadas pelo técnico para contemplação do público. 
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1.4 – Cultura, patrimônio cultural e o culto aos objetos: elementos constitutivos das 

ações museológicas 

 

 

As contribuições culturais, sociais e políticas dos grupos populares e sujeitos 

coletivos, sejam eles grupos étnicos, agricultores, pescadores, enfim, as chamadas minorias, 

vêm sendo negadas em quase todas as esferas da vida social, incluindo nesta perspectiva, as 

ações museais. Portanto, considero relevante destacar como as ações museológicas e 

especificamente, as propostas pedagógicas dos museus, vêm tratando a produção cultural dos 

grupos populares, setores excluídos e minoritários da sociedade. 

É importante salientar que esses sujeitos resistem aos processos de exclusão e negação 

cultural e reafirmam, por meio de estratégias específicas, seus conhecimentos, seus fazeres e 

saberes, suas histórias, enquanto elementos que constituem sua subjetividade individual e 

coletiva, sua maneira de ser e estar no mundo. Contudo, deve-se ter claro que esses processos 

de apropriação e reapropriação cultural realizam-se através de relações de poder assimétricas, 

muitas vezes de subordinação e acentuada desigualdade social do sistema capitalista. 

Adentrando no âmbito da Educação Brasileira, convém destacar que a incorporação da 

temática da pluralidade cultural nos Parâmetros Curriculares Nacionais de 1997 representa 

se não de forma suficiente, uma iniciativa importante no reconhecimento da história e da 

cultura de grupos sociais constantemente negados pelas instituições de ensino. Dessa forma os 

PCN’s nos indicam que 

 

É sabido que, apresentando heterogeneidade notável em sua composição 
populacional, o Brasil desconhece a si mesmo. Na relação do País consigo 
mesmo, é comum prevalecerem vários estereótipos, tanto regionais quanto em 
relação a grupos étnicos, sociais e culturais.  
Historicamente, registra-se dificuldade para se lidar com a temática do 
preconceito e da discriminação racial/étnica. O País evitou o tema por muito 
tempo, sendo marcado por "mitos" que veicularam uma imagem de um Brasil 
homogêneo, sem diferenças, ou, em outra hipótese, promotor de uma suposta 
"democracia racial". (PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS, 2000; p. 
22). 

 

No sistema de ensino as discussões sobre a diversidade étnico-cultural, o respeito às 

diferenças, dentre outras questões, ganham progressivamente notoriedade, especialmente 

através da obrigatoriedade dos conteúdos sobre cultura e história africana e afro-brasileira por 

meio da Lei 10.639/03 e ainda, das chamadas ações afirmativas, dentre elas, as políticas de 

cotas nas universidades públicas para a população mais pobre e para negro/as e indígenas. 
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Esse processo, porém, se desenvolve por meio de uma trajetória conflituosa de luta e 

pressão dos movimentos sociais e da mobilização popular ante o atual contexto nacional e 

internacional, marcado pela globalização excludente e por políticas neoliberais que reforçam a 

estrutura de desigualdades sócio-culturais e econômicas dos países da América Latina. 

De fato, alguns caminhos e estratégias vêm sendo gestados pelos museus no sentido de 

incorporar as mudanças sociais, políticas e econômicas da sociedade contemporânea. Essas 

mudanças são reflexos dos movimentos sócio-culturais construídos historicamente e que 

exigem, por parte das instituições museológicas, novas posturas frente à dinâmica da cultura 

nos contextos locais e globais. Para a Museologia, essa realidade vem significando a 

necessidade de pensar também o patrimônio cultural enquanto referencial das políticas 

museais de pesquisa, conservação e comunicação dos bens culturais da sociedade. 

Segundo Stuart (2005), as mudanças culturais globais criam uma rápida mudança 

social e deslocamentos culturais, atingindo a vida das pessoas comuns de modo bastante 

diversificado. Essa revolução cultural é responsável por circulações e trocas culturais em 

expansão em nível global, dinamizada pelo avanço da tecnologia e da informação, mediada 

por indústrias culturais e tendo a mídia como um dos principais meios de circulação de idéias 

e imagens vigentes. No entanto, esse processo atinge sociedades com modo de vida e histórias 

diferentes, provocando impactos significativos sobre o viver e o sentido que as pessoas dão à 

vida, ou seja, na cultura local. 

Para o autor, o fenômeno da globalização apresenta a cultura como soma de diferentes 

sistemas de classificação e formações discursivas, aos quais a língua recorre a fim de dar 

significado às coisas, ou seja, é compreendido como um conjunto de sistema ou códigos que 

dão sentido às nossas ações e que nos permite ainda, a interpretação das ações do/a outro/a. 

Portanto, toda ação social é também uma ação cultural e todas as práticas culturais expressam 

ou comunicam significados. 

A dinâmica cultural constrói e reconstrói subjetividades e identidades no indivíduo 

enquanto ator social. A identidade individual se constitui então, como sedimentações 

temporais das diferentes identificações ou posições adotadas por um conjunto de 

circunstâncias, sentimentos, histórias e experiências únicas do indivíduo. As identidades 

sociais são 

 

o resultado de um processo de identificação que permite que nos 
posicionemos no interior das definições que os discursos culturais 
(exteriores) fornecem ou que nós subjetivemos (dentro deles). Nossas 
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chamadas subjetividades são, então, produzidas parcialmente de modo 
discursivo e dialógico (STUART, 2005; p.6) 

 

Assim, pode-se compreender a cultura como conjunto de processos dinâmicos, 

resultado de movimentos sociais não lineares, que se renova constantemente resignificando 

sentidos. Nesta perspectiva, a identidade é resultante desses processos culturais, não podendo 

ser tratada como um conjunto de traços cristalizados e essenciais de um determinado grupo 

social, mas ao contrário, 

 

em um mundo tão fluidamente interconectado,as sedimentações identitárias 
organizadas em um conjunto histórico mais ou menos estável (etnias, 
nações, classes) se reestruturam em meio a um conjunto interétnico, 
transclassista e transnacionais. As diversas formas em que os membros de 
cada grupo se apropriam dos repertórios heterogêneos de bens e mensagens 
disponíveis nos circuitos transnacionais geram novos modos de 
segmentação (CANCLINI, 2003; p.23). 

 

As discussões de estudiosos/as e de profissionais/as de museus na contemporaneidade 

indicam que não seja mais possível entender os museus como depósito do passado. Se 

considerarmos que a cultura é ação social em processo dinâmico, dentro de um contexto 

social de lutas e disputas que se operam no cotidiano do sistema capitalista, pode-se então 

compreender, como Canclini, que o patrimônio cultural constitui também um espaço de luta 

material e simbólica entre classes, etnias e grupos, funcionando como recurso para reproduzir 

as diferenças entre grupos sociais e a hegemonia dos setores dominantes. De fato, em se 

tratando das comunidades quilombolas 

 

Alia-se a isto, sem dúvida, todo um conjunto de ações, enfatizadas pela 
mídia, com o intuito de transformar o chamado equivocadamente de 
“remanescente” em mais uma peça do folclore nacional. Trata-se, conforme 
Muniz Sodré, de um etnicismo que produz guetificação ou a turistização das 
diferenças, que segundo ele exige das culturas uma “autenticidade”, uma 
espécie de “alma popular”(...) (LEITE, 2000; p. 350) 

 

Dessa forma, me parece significativo compreender que os museus desempenham papel 

fundamental na definição dos bens culturais que merecem ser cultuados, e, portanto, 

conservados enquanto patrimônio cultural de uma determinada sociedade. 

Nesse sentido, Canclini faz a crítica aos museus destacando que participam das 

necessidades políticas de legitimação da hegemonia cultural, utilizando como instrumento 

fundamental o prestígio do patrimônio histórico, a divulgação e a democratização das grandes 
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criações culturais, que são, através dos museus, valorizadas como propriedade comum da 

humanidade. 

Por outro lado, os museus justificam suas exposições através do valor artístico dos 

objetos. Realizam a descontextualização desses objetos, despojando-os da sua função 

cotidiana ou cerimonial de origem, perdendo seu sentido social. A ação museal celebra a 

supremacia do olhar culto, prescrevendo inclusive a maneira pela qual o visitante deve 

mover-se, falar e, sobretudo, calar. 

Nesta perspectiva, concordo com o autor quando este coloca que o patrimônio existe 

como força política na medida que é teatralizado pelos grupos hegemônicos, isto é, 

reverenciado através dos monumentos e dos próprios museus: 

 

A teatralização do patrimônio é o esforço para simular que há uma 
origem, uma substância fundadora, em relação à qual deveríamos 
atuar hoje. Essa é a base das políticas culturais autoritárias. O mundo 
é um palco, mas o que deve ser representado já está prescrito. As 
práticas e os objetos valiosos se encontram catalogados em um 
repertório fixo. Ser culto implica conhecer esse repertório de bens 
simbólicos e intervir corretamente nos rituais que o reproduzem. Por 
isso as noções de coleções e ritual são fundamentais para desmontar 
vínculos entre cultura e poder. (CANCLINI, 2003; p.162) 

 

A relação entre cultura e poder existente no patrimônio cultural justifica, a relação 

entre museu e comunidade e museu e escola, identificando nesta relação o sentimento de 

estranhamento de grande parte das pessoas no que diz respeito aos museus. 

Tratando-se das classes populares e, mais especificamente, das comunidades 

quilombolas brasileiras, esse estranhamento parece-me ainda maior, pois me parece que esse 

grupo não se reconhece no processo de celebração do patrimônio histórico dos museus, que 

privilegia quase sempre os acontecimentos ocorridos nas classes dominantes, os heróis e 

objetos da elite e o modelo eurocêntrico dominante, reproduzindo a repetição e a perpetuação 

da ordem vigente. 

Remetendo-se a Bourdieu, Canclini (2003, p.192) indica que a população ao entrar em 

um museu ou uma escola legitima a hegemonia dominante, ou seja, acontece o que o autor 

define como os ritos de legitimação e de instituição, instituindo a diferença duradoura entre 

os que participam e os que ficam fora, naturalizando a barreira entre os incluídos e os 

excluídos. Nos museus tradicionais privilegiam-se os objetos de uma determinada classe 

social ou indivíduos, celebrando e glorificando suas memórias, impossibilitando qualquer 

reflexão crítica. 
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Dá-se dessa forma a manutenção do princípio de identidade das diferenças: 
o outro tem que ser positivamente avaliado. Incorre-se assim numa forma 
mais sutil de discriminação, uma vez que o discriminado se obriga a 
conviver com um clichê (exótico, atemporal e desterritorializado) de si 
mesmo, terminando por achar-se estranho à sua imagem própria, no que ela 
é sempre marchetada pela História, logo pela conjuntura sócio-política 
(SODRÉ, 1988; p.55). 

 

Não é difícil entender por que as pessoas pouco freqüentam os museus ou pouco se 

relacionam com estas instituições. Normalmente as lembranças que temos desse espaço são 

vinculadas às aulas de campo das escolas através de relatórios de visitas, geralmente, 

monitoradas onde, enquanto os monitores falavam de feitos históricos e estilos, copiávamos 

datas e nomes de obras, artistas ou heróis nacionais que nada representavam em nosso 

cotidiano. Portanto, é necessária uma nova prática museal que permita a discussão do objeto a 

partir de um contexto social, político e cultural. 

 

No cotidiano, usamos uma infinidade de objetos: desde televisão até uma 
roupa. Por outro lado, raramente pensamos sobre os artefatos que nos 
cercam. Se pouco refletimos sobre nossos objetos, nossa percepção de 
objetos expostos no museu será  também de reduzida profundidade. Sem o 
ato de pensar sobre o presente vivido, não há meios de construir reflexões 
sobre o passado. O próprio conhecimento do atual já pressupõe referências 
ao pretérito. (RAMOS, 2001; p.111) 

 

Nesse sentido, o museu permite reconhecer o passado fazendo relação com o presente, 

por meio das histórias dos objetos atuais e/ou de um tempo passado. Significa viver o tempo 

presente como mudança, como algo que não era, que está sendo e que pode ser diferente. 

(RAMOS, 2001; p.111). 

Santos (2000) considera que os processos museais, tendo como referência a 

Museologia Ativa - que cria novas categorias de museus, abertos à população e a um território 

- contribuíram, principalmente a partir da década de 70, de modo efetivo, para a ampliação do 

conceito de patrimônio cultural, considerado agora, como a relação do sujeito com o meio, 

ou seja, o real na sua totalidade material, imaterial, natural e cultural, em suas dimensões de 

tempo e espaço, isto é, um patrimônio criado, importado e transmitido. 

Conseqüentemente, os bens culturais a serem musealizados também são ampliados, 

não se restringindo ao culto de objetos e coleções, necessitando de revisão de métodos a 

serem aplicados nas ações museológicas nos diversos contextos. 
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No percurso de democratização e participação popular nos espaços museológicos 

emergem as propostas pedagógicas da Nova Museologia, tendo como referencial importante a 

Educação Popular, reconhecendo os saberes e fazeres dos sujeitos, potencializando e 

empoderando as comunidades e os grupos populares como gestores de sua história. 

 

 

1.5 - Sobre memórias 

 

 

Os conceitos de memória na sociedade contemporânea são bastante complexos, 

diversos e divergentes. Numa segunda análise pode-se entender que são também 

complementares, tendo em vista que vêm constantemente relacionados a outros como 

sociedade, democracia e liberdade. 

Alguns cientistas sociais consideram que a preservação da memória é associada a 

espaços políticos alternativos como as comunidades de memória, as esferas públicas 

autônomas ou a sociedade civil e que se realiza por meio de uma prática mútua de 

compreensão entre os sujeitos, ou ao contrário, mediante uma fragmentação política, 

defendendo interesses minoritários e restringindo o controle sócio-político. 

Outros/as estudiosos/as compreendem a memória como parte do processo de 

constituição social e denunciam ou reforçam o controle, a manutenção de valores e a 

adaptação social como aspectos intrínsecos às práticas e instituições sociais. 

Para Myrian Santos (1993), a nossa forma de lembrar e compreender o passado tem se 

modificado significativamente, assim como o esquecimento significa mais do que um mero 

processo, seja de seleção ou de manutenção social. Ao analisar as teorias sociológicas, a 

autora salienta que estas estão corretas em suas principais asserções, no entanto, são 

incompletas e incompatíveis entre si na medida em que foram formuladas sobre modelos 

teóricos rígidos e que nem sempre compartilham um mesmo objeto de análise. 

Nas diferentes experiências sociais, a memória não se reduz à reconstrução do passado 

no presente, ou a determinações do passado sobre o presente, mas na sua diversidade - 

percepção, manutenção, reconstrução e aprendizado em relação ao passado - ela pode 

significar tanto controle quanto emancipação, porque os indivíduos interagem entre si e com 

seu meio e, portanto, lembram e esquecem, em complexas e contraditórias formas que só 

adquirem um significado mais amplo em sua especificidade histórica. 
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Na perspectiva de Santos (1993), os conceitos sobre memória apresentam a explicação 

sobre seu funcionamento, seu processo criador, suas ligações com a esfera social, com o 

poder, com o inconsciente, seja ele individual ou coletivo, mas pouco deles concentram-se 

nos muitos significados que a memória pode ter. 

Santos (1999) identifica dois grupos de teóricos/as que discutem a memória enquanto 

um fenômeno coletivo. O primeiro grupo considera que as memórias individuais são 

determinadas por construções coletivas, enfatizando a importância da esfera social. Esse 

grupo procura determinar a estrutura e funcionamento da memória de forma autônoma em 

relação à intenção dos/as atores/as sociais. Lembrança e esquecimento, assim como as 

diferenças individuais são consideradas resultados da complexidade da vida social. 

Para o segundo grupo, a memória é resultante da ação do indivíduo na sociedade. Essa 

abordagem é bastante presente nos trabalhos de historiadores/as e sociólogos/as que estudam 

as tradições culturais e as histórias oficiais. As tradições são explicadas a partir de éticas e 

valores religiosos e seculares e, portanto, os esquecimentos coletivos constituem o processo 

de desumanização de uma sociedade burocrática. Nesta compreensão, tanto a História como a 

Sociologia resgatam a importância das experiências individuais na construção de um discurso 

histórico e social. 

A partir da década 70, os estudos sociológicos sobre memória passam a apresentar um 

aspecto mais interdisciplinar, inserindo as dimensões de tempo, indivíduo e sociedade. A nova 

compreensão de temporalidade incorpora a influência do passado sobre o presente e as 

definições anteriores de memória - capacidade individual de recordar ou fenômeno coletivo - 

são quase unanimemente rejeitadas. 

Esses novos estudos vão enfatizar que não existem memórias individuais ou sociais, 

mas atos de lembrar e esquecer, que devem ser considerados práticas ou ações humanas 

constituídas socialmente. Halbwachs, Hobsbawm e Marcuse, rejeitam a idéia de que a 

memória seja capaz de recuperar um passado real, mas incorporam essa nova dimensão de 

temporalidade e percebem o ator social inserido em um momento único e particular. Os 

estudos do passado consolidam-se através das experiências individuais, popularizando os 

estudos da vida cotidiana. Assim como o conceito de tempo e de indivíduo são relativizados, a 

memória como objeto de análise da experiência individual ou da tradição cultural também não 

encontra um consenso e as explicações históricas de eventos e intenções são colocadas em 

questão. 
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1.5.1 - A construção social da memória e as contribuições de Maurice Halbwachs e 

Neisser na perspectiva de Myriam Santos 

 

 

Os estudos sobre memórias de Maurice Halbwachs acontecem em um contexto 

histórico onde memória se restringia a um objeto de estudo de filósofos, psicólogos e 

psicanalistas filosóficos - considerada como a capacidade mental de recordar. Mas Maurice 

Halbwachs defendeu que a memória deveria ser analisada partindo da compreensão que está é 

construída socialmente, para isso teve como referência a sociologia durkheimniana. 

Halbwachs estabelece de que as memórias só podem ser pensadas em termos de 

convenções sociais chamadas por ele de quadros sociais da memória. O passado é 

reconstruído continuamente e os quadros sociais - ou memórias coletivas, são realizados 

empiricamente e de forma autônoma em relação à intenção dos indivíduos. As lembranças do 

passado, mesmo que pareçam fruto de sentimentos e pensamentos exclusivamente 

individuais, são parte de estruturas ou contextos sociais. Portanto, a memória não é o ato 

individual de recordar, mas o resultado de laços de solidariedades; constituída através de um 

conjunto de noções e convenções comuns e presentes em pessoas, grupos, lugares, datas, 

palavras e formas de linguagem, razões e idéias, isto é, em toda a vida material e moral das 

sociedades a que pertencemos. 

Halbwachs mostrou a necessidade da memória de outras pessoas, tanto para confirmar 

nossas próprias recordações, como para dar a elas legitimidade, acreditando que nossas 

lembranças individuais só existem em relação às lembranças também existentes em torno de 

nós. Para Santos (1993), Halbwachs nos ajuda a compreender a memória enquanto fenômeno 

a um só tempo social e individual, como aspectos indistintos, sendo a individualidade um 

fenômeno forjado a partir de quadros sociais comuns. 

Por sua vez, Neisser prioriza o estudo ecológico da memória, objetivando conhecer 

como as pessoas utilizam suas experiências do passado nas perspectivas de presente e futuro. 

Considera relevantes as circunstâncias em que a memória ocorre, assim como as formas que 

ela toma, suas variáveis, influências recebidas e as diferenças individuais no uso do passado. 

Mesmo os atos de lembrar e esquecer são compreendidos na sua relação com os contextos 

sociais.  

Portanto, os estudos de Neisser referem-se a memória enquanto atos de lembrar e 

esquecer ocorridos no decorrer da vida cotidiana e localizados no tempo e no espaço, e a 
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construção da memória consiste em um processo criador relacionado às condições existentes e 

às experiências sedimentadas do passado. 

Santos(1993) afirma que as teorias de Halbwachs e Neisser são complementares, à 

medida que indicam diferentes aspectos do mesmo processo, necessitando entender que as 

lembranças do passado que reconstruímos no presente são influenciadas por estruturas 

coletivas simbólicas anteriores a nós, representando experiências que se modificam ao longo 

do tempo e em situações específicas. Dessa forma, o estudo da construção social da memória 

tem limites que precisam ser observados e assim, a mesma pode ser compreendida, ou por seu 

processo de formação, ou pelo de manutenção social, conforme os contextos herdados e 

assituações históricas específicas, assim como com as diferentes intenções da investigação. 

Nesse sentido, recupero a intenção do processo museológico, pois segundo 

Santos(1993), se compreendermos que lembrar o passado é recria-lo continuamente, esse 

processo criativo tem por limite o fato de que lembramos através de estruturas simbólicas 

coletivas, as quais chegam a nós como resultado de processos de lembrança e esquecimento 

dos quais não fizemos parte. Mesmo que tais estruturas não sejam nem coercitivas nem 

libertadoras, são produto de um processo anterior de seleção que implica certa determinação 

sobre aqueles/as que as recebem. Daí a importância de se entender como o processo 

museológico acontece no cotidiano da vida comunitária e quais os aspectos e compreensão de 

memória que se elegem para o desenvolvimento do trabalho museal. 

Nessa perspectiva, a autora identifica alguns limites das teorias apresentadas. 

Inicialmente percebe que essas teorias falham quando não destacam que a herança do passado 

e as estruturas do presente não são infinitamente maleáveis no que tange aos interesses e 

representações do presente, pois a constituição da memória representa um processo de 

interação social realizado através de símbolos culturais. 

Outrossim, os estudos julgam a amnésia como mero esquecimento individual ou 

coletivo, mas desconsideram este em termos de perda de valores, sentimentos ou experiências. 

Também, a meu ver, essa percepção não é apropriada nos termos da temática dessa pesquisa 

e, concordando com Myriam Santos (1993), o fato de a memória ser construída socialmente 

implica compreender essa construção como um processo de seleção, escolha e manutenção 

que pode ser determinado por experiências vividas anteriormente, pelo inconsciente 

individual ou coletivo ou ainda por relações de dominação e poder não acessíveis aos 

indivíduos. 

Nessa direção, Santos (1993) destaca ainda que alguns estudiosos analisam a memória 

não apenas como uma representação ou reconstrução do passado, mas como tradição, ou seja, 
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como manutenção de aspectos do passado de que não temos consciência e que são expressos 

através de sentimentos, movimentos, hábitos e atitudes. 

Por outro lado, a memória construída socialmente é um aspecto fundamental na 

construção da sociedade à medida se compreende que a amnésia é a incapacidade de viver 

experiências verdadeiras que seriam transmitidas entre passado e presente e que, conforme as 

experiências no passado, nossas ações no presente são diferentes. 

Neste aspecto, Neisser explica a influência do passado através de sua expressão em 

atos cotidianos. Sociólogos/as e antropólogos/as com uma concepção hermenêutica afirmam 

que não só o passado é sempre reinterpretado no presente, como o ato de interpretar é 

determinado pelo passado e que, portanto, a objetividade proposta pela abordagem 

psicossociológica é passível de crítica. 

Clifford Geertz (apud Santos, 1993) coloca que as pessoas são guiadas em seus 

julgamentos e atitudes, tanto emocional quanto intelectualmente, por preconceitos ou 

tradições que não são colocados em questão a cada momento e que, portanto, não podem ser 

objetivados. Nesse sentido a museologia brasileira, assim como todas as áreas do 

conhecimento e as gestões públicas, ao não considerar a experiência tanto das comunidades 

quilombolas, quanto da própria experiência histórica da população negra brasileira, 

fortalecem o preconceito e o racismo, perpetuando a situação de inclusão desigual de negros e 

negras no Brasil. 

Nesse sentindo, Tradição significa que as experiências passadas têm efeitos sobre os 

atos do presente e os modificam e que, portanto, toda tentativa de conhecimento que não 

observar esse diálogo com o passado é insuficiente (SANTOS, 1993; p. 08). Assim, não 

podemos reconhecer o patrimônio cultural brasileiro sem recuperar os aspectos importantes 

do nosso passado e do nosso presente relacionados à população negra. Desconsiderar isso 

implica em colocar na invisibilidade grande parte da nossa história, ou seja, é negar aspectos 

fundamentais para compreensão da diversidade cultural no país. 

Pode-se dizer que essa diversidade cultural apresenta-se como sinônimo de 

desigualdade social, estruturada principalmente pela questão racial à medida que a história e 

os elementos culturais da população afrodescendente é limitada ao fator escravidão, impondo 

a essas pessoas a relação de negritude e escravidão e todas as negatividades advindas desta 

condição, esquecendo então toda a riqueza cultural trazida e vivenciada pelos/as africanos/as e 

seus/suas descendentes. Portanto, o estudo da memória, não pode se resumir à explicação de 

como o passado é reconstruído por atos e sentimentos, uma vez que as pessoas também agem 

de acordo com heranças das quais eles não têm conhecimento. 
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Para Marcuse, Benjamin e Foucault (apud SANTOS, 1999), a memória enquanto 

sentimento, redenção, traço ou vestígio do passado, representa uma alternativa à racionalidade 

contemporânea, seja ela cognitiva ou interpretativa. Herbert Marcuse defende a memória 

como fonte de conhecimento e liberdade, associando os estudos de Freud sobre repressão - 

onde as contradições entre indivíduo e sociedade eram internalizadas pelo indivíduo - com a 

análise de que a sociedade capitalista industrial controlaria a razão humana. 

Mas, enquanto para Freud a perda da memória se associa ao esquecimento de 

experiências traumáticas de repressão à natureza sexual ou agressiva do indivíduo, para 

Marcuse a perda da memória significa a repressão a um estado de nirvana que não pode ser 

incorporado pela sociedade capitalista industrial. 

Para Marcuse, a memória representa a liberação de promessas e potencialidades que, 

mesmo traídas pelo homem civilizado e alienadas pela sociedade capitalista, não são 

completamente esquecidas. A memória seria como um instinto presente nas camadas mais 

antigas da personalidade, uma prefiguração de uma totalidade humana; não configurada por 

normas, não criada pelos agentes sociais, mas precedente as convenções e práticas sociais. 

 

Ela representa, portanto, uma utopia na qual experiências passadas se 
encontram com promessas do futuro; e, mais do que isso, representa um 
impasse, pois ao mesmo tempo que a memória representa um poder 
liberador enquanto promessa, ela jamais pode se tornar uma ação 
prática.(SANTOS, 1993; p.09) 

 

Nesta perspectiva, mesmo considerando toda forma de conhecimento vinculada à 

dominação e ao poder, Foucault critica a compreensão de conhecimento através da memória, 

rejeitando a existência da memória porque não acredita no sujeito que lembrasse. No entanto, 

seus estudos trazem algumas contribuições para essa análise na medida em que Foucault 

concentra-se no fato de que através de expressões corporais, hábitos e costumes a 

humanidade reproduz ou rememora experiências do passado e que esse fato, longe de 

representar neutralidade, envolve dominação e poder. (SANTOS, 1993; p.09) 

A contra-memória de Foucault coloca que não apenas nos recordamos de uma 

experiência passada ou a reconstruímos, mas que essa experiência se transforma em hábito e 

este é incorporado ao nosso ser. Dessa forma, memória não pode ser objetificada ou 

compreendida, por se tratar de algo anterior e resistente a qualquer intenção do individuo. 

Sem objetivar ou compreender o passado, podemos entender que os trabalhos de 

Foucault consistem, em especial, na procura de traços e vestígios do passado presentes na 

materialidade do discurso, nas práticas sociais e nas instituições. Assim, a arqueologia do 
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saber aparece como uma tentativa de passar por cima da razão através da investigação de 

palavras antes de sua formulação, voz ou expressão. 

Foucault procura investigar cada evento e contexto em si mesmo, em sua ausência, em 

sentimentos, hábitos, práticas e instituições de maneira totalmente desvinculada de qualquer 

finalidade, intenção ou lógica. À medida que ele teoriza um complexo de estruturas invisíveis 

configurando a atividade social e determinando o comportamento humano, e que também 

associa o conhecimento ao poder, ele percebe a memória como contramemória, no sentido de 

origens, traços e presenças fora do lugar. 

Santos (1993) destaca ainda os estudos de Benjamim como importantes na análise 

sobre memória ao identificar em novas formas de experiência humana, a possibilidade de 

liberdade e de crítica à sociedade. Benjamin compreende sua tarefa de historiador com a de 

um colecionador, arqueólogo. A relação entre passado e presente se realiza, inicialmente, 

através de constelações que contivesse simultaneamente momentos diferentes, objetivando em 

sua análise as tensões e as imagens existentes na sociedade. 

Esse teórico denuncia o declínio da tradição oral, do contador de estórias, a perda dos 

elos interpessoais dentro de comunidades, a destruição de elos com o passado e a perda da 

capacidade de aprendizado através de experiências anteriores. Identifica também a alteração 

do espaço presente na cidade moderna, as transformações nas esferas públicas e privadas e 

associa essas mudanças a um tipo de abstração e inconsciência.(SANTOS, 1993; p.10) 

Em um dos seus estudos, Benjamin descreve o fenômeno da aura que tal como a 

memória involuntária, possibilitaria formas de continuidade entre passado e presente, mas 

tanto a aura como a memória seriam formas de experiência pouco encontradas na 

modernidade. A aura seria encontrada apenas em objetos originais e relíquias e, no mundo 

moderno, os objetos contam-se aos trilhões e a arte é concebida através de reproduções. 

Tendo como referência a hipótese freudiana, Benjamim explica que o indivíduo 

moderno vive sob o impacto de impressões traumáticas do mundo exterior, que não se 

transformam em experiências, mantendo-se na esfera da resposta reativa e momentânea. 

Santos (1993) coloca que a importância da teoria de Benjamim está no fato de que 

para ele, a memória além de envolver duas formas de interação entre indivíduo e sociedade, 

também tem duas formas de experiência - a percepção do passado que tende a permanecer na 

esfera de um momento preciso, como nas construções sociais – e a percepção do passado que 

é incorporada ao ser revivida, como na concepção hermenêutica. 

No entanto, a memória é ameaçada pela separação entre indivíduo e comunidade, 

assim como também aparece sob uma forma pré-simbólica que pode ser percebida através de 
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constelações de imagens. Portanto, esse teórico consegue apreender tanto a memória 

adquirida através da tradição, como a memória construída, através da análise de traços do 

passado. Assim, pode-se compreender que embora sejamos os únicos responsáveis pela 

construção de nosso passado, nós, nos traímos muitas vezes nesse processo, e que, portanto a amnésia 

coletiva não é um pesadelo, mas uma ameaça constante. (SANTOS, 1993; p.11) 

Portanto, para todos os teóricos aqui apresentados, a memória não significa somente a 

lembrança do passado,ao contrário disso, percebe-se que os conceitos e as análises são 

compreendidos e desenvolvidos de formas distintas, mas o conceito de memória algumas 

vezes também representa as diferentes explicações de um mesmo fenômeno ou de diferentes 

fenômenos. De fato, o cotidiano demonstra que alguns aspectos do passado se repetem no 

presente, alguns são reconstruídos e outros apenas nos indicam sua passagem. 

 

Portanto, por memória pode-se compreender as reminiscências através das 
quais nos encontramos com o passado, ou a repetição de atitudes e 
sentimentos dos quais raramente nos damos conta, a construção e 
reconstrução de nossas identidades ao longo de nossas vidas, e até mesmo o 
inexplicável saber. Esses são, no entanto, aspectos da memória e só podem 
coexistir e ser criticamente analisados numa orientação que considere que 
eles não só se transformam ao longo do tempo, como também transformam 
o presente à medida que reinterpretam o passado.(SANTOS, 1993; p.11) 
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CAPITULO II - QUILOMBOS: ALI, A PAISAGEM TEM IDÉIAS E FAZ PENSAR 

(BALZAC). 

 

 

 
Imagem 03 - Quilombo do Curiaú - Macapá – AP. 

Foto: Johnny Sena - SETUR 
Fonte: http://fina-sintonia.blogspot.com/2007/04/paisagem-natural-curia-macap-ap-foto.html 

 

 

Taco de toco tasco na cabeça desse tempo 
Mandando mensagens de pau num quadro de 
vento 
Me amarro na imagem, me prendo no 
desenho 
Colheitandoemimesmo a minha cara grão-de-
terra 
E meu corpo pingo d’água 
Porque minha cabeça é um rio, onde os 
pensamentos nadam 
Idéias feito peixes, nele se afogaram. 
 
NALDO MARANHÃO 
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CAPITULO II - QUILOMBOS: ALI, A PAISAGEM TEM IDÉIAS E FAZ PENSAR 

(BALZAC). 

 

 

Os estudos sobre as organizações das comunidades quilombolas ganham novas 

perspectivas a partir da segunda metade do século passado, marcado pela descolonização do 

continente africano e pela questão da identidade nacional. Os quilombos passam a ser 

observados como recurso de sobrevivência física e cultural da população negra brasileira e 

como instrumento de preservação da sua cultura tradicional. 

Expressões como quilombos, mocambos, terra de preto, comunidades remanescentes 

de quilombos, comunidades negras rurais, comunidades de terreiro designam populações 

afros-descendentes trazidas para o Brasil no período colonial, que resistiram e/ou se rebelaram 

contra o cativeiro, e assim, formaram territórios independentes do sistema colonial, onde a 

liberdade e o trabalho comunitário constituíam símbolos de diferenciação do regime de 

trabalho adotado pelos povos colonizadores europeus. 

Os/as primeiros/as negros/as chegam ao Brasil na segunda metade do século XVI, 

através do tráfico negreiro, que trouxe aproximadamente 3,6 milhões de mulheres, homens e 

crianças africanos/as para serem vendidos/as como peça. Para alguns historiadores, o total de 

africanos/as vindo para o Brasil no período escravista representa 40% (quarenta) dos/as 

negros/as que foram para as outras três Américas, correspondendo a seis vezes o número de 

escravos/as dos Estados Unidos, chegando a 50 mil (cinqüenta) escravos/as vendidos/as 

anualmente. 

Vieram para o Brasil dois grandes grupos étnicos africanos: os bantos do sudoeste e 

sudeste da África – Congo, Angola e Moçambique, constituídos de povos angolas, bengalas e 

caçanjes; e os sudaneses, vindos do norte do continente – Guiné, Togo, Daomé e Nigéria, 

formados por iorubas, nagôs, jejés e fanti-achantis. No entanto, as informações sobre o 

tráfico no Brasil são bastante incompletas, sendo uma das causas a destruição de arquivos 

sobre o tráfico, ordenada em 1851 por Rui Barbosa, o então ministro da economia. 

Pierre Fatumbi Verger (apud COSSARD, 2006) mostra que após a chegada dos 

primeiros povos escravizados vindos do Golfo de Guiné no inicio do século XVI, o trafico na 

Bahia se organizou com o Congo e o norte de Angola, porque Portugal perdeu para os 

holandeses o Forte de São João de Mina em 1637. Como os bantos de Angola eram 
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excelentes agricultores, foram trazidos em largas escalas, deixando até hoje fortes heranças 

culturais na população brasileira. 

Já no final do século XVIII, as relações do comércio escravagista com Congo e 

Angola diminuíram. Por outro lado, através do comércio de tabaco, essas relações se 

acentuaram com a Costa do Benin, onde o tabaco era trocado por escravizados/as. Em 1815, 

com o tratado firmado com a Inglaterra que abolia o tráfico de negros/as africanos/as, a 

colônia portuguesa passou a ter dificuldades, vindo então a realizar o tráfico de 

escravizados/as clandestinamente oriundos, sobretudo, da Costa da Mina, por meio do porto 

de Molembó, no sul do equador. 

O Rio de Janeiro, que não dependia da produção do tabaco, manteve um comércio 

regular de escravizados/as com os países africanos do sul do equador por muito tempo, 

predominando nessa região, os povos bantos, ao contrário da Bahia, que recebeu africanos/as 

de diversas origens. 

Vianna Filho (COSSARD, 2006) coloca que, em 1642, durante a invasão dos 

holandeses, encontravam-se no porto baiano seis navios vindos de Angola com 1.440 

escravizados/as e somente um navio com 28 escravizados/as vindo de Guiné. Mas no período 

de 1838 a 1860, a Bahia já possuía cerca de 3.060 africanos/as de origens sudanesa, sendo 

2.000 nagôs e 460 de origem banto. 

Nos primeiros anos que chegaram, homens e mulheres africanos/as já se organizaram 

em fugas para os matos e formaram os primeiros quilombos que ainda hoje são símbolos de 

resistência, sobrevivência, cultura e, ao mesmo tempo, de isolamento histórico e de 

experiências sociais singulares. 

 

 

2.1 - Conceituação e histórico dos quilombos brasileiros: um conceito em movimento. 

 

 

Nós somos descendentes de escravos, 

 somos descendentes de quilombolas,  

somos descendentes dos Zumbi dos Palmares.  

Ivo Fonseca 
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Kabengele Munanga (apud LEITE, 2000) relaciona o conceito de quilombo no Brasil 

com a utilização da palavra empregada pelos/as africanos/as, resultante de um processo de 

amadurecimento da cultura bantu ocorrido nos séculos XVI e XVII. Para esses povos a 

palavra tinha um significado de estratégia política, ou seja, o quilombo representava 

instituições políticas e militares transétnicas, centralizadas, formadas por homens guerreiros 

cujos rituais iniciáticos tinham a função de unificar diferentes linhagens. 

 Nesta perspectiva, o quilombo no Brasil consiste em uma cópia do quilombo africano 

reconstituído pelos escravizados para se opor a uma estrutura escravocrata, pela 

implantação de uma outra estrutura política na qual se encontravam todos os oprimidos. 

(LEITE, 2000; p.336) 

Por outro lado, o historiador Joel Rufino dos Santos (apud O’DWER e SILVA, 2000) 

afirma que a palavra africana quilombo também tem origem nos séculos XVI e XVII, vinda 

da África Ocidental, do norte de Angola. No entanto, tratava-se de depósitos provisórios de 

africanos/as capturados/as por portugueses e holandeses. Chegando ao Brasil a palavra ganha 

novos significados, assim como em todas as Américas. 

Na Colômbia, por exemplo, essas comunidades formadas de negros/as chamavam-se 

palenques; já na Venezuela eram os cumbes, no Haiti e Ilhas do Caribe eram os marrons, na 

Jamaica e nos Estados Unidos houve uma pequena alteração da palavra anterior, maroons. 

Finalmente, em diversas partes da América Espanhola, esses agrupamentos eram chamados de 

cimarrones. 

Em documentos oficiais da província de Portugal, datados de 02 de dezembro de 1740, 

o termo quilombo referia-se a toda habitação de negros fugidos que passem de cinco, em 

parte despovoada, ainda que não tenham ranchos levantados nem achem pilões neles. 

Para Édison Carneiro (apud O’DWER e SILVA, 2000) o aquilombamento é 

caracterizado por revolta organizada para a tomada do poder político, tal como aconteceu na 

revolta dos Malês na Bahia, ou a insurreição armada, ou ainda as fugas para os matos das 

quais resultaram os quilombos como o de Palmares, no nordeste do Brasil, a maior nação 

quilombola da história. Na atualidade, o ato de aquilombar-se ganha novos significados, ou 

seja, 

 

(...) de organizar-se contra qualquer atitude ou sistema opressivo passa a 
ser, portanto, nos dias atuais, a chama reacesa para, na condição 
contemporânea, dar sentido, estimular, fortalecer a luta contra a 
discriminação e seus efeitos. Vem, agora, iluminar uma parte do passado, 
aquele que salta aos olhos pela enfática referência contida nas estatísticas 
onde os negros são a maioria dos socialmente excluídos. Quilombo vem a 
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ser, portanto, o mote principal para se discutir uma parte da cidadania 
negada. (LEITE, 2000; p.350) 

 

Muitos quilombos foram formados após a abolição da escravatura de 1888, como um 

meio de sobrevivência de homens e mulheres, considerando que a Lei Áurea não garantiu 

condições concretas de sobrevivência digna para essas pessoas. Ao contrário, relegou a 

população negra a uma vida de miséria e de preconceitos em uma sociedade que 

desconsiderava sua cultura e que até hoje reflete essa postura. 

Leite (2000) coloca que, a partir da Abolição, a característica defensiva dos quilombos 

foi gradativamente substituída pela territorialização étnica com as mudança de nomes e as 

estratégias de expropriação. Iniciou-se, de certa forma, um processo de construção da 

identidade destes grupos, seja por meio da formalização da diferenciação étnico-cultural no 

âmbito local, regional e nacional, seja pela consolidação de um tipo específico de 

segregação social e residencial dos negros, chegando até os dias atuais. (LEITE, 2000; 

p.336) 

Mais especificamente a partir da década de 70, as abordagens socioantropológicas 

começam a enfatizar os aspectos organizativos e políticos dos quilombos, destacando o 

conceito como uma forma de organização política e de resistência, que acontecerá em todos 

os lugares onde ocorreu a escravidão. 

 

O resgate do termo “quilombo” como um conceito socioantropológico, não 
exclusivamente histórico, proporciona o aparecimento de novos atores 
sociais ampliando e renovando os modos de ver e viver a identidade negra; 
ao mesmo tempo, permite o diálogo com outras etnicidades e lutas sociais, 
como a dos diversos povos indígenas no Brasil. Vem evidenciar o aspecto 
militante e de não-acomodação, contrariando os estereótipos correntes de 
conformismo, sujeição, embranquecimento, malandragem e corrupção que 
fundamentam as falsas noções de “democracia racial” vigentes no país 
desde a Primeira República (1889-1930). (LEITE, 2000; p.349) 

 

Nesta perspectiva, Clóvis Moura (apud O’DWER e SILVA, 2000) destaca que os 

quilombos são elementos dinâmicos que refletem o desgaste das relações escravistas. Sendo 

assim, os quilombos não são manifestações esporádicas de pequenos grupos de escravos/as 

marginais desprovidos/as de consciência social, mas um movimento que atua no centro do 

sistema nacional de forma permanente. Estes agrupamentos, mesmo sendo constantemente 

destruídos, reaparecem em outros lugares como verdadeiros focos de defesa, com organização 

sociopolítica com posições e estrutura de poder bem definidas. 
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Voltando um pouco no tempo, nas décadas de 30 e 40, os estudos das ciências sociais 

sobre comunidades já identificavam a existência de bairros negros, situados nas periféricas 

urbanas, próximos às escolas de samba e terreiros de candomblé, assim como as comunidades 

negras rurais. Tais estudos serão então responsáveis pela visão de que esses grupos são 

comunidades tradicionais, detentores de uma cultura isolada e de vida coletiva de harmonia e 

sem conflitos, ou seja, estática de tradição e de história. 

Somente a partir da década de 80, os estudos sobre etnicidade trazem a critica ao 

conceito estático de cultura, inserindo nesse aspecto a territorialização étnica, isto é, a 

territorialidade se relaciona com a questão étnica e cultural. 

 

A territorialidade funda-se imposta por uma fronteira construída a partir de 
um modelo específico de segregação, mas sugere a predominância de uma 
dimensão relacional, mais do que de um tipo de atividade produtiva ou 
vinculação exclusiva com a atividade agrícola, até porque, mesmo quando 
ela existe, ela aparece combinada a outras fontes de sobrevivência. Quer 
dizer: a terra, base geográfica, está posta como condição de fixação, mas 
não como condição exclusiva para a existência do grupo. A terra é o que 
propicia condições de permanência(...)(LEITE, 2000; p.345) 

 

No que se refere às atividades de sobrevivência econômica desses grupos, pode-se 

observar uma característica particular nos quilombos do período colonial e, semelhantemente 

presente nas organizações dos quilombos contemporâneos, ou seja, o desenvolvimento de 

práticas econômicas, cujos modelos produtivos agrícolas estabelecem uma necessária 

integração à micro-economia local, consolidando um uso comum das terras. 

Desde o Brasil Colônia, as atividades econômicas e de sustentação dos quilombos são 

normalmente de caráter agrícola, desenvolvidas por todo o país: extrativistas, realizadas em 

quilombos da região Amazônica; mercantis, através das drogas e produtos do sertão; 

mineradoras, mais acentuadas em Minas Gerais, Goiás e Bahia; pastoris, principalmente no 

Rio Grande do Sul; de serviços, quando saíam do quilombo para prestação de serviços nas 

cidades no período colonial; e predatórias, esta última por saqueamentos às comunidades e 

cidades, acrescentando às atividades agrícolas de subsistência. 

 

Os autores que definem o quilombo como apenas um modo de produção 
ligado à terra concluem que a maioria dos grupos formados neste processo 
pratica a agricultura, em face da grande tradição agrícola dos povos 
africanos. No entanto, chegando aos tempos atuais, encontram outra 
situação: com o esgotamento das terras e sua exiguidade, esses grupos 
tiveram que exercer outras atividades, inclusive fora do circuito da 
localidade residencial. De forma alguma esta situação atual retira de cada 
um sua condição de membro do grupo. Esta é uma das dificuldades nos 
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processos em curso, ou seja, os elementos constitutivos da fronteira. 
(LEITE, 2000; p. 351) 

 

Citado por Leite (2000), Lovell (1991) destaca que o usufruto, a posse e a propriedade 

dos recursos naturais tornaram-se, ao longo do processo de formação social brasileira, cada 

vez mais moeda de troca e se configuram em um sistema disfarçadamente hierarquizado pela 

cor da pele e onde a cor passou a instruir níveis de acesso. Assim, os processos de 

expropriação reforçaram a desigualdade no que se refere à mercantilização da terra, de modo 

a ser possível hoje identificar nitidamente quem foram os ganhadores e perdedores e quem, 

ao longo deste processo, exerceu e controlou as regras que definem quem tem o direito de se 

apropriar. (LEITE, 2000; p.335) 

Nesse sentido, a autora comenta que logo na primeira Lei de Terras do país, de 1850, 

os africanos e seus descendentes foram excluídos da categoria de brasileiros, colocando-os na 

categoria de libertos, portanto, sem direito a propriedade. Para a autora, todos esses tipos de 

racismos, arbitrariedades e violência que a cor da pele anuncia – e denuncia – revelam como 

os/as negros/as foram sistematicamente expulsos/as ou removidos/as dos lugares que 

escolheram para viver, independentemente das terras tirem sido compradas ou herdadas de 

antigos senhores por meio de testamento lavrado em cartório. 

Assim, para os escravizados/as, o simples ato de apropriação do espaço de 

sobrevivência, significou um ato de luta e de guerra. Isso implica compreender que para a 

população negra, a noção de quilombo é uma forma de organização e de luta pelo espaço 

conquistado e mantido através de gerações, ou seja: 

 

O quilombo, então, na atualidade, significa para esta parcela da sociedade 
brasileira, sobretudo um direito a ser reconhecido e não propriamente e 
apenas um passado a ser rememorado. Inaugura uma espécie de demanda, 
ou nova pauta na política nacional: afro-descendentes, partidos políticos, 
cientistas e militantes são chamados a definir o que vem a ser o quilombo e 
quem são os quilombolas. (LEITE, 2000; p.335) 
 

A complexidade de conceituação das comunidades remanescentes de quilombo para 

titulação de terras levou à realização, em agosto de 1994, de um primeiro seminário com o 

objetivo de elaborar um conceito de quilombo e identificar mecanismos para estimular e 

qualificar associações de comunidades remanescentes de quilombo. Uma das conclusões 

desse seminário refere-se às características gerais das comunidades quilombolas, ou seja, uma 

identidade étnica de predominância negra, uma ancianidade de suas ocupações fundadas em 
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apossamentos, a detenção de uma base geográfica comum e uma organização de trabalho 

familiar e coletiva. Assim, a noção de coletividade entra em cena: 

 

Para além de uma identidade negra colada ao sujeito ou por uma cultura 
congelada no tempo, que deve ser tombada pelo patrimônio histórico e 
exposta à visitação pública, a noção de coletividade é o que efetivamente 
conduz ao reconhecimento de um direito que foi desconsiderado, de um 
esforço sem reconhecimento ou resultado, de um lugar tomado pela força e 
pela violência. Coletividade no sentido de um pleito que é comum a todos, 
que expressa uma luta identificada e definida num desdobrar cotidiano por 
uma existência melhor, por respeito e dignidade. É por aí que a cidadania 
deixa de ser uma palavra da moda e passa a produzir efeito no atual quadro 
de desigualdades sociais no Brasil. (LEITE, 2000; p.353). 

 

Neste caso, a identidade étnica dessas comunidades que em geral, é bastante diferente 

do restante da sociedade brasileira, constitui um processo complexo e dinâmico de auto-

identificação também subjetiva, que vai além da redução de elementos materiais e de traços 

biológicos. Ao falar de identidade étnica de comunidades negras rurais e como essa 

identidade é definida torna-se necessário acrescentar a esse debate um conjunto de elementos 

constitutivos da organização social e política, da ancestralidade africana em comum, como 

também os elementos lingüísticos e religiosos. Assim 

 

Cabe também lembrar que não se trata exclusivamente de reconhecer o que 
já existe, mas de considerar que os procedimentos legais em curso 
indiretamente priorizam e demarcam novas fronteiras étnicas. A “resistência 
territorializante” ao escravismo assumiu uma grande variedade de 
estratégias e desdobramentos. Parece pertinente aos grupos negros resgatar 
o esforço organizativo criado através de redes comunitárias de autoproteção 
e a criação de novas, baseadas nas mesmas estratégias. (LEITE, 2000; 
p.347) 

 

Dessa forma, para as comunidades quilombolas a etnicidade está especialmente 

relacionada à questão fundiária, pois o território não está restrito ao espaço geográfico, mas ao 

legado de bens ambientais, culturais e sociais.  Território e identidade se misturam enquanto 

modo de vida e enquanto cotidiano comunitário, enquanto espaço social com formas 

específicas e singulares da memória coletiva e de um patrimônio simbólico. A questão 

fundiária incorpora a dimensão do território como espaço de uso coletivo e comum, de 

necessidade cultural e política, vinculada ao direito de autodeterminação e não somente da 

terra enquanto necessidade econômica e social. 

Portanto, enquanto uma forma de organização, o conceito de quilombo tem significado 

a viabilidade de novas políticas e estratégias de reconhecimento, 
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Primeiramente, através da responsabilidade do grupo em definir pleitos com 
legitimidade e poder de aglutinação, de exercer pressão e produzir 
visibilidade na arena política onde os outros grupos já se encontram. Em 
segundo lugar, através do questionamento, mesmo que indireto, da função 
paternalista do estado, da utilização que fazem os políticos das bandeiras 
dos movimentos sociais em milionárias campanhas políticas. E, em terceiro 
lugar, propondo a revisão das prioridades sociais, através, principalmente, 
da implementação de políticas sociais voltadas para pleitos considerados 
mais importantes e representativos dos interesses destas comunidades. 
(LEITE, 2000; p.346) 

 

Para Eliane Cantarino O’ Dwyer (2000; p.14), os quilombos reaparecem ou são 

descobertos contemporaneamente com o conteúdo histórico remantizado das comunidades 

negras brasileiras, com legado e heranças culturais e materiais. Para a antropóloga essas 

comunidades não são resíduos ou resquícios arqueológicos, nem grupos isolados de uma 

população extremamente homogênea, da mesma forma, nem sempre foram constituídas a 

partir de movimentos insurrecionais ou rebelados, mas consistem em grupos com práticas de 

resistência na manutenção e reprodução de modos de vida característicos de um determinado 

lugar. 

 

Escolhido para falar da dominação que se tentou exercer através do 
argumento da inferioridade da raça, dos estigmas e da exclusão social, o 
termo quilombo vem expressar alguma necessidade de parte da sociedade 
brasileira de mudar o olhar sobre si própria, de reconhecer as diferenças que 
são produzidas como raciais ou étnicas. Através da luta e de uma complexa 
marginalidade em que se encontravam. Tudo isto parece mudar quando o 
“quilombo” passa a operar como um novo signo na cultura, contribuindo 
para desestabilizar a idéia de país democrático, miscigenado, permissivo e 
mostrando um quadro onde a mulata era um arrimo de família e um velho 
músico morria à míngua na mesa de um bar. (LEITE, 2000; p.349) 

 

Compreende-se, portanto, que pensar em quilombo é pensar numa heterogeneidade de 

elementos culturais que difere em cada comunidade e região brasileira. 

 

 

2.2 - Sobre os Dispositivos Legais da atualidade brasileira: 

 

 

A Assembléia Constituinte de 1988 traz para a cena pública atual a expressão 

remanescente das comunidades de quilombos. Esse fato implica sair do reducionismo dos 
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títulos fundiários ampliando a questão que agora é também debatida pela sociedade civil, pela 

mídia, pelo movimento negro e ainda alguns/as parlamentares anti-racistas. 

Para os movimentos sociais, a questão quilombola passa a ser analisada enquanto 

reivindicação de uma dívida histórica do país para com os/as descendentes de africanos/as, 

submetidos/as a anos de escravidão e tendo como conseqüência da desigualdade racial que 

limita a fronteira de ricos/as e pobres, de pessoas com direitos constitucionais e pessoas sem 

acesso a esses mesmo direitos. No entanto, essa problemática ainda está em curso e se 

configura num cenário complexo de conflitos e interesses. Para o movimento negro em 

especial, a problemática deve ser inserida no campo das políticas públicas enquanto Ação 

Afirmativa6. 

O processo Constituinte de 1988 possibilitou uma ampla mobilização da sociedade 

civil e dos movimentos sociais e populares, dentre estes, o movimento negro, que tinha como 

uma de suas demandas a inclusão do direito às terras das comunidades quilombolas nos 

princípios constitucionais. Esse processo permitiu ampliar o debate sobre a necessidade de 

elaboração e implementação de políticas públicas específicas que considerassem as 

desigualdades social e racial da população negra brasileira.  

Dessa forma, o conceito político de quilombo pode ser compreendido  

 

como um elemento aglutinador, capaz de expressar, de nortear aquelas 
pautas consideradas cruciais à mudança, de dar sustentação à afirmação da 
identidade negra ainda fragmentada pelo modelo de desenvolvimento do 
Brasil após a abolição da escravatura. (LEITE, 2000; p.340) 

 

Os Direitos Culturais e Históricos da população negra passam a ser assegurados na 

Constituição Federal de 1988 em seus artigos 215 e 216, que tratam exclusivamente de 

questões relativas à preservação dos valores culturais, elevando as terras dos remanescentes 

de quilombos à condição de Território Cultural Nacional. O dispositivo primeiro determina 

que o Estado Brasileiro deve proteger as manifestações culturais afro-brasileiras. O artigo 216 

considera patrimônio cultural brasileiro, a ser promovido e protegido pelo Poder Público, 

todos os bens de natureza material e imaterial, ou seja, a forma de se expressar, ser e viver dos 

diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, entre os quais estão as comunidades 

negras e as comunidades remanescentes de quilombos. 

                                                 
6 As ações afirmativas constituem-se em políticas de combate ao racismo e a discriminação racial mediante a 
promoção ativa da igualdade de oportunidades para todos, criando meios para que as pessoas pertencentes a 
grupos socialmente discriminados possam competir em mesmas condições na sociedade. (GOMES E 
MUNANGA, 2004; p.189). 
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As pressões dos movimentos sociais junto aos governos e as pressões provocadas 

pelos organismos internacionais, assim como os compromissos assumidos pelo Estado 

brasileiro por meio de tratados e convenções internacionais resultaram, dentro outras 

iniciativas, na realização do I Encontro Nacional de Comunidades Negras Rurais 

Quilombolas, em Brasília, em novembro de 1995, tendo como tema Terra, Produção e 

Cidadania para Quilombolas. 

No encontro foi elaborado um documento contendo as principais reivindicações dessas 

comunidades e foi encaminhado à Presidência da República. Um outro fato importante que 

aconteceu no ano de 1995 foi a Marcha Zumbi dos Palmares, pela vida e cidadania, no dia 20 

de novembro, reunindo mais de 30 mil pessoas em Brasília, em comemoração ao 

Tricentenário de Zumbi dos Palmares. 

Neste contexto social e político, a questão quilombola ganha grande visibilidade social 

e o reconhecimento legal de direitos específicos. Dessa forma, o título de reconhecimento dos 

territórios das comunidades quilombolas implicou em novas demandas por políticas públicas 

interministeriais, gerando proposições legislativas em âmbito federal e estadual, edição de 

portarias e normas de procedimentos administrativos para formulação de uma política de 

promoção social e cultural para este segmento. 

 

É neste quadro político que o quilombo passa, então, a significar, um tipo 
particular de referência, cujo alvo recai sobre a valorização das inúmeras 
formas de recuperação da identidade positiva, a busca por tornar-se um 
cidadão de direitos, não apenas de deveres. (LEITE, 2000; p. 346) 

 

As Comunidades Remanescentes de Quilombos são grupos sociais que desde sempre 

sofreram ameaças de expropriação de suas terras e neste sentido, a legalização e titulação de 

suas terras tem sido a maior das lutas dessa população. A partir daí, o Governo brasileiro 

reconhece a legitimidade do domínio desses grupos étnicos sobre o território onde moram e 

trabalham, criando o Artigo 68, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT, 

que coloca: Aos remanescentes de comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas 

terras é reconhecida à propriedade definitiva devendo o Estado emitir-lhes os títulos 

respectivos. Tal artigo traz a necessidade de compreender a questão dos/as remasnecentes de 

quilombo a partir das particularidades desses sujeitos, sua história, que é a história da 

população negra no país e onde encontram-se os elementos para entender a situação atual: 

 

Os processos de regularização fundiária já em curso, sobretudo quando 
operam em bases essencialistas, deparam-se com a dificuldade em 
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identificar os sujeitos do direito, uma vez que a malha social sob a qual o 
direito se debruça revela também as inúmeras estratégias ou saídas 
produzidas pelos grupos, dentre elas a própria miscigenação, como uma 
forma encontrada pelos descendentes de africanos para se introduzirem no 
sistema altamente hierarquizado e preconceituoso. Então essa nova 
condição colocada pelo artigo 68 serve para revelar que estratégias 
individuais e grupais vêm operando concomitantemente no Brasil, de modo 
que integração e segregação interagem através de várias formas de 
convivência intra e inter grupos. (LEITE, 2000; p.353). 

 

Nesse sentido, quando se refere ao termo remanescentes das comunidades dos 

quilombos, o artigo 68 da Constituição Federal inicia um processo de dificuldade de 

compreensão e impasses conceituais que vem se arrastando até os dias atuais. O que se 

origina como demanda social de um processo de cidadania incompleto passa a envolver uma 

grande diversidade de situações em conflitos. A visão de remanescente, como algo que já não 

existe ou em processo de desaparecimento, e também a de quilombo como unidade fechada, 

igualitária e coesa, tornou-se extremamente restritiva para debater e garantir os direitos 

quilombolas. (LEITE, 2000; p.346) 

 

Trata-se, portanto, de um direito remetido à organização social, diretamente 
relacionado à herança, baseada no parentesco; à história, baseada na 
reciprocidade e na memória coletiva; e ao fenótipo, como um princípio 
gerador de identificação, onde o casamento preferencial atua como um valor 
operativo no interior do grupo. A participação na vida coletiva e o esforço 
de consolidação do grupo é o que o direito constitucional deverá 
contemplar, pois inclusive a legislação brasileira de inspiração liberal não se 
inspira na posse coletiva da terra. Ao mesmo tempo, é também a capacidade 
de auto-organização e o poder de autogestão dos grupos para identificar e 
decidir quem é e quem não é um membro da sua comunidade, mais do que a 
cor da pele, o que a lei parece contemplar. Isto sem levar em conta que os 
processos de expulsão impediram estes grupos de continuarem organizados, 
a violência, que em alguns casos os descaracterizou enquanto membros de 
uma comunidade, impelindo-os à desagregação, à extrema pobreza e 
marginalidade social. (LEITE, 2000; p.346) 

 

Por outro lado, o Decreto 4.887, de 20 de novembro de 2003, em seu artigo 2º, 

considera comunidades remanescentes dos quilombos, os grupos étnico-raciais, segundo 

critérios de auto-atribuição, com trajetória histórica própria, dotados de relações territoriais 

específicas, com presunção de ancestralidade negra, relacionada com a resistência à opressão 

histórica sofrida. O decreto regulamenta os procedimentos para identificação, 

reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas por remanescentes 

das comunidades de quilombos, que trata o art. 68 do ADCT. 
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Diversas tentativas de regulamentação da lei, feitas em 1995, 1997, 1998 e 
1999 indicam a premência que tem a aplicação do artigo 68 do ADCT, mas 
até o momento, todas elas esbarraram na definição do fenômeno referido, 
no sujeito do direito e nos procedimentos de titulação, responsabilidades e 
competências. Cada um deles enfrenta forte discordância dos diferentes 
setores diretamente envolvidos, principalmente dos grupos interessados, e 
aponta a direção dos conflitos, que vão desde a oposição às normas 
estabelecidas para as titulações, às pressões das elites econômicas 
interessadas nas terras ocupadas pelas comunidades negras, passando por 
disputas entre os órgãos do governo que teriam a atribuição para conduzir o 
processo.(LEITE, 2000; p.347) 

 

É importante ressaltar que tais dispositivos legais estão em consonância com a 

Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, que reconhece como elemento 

fundamental para a identificação das comunidades quilombolas a autodefinição, contida no 

art. 7º, da Instrução Normativa n° 16 do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

INCRA, de 24 de março de 2004, que diz que a caracterização dos remanescentes das 

comunidades de quilombos será atestada mediante autodefinição da comunidade. Seu 

parágrafo 1º determina que a Autodefinição será demonstrada através de simples declaração 

escrita da comunidade interessada ou beneficiária, com dados de ancestralidade negra, 

trajetória histórica, resistência à opressão, culto e costume. 

Assim sendo, o processo de reconhecimento das comunidades quilombolas através da 

auto-identidade do sujeito do direito não pode ser compreendido sem levar em consideração o 

racismo no Brasil, ou seja, a inclusão desigual e inferiorizada da população negra na 

sociedade brasileira como resultante do racismo duradouro e histórico. 

Segundo Leite (2000), trata-se da necessidade de rever os critérios de classificação dos 

grupos tendo em vista à manutenção dos vínculos de solidariedade e valores compartilhados 

entre várias gerações. Implica repensar o próprio grupo e a sua dinâmica, destacando a 

comunidade e o remanescente, priorizando, de certa forma, o grupo - o aspecto coletivo do 

cotidiano - e não o individuo. A terra deixa de ser elemento exclusivo de identidade dos 

sujeitos do direito, mas a condição de membro do grupo. 

 

Embora a definição dos procedimentos e órgãos competentes para conduzir 
o processo pareça mais complexa, sobretudo pelo grande número de 
interesses conflitantes, o problema maior localiza-se na própria definição e 
quanto à abrangência do fenômeno referido. E em seguida, é preciso 
considerar qual a demanda social que está sendo identificada como 
quilombola e tratá-la como uma importante via de se reconhecer a 
historicidade e a trajetória de organização das famílias negras, pautadas no 
conjunto de referências simbólicas que fazem daquele espaço o lugar de 
domínio da coletividade que lá vive, no respeito às formas de convívio e 
usufruto da terra que o próprio grupo elaborou e quer ver mantido. E incluir, 
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desde as que já se auto-identificam como quilombolas, até aquelas que têm 
as mesmas características, mas que não se autodenominam como tal, 
principalmente por não disporem de organização e meios para a formulação 
de um discurso articulado nos mesmos termos.(LEITE, 2000; p.348) 

 

De fato, percebe-se a resistência de determinados grupos em se auto definirem 

enquanto comunidades remanescentes de quilombos, tendo em vista o que historicamente essa 

expressão representa em termos de discriminação e preconceitos. Por outro lado, o isolamento 

geográfico e cultural que muitos desses grupos ainda encontram-se, resulta no 

desconhecimento dos direitos e políticas públicas que o a auto-definição possa vir a garantir. 

Na verdade, ser quilombola aparece como uma identidade ainda a ser politicamente 

construída e que implica no esforço interpretativo do processo como um todo por parte dos 

sujeitos envolvidos, ou seja, intelectuais e militantes, bem como das próprias comunidades. 

Quando analisa a regulamentação do artigo 68, Leite enfatiza a necessidade inicial do 

debate sobre a definição do sujeito do direito a partir do quadro das classificações sociais. 

Para a autora é importante compreender a categoria negro no Brasil da transição do século 

XIX para o XX, assim como a expressão quilombola, preto ou afro-brasileiro, neste início de 

XXI. Segundo ela, a identificação negro referia-se e à experiência histórica dos africanos e 

seus descendentes desde a produção colonial sustentada pela mão-de-obra escrava, isto é, 

sujeitos a-históricos e negados em sua condição de humanidade. Portanto, enquanto uma 

expressão da identidade grupal, 

 

O conceito “negro” soma em todo seu percurso histórico tudo aquilo que 
advém de tal experiência, ou seja, elementos de inclusão (que mantêm o 
grupo unido em estratégias de solidariedade e reciprocidade), e também de 
segregação (ou seja: a desqualificação, a depreciação e a estereotipia). 
Os sentidos do termo e as experiências nele circunscritas revelam sua 
ambigüidade: por um lado, a marginalização; por outro, a força simbólica 
demonstrada no seu persistente poder aglutinador, vindo a configurar ou 
expressar uma identidade social, e a nortear inclusive políticas de 
grupos.(LEITE, 2000; p.343) 

 

De fato, ainda hoje ser negro ou ser negra consiste em assumir uma identidade 

carregada de negação, construída principalmente a partir da ideologia da miscigenação, de um 

país homogêneo, do mito da democracia racial como estratégia de embranquecimento da 

população brasileira. Assim, quanto mais proximidade física com os padrões europeus, mais a 

pessoa é considerada branca e consequentemente, maior possibilidade e oportunidades de 

transição e ascensão social. 
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Por conseqüência, a invisibilidade e a negação dos referenciais africanos constroem 

um país embranquecido pela violência simbólica, criando vários subgrupos hierárquicos 

segundo as gradações da “cor”, embaralhando alguns critérios de diferenciação social, 

permitindo a mobilidade de apenas alguns.(LEITE, 2000; p.344) 

Diante de tantos impasses conceituais na aplicação de critérios de classificação das 

comunidades quilombolas, as instituições brasileiras passam a utilizar como referência o 

conceito elaborado pela Associação Brasileira de Antropologia – ABA. Assim, Quilombo é 

considerado toda comunidade negra rural que agrupe descendentes de escravos vivendo da 

cultura de subsistência, e onde as manifestações culturais têm forte vínculo com o passado. 

 

(...) mais do que uma realidade inequívoca, o quilombo deveria ser pensado 
como um conceito que abarca uma experiência historicamente situada na 
formação social brasileira. 
A conceituação de quilombo do documento da ABA ampliou a visão do 
fenômeno referido e conferiu-lhe uma maior pertinência em relação aos 
pleitos já formulados. Faltava identificar o sujeito do direito, os critérios 
normativos para a regulamentação da lei e sua aplicabilidade, ou seja, os 
procedimentos e etapas a serem cumpridos para a titulação das terras, as 
responsabilidades e competências dos atores sociais envolvidos. Ao 
contrário do que se supunha, a questão, a partir daí, revelou-se de grande 
complexidade, pois tratava-se de considerar não apenas os aspectos 
referentes à identidade dos negros no Brasil, mas os vários atores 
envolvidos e os inúmeros interesses conflitantes sobre o patrimônio material 
e cultural brasileiro, ou seja, questões de fundo envolvendo identidade 
cultural e política das minorias de poder no Brasil. (LEITE, 2000; p.342) 
 

Em termos de operacionalização, o Decreto nº 4.887/03, além de definir as 

competências dos órgãos envolvidos na implementação das políticas quilombolas, defende a 

criação de um plano de desenvolvimento sustentável para as comunidades. Neste sentido, o 

conceito de Etnodesenvolvimento emerge como missão dos diferentes ministérios, visando à 

garantia da reprodução física, social, econômica e cultural das comunidades, conforme 

determina o art. 2º, parágrafo 2º do mesmo diploma legal. O conjunto destes dispositivos 

constitucionais acaba na criação de uma outra realidade jurídica onde as terras quilombolas 

passam a ser consideradas como Território Cultural Afro-Brasileiro, conforme o art.6° da 

Portaria n° 6, de 1° de março de 2004 da Fundação Cultural Palmares, um bem cultural 

nacional a ser protegido pela sociedade brasileira. 

Levantamento da Fundação Cultural Palmares mapeou 3.524 dessas comunidades 

mas, de acordo com outras fontes, o número total de comunidades remanescentes de 

quilombos pode chegar a cinco mil presentes em quase todos os estados do país, com exceção 

apenas de Roraima, Acre, Rondônia e Distrito Federal, sendo identificadas em sua maioria, 



 

 

73 

 

em áreas rurais e em periferias de pequenas e médias cidades e também em ocupações em 

áreas centrais urbanas - quilombos urbanos. 

Entre 1995 e 1999 foram legalizadas as terras de 6 (seis) comunidades quilombolas, 

sob responsabilidade do INCRA. A partir de 2001 a competência em realizar a legalização 

dessas terras foi transferida para o Ministério da Cultura, mais especificamente para a 

Fundação Cultural Palmares, e neste mesmo ano mais de 33 (trinta e três) comunidades foram 

tituladas. 

Ainda em 2001, o então presidente Fernando Henrique Cardoso assinou um decreto 

restringindo a titulação das comunidades remanescentes de Quilombos apenas àquelas que 

ocupavam as terras antes do dia 5 (cinco) de outubro de 1988, desconsiderando assim os 

grupos quilombolas obrigados a se deslocar de suas terras de origens. Em muitos casos esses 

territórios eram e ainda são marcados por uma diversidade de conflitos entre quilombolas, 

fazendeiros e empresas mineradoras e construtoras de barragens. Seria então necessária a 

desapropriação e indenização aos proprietários de terras para se conceder a titularidade da 

terra às Comunidades de Remanescentes de Quilombos. 

Em março de 2004, o Governo Federal criou o programa Brasil Quilombola, 

abrangendo um conjunto de ações integradas entre diversos órgãos governamentais, 

coordenadas pela Secretaria Especial de Política de Promoção da Igualdade Racial - SEPPIR, 

por meio da Subsecretaria de Políticas para Comunidades Tradicionais. 

De acordo com registros da Fundação Cultural Palmares, até 2006, oficialmente, 743 

áreas de comunidades remanescentes dos quilombos foram identificadas, onde, estima-se 

viverem cerca de 2 (dois) milhões de brasileiros/as. Destas áreas, foram reconhecidas 42 

(quarenta e dois) e apenas 39 (trinta e nove) receberam o título definitivo da terra. No entanto, 

sabe-se que este número pode ultrapassar mais de 1.000 (hum mil) comunidades espalhadas 

por todo país, tendo uma maior concentração na Bahia e Maranhão. 

O governo federal analisa ainda os processos de regularização de terras para os 

remanescentes dos quilombos de mais de 500 (quinhentos) comunidades de 300 (trezentos) 

territórios e, segundo fontes oficiais, pretende-se até 2008 beneficiar cerca de 22.650 (vinte e 

duas mil, seiscentos e cinqüenta) famílias de 969 novecentos e sessenta e nove) comunidades 

quilombolas em todo o território nacional. 

 

Até aqui, os processos já em curso por regularização fundiária com base no 
artigo constitucional têm encontrado uma resistente barreira: os juristas 
aguardam por critérios universais para a definição dos sujeitos do direito. 
Muitas vezes, preocupados em encontrar uma definição genérica de 
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quilombo que se aplique a todos os casos, deixam de considerar que os 
processos de apropriação/expropriação somente guardam uma pertinência 
pela sua especificidade histórica. Esperam dos cientistas sociais 
“objetividade”, para que possam exigir a aplicação da lei. Esperam por um 
único conceito de quilombo universalmente aplicável a todos os casos, ou 
que os antropólogos invistam mais nos laudos periciais e em torno de 
argumentos teóricos consensuais, capazes de definir, “de modo preciso”, se 
uma comunidade é ou não remanescente de quilombo. Esta tem sido mais 
uma armadilha, ou forma de prolotar a lei evitando (ou adiando) a 
arbitragem necessária em processos que envolvem também áreas que são ao 
mesmo tempo de interesse direto das elites econômicas. 
Por outro lado, os antropólogos pontuam situações específicas e defendem 
mais do que exclusivamente um direito universal, a qualificação da 
experiência de constituição dos grupos, a arena política propriamente, na 
qual os negros surgem como excluídos sociais, a alteridade em sua dupla 
face: a que se impõe e a que é escolhida pelo grupo como expressão de sua 
organização, de sua identidade positiva. (LEITE, 2000; p.352) 

 

Finalmente pode-se compreender que a questão quilombola ainda é um processo em 

construção e em constante movimento, permeado de conflitos e interesses políticos, sociais e 

econômicos onde tanto a academia, movimentos sociais, gestão pública, como as próprias 

comunidades caminham em um cenário bastante complexo e que me parece que um acordo 

comum entre todos/as envolvidos/as ainda está distante de se realizar. 

 

 

2.3 – No meio do mundo onde tudo começa: O Amapá e o Quilombo do Curiaú  

 

 

São os filhos do rio, seu moço, são os donos da 

terra...(Zé Miguel) 

 

 

Passei muito tempo para iniciar essa parte do meu trabalho. Não sabia por onde 

começar a falar sobre o Amapá e do Curiaú. Não queria somente racionalizar sobre esse lugar, 

sua paisagem e sua gente, ou descrevê-los como campo de pesquisa apenas. Na busca de um 

começo, escutei as músicas MPA – Músicas popular amapaense – Osmar Junior, Planeta 

Amapari, Naldo Maranhão...O Amapá é assim: misto de sons, cheiros, sabores, e falar no 

Amapá é vivenciar todas essas sensações. O Amapá tem o céu mais bonito que já vi, em 

nenhum outro lugar que conheço existe um céu tão estrelado e uma lua tão grande que até 

parece que podemos tocar somente levantando os braços. 
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Imagem 04 - Céu do Amapá refletido no Rio Amazonas. 

Foto: Johnny Sena /Tribunal Regional Eleitoral do Amapá Imagem 
 

Quando olho seu desenho no mapa, esse desenho que para mim é tão familiar como 

tatuagem no meu corpo, imagino essa imensidão de área de 143.453,7 Km² e tudo que já 

vivenciei nesse mundo de terras e águas. O Amapá tem muito de especial, fica quase 

totalmente localizado ao norte do equador, fazendo limite à leste com o Oceano Atlântico, à 

sul, sudeste e oeste com o Estado do Pará e à noroeste faz fronteira com a Guiana e o 

Suriname, proporcionando ao estado características das regiões equatoriais, observadas 

principalmente em suas condições climáticas e hidrológicas, enriquecendo culturalmente esse 

pedaço grande do Brasil. 

 

 
Imagem 05 - Marco Zero da Linha do Equador. 

Fonte. ABIH - Associação Brasileira da Indústria de Hotéis7 

                                                 
7 O relógio do sol marca a passagem da linha do Equador sobre Macapá. O equador é uma linha imaginária que divide no 
Hemisfério Norte e Hemisfério Sul. Neste local pode-se presenciar o fenômeno do Equinócio que é a passagem do sol sobre a 
linha do Equador e acorre em dois períodos: nos dias 21 de março e 23 de setembro, quando as noites e os dias duram 
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Seu território possui grande parte da diversidade dos ecossistemas amazônicos com 

muitos lagos, várzeas, terrenos alagados e pantanosos, áreas de campos de savanas - cerrados, 

com veredas de buritis. Nas terras mais elevadas, até as montanhas do Tumucumaque a oeste 

do estado, predomina uma vegetação mais densa e de porte elevado, com grande intensidade e 

freqüência mensal das chuvas. São as chuvas do Amapá que determinam quando e como 

poderemos nos movimentar. 

O Estado apresenta uma grande área ambiental preservada, aliás, é o estado brasileiro 

com maior território ambientalmente preservado. Isso acontece por vários fatores, mas 

principalmente pelo baixo nível de antropismo que, por conseqüência, é resultante da baixa 

densidade demográfica. De fato, na Região Amazônica, o Estado esteve em desvantagem nos 

processos econômicos, explicada pelo grande isolamento de seu território, podendo ser 

comparado a uma ilha aonde só se chega e sai de barco, navio ou avião, o que privou o estado 

de grandes benefícios direcionados à região. Por outro lado, manteve grande parte de seus 

recursos naturais preservados, com pouco impacto social e ambiental. 

Ainda hoje as características geográficas do Estado, localizado ao norte da calha e da 

foz do Rio Amazonas, têm sido um grande obstáculo natural, dificultando principalmente o 

acesso por via terrestre para o restante do país. Em todo estado as vias rodoviárias são 

escassas e pouco pavimentadas, somando um total de apenas 228 km pavimentados. As 

principais rodovias federais são a BR-156, que corta o Amapá no sentido norte-sul com 760 

km, ligando Oiapoque a Laranjal do Jarí, com 134 km pavimentados e a BR – 210, que corta 

o estado de leste a oeste, de Macapá até o limite da Reserva Indígena Waiãpi, com 195 km, 

desses 108 km são pavimentados. Assim, no período das chuvas a ausência de pavimentação 

dificulta muito o tráfego por essas vias, o que implica na importância do transporte fluvial. A 

viagem de barco ou navio se transforma em um espetáculo à parte neste lugar, proporcionado 

pela rara beleza e de sua paisagem única. 

Ao fim do século XIX podemos observar que a ocupação do estado era bastante 

reduzida devido ao declínio da exploração da borracha e da extração do ouro, causando um 

grande período de estagnação econômica em toda a região. Na busca de soluções, o Governo 

do então Território do Amapá desenvolveu projetos de colonização, visando à implantação de 

                                                                                                                                                         
exatamente 12 horas em qualquer lugar do planeta. O Equinócio também marca o início de diferentes estações nos dois 
hemisférios do planeta, enquanto no Sul é primavera, no Norte começa o outono. 
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núcleos de povoamentos com pequenos/as agricultores/as, promovendo o estabelecimento da 

população e a dinamização da fronteira do Território. 

Desse processo, podemos observar ainda hoje que o estado possui uma grande 

quantidade de atividades de cultivos de lavouras de subsistência, associada à criação de gado 

e animais de pequeno porte, além da exploração dos bens florestais por meio do extrativismo, 

demonstrando que as iniciativas públicas fundiárias e agrícolas não conseguiram em anos, 

estimular o desenvolvimento com uma exploração sustentável da terra e dos recursos naturais. 

Desde 1943, com a criação dos Territórios Federais, o Poder Público visou ocupar a 

Amazônia, em especial, suas fronteiras, para garantir a soberania do território e a exploração 

de seus recursos naturais para o crescimento econômico do país. No Amapá esse processo foi 

realizado através da potencialidade mineral, inicialmente com a exploração do manganês 

descoberto na Serra do Navio no período de 1945, beneficiando a economia local com infra-

estruturas de apoio à mineração e com o aumento de emprego. 

A partir da década de 60 e 70, surgem no Estado os empreendimentos madeireiros 

promovendo o desenvolvimento da área portuária do município de Santana e o deslocamento 

da população para o entorno do porto. Instala-se o Distrito Industrial com novas empresas 

como a Texaco, Madecamp, Reicon e Silnave. No entanto, o modelo de desenvolvimento 

regional adotado ao longo desse período gerou grandes impactos sociais, políticos, 

econômicos e ecológicos, ainda hoje se pode falar que o Amapá é um estado isolado, aonde 

mecanismos modernos do desenvolvimento não chegam a esse pedaço do Brasil. 

Como anteriormente colocado, o fim dos governos militares e as transformações 

internacionais significaram em um período de mudanças, implicando em novas demandam e 

estratégias de desenvolvimento. 

A Constituição de 1988 e a criação do Estado do Amapá possibilitam uma maior 

autonomia política e econômica, necessitando um processo de planejamento social, político e 

econômico para sua ocupação. A década de 80, por sua vez, é marcada pela mudança das 

relações sociais na produção, pela organização urbana e pela organização político-

adminstrativa. 

Em 1987 são criados os municípios de Ferreira Gomes, Laranjal do Jari, Santana e 

Tartarugalzinho, e em 1992 os municípios de Cutias, Itaubal, Pedra Branca do Amaparí, Porto 

Grande, Pracuúba e Serra do Navio. 
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Imagem 06 - Divisão Municipal do Estado do Amapá. 

Fonte: http://www.suframa.gov.br/publicacoes/interiorizando/amapa.pdf 
 

 

A década de 90 foi marcada pelo modelo sócio-ambiental enquanto alternativa de 

desenvolvimento, substituindo de certa forma, o modelo anterior. Essa nova visão surge da 

relação entre os movimentos ecologistas e os movimentos sociais tendo em vista os projetos 

locais e a aplicação de tecnologias adaptáveis regionalmente. 

O novo modelo tem como base conceitual a sustentabilidade, reunindo o equilíbrio 

entre o desenvolvimento econômico, ambiental e social, considerando as peculiaridades 

culturais, sociais e ambientais do Estado, propondo dentre outras medidas, o desenvolvimento 

e a comercialização dos recursos florestais por meio de manejo sustentável em beneficio das 

populações locais, substituindo assim as atividades agropecuárias por sistemas agroflorestais. 

Neste período criam-se as Reservas Extrativistas de Uso Sustentável–RESEXs, APA, 

dentre outras. Prioriza-se a demarcação das terras indígenas, incentivando ainda a 

organizações de associações e cooperativas sociais e econômicas, tendo o apoio de segmentos 

de cooperação internacional. O estabelecimento de cooperações internacionais, 
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principalmente com a França através da Guiana Francesa, visou à integração da economia 

brasileira, e do Amapá em especial, com os países vizinhos e com a União Européia. 

Em relação a sua população, segundo o Censo Demográfico do IBGE em 2000, a 

população do Amapá era de 480.000 habitantes. Desses, aproximadamente 90% encontravam-

se nos centros urbanos. Somente em Macapá e Santana possuiam juntas 75% da população 

estadual. Um outro motivo que incentivou o crescimento populacional urbano no Amapá foi a 

deficiência da política agrícola. Já na década de 60 o Estado vem apresentando uma 

aceleração no crescimento demográfico devido, principalmente, a instalação da ICOMI - 

Indústria e Comércio S/A, a implantação do Projeto Jari e também pela criação e implantação 

da Zona de Livre Comércio nos municípios de Macapá e Santana. 

Outro fator importante foi a implementação de diversas ações governamentais que 

teriam como objetivo promover o desenvolvimento da região amazônica. Uma ilustração 

desse crescimento populacional pode ser observada através da análise da imigração no Estado, 

ou seja, entre 1991 e 2000 a população de imigrante correspondia a 20,6% do total da 

população do estado, de acordo com o Censo do IBGE de 2000, apresentando um processo de 

urbanização maior que os outros estados da região Norte, causando prejuízos significativos 

nos serviços de atendimento às necessidades básicas da população como saneamento básico. 

De fato do total de 98.576 domicílios particulares permanentes, somente 50,75% 

utilizam o abastecimento de água proveniente da rede geral, ocasionando sérios riscos para a 

saúde das pessoas, dentre eles a ocorrência de doenças re-emergentes como a Dengue, a Febre 

Amarela e a Malária, relacionadas às condições sócio-econômicas e ambientais. Dessa forma, 

tais precariedades das condições de vida da população urbana juntamente com a estrutura 

física das casas nas áreas de ressacas favorecem o crescimento das favelas de palafitas, 

comparadas as grandes favelas das metrópoles brasileiras, caracterizadas pela exclusão social, 

a pobreza e a violência. 

Por outro lado, o Amapá possui um rico patrimônio natural, formado pela diversidade 

dos ecossistemas terrestres e aquáticos. Esse acervo natural oferece também um alto potencial 

para a exploração do turismo sustentável. A zona costeira do Estado é formada por um 

extenso litoral que resulta em um cenário fantástico, estendendo-se do Cabo Orange a foz do 

Rio Amazonas. Nesta região encontram-se o arquipélago do Bailique, muitas praias e 

extensas áreas de manguezais, contribuindo para a formação de uma grande variedade de 

peixes e crustáceos, sendo comum o desenvolvimento da pesca extrativa de subsistência. 

O grande polo de ecoturismo do Amapá é formado pelos municípios de Oiapoque, 

Pracuúba, Tartarugalzinho, Serra do Navio, Macapá, Mazagão e Laranjal do Jari, com seus 
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rios encachoeirados, corredeiras, locais para observação de pássaros e ninhais e o fenômeno 

da pororoca, termo indígena que significa destruidor. 

 

 
Imagem 07 - Cachoeira de Santo Antônio – Laranjal do Jarí – AP. 

Fonte. ABIH - Associação Brasileira da Indústria de Hotéis 
 

 

A pororoca precisa ser destacada porque é um fenômeno natural que ocorre nos rios 

que desembocam no estuário amazônico e que no Amapá acontece de maneira mais intensa 

no estuário do Araguari e nos rios e canais do arquipélago Bailique, nos meses de janeiro a 

maio, e nos meses de março e setembro. 

 
Imagem 08 - Fenômeno da Pororoca. 

Fonte: www.marinahotel.com.br/turismo.php 
 

Na pororoca, normalmente a água do Amazonas penetra mar adentro empurrando a 

água do mar por quilômetros. No entanto, sob certas condições a situação é invertida, ou seja, 
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no período das chuvas a água do mar se eleva consideravelmente devido ao 
grande volume de água despejado pela descarga dos rios da bacia 
amazônica. Durante a preamar, essa massa de água doce opõe-se a maré 
com grande resistência fazendo elevar o nível do rio até o ponto de ruptura 
de equilíbrio entre as duas massas d’água, ocasionando uma dilatação que 
propicia a onda de maré subir o rio, invertendo sua correnteza, favorecida 
pelos ventos, e causando grandes ruídos que são ouvidos a grande distância 
e intensa turbulência nas margens, baixios, bancos de areia e na lama 
depositadas no estuário (PROVAM, apud IBGE 2004). 

 

Dentre esses cenários de magnífica beleza está o Quilombo do Curiaú, formado por 

lagos e cerrados, localizado nas proximidades de Macapá, podendo-se chegar por lá até 

mesmo à pé, de bicicleta ou de ônibus. Assim começo a falar do meu grupo-pesquisador 

formado por negros e negras de muitas idades e moradores/as da Área de Proteção Ambiental 

da Comunidade do Quilombo do Curiaú, zona rural do município de Macapá, Estado do 

Amapá, região norte, marco zero da linha do equador, Amazônia Brasileira. 

A escolha desta comunidade acontece inicialmente pelas implicações desta 

comunidade na minha vida a partir da experiência no Museu Sacaca, pela minha trajetória no 

movimento negro e pelo meu pertencimento étnico-racial. A população do Curiaú é de origem 

negra, remanescente de quilombo, contendo características singulares e historicamente 

construídas. 

Para a pesquisa sobre museus, um fato importante que já destaquei anteriormente é 

ode que na comunidade existe um Museu construído por iniciativa governamental e que me 

parece não representar os interesses da comunidade. Além disso, foram favoráveis à escolha, 

a viabilidade logística e a proximidade com a capital. 

Assim, a opção pela Comunidade do Curiaú para o desenvolvimento da pesquisa, 

significou, de alguma forma, contribuir com o movimento popular, e mais especificamente 

com o movimento negro, com suas lutas e demandas, possibilitando o empoderamento desse 

grupo-pesquisador específico, através da produção de conceitos filosóficos e da reflexão sobre 

o Patrimônio Cultural do povo negro e sua contribuição na construção da sociedade 

brasileira. 

Quando comecei a levantar informações sobre quilombo e sobre o Curiaú, percebi que 

isso significava mergulhar num universo bastante amplo, profundo e cujos limites eu não 

alcançaria. Entendi que trabalhar com quilombos ou terra de preto implica, sobretudo, viver 

uma nova história ou reconstituir a história do povo brasileiro que nunca nos foi contada na 

escola nem em outros espaços de produção e reprodução social, mas que agora começo a 

experimentar. 
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Segundo os/as historiadores/as, o nome Curiaú se origina dos termos CRIA (de criar) e 

MÚ (de gado), convergindo o vocábulo para CRIA-UM e posteriormente, para Vila do 

Curiaú. A comunidade do Curiaú fica situada a 08 Km de Macapá, capital do Estado do 

Amapá e se lança no Amazonas através do Rio Curiaú. 

Essa região é composta por cinco comunidades: Curiaú de Dentro, Curiaú de Fora, Casa 

Grande, Curralinho e Mucambo, totalizando cerca de 1.500 pessoas remanescentes de 

escravos/as africanos/as, ligadas entre si, por laços de sangue, por afinidades e pela 

solidariedade, vivendo de desenvolvimentos alternativos de produção, como a agricultura de 

subsistência, o extrativismo vegetal e animal – caça, pesca, a panha do açaí e da bacaba8 e 

outros produtos florestais; e a criação de gado. 

 

                                                 
8 Expressão utilizada pelos povos da Amazônia ao se tratar de apanhar, ou seja, colher o fruto do açaí e da bacaba para 
produção do vinho, que junto com o peixe e com a farinha de mandioca formam a alimentação básica dessas comunidades.  
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Imagem 09 – Mapa de localização da área de estudo 

Fonte: CPAQ/IEPA e DGEO/SEMA, 2003 
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Imagem 10 - Mapa de localização da área de estudo. 

Fonte: CPAQ/IEPA e DGEO/SEMA, 2003 
 

O povo negro chegou ao Amapá no começo da ocupação da região, no século XVIII, 

no ano de 1751, através de famílias provenientes do Rio de Janeiro, Pernambuco, Bahia e 

Maranhão, vindo como escravos/as para povoar Macapá. Outros ainda vieram importados da 
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Guiné Portuguesa e trabalhavam na cultura do arroz. No entanto, o maior contingente veio a 

partir de 1765 para a construção da Fortaleza de São José de Macapá, no governo do Grão-

Pará, que mantinha aproximadamente 177 negros/as escravos/as trabalhando no forte. 

Muitos desses/as negros/as escravos/as morreram de doenças como sarampo e malária, 

ou ainda por acidente de trabalho. Outros/as fugiram através do Lago do Curiaú. Segundo 

Salles (1988), em 1788 já havia em Macapá cerca de 750 escravos/as fugidos/as da Guian 

Francesa e Grão Pará. Porém, em 1848, com a abolição da escravatura nas colônias francesas, 

as fugas de negros/as do Grão Pará se intensificaram, principalmente depois da Cabanagem. 

Em 1862, quando a população de Macapá era de 2.780 habitantes, os/as negros/as escravos/as 

somavam 722, cerca de 25% da população da capital.9  

Em 1992, um decreto do Governo do Estado criou a APA - Área de Proteção 

Ambiental - do Curiaú, abrangendo uma área geográfica de 23 mil hectares, constituída de 

ecossistemas de florestas, campos de várzeas e cerrado. 

Para a comunidade, a conservação destes ecossistemas, assim como suas tradições, 

festas, danças e crenças religiosas, é uma questão de sobrevivência diante da pressão do 

processo sócio-cultural e econômico da atualidade. A comemoração de datas religiosas possui 

um grande sincretismo religioso, com elementos profanos - como o batuque e o marabaixo10 - 

e religiosos - como as ladainhas em latim, a procissão e a folia - constituindo traços 

significativos da herança africana. 

 

 
Imagem 11 - Dança do Marabaixo. 

Fonte: programacafecomnoticia.zip.net/.../marabaixo.jpg 

                                                 
9 Até esse momento, não possuo informações mais precisas sobre a constituição da população negra no Amapá durante o 
período de 1862 a 1992, datas citadas, ou seja, se essa população é descendente desses fugitivos, se houve ainda outros casos, 
etc.  
10 Expressões culturais tradicionais do Estado do Amapá, de origem africana, caracterizadas pelos cantos, dança e 
religiosidade, ao ritmo de tambores rústicos. 
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Imagem 12 - Instrumentos de percussão usados no batuque e marabaixo. 

Foto: Johnny Sena 
Fonte: www.geocities.com/.../Hall/7530/beira_rio.htm 

 

No dia 13 de agosto de 1998 é publicado em Diário Oficial da União o 

reconhecimento da Comunidade Remanescente de Quilombo de Curiaú. A partir de então 

muita mudança vem acontecendo na comunidade as quais pude observar na pesquisa de 

campo. 

A associação de moradores está mais atuante e com ela também a associação de 

mulheres e outras organizações comunitárias que foram fundamentais na mobilização para o 

desenvolvimento da pesquisa. Houve também uma melhora significativa nas estruturas físicas 

da comunidade. No entanto, o museu transformou-se em centro cultural devido à falta de 

profissionais para atuarem nas atividades específicas, além da pressão das políticas de 

desenvolvimento do turismo. 

Quando falou de cultura quilombola, no I Seminário Comunidades Quilombolas e 

Preservação Cultural, a antropóloga Rosa Acevedo (apud O’DWER e SILVA, 2000), da 

Universidade Federal do Pará, destacou que para entender o que é cultura quilombola, é 

necessário primeiramente, saber que ela representa inúmeras práticas. Práticas de cultivo, de 

rezas, de orações, e outras, como de trabalhar a terra, o compadrio, as relações de parentesco. 

Por isso se torna bastante complexo para os quilombolas identificar essas práticas sociais 

cotidianas como práticas culturais. Mas na medida em que o quilombo reconhece seus fazeres 

e saberes cotidianos enquanto elemento constitutivo do seu universo e patrimônio cultural, 

emerge daí um profundo sentimento de auto-valorização da mesma. 

Assim, entende-se que a cultura quilombola é heterogênea e realiza-se em contextos e 

dimensões culturais diferentes; além de que também apresenta necessidade de atualização, de 
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ser vivenciada e, portanto, não é um fato estático, mas dinâmico e diverso. Por isso os 

elementos culturais do Curiaú não são os mesmos de outra comunidade quilombola brasileira 

ou da mesma região Amazônica. 

 

As comunidades do interior da Amazônia foram criando ao longo do tempo 
formas de enfrentar as realidades geográficas e climáticas, o que envolve 
maneira de lidar com os imensos rios(...) de sobreviver na floresta densa, 
enfrentar chuvas, calor e umidade, extraindo da natureza seu próprio 
sustento, alimento e bebida. A necessidade de sobrevivência levou os 
diversos grupos da região a inventar uma diversidade de formas de lidar 
com as condições impostas. Ou seja, assim como suas concepções, também 
suas formas de respostas às condições dadas, que não são homogêneas. 
(AMARAL, 2005; p.191) 

 

No Curiaú, como em todos os quilombos, a base cultural encontra-se intimamente 

ligada à terra. A área do Curiaú é favorável à criação de gado e desta atividade emerge uma 

diversidade de elementos culturais próprios da comunidade. Como criadora de gado bubalino 

e bovino, em seus festejos o gado tem um significado especial. Nas festas do Batuque, pelo 

menos cinco bois são sacrificados para dar o de comer aos/as convidados/as. 

A atividade agropecuária está relacionada à história do lugar, porque, como muitos 

contam, a comunidade surgiu da procura de alguns vaqueiros por terras favoráveis a 

criadouros, então a história do Curiaú é perpassada pela relação com o gado, por essas pessoas 

possuírem uma criação, pelo cotidiano de mudar o gado de um lado para o outro conforme as 

chuvas e as pastagens, pelo fato das pessoas darem nome de gente ao gado. 

 

 
Imagem 13 - Búfalos pastando no Rio Curiaú em tempo de seca 

Fonte: www.flickr.com/photos/raonim2/1593964342/ 
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No Curiaú, o contar histórias tem sido uma questão importante da dinâmica cultural e 

da recuperação da cultura negra ancestral e também atual, e priorizar essas falas é recolocá-las 

num lugar privilegiado dentro dos processos pedagógicos. Negros e negras do Curiaú contam 

muitas histórias e essa tradição oral não está nos livros das escolas e dos museus. No entanto, 

por meio dessa oralidade reafirmam-se valores importantes da subjetividade negra, a história 

da resistência, da religiosidade e dos santos, de pessoas e de antepassados/as. 

Essa tradição oral foi observada quando em minha pesquisa de campo, o grupo-

pesquisador contou, através de histórias e causos, o processo de organização das festas e dos 

elementos que fazem parte dessa construção simbólica. Na Festa do Batuque, não só o gado se 

destaca, mas também a maniva11, que é a folha usada para fazer a maniçoba, comida típica da 

região norte e de origem africana. A maniva é homenageada através da historia contada pelo 

ladrão. Na história, Dona Maria cava o buraco para colocar a semente da maniva na terra. 

O Quilombo do Curiaú configura-se, pois, num conjunto de ações em que a 

comunidade procura a preservação da sua cultura quilombola, que aparece como uma 

constelação de práticas e de ações políticas na busca pela sua autodeterminação e 

emancipação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11 Maniva é uma das denominações da mandioca na região. A folha da planta também recebe esse nome, sendo utilizada no 
preparo da maniçoba, prato típico da Região Norte e de origem africana, indispensável nas festas do Curiaú. Extremamente 
venenosa, a maniva é cozida, normalmente no fogo a lenha ou em fogueiras no quintal da casa, durante sete dias e sete noites 
para que possa ser consumida, misturando então aos mesmos temperos usados na feijoada. 
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CAPITULO III – SOCIOPOETIZANDO O MUSEU E MUSEALIZANDO A VIDA: 

PERCURSO METODOLÓGICO  

 
Imagem 14 - Cotidiano do Quilombo do Curiaú. Amapá. 1991: Menino toma banho no Curiaú. 

Fotos: Paulo Amorim 
Fonte: www.picturapixel.com/blog/?s=rogerio+reis... 

 
Nesta terra de seres 
Comunidades, tantos animais como vegetais 
Seguem rumos vitais 
Onde estamos? 
O que somos? 
Para que servimos? 
Eles clamam 
Poucos não ouvem 
Nosso espaço sendo analisado em papéis 
Tomam corpo, vingam, projetam - se 
Nesta terra de ninguém 
Eu passo muito mal 
Amém! 
Quando se tem um pedaço nada se pode fazer 
Pois chega o capital sem me deixar colher 
Se impondo pela força 
Nada me faz temer 
Os dias vão passando e eu a morrer 
Mas não precisa me enganar 
Porque não vou chorar 
E você verá o que acontecerá 
Pois com a dor vem o exalar da flor 
E vibramos pra sua graça se orientar 
No agora desse escuro 
Salto e me seguro 
O sol ainda não clareou 
Quando aurora despertar 
Só restos sumirão 
Despoluindo o meu lugar 
Plantações irão vingar 
Os meninos comerão 
A terra fertilizará 
Vida sorrirá 
Daremos graças e haverá dádivas no meu lugar. 
 
NALDO MARANHÃO E ANTÔNIO MESSIAS 
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CAPITULO III - SOCIOPOETIZANDO O MUSEU E MUSEALIZANDO A VIDA: 

PERCURSO METODOLÓGICO  

 

 

O museu, enquanto aparelho cultural representa um espaço importante na discussão 

não somente dos conflitos entre classes, mas também os étnicos/raciais que estruturam de 

forma considerável as desigualdades sócio-econômicas e culturais, especificamente no 

contexto brasileiro. 

Canclini (1983) recorrendo a Bourdieu – coloca que as diferentes ações pedagógicas 

de formação social colaboram harmoniosamente para a reprodução de um capital cultural que 

se imagina como propriedade comum. No entanto, esse capital cultural ou patrimônio cultural 

não pertence realmente a todos/as, mas àqueles/as que dispõem dos meios para apropriar-se 

deles. 

Ainda quando trabalhava no Museu Sacaca, percebi que a participação das 

comunidades no planejamento pedagógico e museológico permitiu refletirmos coletivamente, 

técnicos/as e população, sobre o papel do museu para a sociedade e como aquela instituição 

poderia colaborar efetivamente para a produção cultural do Estado. 

A exposição museográfica, nesse caso específico, foi o resultado de um trabalho 

integrado de apropriação e reapropriação do patrimônio cultural regional. A proposta era que 

a população se reconhecesse no museu, nas exposições e nas atividades realizadas, no entanto, 

não foi o suficiente para evitar que um outro projeto político-administrativo do novo governo, 

interrompesse o trabalho desenvolvido até aquele momento. O mesmo aconteceria com o 

Museu do Curiaú, embora a concepção museológica fosse distinta. 

Comecei então a me perguntar qual seria o significado da instituição na vida daquelas 

pessoas, pois me parecia algo muito distante das concepções de museu instituídas por nós 

técnicos/as do museu. Na verdade, não houve manifestação popular alguma em relação ao 

rompimento das atividades no Museu Sacaca e ao abandono em que este se encontra, e isso 

pelo fato de talvez o museu permanecer de alguma forma, distante do cotidiano das 

comunidades. 

Neste sentido, o presente estudo se concentra nas possibilidades de produção de 

conceitos da população sobre o museu, que é parte significativa da produção cultural e do 

processo museal, criando novas possibilidades de análise a partir do sujeito e do seu 
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conhecimento de si mesmo e do mundo. Esse grupo-pesquisador é potencializado enquanto 

criadores de conceitos filosóficos, através dos dispositivos das oficinas sociopoéticas, e toda 

sua produção, coletiva e individual é parte fundamental do resultado da pesquisa. 

 

Os conceitos não esperam inteiramente feitos, como corpos celestes. Não há 
céu para os conceitos. Eles devem ser inventados, fabricados, ou antes, 
criados, e não seriam nada sem a assinatura daqueles que os criam. 
(DELEUZE e GUATTARI, 1992; p.10). 

 

O que é museu? Penso que precisamos devolver essa pergunta para a comunidade 

quilombola, por entender que esta mantém e recria uma série de elementos culturais, sociais e 

subjetivos que constituem o cerne de sua comunidade que por sua vez desenvolve idéias, 

símbolos, crenças importantes para se reconhecer e entender a história e o atual contexto 

social e político da população negra e da população brasileira. 

O método de investigação sociopoético12 possibilita a descoberta de conceitos que as 

pessoas produzem a partir de um tema gerador, mediante linguagens corporais, e tendo como 

base cinco princípios: 

 

A importância do Corpo como fonte de conhecimento; A importância das 
culturas dominadas e de resistência, das categorias e dos conceitos que elas 
produzem; O papel dos sujeitos pesquisadores como co-responsáveis pelos 
conhecimentos produzidos, co-pesquisadores; O papel a criatividade de tipo 
artístico no aprender, no conhecer e no pesquisar; A importância do sentido 

                                                 
12 Para saber mais sobre o Método Sociopoético pode-se consultar a Revista eletrônica no endereço 
www.entrelugares.ufc.br ou ainda nas referências bibliográficas: 
ADAD, S. J. H. C. A filosofia sociopoética dos educadores sociais de rua, em Terezina/PI. In: Entre Tantos: Diversidade 
na pesquisa educacional (Org.) José Gerardo Vasconcelos. Coleção Diálogos Intempestivos, 23. Fortaleza: Editora UFC, 
2006.  
ADAD, S. J.H.C.; PETIT, S.H. Idéias sobre confetos e o diferencial da sociopoética. Trabalho digitado. Fortaleza, 2007. 
AZEVEDO, C. M. M. Onda negra medo branco. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1997. 
BAREMBLITT, Gregório. Introdução a esquizoanálise.  In: Coleção Esquizoanálise e esquizodrama. Belo Horizonte: 
Biblioteca do instituto Félix Guatarri, 1998. 
BARROS, R.M. Negros do Trilho e as Perspectivas Educacionais. Dissertação de Mestrado. Fortaleza. Faculdade de 
Educação, Universidade Federal do Ceará, 1995. 
DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. Mil Platôs: capitalismo e esquizofrenia. v 1. Rio de janeiro: Editora 34, 1997. 
 ______. Mil Platôs: capitalismo e esquizofrenia. v 4. Rio de janeiro: Editora 34, 1997. 
FLEURI, Reinaldo Matias; GAUTHIER, Jacques e GRANDO Beleni Salete (org). Uma Pesquisa Sociopoética: o índio, o 
negro e o branco no imaginário de pesquisadores da área de educação. Florianópolis: UFSC/NUP/CED/, 2001. 
 FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido. 17a ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1997. 
GAUTHIER, Jacques. Sociopoética: encontro entre arte, ciência e democracia na pesquisa em ciências humanas, 
enfermagem e educação. Rio de Janeiro: Editora Escola Ana Nery/ UFRJ, 1999. 
 ______. O que é pesquisar: entre Deleuze-Guattari e o candomblé, pensando mito, ciência, arte e cultura de resistência. 
In: Educação & Sociedade, ano XX, N˚ 69, 1999. 
PETIT, Sandra Haydeè. Sociopoética: potencializando a dimensão poiética da pesquisa. In: MATOS, Kelma Socorro 
Lopes de; VASCONCELOS, José Gerardo (organizadores): Registros de pesquisa na educação. Fortaleza: LCR – UFC, 
2002. 
______. Dos Produtos Paralelos de uma Pesquisa. Revista do Departamento de Psicologia - UFF, v. 13, n. 1, p.125-144, 
2001. 
 



 

 

92 

 

espiritual, humano, das formas e dos conteúdos no processo de construção 
de saberes (GAUTHIER, 1999; p.11). 

 

Esse método de pesquisa coletiva parte de uma multirreferencialidade de fontes e 

inspirações teóricas. Dentre estas, destaco o círculo de cultura enquanto mecanismo de 

construção coletiva do conhecimento, inspirado na proposta da Pedagogia do Oprimido de 

Paulo Freire (1974). Freire propõe a constituição de um grupo pesquisador formado por 

especialistas e pessoas comuns que, juntos, investigam um tema gerador. 

 
Imagem 15 - Grupo-pesquisador da Comunidade Quilombo do Curiaú. 

Foto: Zanandra Ramos 
 

Na Sociopoética, a pesquisa também utiliza o dispositivo13 do grupo-pesquisador. 

Os/as pesquisadores/as oficiais se transformam em facilitadores/as e convidam o público-

sujeito a se tornar co-pesquisadores de um tema gerador, mediante negociação conjunta. Os/as 

co-pesquisadores/as participam, com poder de decisão compartilhado, de todo o processo de 

pesquisa, inclusive da análise dos dados e da socialização da investigação. 

A Sociopoética se refere à multireferencialidade de fontes de conhecimento não 

apenas racionais e da multiplicidade de sentidos e significados (PETIT e SOARES, 2002; 

p.01), inspiradas pela Análise Institucional, a Esquizo-Análise, o Teatro do Oprimido de 

                                                 
13 Conceito criado por Michel Foucault, mas que na sociopoética se refere a todo tipo de montagem temporal ou espacial que 
propicia naturalmente ou de maneira propositada o surgimento do novo, do heterogêneo, e/ou singular. Na pesquisa 
sociopoética as técnicas utilizadas são consideradas dispositivos no sentido que se espera que façam emergir não ditos e/ou 
elementos novos, dimensões pouco aparentes. 
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Augusto Boal e a Escuta Mitopoética de René Barbier. Assim, permite compreender os 

elementos culturais, sociais, espirituais e a relação que a Comunidade do Quilombo da APA 

do Curiaú estabelece com o meio ambiente, com as heranças culturais da ancestralidade 

africana e da religiosidade que perpassam o cotidiano dessa localidade. 

A pesquisa sociopoética desenvolve-se através de alguns procedimentos básicos: Após 

a negociação do tema gerador da pesquisa com o grupo-pesquisador convidado, que em geral 

é formado de 6 a 20 pessoas, inicia-se um ciclo de 5 a 9 oficinas de produção/análise dos 

dados referentes ao tema gerador. 

A produção de dados acontece numa linguagem simbólica e criativa que permite 

ultrapassar os limites do consciente, emergindo a intuição e outros referenciais não somente 

racionais do grupo de co-pesquisadores/as. Citando o veredito nietzscheano, Deleuze e 

Guattari (1992), comentam que nada você conhecerá por conceitos se não os tiver de início 

construído numa intuição que lhe é própria. 

Dessa forma, o método sociopoético possibilita o descobrimento de faces não visíveis 

da realidade e do imaginário do grupo. A utilização de mais de uma fonte corporal favorece o 

estranhamento no grupo, incentivando a criação de conceitos por meio de sentidos muitas 

vezes esquecidos em pesquisas convencionais. 

 

Não se pode objetar que a criação se diz antes do sensível e das artes, já que 
a arte faz existir entidades espirituais, e já que conceitos filosóficos são 
também “sensibilia”. Para falar a verdade, as ciências, as artes, as filosofias 
são igualmente criadoras, mesmo se compete à filosofia criar conceitos no 
sentido restrito. (DELEUZE e GUATTARI, 1992; p.10) 

 

Após cada técnica desenvolvida, os/as co-pesquisadores/as realizam a análise de sua 

produção, seguida da análise do conjunto das produções. Posteriormente, os/as 

pesquisadores/as oficiais elaboram as suas análises sistematizadas de todo o material 

produzido pelos/as co-pesquisadores/as, começando pela produção plástica e continuando 

com os registros escritos/transcritos do que foi associado oralmente ao tema gerador. O 

objetivo é descobrir quais as linhas de pensamento e devaneios que percorrem o grupo, na sua 

heterogeneidade e polifonia de sentidos, destacando os confetos produzidos. 

Termina-se confrontando esses achados com as visões do grupo-pesquisador, durante 

uma oficina de contra-análise, onde o/a pesquisadore/a oficial apresenta ao grupo-pesquisador 

suas análises dos dados produzidos a fim de serem avaliadas pelo grupo. Conclui-se a 

pesquisa com a socialização na qual se procura uma forma conjunta de socializar todos os 

achados para o restante do público-alvo, ou seja, para a comunidade em geral. 
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Na minha pesquisa, esses dois últimos momentos não se realizaram devido o tempo e 

a distância que me separa da análise dos dados, a elaboração da dissertação, a defesa da 

dissertação e o retorno à Macapá. Nesse sentido, é importante colocar que para não prejudicar 

o processo participativo do método, farei a contra-análise e a socialização após a 

apresentação da dissertação para a banca de defesa do mestrado Posteriormente estarei 

retornando ao Amapá a fim de concluir essas duas etapas, considerando o compromisso 

assumido junto ao grupo-pesquisador e a comunidade do Curiaú. 

 

 

3.1 – As Oficinas de Produção de Dados 

 

 

Cheguei em Macapá no dia 08 de março. A cidade estava em festa pelo dia 

internacional da Mulher. Acontecia um show na Fortaleza de São José, um forte que fica na 

beira-rio. E era isso: Rio, cheiro de rio e chuva, o sabor de camarão no bafo outra vez, som de 

soulk14 e marabaixo vindo do Forte. Muita gente. Gente diferente: Negras, índias, caboclas, 

sorrisos fáceis, corpos dançantes e suados. Era isso mesmo: Voltei a Macapá. 

 

 
Imagem 16 - Fortaleza de São José de Macapá. 

Fonte: http://clivercampos.zip.net/arch2008-02-03_2008-02-09.htm 
 

Pensei como seria estar de volta, reencontrar os/as amigos/as após um período longe 

morando no Ceará. Olhava tudo em volta com atenção, mistura de medo, ansiedade, saudade, 

                                                 
14 O Soulk é um ritmo afro-caribenho, que chega ao Amapá através da influência da fronteira com a Guiana francesa onde pé 
dançada pela população negra local. 
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felicidade, tristeza. Como começar a mobilização, quem procurar? O tempo é pouco para 

tantas coisas a fazer... 

Dia seguinte foi o passeio no Curiaú. Estava lindo! A paisagem era de muito verde, 

pois era inverno, tempo de cheia dos rios. O rio Curiaú estava cheio. A lentidão das canoas 

atravessando o rio, crianças tomando banho. Cheiro de peixe frito, da caldeirada. 

 

 
Imagem 17 - Vila do Curiaú. 

Fonte: http://www.arteemfoco.fot.br/saviokzam/thumbensaio.htm 
 

Visitei o Museu do Curiaú, mas não havia nenhuma exposição. Algumas fotografias 

de uma oficina de tranças que aconteceu na comunidade estavam na parede. Folders em 

francês sobre atrações turísticas do Amapá. O prédio tem forma de pirâmide em madeira e 

mais ao fundo uma grande maloca para apresentações culturais. Na verdade parecia uma nave 

espacial, um foguete de madeira e telha de barro. 

 



 

 

96 

 

 
Imagem 18 - Antigo Museu do Curiaú, atualmente Centro Cultural. 

Fonte: www.brasilyane.com/actualites_amapa.html 
 

Alzira, minha amiga me acompanhou, sugeriu que fóssemos na casa da Meirinha, uma 

das lideranças da comunidade. Na casa de Meirinha consegui alguns contatos de pessoas que 

poderiam me ajudar no trabalho de pesquisa. Enquanto estávamos lá, chegou a farinha 

quentinha, vinda direto da casa da farinha. Os carros também começavam a surgir e estacionar 

na frente da casa. Vinham de Macapá para comprar açaí batido na hora e a farinha torrada. 

Não saberia descrever aqui o sabor e o cheiro que a farinha o açaí do Curiaú possuem. 

Indescritível! Também levei açaí e farinha para casa. Senti-me tão perto e tão distante daquela 

gente. Foi crescendo um frio na barriga, um nó na garganta. O sol se pondo no rio. Ao longe 

avistavam-se os búfalos dentro do rio e as crianças pretas nas canoas. O céu já era todo 

alaranjado e uma bola branca enorme já apontava no céu, era a lua pedindo licença pra 

também participar do cenário. Coisas do Curiaú. 
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Imagem 19 - Por do sol no balneário do Curiaú. 
Fonte: www.marinahotel.com.br/turismo.php 

 

Nas semanas seguintes, entrei em contado com as organizações que poderiam facilitar 

minha pesquisa. Procurei o Coruja, José Araújo da Paixão, presidente do Conselho das 

Comunidades Afrodescendestes do Amapá – CCADA. Dois anos antes eu tivera tido minhas 

primeiras conversas com ele sobre a possibilidade de trabalhar com museus em comunidades 

negras. Meus primeiros incentivos para realizar a pesquisa no Curiaú vieram do Coruja. Foi 

um dos responsáveis pela criação desses meus caminhos. 

O Coruja colocou o Conselho à minha disposição e liberou a Zana para ajudar-me na 

viabilização da pesquisa. Zana é funcionária do Conselho e minha amiga desde que trabalhei 

no IEPA, anos atrás, com atividades pedagógicas junto às comunidades interioranas da Zona 

Costeira, um projeto do Gerenciamento Costeiro. Zana e Coruja mobilizaram as primeiras 

reuniões com as lideranças comunitárias, representantes de organizações comunitárias do 

Curiaú e a Diretora da Escola. 

Em uma primeira reunião apresentei o projeto de pesquisa somente para essas 

lideranças na sede do Conselho, situada no bairro do Laguinho, o bairro negro de Macapá. 

Marcamos uma outra reunião para mostrar a proposta à comunidade. Preparei-me então para 

defender o tema gerador. Tive receio de que a temática não fosse de interesse da comunidade, 

mas precisava formar o grupo-pesquisador, caso contrário a pesquisa não poderia acontecer 

através do Método Sociopoético. 

A reunião aconteceu na escola do Curiaú. Foram poucas pessoas, porém, para minha 

surpresa, o tema causava muita discussão devido o museu que já havia na comunidade. Tive 
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que falar que não teria poder para uma intervenção no museu, mas que através da pesquisa 

poderíamos refletir sobre o mesmo. 

Descobri que não era mais um museu o prédio que visitei anteriormente, mas um 

centro de cultura, pois não haveria pessoas capacitadas para trabalhar naquele espaço como 

museu. Interessante é que em todo o Estado, existem somente duas pessoas museólogas: uma 

delas leciona na Universidade Federal do Amapá, a outra estava naquele momento 

desempregada, era uma amiga minha ainda do tempo que trabalhei no Museu Sacaca. 

Após essa reunião decidimos por realizar as oficinas no período de 03 a 07 de abril, na 

Escola. O grupo-pesquisador seria formado por cinco pessoas da escola: professores/as, 

alunos/as e funcionários/as; duas pessoas do grupo de jovens da Comunidade, quatro pessoas 

da Associação de Mulheres, uma do Conselho Gestor do Quilombo do Rio Curiaú, quatro 

pessoas da Associação dos Moradores. Cada representante ficaria responsável por convidar e 

mobilizar as pessoas de suas organizações. 

Dois dias úteis antes do início das oficinas, foi feito o contato por telefone com cada 

representante e demais pessoas presentes nas reuniões anteriores e confirmada a presença das 

pessoas. 

Rebeca, minha amiga e estudante do Mestrado em Educação da UFC, veio para me 

auxiliar na pesquisa a pedido de minha orientadora, que a princípio viria, mas por motivos 

pessoais ficou impossibilitada. Fiquei mais segura e feliz com a chegada de Rebeca, trouxe-

me noticias das minhas filhas que tinham ficado em Fortaleza. Trouxe também noticias da 

nossa orientadora. 

Discutimos passo a passo todas as oficinas, as técnicas a serem desenvolvidas; Rebeca 

e eu, em Macapá, a minha orientadora Sandra em Fortaleza, telefones, internet, e-mails... 

Tudo pronto! Mas minha intuição não me deixava tranqüila. Faltaria alguma coisa, mas o 

quê? Material comprado, local preparado, transporte, lanches, equipamentos... Chegou o Dia 

04 de abril, terça-feira, uma hora e meia após a hora marcada e somente cinco pessoas 

presentes. Era isso: Faltaria o grupo-pesquisador. 

Angústia, tristeza, desespero e decepção. 

Adiada o início da primeira atividade e remarcada para às 16:00 horas do dia seguinte. 

Rebeca e eu fomos para a casa da Alzira que fica em um bairro perto do Curiaú. Dona Maria, 

mãe de Alzira, chamou a irmã Rita e outras irmãs de religião. Elas fizeram um círculo de 

oração e rogaram para que a pesquisa fosse realizada com sucesso no dia no seguinte. Pediam 

em oração para que as pessoas do grupo-pesquisador comparecessem. 

Conforto, cuidado, fé, reza e colo de mãe. 
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Dia 05 de abril, logo pela manhã, Zana, Rebeca e eu partimos para o Curiaú para uma 

nova mobilização. Fomos para a escola, conversamos com a professora Richene e a Diretora 

Rosa. Macapá é assim, a gente sempre conhece alguém nos lugares em que vamos. Richene, 

professora da escola também era uma amiga antiga e quis muito ajudar-me naquele momento. 

Fizemos uma nova lista de alunos/as que poderiam participar. Pensamos em pessoas que 

morassem perto da escola e que estudassem a tarde. Combinamos de ir para a escola antes das 

16:00 horas para conversarmos e convidarmos esses/as alunos/as. 

Saímos da escola e fomos procurar as pessoas das organizações comunitárias. Falamos 

com muitas pessoas, algumas visitamos e outras conseguimos entrar em contato por telefone. 

À tarde retornamos para a escola, falamos com os/as alunos/as e finalmente, na hora e local 

marcados para iniciar as atividades, para nosso alívio, compareceram 17 pessoas que 

participaram de todas as oficinas de produção de dados referente à questão norteadora do 

projeto de pesquisa: Quais os conceitos de Museu que os sujeitos produzem na Comunidade 

Quilombola do Curiaú? 

Escolhi trabalhar com três técnicas, explorando o sentido do tato, do paladar e do 

olfato, utilizando produção artística e escrita. Todas as oficinas iniciaram com um momento 

de relaxamento preparando o grupo-pesquisador para as atividades de produção. 

A escolha em explorar o olfato, o paladar e o tato para a produção de conceitos 

filosóficos teve como proposta trabalhar com os sentidos, uma vez que penso trazerem nossas 

lembranças e memórias, mas que muitas vezes não lhes damos a devida atenção. Quando 

penso em Curiaú sinto logo o cheiro e o sabor do peixe frito, da maniçoba, da farinha torrada 

e do açaí batido na hora. Cheiro do gado, de mato, de pasto, de rio, de banho de rio, a água do 

rio na pele. O cheiro de terra molhada de chuva, a sensação de andar descalço na terra. 

Reconheço assim o lugar Curiaú. 

O som e o ritmo do batuque emergem também neste sentido. Falar de Curiaú é 

imediatamente redesenhar na imaginação as festas de batuque, o som dos tambores e 

atabaques, os corpos suados de negros e negras dançando e novamente o cheiro e o sabor da 

gengibirra15. De certa forma, são essas sensações de toques, cheiros, sons, sabores e 

movimento que construo o meu conceito de Comunidade Quilombola. 

Portanto, as escolhas das técnicas partiram de minhas implicações com a comunidade, 

da forma como a percebo. Normalmente o planejamento dessas técnicas é realizado de forma 

criativa e inovadora, possibilitando o estranhamento ao grupo-pesquisador em qualquer que 

                                                 
15 Gengibirra é uma bebida fermentada produzida pela população negra  que tem como componentes cachaça e gengibre e é 
distribuída nas festas de batuque e marabaixo das comunidades negras do Amapá. 



 

 

100 

 

seja a situação espaço-temporal, pois a proposta das oficinas é permitir o surgimento de 

conceitos não instituídos. Na pesquisa sociopoética as pessoas não são pesquisadas, são 

pesquisadores/as, ou seja, não são meros objetos de pesquisa. Para o método é ainda 

interessante a análise de novos conceitos descobertos por meio das produções do grupo-

pesquisador, confrontando esses novos conceitos com conceitos já instituídos. 

Iniciei com a técnica do olfato e, durante essa oficina, as atividades foram mais 

individuais, pois ainda não havia entrosamento necessário entre as pessoas do grupo para 

atividades que explorassem o toque, o corpo e a percepção do/a outro/a. Para que o grupo 

ficasse a vontade e fosse interagindo, fui introduzindo aos poucos atividades que explorassem 

o toque e o corpo, preparando o grupo para a técnica final, ou seja, a técnica do tato através da 

produção de esculturas. 

Cada técnica foi fotografada e gravada para que tais registros também possam servir 

de material de análise, já que em alguns momentos o grupo-pesquisador não registrava através 

da escrita suas impressões e produções. É importante destacar que a cada atividade 

desenvolvida, incluindo os relaxamentos, o grupo-pesquisador expressou suas impressões 

sobre o momento através do diário itinerante16, a avaliação com sanfona17 ou mediante 

gravação oral18. 

 

 
Imagem 20 - Diário de bordo: Recurso utilizado para registros de impressões 

                                                 
16 Diário de Bordo ou Itinerante: Fica disponibilizado diariamente material (papel, caneta, lápis, lápis de cor, canetinhas 
coloridas, etc.) em um canto da sala onde as pessoas podem expressar livremente, através de desenhos ou da escrita, suas 
impressões e avaliações sobre as atividades. Esse material é recolhido diariamente e utilizado para avaliação do processo. 
17 Sanfona: Passa-se uma sanfona feita em papel para os/as participantes que escreverão sua avaliação sobre as atividades 
realizadas. No dia seguinte, antes de começar as atividades, as sanfonas são lidas coletivamente e discutidas pelo grupo. 
18Avaliação Oral Gravada: orienta-se o grupo-pesquisador a dizer sua avaliação sobre as atividades realizadas no dia e suas 
impressões e as mesmas são gravadas. No dia seguinte escutam-se e discutem-se tais avaliações e impressões. 
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do grupo-pesquisador. 
Fotos: Elane Carneiro de Albuquerque 

 

 

 

3.1.1 - Oficina - Cheiros e batuques do Museu 

 

 

A primeira oficina foi realizada no dia 05 de abril, numa quarta-feira. Iniciamos o dia 

falando sobre a proposta da pesquisa e das oficinas. Em seguida, orientei uma dinâmica de 

apresentação do grupo que foi dividido em duplas e tiveram alguns minutos para conversarem 

sobre o que faziam, o que mais gostavam e o que não gostavam. Logo após, cada dupla se 

apresentou para o grupo, sendo que a pessoa falava imitando o seu colega. Também 

construímos coletivamente as regras de convivência para a semana de trabalho e as deixamos 

escritas em um cartaz que fixamos na sala para ficar bem visível. 

Após esse primeiro momento, demos início à técnica de produção de dados. Foi 

utilizada uma técnica que explora o sentido do olfato para produção de dados e conceitos. 

Utilizei a pergunta Como um museu seria se esse cheiro fosse um museu? Relacionava-se 

assim, os cheiros sentidos com o conceito de museu. Antes, propus um relaxamento, como 

descrevo a seguir. 

Para o relaxamento, utilizei música, dança e expressão corporal para concentrar o 

grupo-pesquisador para o desenvolvimento da técnica. Pedi para que as pessoas dançassem 

livremente, através de músicas instrumentais, que induzem menos e são mais estranhas para o 

grupo, solicitando que explorassem todo o espaço e o seu corpo. Depois, orientei para que 

também percebessem o espaço em plano baixo e médio, alternando, pois o plano alto é uma 

referência muito ocidental e já muito recorrente no nosso cotidiano, daí o interesse em 

experimentar os planos baixo e médio. Comecei com ritmos e tempos mais rápidos, para 

depois ir diminuindo até chegar numa sensação de relaxamento suave. 

O relaxamento é importante para diminuir o nível consciente e, nesse sentido, é 

preciso haver um momento mais introspectivo, ainda que o desgaste físico também possa ser 

uma forma de relaxamento. Sugerimos movimentos de alongamento direcionados e auto-

criados, com controle de respiração. No final, foram propiciados mais ou menos dois minutos 

de silêncio, solicitando-se que as pessoas procurassem um silêncio interno, com movimentos 

bem suaves até ficarem paradas. 
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Produzindo: Após o relaxamento pedi para o grupo sentar em círculo no chão. Os 

olhos de todos/as foram vendados com uma faixa de pano preto. Tinham papel e caneta para 

escreverem. Passei com um cheiro (cheiro 01) para que cada pessoa pudesse sentir e em 

seguida, tiravam as vendas e escreviam em fichas, com três cores diferentes, uma cor para 

cada cheiro - como o museu seria se esse cheiro fosse o museu?Pedi para que relacionassem o 

cheiro com o museu. Assim foram passados mais dois cheiros (cheiro 02 e cheiro 03) 

diferentes, repetindo-se a seqüência. 

Apreciação e Socialização: neste momento foram formados três subgrupos, cada um 

deles ficou com as fichas de uma cor correspondente a um dos cheiro e a produção individual 

dos pesquisadores. Os subgrupos construíram coletivamente um conto, considerando todas as 

produções individuais do momento anterior quando os cheiros foram passados para as 

pessoas. Em seguida, cada subgrupo socializou o conto para os demias, descrevendo como 

havia sido o processo de produção do conto, as dificuldades encontradas, as escolhas, 

metodologia, etc. 

Avaliação: A avaliação desse dia foi feita através da sanfona. 

 

 

3.1.2 - Oficina - Temperos do Batuque e Marabaixo 

 

 

Iniciamos esse dia lendo as sanfonas do dia anterior, ou seja, fazendo uma avaliação e 

as memórias do dia anterior. Em seguida, desenvolvemos a técnica prevista que teve como 

objetivo explorar o sentido do paladar na construção de conceitos de museu, utilizando o 

espaço das oficinas e o batuque e marabaixo como recurso de produção de dados. Antes 

efetivamos o seguinte relaxamento: 
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Imagem 21 - Relaxamento: Explorando o espaço. 
Foto: Zanandra Ramos 

 

O grupo-pesquisador ficou em pé em círculo e as pessoas tiveram os olhos vendados. 

Orientei que andassem livremente explorando o espaço com todos os sentidos que quisessem, 

inclusive ao encontrar uma outra pessoa do grupo. Após alguns minutos, solicitei para 

pararem onde estivessem e com os olhos ainda vendados, foram orientados para fazerem 

movimentos de alongamento e auto-massagem. Depois pedi para falarem das sensações 

sentidas com o exercício. 

 

 
Imagem 22 - Relaxamento: Auto-massagem corporal. 

Foto: Zanandra Ramos 
 

Produzindo: Para explorar o paladar na produção de dados utilizei uma brincadeira 

infantil: Corre-Cutia. As pessoas sentadas em círculo ficaram de cabeças baixas e mais uma 

pessoa ficou fora do círculo; essa pessoa fora do Círculo era a cutia. A cutia ficou andando 

em torno do círculo - onde as outras pessoas estavam de cabeça baixa e olhos fechados – ao 

som de uma música cantada por todos/as: corre cutia de noite e de dia debaixo da cama de 

sua tia... A cutia possuía um objeto que colocava escondido atrás de uma das pessoas da roda. 

Ao colocar o objeto falava para o grupo que já havia escondido o objeto. As pessoas então 

procuravam o objeto atrás delas e a que estivesse com o objeto corria para pegar a cutia que 

só podia correr em volta da roda em um só sentido por alguns segundo - determinados antes. 

Quando a cutia era pega pela pessoa, ela era encaminhada para experimentar quatro tipos de 

sabores que estavam dentro de vasilhas fechadas com os conteúdos não visíveis. Ao 

experimentar, de olhos vendados, o sabor dado em uma colher, a cutia tirava a faixa que a 

vendava e escrevia em uma ficha, suas impressões e sensações relacionando o sabor com o 

sub-tema como seria um museu se esse sabor fosse um museu? A cutia ficava então fora da 
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brincadeira sendo substituída pela pessoa que agora possuía o objeto, antes escondido e que 

pegara a cutia. A cutia também era orientada para não comentar os sabores com os/as 

outros/as participantes. Se a cutia não conseguia ser pega no tempo determinado não parava a 

brincadeira. Ela ainda saía da brincadeira para experimentar os sabores e assim 

sucessivamente. 

 

 
Imagem 23 - Produção de dados: 

Corre-Cutia. 
Fotos: Zanandra Ramos 

 

 
Imagem 24 - Produção de dados: 

Experimentando os sabores. 
Fotos: Zanandra Ramos 

 

Apreciação e socialização: Ao final da brincadeira, quando todas as pessoas já tinham 

experimentado os sabores, todas as fichas foram colocadas no chão no meio da sala. Foram 

então formadas duplas que tiveram que produzir ladrões19 - de marabaixo e batuque contendo 

todas as palavras e expressões contidas nas fichas expostas no chão, relacionando os ladrões 

com o museu. Os ladrões foram depois socializados para o grupo. 

Avaliação: Nesse dia a avaliação também foi feita através da técnica da sanfona. 

 

                                                 
19 Ladrões são as músicas cantadas durante as festas de marabaixo e batuque realizadas pelas comunidades negras do Amapá, 
normalmente falando de acontecimentos do cotidiano das comunidades. Na comunidade do Curiaú o batuque é mais 
praticado e acompanhado com instrumentos de percussão diferente dos que acompanham o marabaixo. 
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Imagem 25 e 26 - Apreciação da produção coletivamente. 

Fotos: Zanandra Ramos 
 

 
Imagem 27 - Produção dos ladrões em duplas. 

Fotos: Zanandra Ramos 

 
Imagem 28 - Ladrões produzidos. 

Fotos: Zanandra Ramos 
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3.1.3 - Oficina: Esculpindo o universo museal 

 

 

A última técnica pretendeu explorar o sentido do tato, utilizando a argila na produção 

plástica referente ao sub-tema gerador o que é o museu? Após a leitura e discussão das 

sanfonas começamos o relaxamento. 

Consistiu em uma massagem corporal em grupo, reconhecendo o seu corpo e o corpo 

do outro. Após formar subgrupos, pedi para que uma pessoa fosse deitada e massageada pelo 

restante do grupo dentro de um tempo determinado, alterando a pessoa a ser massageada pelo 

grupo até que todos/as fossem massageados/as. Após o relaxamento foi comentado o 

exercício. 

 

 
Imagem 29 - Relaxamento: Massagem em grupo. 

Foto: Zanandra Ramos 
 

Produzindo: Neste momento o grupo recebeu uma quantia de argila (barro) e pedi para 

que construísse coletivamente O que é um museu para você? através de uma escultura 

coletiva. Também solicitei que ao final o grupo colocasse em um papel um nome para a sua 

escultura e o significado dessa escolha, ou seja, da escultura e do que eles sentiram ao 

fazerem a atividade, suas dificuldades, o que mais chamou a atenção, dentre outras coisas. 
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Imagem 30 - Produção: Construindo esculturas em grupo. 

Foto: Zanandra Ramos 
 

Apreciação e socialização: Ao terminar suas esculturas, o grupo-pesquisador colocou 

em exposição às esculturas produzidas. Após um tempo de apreciação da exposição das peças, 

as pessoas falaram sobre a escultura de um outro sub-grupo: o que sentiram, o que achavam 

que o grupo quis comunicar, qual o significado da escultura... Depois que cada escultura foi 

apreciada, os sub-grupos falaram os nomes que escolheram para suas esculturas e colocaram 

suas impressões sobre suas próprias produções. Assim as pessoas não foram induzidas no 

momento que apreciaram a exposição e puderam refletir sobre suas impressões, em 

comparação com as do grupo criador. 

 

 
Imagem 31 e 32 - Socialização:  

Exposição e apreciação das esculturas. 
Foto: Elane Carneiro de Albuquerque 
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3.1.4 - Encontrando os Caminhos Poéticos no Labirinto do Quilombo  

 

 

Essa etapa consistiu na realização de uma oficina de análise transversal, também 

denominado de estudo transversal, onde o grupo-pesquisador estuda toda a produção das 

oficinas, confrontando os dados e construindo conceitos a partir do conjunto. 

Para tanto, planejei uma instalação em forma de labirinto que foi feito por nós 

facilitadoras ou pesquisadoras oficiais, isto é, Rebeca, Zana e eu, para que o restante do 

grupo-pesquisador, os/as co-pesquisador/a pudessem ter exposta toda a produção. 

Foi um sábado. Não havia aula e as pessoas da comunidade estavam em seus afazeres 

cotidianos. Muitas pessoas vinham chegando à comunidade pra aproveitar a banho de rio e o 

que os restaurantes do lugar ofereciam de melhor. Chegamos mais cedo que o horário 

marcado com o grupo-pesquisador, pois teríamos que montar a instalação antes que o grupo 

chegasse. Tínhamos que manter a surpresa do momento. Pedimos para a vigilante da escola 

não deixar que ninguém passasse para ver o que estávamos fazendo, o que foi prontamente e 

cuidadosamente atendido. 

 

 
Imagem 33 - Análise Transversal:  
Rebeca construindo o labirinto. 

Foto: Zanandra Ramos 
 

Quando o grupo já estava completo, tivemos que fazer o momento de relaxamento no 

pátio da escola, pois a instalação havia sido montada na sala que trabalhamos durante a 

semana de atividades. 

Para o relaxamento fizemos um círculo com o grupo-pesquisador e este foi orientado 

para realizar exercícios de alongamento. Em seguida, ficamos de braços dados, ainda em 

círculo. Foi pedido para que tentassem a concentração de olhos fechados e que lentamente se 
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movimentassem como uma onda, de um lado para o outro, suavemente. Foi dado um som no 

ouvido de cada um/a e pediu-se para que produzissem esse som bem baixo, aumentando 

progressivamente, ao pedido da facilitadora e diminuindo em seguida. A proposta foi 

exercitar um mantra usado pelas culturas orientais para atingir o inconsciente.  

Produzindo: O labirinto foi formado por caminhos que levavam a um determinado 

espaço onde estavam expostas algumas das produções das oficinas: fotografias, filmes, textos, 

palavras, gravações, desenhos, esculturas, etc. As pessoas puderam explorar o labirinto em 

dupla. No entanto, a proposta era que naquele a atividade fosse individual. Para tanto, as 

pessoas foram orientadas a não tecerem comentários, para que tentassem se concentra e 

explorassem sozinhas o labirinto. 

Antes de entrarem no labirinto, as pessoas passavam por um espaço onde encontravam 

um computador que passava as imagens feitas durante as oficinas. O labirinto era formado por 

caminhos compostos de elementos que causassem certo estranhamento para as pessoas. Assim 

um caminho teve o chão coberto por areia molhada. Em outro estava um grande espelho com 

o nome de todas as pessoas do grupo escritos com batom. 
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Imagens 34, 35 e 36 - Análise Transversal:  
Co-pesquisadores/as explorando o labirinto. 

Foto: Zanandra Ramos 
 

As paredes eram formadas de papel onde estavam escritos os ladrões, estavam também 

pregadas as avaliações das sanfonas e do diário itinerante e as fichas com as produções 

individuais sobre os cheiros e sabores. Um dos caminhos levava à exposição das esculturas; 

um outro caminho levava a um espaço acolchoado e um cesto com os contos dentro, a idéia 

era produzir um espaço de leitura. 

Também havia os três potes onde foram colocados os sabores na oficina de produção 

de dados através do paladar; dentro de cada pote colocamos algo que as pessoas poderiam 

experimentar: brigadeiro, molho de cachorro quente e batatinha palha. Em um espaço foi 

colocado um pedaço de argila em cima de um papel, perto do som que tocava músicas 

instrumentais em percussão e por último havia uma teia feita de elásticos que a pessoa teria 

que atravessar para chegar ao fim do labirinto que continha um elemento coringa, ou seja, 

uma caixa fechada e vazia que inicialmente não tem significado, pois não tem nenhuma 

produção exposta. Essa caixa só seria utilizada na contra-análise, que consiste uma outra etapa 

da pesquisa sociopoética e que infelizmente não consegui desenvolver nessa pesquisa devido 

às distâncias e o custo financeiro que envolveria o meu retorno a Macapá para a realização 

dessa etapa. 

Apreciação e socialização: Quando as pessoas acabaram de explorar o labirinto, foram 

formados sub-grupos que produziram coletivamente uma forma artística para comunicarem as 

impressões que tiveram do labirinto, relacionando com o museu: Se o labirinto fosse o museu, 

como ele seria? O grupo escolheu trabalhar com teatro mudo, teatro falado e produção de 

batuque. 
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Imagem 37 - Análise Transversal: Teatro falado. 

Foto: Zanandra Ramos 
 

 
Imagem 38 - Análise Transversal: Teatro mudo. 

Foto: Zanandra Ramos 

 
Imagem 39 - Análise Transversal: Batuque. 

Foto: Zanandra Ramos 
 

Os subgrupos então apresentaram para as outras pessoas suas produções artísticas e, ao 

final de cada apresentação, o grupo fazia seus comentários sobre a atividade. Esse momento 

teve que ser todo gravado e fotografado por não haver produção escrita. 

Ao terminar as apresentações do último dia, o grupo-pesquisador e as facilitadoras 

fizeram uma avaliação dessa etapa da pesquisa. Iniciamos comentando o labirinto e a 

produção realizada; terminamos com a avaliação de toda a semana e propostas para a próxima 

etapa. Depois participamos de um pequeno coquetel feito por Rebeca e por mim. 
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Imagem 40 e 41-Último dia:  
Avaliação e confraternização. 

Foto: Zanandra Ramos 
 

Nesse dia, após as despedidas, ainda arrumamos e limpamos toda a sala e saímos da 

escola somente depois das vinte horas. Bastante cansadas, mas felizes, satisfeitas com os 

resultados e encantadas pelo grupo-pesquisador. Talvez, Rebeca e eu dormíssemos naquela 

noite. Antes eram noites de ansiedade e de mil coisas na cabeça. Agora estávamos mais perto 

de retornarmos para casa em Fortaleza, onde deixamos há dias as nossas filhas. Eu estava 

ainda ansiosa com as coisas que teria que fazer: Ainda não teria terminado, ao contrário, 

estava apenas começando... 

Dia 10 de abril o avião subia e os lagos e ressacas de Macapá ficavam cada vez 

menores da janela do avião. Na minha imaginação, conseguia ver as meninas e meninos na 

escola do Curiaú; Seu Noro trabalhando na sua roça; Márcio na varanda da casa espiando a 

criação de cavalos e o gado. 

Desta vez o Curiaú veio na bagagem. Açaí e farinha para a família, muitos confetos 

para a pesquisa. Na minha cabeça se repetia a voz da Creuza cantando o marabaixo de seu 

grupo: ai, ai, ai, meu arirí... Esse é o museu, mais bonito que já vi... Agora o que me esperava 

era a realização da análise de dados, as disciplinas, escrever a dissertação e me preparar para o 

retorno a esse lugar-museu de gente-museu. 
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3.2 - Análise dos dados:  

 

 

Na pesquisa sociopoética, após a produção de dados nas oficinas, os/as 

pesquisadores/as oficiais elaboram as suas análises sistematizadas de todo o material 

produzido pelos/as co-pesquisadores/as, começando pela produção plástica e continuando 

com os registros escritos/transcritos do que foi associado oralmente ao tema gerador. Nessa 

etapa é realizada a análise classificatória, a análise transversal e a análise filosófica, cujo 

objetivo é descobrir quais as linhas de pensamento e devaneios que percorrem o grupo, na sua 

heterogeneidade e polifonia de sentidos, destacando os confetos  produzidos e dialogando com 

outros estudos.  

 

 

3.2.1 - Técnica do Olfato: Os Cheiros e batuques do Museu  

 

 

Iniciei as análises dos dados produzidos na técnica do olfato classificando as palavras 

e idéias atribuídas a três cheiros diferentes que chamei de cheiro verde, cheiro azul e cheiro 

amarelo, conforme as cores das fichas onde foram sendo escritas as percepções das pessoas 

conforme a tabela abaixo, preparando o material para a Análise Classificatória. 
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Tabela 01 – Técnica do olfato: Produção Individual 
 

 

3.2.1.1 - Análise Classificatória: 

 

 

Esta análise acontece classificando os dados verbais e orais produzidos pelas técnicas 

sociopoéticas desenvolvidas, buscando nas produções individuais, categorias mais evidentes 

para o/a pesquisador - pois não existe um resultado óbvio e padronizado - e estas palavras e 

expressões são agrupadas por meio de idéias em ressonância. 

Na técnica do olfato, consegui identificar as seguintes categorias: Local, história e 

comunidade, aromas e perfumes, diversificado e estranho, encantador, cheio de coisas e 

outros. Assim, aglutinei as palavras e expressões das produções individuais a partir dessas 

categorias. A categoria outros foi criada por mim ao não conseguir encontrar ressonâncias em 

determinas palavras e expressões produzidas, agrupando-as então na categoria outros. 

Produção Individual 
Cheiro azul Cheiro Verde Cheiro Amarelo 
Seria um museu estranho com cheiro 
estranho. 
Suave, natural, amável, marcante, 
bastante agradável. 
Seria demais fedorento e insuportável. 
Ele seria muito nojento e ninguém iria 
lá no museu. 
O cheiro é muito ruim e não parece 
com um museu. 
Seria paz,lembranças passadas, firme 
proposta de amizade, sustentação e 
harmonia. 
Seria um museu triste com objetos 
feios e que eu não gostaria de visitar. 
O museu seria bem fedorento no 
sentido do cheiro 
Horrível 
Hospital, farmácia e consultório 
Seria um cheiro muito fedorento 
Um jardim de flores de café. 
Em lugar onde todas as vezes que eu 
fosse lá pudesse no próprio momento 
viver a história dos meus ancestrais 
Diversificado, com muitos cheiros que 
despertassem minha imaginação. Não 
teria limites. 
Este museu está melhorando um 
pouco, mas ainda não está 100% 
Feliz 
De difícil acesso, dificuldade para 
pesquisar e sem integração 
comunidade espaço. 

Bacana. 
Seria um museu que preservaria o 
cheiro das coisas, com mistura de 
coisas. 
Seria um museu de planta canela 
Seria um jardim de flor de canela 
Ele seria muito suportável o cheiro do 
museu 
Bom, bonito, cheio de boas coisas e 
de muita cultura e religião, de várias 
pessoas e animais. 
Uma floresta 
Seria e história, a vida, os costumes e 
ensinamentos passados, imagens 
naturais, ambiental e cultural. 
Cheio de alegria, florido, com 
pessoas felizes e satisfeitas com o seu 
trabalho. 
Importante, limpo e organizado 
Suave, novidade, cheiro natural, 
delicado, adimirante, algumas coisas 
novas. 
Seria plante de canela, marrom, com 
cheiro de canela. 
Seria ótimo ou mais ou menos, com 
um cheiro meio enjoativo. 
Belo e maravilhoso 
O museu teria cheiro de mulher, o 
cheiro seria bom. 
Seria muito diferente e Esquisito 
Serra, argila, abelha, serigrafia, 
barros. 
 

Seria com o perfume esquisito e enjoado 
demais e iria ter coisas que nunca tinha 
visto, coisas diferentes demais. 
É um cheiro muito ruim para um museu e 
o museu é bom 
Calmo e saudoso 
Perfumado com aromas naturais 
Espada, limpo, fotografia, serigrafia, 
estátua. 
Seria um museu com objetos de arte 
sacras, com idéia de um lugar de paz 
Seria muito bem arrumado, bem cheiroso, 
cheio de danças, bichos e mitos. 
Pessoas visitando. A comunidade se 
integrando com os personagens e as 
crianças sabendo respeitar o próximo. 
Local de exposição social e organizado 
Um jardim de flor de rosa 
O museu seria muito desagradável e 
ninguém iria entrar no museu 
Não seria muito bom não 
Cheiro natural, belíssimos, deslumbrante, 
encantador, nunca mais seria esquecido 
Seria um museu muito cheiroso, cheirando 
a canela 
Espaçoso, bonito e agradável 
Seria um perfume de Ervas com pedaços 
de rosas 
Infeliz 
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TÉCNICA DO OLFATO - ANÁLISE CLASSIFICATÓRIA 
LOCAL HISTÓRIA E 

COMUNIDADE  
AROMAS E 
PERFUMES 

DIVERSIFICADO E 
ESTRANHO 

ENCANTADOR CHEIO DE 
COISAS 

OUTROS 

1-
Important
e, limpo e 
organizad
o. 

4 - Seria história, 
e a vida, e o 
costume e 
ensinamentos 
passados. 

9 - Seria um 
perfume de 
ervas com 
pedaços de 
rosas 

19 - Seria um museu 
que preservaria o 
cheiro das coisas, 
mistura de coisas. 

24 - Cheiro natural, 
belíssimo, 
deslumbrante, 
encantador, nunca 
mais seria 
esquecido. 

31 - Bom, 
bonito, cheio 
de coisas 
boas e de 
muita 
religião, de 
várias 
pessoas e 
animais. 

36- hospital, 
farmácia, 
consultoria. 

2 - Local 
de 
exposição 
social e 
organizad
o 

5 - Pessoas 
visitando, a 
comunidade se 
integrando com 
os personagens e 
as crianças 
sabendo respeitar 
o próximo 

10 - Um jardim 
de flor de rosas 

20 - Diversificado, 
com muitos cheiros 
que despertassem 
minha imaginação, 
não teria limites 

25 - Suave, natural, 
amável, marcante, 
bastante agradável 

32 - Espada, 
limpo, 
fotografia, 
serigrafia, 
estátua 

37 - Este 
museu está 
melhorando, 
não está 
100% 

3 - 
Espaçoso, 
bonito e 
agradável 

6- Em um lugar 
onde todas as 
vezes que eu 
fosse lá pudesse 
no próprio 
momento viver a 
história dos meus 
ancestrais 

11 - Seria um 
museu muito 
cheiroso, 
cheirando a 
canela 

21 - Seria muito 
diferente e esquisito 

26 - Feliz 33 - Seria 
um museu 
de arte 
sacras, com 
idéias de um 
lugar de paz  

38 - Calmo e 
saudoso 

 7 - De difícil 
acesso, 
dificuldade para 
pesquisar e sem 
integração 
comunidade 
espaço 

12 - Seria um 
museu de 
planta canela 

22 - Seria um museu 
estranho com cheiro 
estranho 

27 - Belo e 
maravilhoso 

34 - Seria 
muito bem 
arrumado, 
bem 
cheiroso, 
cheio de 
danças, 
bichos e 
mitos 

39 - Ele 
seria muito 
suportável o 
cheiro do 
museu 

 8 - Seria paz, 
lembrança do 
passado, firme 
proposta de 
amizade, 
sustentação e 
harmonia 

13 - Seria um 
jardim, de flor 
de canela 

23 - Seria com 
perfumes esquisitos e 
enjoado demais, iria 
ter coisas que nunca 
tinha visto, coisas 
diferentes demais 

28 – bacana 35 - Serra, 
argila, 
abelha, 
serigrafia, 
barro 

40 - O 
museu teria 
cheiro de 
mulher, o 
cheiro seria 
bom 

  14 - Seria 
planta de 
canela, 
marrom, com 
cheiro de 
canela 

 29 - Cheiro de 
alegria, florido, com 
pessoas felizes e 
satisfeitas com seu 
trabalho 

  

  15 - Perfumado 
com aromas 
naturais 

 30 – Infeliz   

  16 - Um jardim 
de flores de 
café 

    

  17 - Uma 
floresta 

    

Tabela 02 – Técnica do Olfato: Análise Classificatória/Identificação das categorias 
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Na análise classificatória, são identificadas também as relações de convergências, 

divergência, oposição e ambigüidades de cada categoria, como demonstro nos quadros a 

seguir: 

 

CONCEITO DE MUSEU LOCAL 
DIVERGÊNCIA CONVERGÊNCIA OPOSIÇÃO AMBIGÜIDADE PARADOXO  

O 3 tem uma conotação 
um pouco diferente de 1 e 
2 porque expressa a 
sensação de agrado que é 
passado 

O 1 e 2 convergem por 
enfatizarem o aspecto de 
organização mais forma 

   

CONCEITO DE MUSEU HISTÓRIA E COMUNIDADE 
DIVERGÊNCIA CONVERGÊNCIA OPOSIÇÃO AMBIGÜIDADE PARADOXO  

 4 e 6 convergem pela idéia de 
manutenção da  história 
ancestral 

A 7 se opõe a 5 e 8 
porque aponta para 
a falta de integração 
entre comunidade e 
espaço museal 

  

 5 e 8  ressaltam ideais de 
integração entre as pessoas, 
sendo que o 8 enfatiza a 
dimensão da harmonia 

   

CONCEITO DE MUSEU PERFUMES E AROMAS 
DIVERGÊNCIA CONVERGÊNCIA OPOSIÇÃO AMBIGÜIDADE PARADOXO  

16 e 17 divergem dos 
demais porque 16 é único 
que trata do cheiro do 
café e 17 sugere uma 
diversidade maior de 
cheiros vindos de 
florestas 

9 e 10 sugerem o perfume de 
rosas, sendo que o 9 
acrescenta o cheiro de ervas. 
 

   

 11, 12, 13 e 14 associam o 
museu a canela, sendo que a 
14 acrescenta a cor marrom 
de canela e o 11 coloca a 
intensidade do cheiro da 
canela 

   

 10, 13 e 16 referem-se a idéia 
de museu-jardim 

   

 15 e 18 evocam o perfume de 
aromas naturais 

   

CONCEITO DE MUSEU DIVERSIFICADO 
DIVERGÊNCIA CONVERGÊNCIA OPOSIÇÃO AMBIGÜIDADE PARADOXO  

23 diverge dos demais 
porque é associado a 
sensação enjoada e 
desagradável 

19 e 20 convergem em torno 
da idéia de coisas e cheiros 
sendo que o 20 destaca que 
essa diversidade possibilita 
uma imaginação ilimitada 

   

 21 e 22 destacam a idéia de 
estranhamento 

   

CONCEITO DE MUSEU ENCANTADOR 
DIVERGÊNCIA CONVERGÊNCIA OPOSIÇÃO AMBIGÜIDADE PARADOXO  

 14, 25, 26, 27, 28 e 29 
ressaltam o encantamento que 
o museu suscita sendo que 29 
associa o encantamento e a 
satisfação das pessoas que lá 
se encontram trabalhando 

26 e 30 se opõem a 
feliz (feliz e infeliz)  

  

 O 24 intensifica a idéia de 
encantamento, de forma 
superlativa, ao ponto de nunca 
ser esquecido. 
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 24 e 25 enfatizam a noção de 
ambiente natural 

   

CONCEITO DE MUSEU CHEIO DE COISAS  
DIVERGÊNCIA CONVERGÊNCIA OPOSIÇÃO AMBIGÜIDADE PARADOXO  

 Em 31 e 33 aparece a noção 
de religiosidade 

   

 32 e 35 destacam objetos para 
exposição 

   

 31 e 34 tanto se referem as 
coisas boas do espaço como 
elementos culturais e da 
natureza 

   

Tabela 03 – Técnica do Olfato: Análise Classificatória/Identificação das relações entre as categorias 
 

 

3.2.1.2 - Análise Transversal: Conto-Conceito de seres encantados 

 

 

Nesta etapa do método, o/a sociopoeta precisa unir tudo o que foi separado na análise 

classificatória, produzindo um texto criativo por meio da literatura e das artes, expressando as 

relações encontradas nos conceitos de cada uma das categorias. 

Para minha análise transversal da técnica do olfato, utilizei o recurso do conto, assim 

como também foi utilizado pelo grupo-pesquisador em sua análise durante as oficinas de 

produção, levando em consideração a importância da contação de histórias e causos para a 

comunidade do Curiaú, possibilitando também o exercício da imaginação e da criatividade. 

Trouxe para o conto os personagens mitológicos da região amazônica, valorizando os mesmos 

enquanto elementos pedagógicos e culturais dessas comunidades. 

Assim, eu criei um conto onde procurei colocar as categorias e subcategorias 

encontradas20, ou seja, os novos conceitos de museus, estabelecendo uma relação entre esses 

achados e demonstrando as convergências, divergências, oposições e ambigüidades 

encontradas em cada uma dessas categorias. 

 

 

O museu da Associação dos Seres Encantados 

 

Dizem que em um certo dia todos os seres encantados que vivem pelas florestas da 

Região Amazônica se reuniram numa reunião extraordinária na Associação dos Seres 

                                                 
20 Ressalto que os novos conceitos criados pelo grupo estão destacados no texto em itálico e negrito e os criados por mim 
estão destacados com aspas. 
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Encantados. Também dizem que essa Associação fica situada lá pelas bandas do Amapá, bem 

pertinho da Comunidade do Quilombo do Curiaú. 

A reunião foi convocada pela presidente executiva da Associação, Matinta Perera e 

tinha como pauta a construção do museu, que para a presidente era assunto de extrema 

necessidade. Essa pauta já vinha se arrastando por um longo tempo e os encantados e 

encantadas nunca conseguiram tirar encaminhamentos para o tema-problema. 

_ Firifififiuuu!!!_ O assobio estrondoso da Matinta, que sempre assusta humanos e não 

humanos, chama atenção de todos e todas que já se encontravam na sala de reunião. A velha 

Matita mastiga seu fumo, dá uma cuspida de lado e recomeça: 

_ Senhores e senhoras! Precisamos resolver essa história do museu. É muito 

importante construirmos um museu para nós, afinal, as pessoas estão nos esquecendo...É uma 

pena mesmo, mas cada vez nossas histórias são menos contadas. Então, penso que talvez o 

museu seja uma solução interessante. 

Murmúrio geral... 

A líder das Amazonas, com sua pose majestosa, falou bem alto e em bom tom: 

_ Também considero importante tomarmos algumas providências imediatas sobre isso 

e sugiro começarmos discutindo sobre o que é museu para a gente e como vamos construir 

esse museu. 

_ Então..._Disse a Boiúna, conhecida também como cobra Honorato ou Norato_ 

Iniciamos construindo coletivamente o nosso museu, o museu que queremos. Todos nós 

seríamos pesquisadores e pesquisadores, um grupo-pesquisador mitológico. Acho muito legal 

isso, criarmos o nosso museu a partir do conceito que temos de museu. 

E então iniciaram-se as criações ... 

Pensaram logo num museu-local, mas esse museu tinha diferenças. Para uns o museu-

local, seria um museu-organizado e seria importante, limpo e organizado, um local de 

exposição social. Para outros, era melhor um museu-local um pouco diferente, um museu-

agradável espaçoso, bonito e agradável. 

_Certo. Então a gente pode chamar de museu-local mesmo! Mas o que teria neste 

museu?_ Indagou toda cheia de sabedoria a velha Matinta Perera.  

Entreolharam-se. Dúvidas gerais...mesmo assim, a discussão continuou... 

Foram então ao encontro da comunidade dos encantados. Isso mesmo! Seria um 

museu-história-comunidade, pois afinal esses elementos sempre se confundem, não é 

mesmo? Mas também esse conceito de museu vinha perpassado de outros conceitos. O 

museu-ancestral passava a idéia de manutenção da história ancestral. Seria um museu de 
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história e vida, costumes e ensinamentos passados. Um lugar onde todas às vezes que 

fóssemos por lá, pudéssemos viver um momento próprio, viver a história dos nossos 

ancestrais. 

Para alguns encantados, o museu-história-comunidade teria que enfatizar a integração 

entre as pessoas, ou seja, muitas pessoas visitando, a comunidade se integrando com os 

personagens museológicos em exposição e as crianças sabendo respeitar o próximo. Também 

neste sentido, mas enfatizando ainda a dimensão de harmonia, esse museu-integração seria 

paz, lembrança do passado, uma firme proposta de amizade, sustentação e harmonia 

comunitária. 

_ Desculpem, mas para mim não é assim. Falou Mapinguari com sua enorme boca na 

barriga. Não vejo esse museu com pessoas visitando e se integrando que nos lembra nossa 

história e a nossa comunidade. Vejo sim um museu de difícil acesso e com grandes 

dificuldades para pesquisar. Assim vai quem pode e não vira um lugar tão popular. Não vejo 

essa idéia de participação, de integração. O que percebo no museu é uma certa elitização do 

espaço e das decisões. Sempre uma separação entre comunidade e o espaço museal. Por isso 

chamo esse museu de museu-falta de integração. 

Mapinguari causou um murmúrio geral com essa opinião. Só que dessa vez a confusão 

foi ainda maior. Acontece que nem os encantados agüentam opiniões contrárias e divergentes. 

Problematizar é sempre difícil. Mas era exatamente isso que estava acontecendo com todos os 

conceitos de museus que vinham surgindo. 

A Curupira, também chamada de Mãe do mato, que até aquele momento encontrava-se 

bem quietinha no seu canto, resolveu colocar o seu piteco também no debate. Sendo a 

protetora da flora e da fauna, foi logo puxando a brasa para a sua sardinha e falando 

politicamente correto sobre um museu que pudesse lembrar aromas e perfumes naturais: 

_ Companheiros e companheiras, estamos todos e todas perturbados/as com os 

conceitos de museu que estamos encontrando. Penso que não é nem isso e nem aquilo, como 

diria Cecília Meireles. Acho que temos que reconstruir, reformular, reformar e recriar, com 

todos esses rés, o museu da Associação dos Seres Encantados. Assim, se vocês me permitem, 

podemos entender que estamos num processo de filosofar e para isso, temos que ir além do 

que já está constituído e instituído sobre museu. Acho que estamos fazendo isso muito bem. 

Aí pronto! A Curupira não parava mais de falar de forma intelectual... 

_ Gosto dessa idéia de filosofar por meio de novos dispositivos e por novos caminhos. 

O caminho da poiesis, da criação. Proponho que continuemos a criar coletivamente novos 

conceitos de museu. Mas, por favor, vamos parar de tanta bagunça, viu?Assim atrapalhamos o 
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processo e de novo vamos sair da reunião sem os encaminhamentos necessários. Podemos 

procurar novos e diversos ingredientes para esse museu por toda a comunidade e em nós 

mesmo, em nossa imaginação, na nossa intuição, nos nossos próprios sentidos e corpos...  

_ Caramba, Curupira! Não vai mais parar de falar? Conclui logo... 

_ Certo, certo... Proponho encontrarmos perfumes e aromas para compor nosso 

“museu-alquimia”. Seria um museu-aromas-perfumes.O que acham? 

Naia, uma bela índia que inspirou Tupã a criar a Vitória Régia atropelou... 

_ Já sei! Que tal um museu-jardim de flor de rosas? Olha gente, teria um perfume de 

ervas com pedaços de rosas. Seria assim, com perfume de rosas e ainda com cheiro de ervas. 

_ Quanta transcendência, Naia!_ Disse o Boto que já estava imaginando de tudo aquilo 

uma letra de ladrão para cantar nas festas de batuque do Curiaú e com todo seu charme, 

encantar as negras lindas de lá. Ele era assim; transformava-se em um homem lindo e se 

enturmava nas festas. Dançava, cantava e namorava até o sol raiar e depois saía das festas 

deixando as meninas apaixonadas e ainda por cima emprenhadas. Pensão alimentícia? Nem 

pensar! Como entregar uma intimação judicial para o boto certo na imensidão dos rios da 

região Amazônica?  Para todos os botos, caiu na rede, é bota. 

Mas voltemos ao museu...O Boto continuou, já de olho em Naia: 

 _ Quero um museu muito cheiroso, cheirando a canela. Pode ser um museu-jardim de 

rosas e canela ou pode ser também um museu-de-planta-canela. É mais um museu-jardim... 

Agora um jardim-de-flor-de-canela, com planta canela e sua cor então era marrom como o 

cheiro de canela. Como seu cheirinho, minha indiazinha...  

E assim foram criando um museu-de-aromas naturais, o museu-floresta que 

lembrava o perfume de aromas naturais. Mas Matinta queria que esse museu-floresta 

sugerisse uma diversidade maior de cheiros vindos de florestas. 

Também apareceu um museu-jardim-com-flores-de-café. A sugestão veio de Matinta 

também, talvez porque ela gostasse do cheiro de café com tapioca ou do café com farinha bem 

torradinha. Era um museu com cheiro do cotidiano da comunidade quilombola, onde ela 

morava quando não estava transformada, voando e gritando por aí feito pássaro, assombrando 

quem tem o azar de vê-la.  

Houve conceitos que se diferenciavam de todos como um museu-com-cheiro-de-café, 

que era bem diferente dos outros. Mas nem sei quem foi que sugeriu, tamanha a confusão que 

nessas alturas o conceito Museu-Aromas e perfume já causava na reunião. 

Divergências e convergências à parte, aos poucos foram encontrando os cheiros e 

aromas que iriam compondo aos poucos o museu dos encantados. Filosofar coletivamente é 
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assim: muitas idéias surgindo, tanta diversidade que, de repente, o museu já era um museu-

diversificado.  

Inesperadamente, Mapinguari solta seus gritos horrendos e prossegue: 

_ Acho que esse museu ficaria um museu-perfumes-esquisitos-e-enjoados-demais, 

com tantas coisas que nunca tínhamos visto, coisas diferentes demais! Para mim, isso dá uma 

sensação enjoada e desagradável. 

Com certeza aquele processo de construção/criação coletiva significava saber dialogar 

com todo esse estranhamento de um museu muito diferente e esquisito. Por isso seria também 

um museu-diversificado-e-estranho e com cheiro estranho. Mas era a diversidade, a 

imaginação de todos/as que antes estava escondida nos não-ditos de nossos corpos e de nossos 

inconscientes.  

Gente! Apareceu um museu-de-muitos-cheiros que preservaria o cheiro das coisas e 

até essa mistura de coisas. A diversidade de muitos cheiros permitiria o despertar das 

imaginações, isso não teria limites.  

Aí chegaram no museu-encantador e neste museu tinha o museu-feliz. Seu cheiro era 

natural, belíssimo, deslumbrante, encantador de forma que nunca mais seria esquecido. Suave, 

natural, amável, marcante, bastante agradável. Museu-feliz. Belo e maravilhoso. Alguns do 

grupo diziam que o museu estava ficando bacana mesmo, com cheiro de alegria, florido, com 

pessoas felizes e satisfeitas com seu trabalho. 

O museu-encantador era encantamento e a satisfação das pessoas que lá se 

encontravam trabalhando e também visitando. Curupira chamou a atenção dizendo que o 

museu-encantador lembrava ainda o ambiente natural. 

_ Sim, sim...Mas insisto que nem tudo no museu-encantador nos deixaria felizes, 

porque às vezes a vida nos reserva momentos infelizes e no museu-encantador não seria 

diferente. Temos conflitos, divergências, fatos desagradáveis e que nos deixam infelizes. Pois 

sugiro pensarmos nessas outras coisas que podem compor um museu-infeliz. Disse 

Maringari, que quase sempre parecia ser do contra, mas na verdade gostava de causar o 

debate, de evidenciar todas as contradições e opiniões diferentes, não gostava de abafar os 

conflitos. 

Era mesmo preciso expor também aqueles momentos de vivência com o conflito. 

Afinal, assim era a vida, um “museu-vida”, onde as oposições são possíveis, feliz e infeliz. Os 

encantados e encantadas estavam começando a compreender a importância e o significado 

dessas várias fases da vida na construção do museu. Perceberam logo que nem sempre iriam 

ter concordância de quereres. Então decidiram por criar um museu-cheio-de-coisas. 
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Neste museu encontraram um museu-religiosidade que seria bom, bonito, cheio de 

coisas boas e de muita religião, com várias pessoas e animais. Teria objetos de arte sacra com 

idéia de um lugar de paz, com a noção de religiosidade. Matinta adorou esse museu, porque 

sempre participava de todas as festas religiosas do quilombo, gostava da parte religiosa e 

profana das festas. 

Surgiu uma idéia em que se destacavam objetos para exposição. Assim criaram o 

museu-exposição, que tinha espada, era limpo, tinha fotografia, serigrafia, estátua...Vixe! 

Apareceu até uma serra e ainda argila, abelha, barro. O museu-coisas-boas referia-se a coisas 

boas que teriam nesse espaço como elementos culturais e da natureza, assim ele também seria 

muito bem arrumado, bem cheiroso, cheio de danças, bichos e mitos, mas a isto se 

acrescentava um espaço bom, bonito, realmente cheio de coisas boas e de muita religião, de 

várias pessoas e animais como no museu-religiosidade. São as convergências se encontrando. 

Eram tantos os palpites que o museu que antes estava instituído no imaginário dos 

encantados e encantadas não parecia nada com o museu que surgia através dos dispositivos 

que mexiam tanto com os corpos, imaginações, sentidos, intuições e emoções, e tudo muito 

misturado com as racionalidades. Foi preciso desconstruir para reconstruir coisas novas como 

a Curupira já havia lembrado. 

Assim, no museu-outros, surgiram idéias diversas. O museu-hospital com farmácias e 

consultório mais parecia se tratar de um museu de atendimento. Para mim, parecia um 

“museu-meio-doente”. Mas não foi isso que saiu na reunião. 

No final, para alguns, o museu estava melhorando, mas não estava 100%. Foi um 

museu-outros com vários museus em um só.Um museu-cheiro com cheiro de mulher e que 

seria um cheiro bom, bastante suportável o cheiro desse museu, diferente da sensação de 

museu-calmo-e-saudoso que outros sentiam. 

A essa altura, Matinta Perera queria finalizar a reunião que já se estendia por horas: 

_ Senhoras e senhores, realmente acho que o nosso museu é o que somos, isto é, 

somos muitos e temos jeitos bem diferentes. Assim meu povo, é compreensível que não se 

tenha um só museu, nem um só conceito de museu. Portanto temos que  criar um museu com 

muitos outros museus e em cada um desses, outros mais podem surgir, respeitando e 

valorizando as nossas diferenças, nossas potencialidades, um museu dinâmico. O que acham? 

O fato é que o debate não terminou exatamente assim, mas é que preciso incurtar a 

história. Só sei que construíram o tal museu como queriam e para não dizer que é só mais uma 

lenda minha, podem perguntar para qualquer um desses seres encantados do conto quando, 

por um acaso, forem conhecer a região norte do Brasil. Podem também procurar o museu dos 
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encantados lá pela banda do Curiaú. Mas dizem que somente os seres encantados, os animais 

e as crianças conseguem ver e visitar esse museu. Só tenho certeza que a cada dia, no Museu 

dos Encantados, novos museus vão surgindo e os seres mitológicos que habitam nossa 

Floresta Amazônica, criam e recriam o museu, acompanhando a vida num “museu-vida”. 

Bom, também não poderia ter só uma forma de falar sobre museu. Então, filosofando, 

inventei esse conto que te conto e se não gostou, que conte outro. 

 

 

3.2.2 - A técnica do Paladar: Sobre os Temperos do batuque e marabaixo: 

 
 

 
Imagem 42 - Os sabores do Curiaú: Farinha do Curiaú. 

Fonte: http://www.arteemfoco.fot.br/saviokzam/thumbensaio.htm 
 

Na técnica do paladar, comecei as análises classificando as produções individuais 

atribuídas aos três sabores organizando o material para a Análise Classificatória. 

 

 

3.2.2.1 – Análise Classificatória 

 

 

Nessa técnica consegui identificar as categorias: Sensações do museu, Outras coisas, 

Gostos do museu, Características e Qualidades: 
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TÉCNICA DO PALADAR 
SENSAÇÕES DO 
MUSEU 

OUTRAS COISAS 
(OBJETOS) 

GOSTOS DO 
MUSEU 

CARACTERÍSTICAS QUALIDADES 

 Não experimentaria  Uma mamona 1. Gostoso 1. Muita mistura  Horrível 
 Seria uma 

sensação diferente de 
todas que já 
experimentei na minha 
vida 

 Um arroz sem sal 2. Gosto de ovo 2. Afrodisíaco  Horripilante 

 Agradável  Um bombom de alho 3. Sem gosto 3. Misterioso  Seria ótimo, legal, 
ideal 

 Desagradável  Pracaxi 4. Gosto de folha 4. Cheio de coisas 
misteriosas 

 Seria muito bom e 
bonito 

 Feliz  Uma banana 5. Com gosto muito 
esquisito 

5. Algo cheio de 
novidades 

 Não seria muito 
bom pois seria ruim 

 suave  Seria um morango 6. Apimentado 6. Natural  Esse já seria 
melhor 

  Coisa gostosa 7. Picante  7. Estranho  Muito bonito 
   8. Seria marrom  Enjoativo 
   9. Redondo  Seria ruim 
     Seria mau 
     Muito bom 
     Medonho 
     bacana 
     Sem graça 
     Feio 
     Maravilhoso  

Tabela 4 - Técnica do olfato: Análise Classificatória/Identificação das categorias 

 

Em seguida, foram identificadas as relações de convergências, divergência, oposição e 

ambigüidades e paradoxo de cada categoria: 

 

CONCEITO DE MUSEU DE SENSAÇÕES 
DIVERGÊNCIA  CONVERGÊNCIA OPOSIÇÃO AMBIGÜIDADE PARADOXO 
 3, 6 e 5 aparecem como 

sensações e sentimentos bons, 
embora diferentes. 3 e 6 falam 
através da sensações boas e 5 
coloca sentimento de felicidade. 

 3 e 4  divergem pois um 
revela que o museu lhe seria 
agradável e o outro 
desagradável, ou seja, idéias 
contrárias 

  

 1 e 2 trazem a idéia da 
experiência embora um fale 
sobre a sensação diferente 
experimentada e a outra nega a 
possibilidade de experimentar  

   

CONCEITO DE MUSEU DE COISAS 
DIVERGÊNCIA  CONVERGÊNCIA OPOSIÇÃO AMBIGÜIDADE PARADOXO 
O 1,2,3,4 e 7 
divergem entre si  
diverge de todos 
os outros 

5 e 6 falam de sabores de frutas 7 diverge de 1, 3 e 4 pois 7 
fala de coisa gostosa e 1, 3 e 4 
falam de sabores de óleos 
amargos 

  

CONCEITO DE MUSEU DE GOSTOS 
DIVERGÊNCIA  CONVERGÊNCIA OPOSIÇÃO AMBIGÜIDADE PARADOXO 
O 5 diverge de 
todos pois o 
gosto é esquisito, 
ou seja, não 
identificado. 

6 e 7 convergem pois ambos 
expressam idéia de apimentado 

1 e 3 embora falam do gosto 
do museu, um expressa que é 
gostoso e outro fala que nem 
gosto esse museu tem. 

  

 O 2 e o 4 falam de gosto de 
algo, embora os gosto sejam 
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diferentes, mas que remetem 
gosto de alguma coisa, o 2 é de 
ovo e o 4 de folha. 

CONCEITO DE MUSEU CHEIO DE MISTÉRIOS 
DIVERGÊNCIA  CONVERGÊNCIA OPOSIÇÃO AMBIGÜIDADE PARADOXO 
1, 2, 5, 6 e 7 
divergem entre si 
porque embora 
falem sobre 
características, 
são ideais 
completamente 
diferentes 

O 3 e 4 passam a idéia de 
mistério 

   

 O 8 e 9 revelam características 
físicas como cor e forma 

   

CONCEITO DE MUSEU QUALIDADES 
DIVERGÊNCIA  CONVERGÊNCIA OPOSIÇÃO AMBIGÜIDADE PARADOXO 
6, 8,12 e 14 
divergem entre si 
e com os outros 
pois transmitem 
idéias 
completamente 
diferentes e sem 
relação inicial 
uma com as 
outras 

3, 4, 7, 11, 13 e 16  dão a 
qualidade de bom, bonito e 
maravilhoso, qualidades boas  
 
 

3, 4, 7, 11, 13 e 16  dão a 
qualidade de bom, bonito e 
maravilhoso, qualidades boas 
opondo-se ao 9 e do 10, que 
qualificam como coisa ruim e 
má. 

  

 O 1 e 2  falam da idéia de 
horrível 

7 e 4 se opõem ao 15 pois os 
1º falam de beleza e o 
segundo fala de feiúra.  

  

Tabela 5 - Técnica do olfato: Análise Classificatória/Identificação das relações entre as categorias 

 

 

3.2.2.2 - Análise Transversal: Conceito-ladrão de museu  

 

 

Na análise transversal, utilizei o recurso do ladrão de marabaixo, assim como também 

foi feito pelo grupo-pesquisador em sua análise durante a oficina de produção. Considerei o 

significado dessas festas para a comunidade do Curiaú. No conceito-ladrão-de-museu 

procurei colocar as categorias e subcategorias encontradas21, ou seja, os novos conceitos de 

museus, estabelecendo uma relação entre esses achados e demonstrando as convergências, 

divergências, oposições encontradas em cada uma dessas categorias. 

 

Conceito-ladrão-de-museu  
 

                                                 
21 Ressalto que os novos conceitos criados pelo grupo estão destacados em letras maiúsculas e em itálico. 
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_ Onde tu vais rapaz, por estes caminhos sozinho? 

_ Vou a procura do que é museu, pois ainda não entendi. 
Procurei o meu povo no quilombo Curiaú 

Para falarmos de museu, 
Ó mana preciso de gente 

Não dá fazer só eu 
A pergunta que não cala 

É que se fosse um sabor, como seria o museu? 
De certo seria museus diferentes do meu 

 
Descobrimos um museu 

Um MUSEU DE SENSAÇÕES 
Dentro dele outros museus 
Cada um é bem diferente 

Mas sensações cada um deles nos deu: 
 

O Museu-sensação- agradável- suave- feliz 
São sentimentos bons 

Agradável e suave são boas sensações 
Feliz já é diferente 

Pois nos revela a felicidade. 
 

O Museu- sensações-experiências 
Trás a idéia da experiência 

Muita gente que não experimentaria 
Mas para outra pessoa uma sensação diferente seria 

Pois seria diferente 
de todas que já experimentou na minha vida 

 
No museu-sensação 

Também teve conflito e discussão 
Para Maria é agradável 

Desagradável é para João. 
São idéias bem contrárias 

Mas falam todas de sensação. 
 

De sabores em sabores, saboreei outro museu 
Um MUSEU DE COISAS: 

Com seu Museu-mamona-bombom de alho-pracaxi 
Coisa boa não dever ser, porque gosto pior eu nunca vi 
Tem um Museu- arroz-com- sal que também é gosto 

Mas gosto diferente. 
 

Mas que museu seria esse 
Que tem gosto de salada de fruta 

Deve ser coisa gostosa 
É um Museu-banana-morangos 

 
Maninha o Museu- coisa-gostosa é de outro museu oposição 

O Museu-mamona-bombom de alho - pracaxi 
Tem sabor de óleos amargos, 

Então eu lhe digo que muita gente, 
Acharia esse museu ruim. 
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Olha aí seu doutor, esse MUSEU DE GOSTOS: 
Um Museu –com- gosto- muito- esquisito 

Que diverge de todos os outros gostos 
Pois não sendo por nós nem identificado 
Não é um OVNI nem um ET amalucado 

Mas é esquisito bem esquisito 
Esquisito um bucado. 

 
Um Museu- Apimentado e Picante 
Maninha me dá um pouco d’água 
Porque este museu apimentado 

Me deixou quase entalado 
 

Num Museu- gosto- de- algo 
Pode ser gosto de ovo 

Pode ser gosto de folha, 
Cada um é diferente, 

Mas tem gosto de alguma coisa. 
 

Também um MUSEU DE GOSTOS 
Tem idéias que se opõem 

Afinal a diversidade é o que lhe compõem 
Se Maria acha um Museu-Gostoso 
João acha um Museu- sem-gosto. 

 
Mas se tratando de produção humana 

Todo humano é um mistério 
Muitas a revelar 

No museu desse lugar 
Um MUSEU CHEIO DE MISTÉRIOS 

Que agora eu vou lhe falar 
 

Esse museu tem idéias bem diferentes 
Muita mistura, Afrodisíaco, 
Algo cheio de novidades, 

Natural e Estranho 
Maninha esse museu é um mistério 

 
Um Museu-Misterioso 

Um Museu-Cheio-de-coisas-misteriosas 
Imagine ele marrom e redondo 

Redondo seu formato, marrom o seu tom 
 

Mas um museu tem também suas qualidades 
Um MUSEU- QUALIDADES 

Me aparece nesses versos 
Mas como em todos os museus 
Tem qualidades que divergem 

 
Para alguns esse museu já seria melhor, 

Mas tem gente que o acha enjoativo, 
Medonho e sem graça 

 
Um Museu-de-qualidades-boas 

Seria ótimo, legal, ideal, 
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Seria muito bom e bonito, 
Muito bonito e Muito bom, 

Realmente é bacana 
È um museu maravilhoso 

 
No meio de tantas qualidades 

Encontramos o Museu-Horrível e Horripilante 
Não agrada todo mundo 
O que para uns é bonito 

Feio é para outros 
 

Para João um Museu- seria-muito-bom e bonito 
Este Seria ótimo, legal, ideal, 

Muito bonito, Muito bom, 
Bacana e Maravilhoso 

Para Maria um Museu-ruim e mau. 
 

Para Maria seria muito bonito, 
Muito bom e bonito 

Para João não, 
Pois Feio ele seria. 

 
_ Por onde se vai rapaz por estes caminhos sozinho 
_ Agora estou acompanhado e muitas coisas vivi, 
Vou levar para a minha gente os sabores que senti 
Dos conceitos de museu que no quilombo percebi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

129 

 

CAPITULO IV - ANÁLISE FILOSÓFICA: CONVERSANDO SOBRE CONFETOS E 

MUSEUS NO “MUSEU-JARDIM-VIDA” 

 

 
Imagem 43 - Paisagens do Curiaú. 

Fonte. ABIH - Associação Brasileira da Indústria de Hotéis 
 
África-mãe 
África-pai 
Teus filhos foram arrancados 
Trazendo no cerne um valor assaz 
Chegando no Brasil 
Foram a base da nação 
Construíram igrejas, fortaleza e revoluções 
Espalhados no país 
Vindos até o norte 
Se embrenhando em florestas e rios 
Formando seus aportes 
Vamos até Mazagão 
Berço da cultura negra brasileira 
Ponto de nosso nação 
E no Curiaú 
Cultura se firmou 
E no Mazagão velho marabaixo se encantou 
Essa é uma das riquezas culturais do Amapá 
No norte brasileiro caboclo moreno vem dançar 
ANTÔNIO MESSIAS 
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CAPITULO IV - ANÁLISE FILOSÓFICA: CONVERSANDO SOBRE CONFETOS E 

MUSEUS NO “MUSEU-JARDIM-VIDA” 

 
 

Filosofia é a arte de formar, de inventar, de fabricar conceitos. Mas não 
seria necessário somente que a resposta acolhesse a questão, seria 
necessário também que determinasse uma hora, uma ocasião, 
circunstâncias, paisagens e personagens, condições e incógnitas da questão. 
Seria preciso formulá-la “entre amigos”, como uma confidência ou uma 
confiança (...) (DELEUZE e GUATTARI, 1992; p.10). 

 

 

Parto da compreensão de que na minha pesquisa a produção de conceitos constitui um 

momento de criação filosófica. Penso que esse processo filosófico não se restringe ao espaço 

da academia, mas acontece no espaço da vida de todos os dias de pessoas comuns. Para mim 

essa pesquisa significou filosofar entre amigos/as no sentido de juntos/as buscarmos novos 

caminhos para aquilo que desconfiamos de uma determinada questão. Falamos de museu, 

criamos novos conceitos de museus e essa é a nossa questão. Os conceitos já instituídos sobre 

museu são as nossas desconfianças. 

Deleuze e Guattari (1992) diziam que o/a filósofo/a é bom de conceito e também de 

falta de conceito. Compreende o que é inviável, arbitrário ou inconsistente. Desconfia dos 

conceitos que não resistem, mas sabe dos que são bem feitos e testemunham uma criação, 

mesmo que inquietante e perigosa. Penso que foi dessa forma que aconteceu essa pesquisa, 

assim como todo o processo de produção dos novos conceitos de museus. 

Durante o contato com as pessoas do Curiaú e com o grupo-pesquisador no 

desenvolvimento das oficinas de produção de dados, consegui perceber alguns equívocos 

meus e também muitos achados interessantes. Diferente do que eu havia pensado, a 

comunidade do Curiaú demonstrou interesse no tema gerador da pesquisa, ou seja, o que é 

museu? Essa questão não seria um querer somente meu e isso já me foi uma boa surpresa. 

Para Deleuze e Guattari (1992) a criação de conceitos remete a um determinado 

problema sem os quais o próprio conceito não teria sentido, e que são identificados e isolados 

na medida de sua solução, ou seja, pressupõe um problema relacionado à pluralidade dos 

sujeitos. Portanto, mesmo na filosofia só se cria conceito em função de um determinado 

problema, que para o grupo é considerado mal visto e mal colocado. 
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Em uma das reuniões com a comunidade, pouco antes da realização das oficinas de 

produção de dados, um dos participantes colocou que O museu aqui é um leão branco para 

algumas pessoas ganharem dinheiro. Referia-se ao Centro Cultural que no atual contexto, é 

utilizado, normalmente e segundo moradores/as, para apresentações artístico-culturais, ou 

quando acontece alguma programação do governo estadual ou ainda como atração turística. 

Evidentemente, a comunidade como um todo não se favorece com a realização dessas 

apresentações. Essa era uma das causas do conflito. Nesta perspectiva, Canclini(1982) 

fundamenta: 

 

Com a finalidade de integrar as classes populares ao desenvolvimento 
capitalista, as classes dominantes desestruturam – mediante procedimentos 
distintos, mas que são subordinados a uma lógica comum – as culturas 
étnicas, nacionais e de classe, reorganizando-as num sistema unificado de 
produção simbólica. É com esse intuito que separam a base econômica das 
representações culturais, rompem a unidade entre produção, a circulação e o 
consumo. (CANCLINI,1982; p.13) 

 

Para Santos (1993) é necessária a preocupação com a instalação de museus nas 

comunidades que sejam realmente representativos para que a pessoa comum possa encontrar 

traços de sua cultura, do fazer do seu dia-a-dia, que se identifique enquanto participante da 

história, que, sem perder de vista as suas raízes, utilizam-na como referencial, compreende o 

seu presente e constrói o seu futuro. (SANTOS, 1993; p.19) 

Assim, todo conceito indica um problema e todo conceito também tem uma história. A 

história dos conceitos produzidos nesta pesquisa tem início nas minhas primeiras experiências 

no Museu Sacaca, perpassa a minha vida e tudo que conheci sobre museus até chegar à 

questão problema da proposta de pesquisa, ou seja, a possibilidade de criação de novos 

conceitos a partir de novos filósofos: o povo quilombola do Curiaú. 

No entanto, a história dos conceitos também não é a mesma para o grupo-pesquisador 

e para cada um/a desses/as amigos/as-filósofos/as: 

 

Numa palavra, dizemos de qualquer conceito que ele sempre tem uma 
história, embora a história desdobre em ziguezagues, embora cruze talvez 
outros problemas ou outros planos diferente. Num conceito, há, no mais das 
vezes, pedaços ou componentes vindos de outros conceitos que respondiam 
a outros problemas e supunham outros planos. Não pode ser diferente, já 
que cada conceito opera um novo corte, assume novos contornos, deve ser 
reativado ou recortado. (DELEUZE e GUATTARI, 1992; p.29). 
 

Retornando à análise transversal, observo idéias divergentes, opostas e convergentes 

sobre um mesmo conceito de museu, através da mesma técnica e dispositivo utilizado. Cada 
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conceito é perpassado de outros conceitos ou subcategorias que nos remete a outras 

percepções dentro de uma mesma categoria como se pode também observar no Movimento da 

Nova museologia que referencia o surgimento de novos conceitos e categorias de museus: 

ecomuseu, museu comunitário, museu-cidade, museu da pessoa, etc. 

Na pesquisa, entendo essa variedade como resultante das diversas histórias de cada 

um/a dos/a integrantes do grupo. No entanto, ao planejar suas exposições e atividades 

pedagógicas, os museus não reconhecem tais possibilidades e potencialidades. Assim é tão 

necessário problematizar, mas isso somente será possível se considerar as percepções de 

museu desses sujeitos, permitindo que a história de cada grupo seja construída e contada por 

ele mesmo. 

Daí a necessidade de debater sobre a idéia de integração que perpassa as concepções 

de museus na América Latina desde a Mesa de Santiago. O conceito de museu integral tem 

como proposta a ênfase ao homem e sua relação com o meio. As concepções e práticas 

museológicas da Museologia Ativa inserida no Movimento da Nova Museologia - eco- 

museus, dos museus comunitários, museus de vizinhança, dentro outras, unem-se a partir das 

propostas participativas na ação museal. 

Para Hughes Varine (1985) a criação do termo eco-museu, por exemplo, assume 

conotações diversas conforme o seu contexto: centro de interpretação, instrumento de 

desenvolvimento, museu parque, museu artesanal, conservatório etnológico, centro de cultura 

industrial. Para o autor, tais definições aparentemente superficiais, evidenciam a ansiedade 

dos/as profissionais de museus na busca de uma renovação que os firme como instrumentos 

necessários à sociedade, compreendendo assim a preservação de um patrimônio global. 

Assim, o Movimento da Nova Museologia permite utilizar os recursos oferecidos pela 

museologia adaptando-os a cada região e a cada projeto específico como a ecomuseologia, a 

museologia comunitária e as demais formas de museologia ativa. 

Nesta perspectiva, Pierre Mayrand (apud SANTOS, 1993; p.12) destaca: 

 

Quais os fatores que podem mobilizar, tão repentinamente e 
impressionamente, tanta gente em torno de um conceito ainda mal definido 
e a procedimentos às vezes divergentes? Poderiam enumerar-se várias 
razões: o atraso com que a instituição museológica se adapta às realizações 
e à evolução cultural, social e política; a lentidão e a incomunicabilidade 
dos órgãos que a representam e a estes fatores deve-se acrescentar o que 
encaramos, naturalmente, como uma conseqüência da crise mundial e a 
tentativa de reavaliação das realizações do homem. 
Porém, do nosso ponto de vista, a causa fundamental deve-se ao caráter 
monolítico dos museus, e a da inconsistência das reformas que propõem, a 
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marginalização de suas experiências e posições, que poderiam, de certa 
forma qualificar-se de comprometidas. 

 

O conceito atual de museu para o ICOM é de uma instituição a serviço da sociedade e 

de seu desenvolvimento, onde o público, através de estudo, educação e deleite possa ter 

acesso aos testemunhos materiais do homem e seu entorno (SAGUÉS, 1999). No entanto, no 

conceito criado pelo grupo, encontrei uma idéia que problematiza o conceito de museu do 

ICOM. No museu-história-comunidade o museu nem sempre está aberto ao público, pois é de 

difícil acesso e com grandes dificuldades para pesquisar. 

 

_Desculpem, mas para mim não é assim. Não vejo esse museu com pessoas 
visitando e se integrando que nos lembrássemos nossa história e nossa 
comunidade. Vejo é um museu de difícil acesso e com grandes dificuldades 
para pesquisar. Assim vai quem pode e não vira um lugar tão popular. Não 
vejo essa idéia de participação, de integração. É preciso elitizar esse espaço 
e as decisões. Separar mais a comunidade e o espaço museal. Chamo esse 
museu de museu -falta de integração. (texto da análise transversal). 

 

Entendi que essa idéia surge no sentido de questionar a relação entre o museu e a 

comunidade que quase sempre é bastante distante, separando os desejos da comunidade e os 

propósitos da instituição. O conceito produzido de museu, neste caso, expressa também uma 

determinada crítica ao conceito de museu instituído, espaço onde se guardam coisas velhas e 

pelo qual se impõem os limites na ação do museu junto à comunidade. 

No Museu-Encantador, agrupei idéias que indicam encantamento, um museu feliz, o 

cheiro era natural, belíssimo, deslumbrante, encantador a ponto de que nunca mais seria 

esquecido. Suave, natural, amável, marcante, bastante agradável. Por outro lado, encontrei 

um oposto a isso neste mesmo conceito, ou seja, um museu-infeliz. 

 

_ Sim, sim...Mas insisto que nem tudo no museu-encantador nos deixaria 
felizes, porque às vezes a vida nos reserva momentos infelizes e no museu-
encantador não seria diferente. Temos conflitos, divergências, fatos 
desagradáveis e que nos deixam infelizes. Pois sugiro pensarmos em um 
museu-infeliz. 
(Texto de análise transversal) 

 

Perguntei-me como seria esse museu-infeliz? Como estaria estruturado esse museu-

infeliz? Seria um museu enjoativo, medonho e sem graça como no Museu-Qualidades onde se 

encontra o Museu-Horrível e Horripilante que não agrada todo mundo? 
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Na técnica do paladar ainda aparece uma idéia semelhante ao museu- encantador e 

embora tenha sida feito através de técnicas diferentes, as idéias surgidas encontram-se no 

Museu-Sensações e algumas subcategorias desse conceito: 

 

O Museu-sensação- agradável- suave- feliz 
São sentimentos bons 
Agradável e suave são boas sensações 
Feliz já é diferente 
Pois nos revela a felicidade. 
(Trecho do ladrão, resultado da análise transversal) 

 

Neste conceito, o museu aparece também por meio de um gosto que traz felicidade e 

sensações agradáveis, mas apresenta sensações de experiências tão ruins que jamais seria 

experimentado outra vez, idéias expressadas em um outro conceito do museu-sensações: 

 

O Museu- sensações-experiências 
Traz a idéia da experiência 
Muita gente que não experimentaria 
Mas para outra pessoa uma sensação diferente seria 
Pois seria diferente de todas que já experimentou na minha vida 
(Trecho do ladrão, resultado da análise transversal) 

 

Assim, um único conceito revela sensações vivenciadas através de experiências 

diferentes. Experimentar o museu foi para uns/as uma sensação que parece ter sido boa, tanto 

que poderia ser vivenciada outra vez. Mas para outros/as foi uma experiência que nunca mais 

seria repetida, talvez porque o museu nem sempre é uma boa experiência. 

Mesmo a análise transversal, feita pelo grupo-pesquisador sobre a técnica do paladar, 

mostra essa idéia de experiências nos museus, por meio dos versos de ladrões de marabaixo: 

 

Ai, ai, ai, ai, ai 
Ai, ai, ai meu arari, 
Esse é o museu, mais horrível que já vi 
Vamos venha minha gente 
Vamos experimentar 
Tem um gosto muito ruim 
É medonho de provar... 
(Texto da Análise transversal do grupo-pesquisador – Marabaixo)22 

 

                                                 
22 Ver clipe de filme 01 no CD: Técnica do Paladar - Análise Transversal de grupo-pesquisador por meio do ladrão de 
marabaixo. 
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Ainda em uma outra análise transversal realizada pelo grupo-pesquisador, percebe-se 

que ruim não seria experimentar o museu, mas a sensação ruim seria não experimentar um 

museu com uma natureza tão agradável: 

 

Caminhando passo a passo 
Não seria muito bom 
Pois seria melhor correndo 
Que de passo a passo é ruim 
Horrível era não pensar 
Que o museu seria assim 
De natureza agradável 
Meu Deus, que sensação tão ruim(...) 
(Texto da Análise transversal do grupo-pesquisador – Marabaixo)23 

 

Em uma visita orientada por mim ao Museu Sacaca, uma senhora se emocionou ao 

entrar na exposição da Casa do Caboclo Ribeirinho24 . Seus olhos encheram-se de lágrimas. 

Ela então me disse que teve a sensação de voltar à sua infância, sentiu os sabores, os cheiros 

de sua casa onde morava quando menina, no interior do estado. Ela ainda voltou algumas 

vezes ao museu. 

 

 
Imagem 44 - Casa do Caboclo Ribeirinho no Museu Sacaca 

Fonte: http://rosangelagomes.blogspot.com/2007/11/museu-sacaca.html 
 

Assim, o museu possibilita vivenciar sensações agradáveis, felizes, que emocionam e 

nos fazem sentir sensações suaves e felizes; mas ainda pode trazer sensações que não 

queremos mais experimentar por não encontrarmos identificação entre nossas experiências e o 

                                                 
23 Ver clipe de filme 02 no CD: Técnica do Paladar - Análise Transversal de grupo-pesquisador por meio do ladrão de 
marabaixo 
24 A casa do caboclo ribeirinho faz parte da exposição do Museu a céu aberto do Museu Sacaca na perspectiva de valorização 
da cultura local. A casa foi construída por moradores/as ribeirinhos/as do Distrito de Carvão, Município de Mazagão Velho, 
onde predomina uma população negra e consequentemente, as heraças culturais de matrizes africanas. 
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que está exposto no museu. Nesse sentido, os/as técnicos/as precisam se aproximar mais da 

comunidade e das pessoas a fim de perceberem suas expectativas sobre a instituição e a 

função desta na vida coletiva dos grupos específicos. 

Alguns conceitos relacionam o museu com o cotidiano da comunidade: sua história, as 

atividades diárias na casa da farinha e no preparo do açaí, as festas comunitárias tradicionais, 

o meio ambiente, o rio, as canoas, as pessoas mais velhas, a juventude, o ser quilombola. O 

museu-aromas-e-perfumes traz o aroma do café e logo consegui ver as imagens do café com 

tapioca ou farinha torrada tão presente nos fins de tarde do Curiaú. 

 

 
Imagem 45 - Escultura do conceito de museu: retrata o cotidiano do quilombo: 

Fazer a farinha, canoa pra pesca, pilão, tambores do batuque e marabaixo,  
a vegetação e outras coisas. 

Foto: Zanandra Ramos 
 

Essa idéia do conceito de museu enquanto algo próximo e que acontece no dia a dia da 

comunidade, se faz presente também na análise transversal do grupo-pesquisador, realizada 

após a visita da exposição do labirinto, que continha todo o material produzido durante as 

oficinas. A análise foi apresentada por meio de teatro mudo. Nesse teatro as pessoas 

preparavam a maniçoba para a festa do batuque.25 

 

                                                 
25 Ver clipe de filme 03 no CD em anexo: Labirinto: Análise Transversal de grupo-pesquisador por meio de teatro mudo. 
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Imagens 46 e 47 - Cotidiano no quilombo: Fazendo Farinha. 

Fonte: http://www.arteemfoco.fot.br/saviokzam/thumbensaio.htm 
 

Pode-se então compreender o museu enquanto espaço de representações da vida 

cotidiana, que não é somente a vida de todos os dias, ou dos gestos, relações e atividades 

rotineiras de todos os dias, e sim a vida em suas significações humanas. Indica conhecer o 

fazer cultural de mulheres e homens comuns que constituem a realidade objetiva e subjetiva 

da ação pedagógica e museológica. (CARVALHO e NETTO, 1994; p.14). 

Nessa perspectiva, Freire destaca que na atividade pedagógica: 

 

...não podemos deixar de lado, desprezado como algo imprestável, o que 
educandos, (...) trazem consigo de compreensão do mundo, nas mais 
variadas dimensões de sua prática na prática social de que fazem parte. Sua 
fala, sua forma de contar, de calcular, seus saberes em torno do chamado 
outro mundo, sua religiosidade, seus saberes em torno da saúde, do corpo, 
da sexualidade, da vida, da força dos santos, dos conjuros. (FREIRE,1992; 
p.85) 

 

 
Imagens 48 e 49 - Cotidiano no quilombo: Fazendo Farinha. 

Fonte: http://www.arteemfoco.fot.br/saviokzam/thumbensaio.htm 
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Para aquela comunidade, o museu é uma forma de reconhecimento de sua negritude, 

sua ancestralidade, seu ser quilombola. É também a história de vida de cada um/a como 

expressa esse fala: O Curiaú é um museu aberto, sem cercas, tudo aqui é museu. Cada um de 

nós é um museu, pois temos uma história e construímos uma história. 

O quilombo então é compreendido como um espaço museológico em potencial, onde 

as relações comunitárias e os vínculos entre passado, presente e futuro são partes 

fundamentais do desenvolvimento de um processo pedagógico reflexivo, criativo e crítico 

diante de um contexto de desigualdade na apropriação dos bens culturais. 

Essas percepções são identificadas ainda no Museu-história-comunidade. Nessa 

categoria encontrei sub-categorias como o museu-ancestral, que é perpassado de idéias de 

manutenção da história ancestral como um museu de história e vida, costumes e ensinamentos 

passados. Um lugar onde todas as vezes que fôssemos por lá, pudéssemos viver um momento 

próprio, viver a história dos nossos ancestrais. 

Nesta perspectiva, o conceito de museu comunitário emerge da museologia ativa, ou 

da Nova Museologia, propondo o envolvimento da comunidade na estruturação e 

funcionamento do museu. Assim também, o conceito de museu-cidade, voltado para a 

preservação das estruturas e referências das formas de uma cidade, procura ser um local para 

a população encontrar suas marcas patrimoniais, conhecendo suas tradições e rupturas 

culturais (BRUNO, 1996). 

 No conceito produzido pelo grupo identifiquei um outro sentido de comunidade, 

referindo-se também à idéia de integração, tanto entre as pessoas da comunidade como entre 

essas com o museu. Mesmo referindo-se à lembrança do passado, a sub-categoria de museu–

integração enfatiza a dimensão de harmonia, ou seja, muitas pessoas visitando, a comunidade 

se integrando com os personagens museológicos em exposição e as crianças sabendo 

respeitar o próximo. 

Nesta perspectiva é que Lewis (apud SAGUÉS, 1999) identifica a novidade dos 

museus modernos, na possibilidade de socialização, de estabelecer um sentido social, 

priorizando a pessoa e não mais ao objeto em si, um patrimônio constituído na ação coletiva, 

por meio de um vínculo permanente com a comunidade do entorno e da realização de ações 

integradas entre técnicos e comunidade. 

Antes das oficinas, um/a dos/as participantes falou que já havia conhecido alguns 

museus em outras cidades. Ele disse que ouvia as pessoas falarem que museu não era somente 

para guardar coisas velhas, mas ele ainda não havia visto um museu que não fosse para isso. 

Fazia comparação entre o Museu do Curiaú com outros que havia visitado e disse que o 
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problema também se encontrava na estrutura. Não tinha salas específicas e divididas, nem 

onde colocar as peças. Não tinha objetos das pessoas da comunidade. Por isso não poderia ser 

um museu. Avaliei que esta percepção consistia na construção de um conceito de museu a 

partir do conceito instituído que se refere ao museu como espaço de exposição de objetos. 

No primeiro dia de oficina, ao avaliar a atividade desenvolvida, essa mesma pessoa 

insistiu: _ Gente! Estamos falando de um museu irreal minha gente, esse museu que está 

saindo aqui não existe, nunca vi... De certo os confetos produzidos inicialmente aparecem 

como conceitos de museus irreais, mas em uma análise mais atenciosa percebe-se que um 

Museu-mamona-bombom-de-alho-pracaxi revela exatamente o que a comunidade quilombola 

apreende de um museu que os exclui enquanto sujeitos, ou seja, um museu que lembre gostos 

amargos como alguns óleos medicinais encontrados no Quilombo, ou seja, um museu de óleo 

de mamona, de pracaxi ou de alho. 

Por outro lado expor essa visão de museu feito de óleos amargos, mas medicinais seja 

talvez a tentativa da cura necessária aos diversos modelos de museus tradicionais e 

conservadores. Talvez um Museu-mamona-bombom-de-alho-pracaxi sirva como remédio da 

medicina popular quilombola para a construção de um Museu-banana-morangos, um Museu- 

coisa-gostosa. 

Como comenta Ramos (2001, p.110), todo museu é um espaço de exposição de 

objetos e engendra processos comunicativos. A seleção desses objetos e a forma de exposição 

se orienta por uma determinada postura teórica, que pode ir dos modelos de doutrinação até 

parâmetros que estimulam o ato de reflexão. Portanto, a proposta política-pedagógica do 

museu indica a forma de se relacionar com o mundo e com a sociedade, elegendo o que é 

importante ser visto e apreciado. 

Dessa forma, pode-se considerar que o conceito de Museu-cheio-de-coisas remete à 

diversidade de objetos e exposição possível em um museu numa perspectiva de participação 

popular, sugerida pela Nova Museologia e pela Educação Popular. Perceberam logo que nem 

sempre iriam ter concordância de quereres. Então decidiram por criar um museu-cheio-de-

coisas mesmo.(Texto da Análise Transversal) 

Essa idéia de museu cheio de coisas também aparece na técnica do paladar, Um 

Museu-Misterioso, um Museu-Cheio-de-coisas-misteriosas, podendo ser entendido também 

como algo a ser descoberto, a ser ainda construído, imaginado, criado. Um museu que, por 

ainda não ser tão familiar ou tão próximo das pessoas, parece ser algo misterioso. 

No meu último encontro com o grupo, a mesma pessoa citada anteriormente, falou 

para o grupo-pesquisador que no início pensava uma coisa de museus, mas que naquele 
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momento descobria que ela havia produzido outros conceitos muito diferentes. Agora museu 

não era mais onde se guardavam coisas velhas, mas o museu era algo vivo, assim como a 

Comunidade do Curiaú. 

 

_Por onde tu vais rapaz 
Por este caminho sozinho? 
_Vou visitar o museu 
Do Quilombo do Curiaú26 
(Texto da Análise transversal do grupo-pesquisador – Marabaixo) 

 

Assim, produzir novos conceitos de museus para a comunidade do Curiaú implicou 

em identificar um problema e uma proposta de solução para o mesmo: a criação do novo, do 

não-instituído, porque aqueles que criticam sem criar, aqueles que contentam em defender o 

que se esvanesceu sem saber dar-lhe forças para retornar a vida, eles são as chagas da 

filosofia. (DELEUZE e GUATTARI, 1992; p.42) 

 

 

4.1 - Para fim de conversa...Quilombos, museus e  memórias 

 

 

Apesar dos poucos estudos sobre patrimônio cultural, memória e museus em 

comunidades quilombolas, observa-se que esses grupos precisam de maior atenção de 

pesquisadores/as e dessas áreas do conhecimento, tendo em vista que conseguem ainda 

manter características organizacionais bastante semelhante com os primeiros grupos de 

negros/as e negras escravizados, principalmente no que diz respeito à preservação de suas 

tradições culturais e memórias. 

Em seus estudos, Paul Connerton(1999) analisa a transmissão e conservação da 

memória dos grupos, de pequenas comunidades locais, assim como de grandes sociedades 

tendo como objeto de estudo as perfomaces e rituais. Nessa relação entre recordação e corpo, 

Connerton prioriza o debate sobre memória geral e memória social, trazendo colaborações 

importantes para essa investigação à medida que esta ocorreu em uma comunidade 

quilombola que valoriza sua cultura por meio de rituais, de danças e batuques. Por outro lado, 

                                                 
26 Ver clipe de filme 02 no CD em anexo: Técnica do Paladar - Análise Transversal de grupo-pesquisador por meio do ladrão 
de marabaixo. 
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o método utilizado para a realização da pesquisa privilegia o aprendizado e a produção 

filosófica através do corpo, dos sentidos e da arte. 

Em seus estudos sobre memórias e tradição, Myrian Santos (1993) diz que as pessoas 

desprovidas do conhecimento e das experiências do passado são incapazes de sentir, julgar e 

defender seus direitos. As relações entre memória ou com os traços do passado são 

fundamentais na autodeterminação e liberdade de um povo. Todavia, a história da população 

brasileira é a história da negação de suas heranças africanas. Desde o período colonial até os 

dias atuais, o Estado brasileiro adota estratégias políticas para apagar da memória a história e 

a cultura negra no país. 

Como citado anteriormente, em 1851, todos os arquivos referentes ao trafico foram 

destruídos sob a ordem do então Ministro da Economia, Rui Barbosa, prejudicando 

consideravelmente o encontro da população negra com seus/as antepassados/as africanos. 

Torna-se então impossível para negros e negras no Brasil identificar seus/as ancestrais, de que 

região vieram, de onde veio sua família, o que acreditavam, o que foram, quais suas crenças, 

sua língua, seu lugar. 

Recordo-me de uma palestra a que assisti de Edson Cardoso, militante negro e 

jornalista, coordenador do Jornal Irohin. Em sua fala ele destacava que, se por um lado parte 

pequena de brasileiros/as gozava dos privilégios da dupla cidadania – brasileira e européia, 

brasileira e japonesa, dentre outras – possível justamente pela identificação de suas famílias 

imigrantes vindas da Itália, Alemanha, França, Japão, outra grande parte de brasileiros/as 

ainda não conseguiu nem a garantia de seus direitos como cidadãos/as brasileiros/as, ou seja, 

para esses/as até mesmo a cidadania brasileira lhes é negada. 

Brasilieros/as com descendência européia no Brasil dispõem de todos os privilégios e 

direitos de um país que desde sua colonização usou de medidas e estratégias para beneficiar 

esses/as cidadãos por meio de uma diversidade de ações afirmativas, tendo em vista a política 

estatal de embranquecimento da população brasileira. De fato a história mostra que ao 

chegarem ao país, os povos europeus tiveram acesso às melhores terras, salários e escolas. 

Por outro lado, Edson Cardoso fala que a outra grande parte dos brasileiros/as, a 

população negra, não teve nem o direito de saber quem é, ficando sem identidade, sem 

passado, sem memória. Essa política de embraquecimento significa ainda que pessoas negras 

possuem os piores índices de desenvolvimento humano do país, segundo dados oficiais, o 

que, para Edson Cardoso, caracteriza a não cidadania da população negra. Assim, no país 

temos descendentes de europeus e japoneses com dupla cidadania e descedentes de africanos 

sem cidadania alguma, sem seus direitos básicos. É o país da negação da memória negra. 
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Ao chegarem ao Brasil em condição de escravizados/as, os negros/as africanos/as 

foram dispersos em diversas regiões e propriedades rurais e urbanas; famílias e etnias 

separadas. Como foi possível esses desterrados, sem pátria e sem casa, conseguir salvar 

alguns fragmentos de suas tradições? Como conseguiram, sem esperança de liberdade, 

manter intactos os costumes de seus antepassados? (COSSARD, 2006; p. 26) 

A autora ressalta que, na África, quando deixa sua tribo para viver na cidade, o 

indivíduo desliga-se rapidamente de suas tradições e adota outros costumes como forma de 

progresso e promoção social, além da proximidade com a civilização européia. No Brasil, no 

entanto, os/as africanos/as apegaram-se às lembranças de suas origens em busca do 

fortalecimento e da superação da condição de escravizados/as. 

Os senhores de escravos/as tinham como preocupação o aumento da população negra 

escrava da mesma origem, podendo privilegiar as tradições das etnias mais numerosas e a 

aliança de antigas tribos rivais contra seus donos. Esses fatos confirmaram-se com o 

acontecimento de várias revoltas no período de 1830 e 1835. Numa estratégia de evitar novos 

conflitos, muitos senhores permitiram que em suas propriedades fossem realizadas, aos 

domingos, reuniões escravos/as por etnias e nações para danças e cantos, originando daí os 

batuques. As divergências ancestrais eram mantidas sob controle por meio das identidades 

com os deuses, com as músicas e as danças. 

A Igreja, mesmo não aceitando essas práticas, não conseguiu erradicá-las e, muitas 

vezes, os/as escravizados/as substituíam as divindades africanas por santos católicos, cuja 

história tivesse alguma semelhança com a dos deuses e deusas africanos/as. Também o 

Estado, visando evitar a união dos grupos numa possível rebelião, incentivou o 

reagrupamento organizado, criando as irmandades e congregações religiosas, unindo pessoas 

negras que se identificavam na mesma etnia. 

Para Cossard (2006), essa identidade de parentesco era bastante duvidosa, mas negros 

e negras encontravam o apoio de uma estrutura social, compensando, em parte, o quadro 

familiar destruído. Substituíam assim a noção de parentesco de sangue com o parentesco 

étnico, restabelecendo uma ligação afetiva com o grupo, reconhecendo e fortalecendo um 

certo patrimônio cultural e religioso. 

Percebe-se que o controle da memória de uma sociedade condiciona substancialmente 

a hierarquia do poder. O armazenamento da memória pelas atuais tecnologias da informação 

nos coloca frente à organização da memória coletiva por meio da utilização de máquinas de 

processamento de dados. Isso, por exemplo, não é apenas uma questão de técnica, mas antes 
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uma questão que se relaciona diretamente com a legitimação, o controle e a propriedade da 

informação como um problema político decisivo.(CONNERTON, 1999; p.02). 

Nesse sentido, o museu deve ser compreendido como uma instituição inserida nesse 

controle de armazenamento e propriedade do patrimônio cultural de uma determinada 

sociedade. Portanto, uma instituição ideológica e política, que legitima, controla e se apropria 

das informações, da história e memória dos grupos selecionando o que lhe pareça importante, 

segundo seus processos de julgamento, o que para o grupo pesquisador significa um museu-

falta de integração. 

No que se refere à memória, pode-se observar que a nossa experiência do presente 

depende de grande medida do nosso conhecimento do passado, isto é, entendemos o mundo 

tendo como referência os acontecimentos e objetos que não estamos vivendo no presente. 

Dessa forma, vivemos o momento atual de acordo com os diferentes passados com que 

podemos relacioná-lo e por isso a dificuldade de extrair o nosso passado do nosso presente, 

 

Não só por porque os fatores presentes tendem a influenciar – alguns diriam 
mesmo distorcer – as nossas recordações do passado, mas também porque 
os fatores passados tendem a influenciar, ou a distorcer, a nossa vivência do 
presente. Este processo, deve sublinhar-se, penetra nos mais ínfimos e 
cotidianos pormenores das nossas vidas. (CONNERTON, 1999; p.02) 

 

Se analisarmos a situação presente da população negra no Brasil e, em especial, os 

grupos quilombolas, observaremos que estes vivem uma situação de desigualdade social 

durável que se inicia no período escravista. Encontraremos elementos que justifica a situação 

dos/as escravos/as ainda na atualidade, elementos esses que se cravam na memória e no corpo 

de negros e negras e que legitima uma história de sofrimento e negação. 

Nesse sentido, ao discutir sobre memória social e reconstituição histórica por meio dos 

testemunhos históricos e como instrumento de trabalho, Connerton (1999) destaca que o/a 

historiador/a muitas vezes rejeita algo que lhe é dito explicitamente e substitui pela sua 

própria interpretação dos acontecimentos, priorizando a sua autoridade e ajustando os 

testemunhos ao seu pensamento. Essa autoridade se configura na práxis pedagógica e 

museologica dos/as profissionais dos museus que não consideram o seu entorno, a 

comunidade e sua história, seus desejos e leituras de mundo.  

Assim, o museu enquanto aparelho do Estado se relaciona com determinados grupos 

sociais de maneira autoritária, desenvolvendo o que Connerton (1999; p.17) ilustra de 

escravidão mental identificada nos regimes totalitários quando as recordações da população 

lhes são retiradas. Ou seja, quando uma grande potência quer despojar um pequeno país de 
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sua consciência nacional, utiliza o método do esquecimento organizado. Artistas, 

escritores/as, historiadores/as são demitidos das suas funções e as pessoas, silenciadas e 

despedidas de seus empregos, tornam-se invisíveis e são esquecidas. 

No caso da população negra, o Estado perpetua e reconfigura a sua posição de estado 

totalitário, porque não só violou e viola a dignidade humana das pessoas negras, mas também 

trabalha por meio de seus aparelhos para que não seja possível o testemunho correto sobre o 

passado, inserindo-se nestes, as instituições museológicas. 

Nesse sentido, o grupo pesquisador expôs a situação do museu em relação a população 

negra, ou mais especificamente, a Comunidade Quilombola é de discriminação, percebendo 

isso na forma como o museu no Cúriaú fica muito tempo sem atividade, ou seja, é uma 

política cultural que não reconhece a produção cultural desses grupos: 

 

O museu era bastante discriminado 
Para nós não era bom 
Ele ficar muito tempo parado(...) 
Professora eu já vou embora 
Na barca do museu 
Com uma mão eu bato a caixa 
Com outra eu rezo pra Deus(...)27 
(Texto da Análise transversal do grupo-pesquisador – Marabaixo 

 

Por outro lado, em contraposição ao estado de amnésia coletiva, encontra-se a luta dos 

cidadãos contra o poder de estado. Essa é a luta da sua memória contra o esquecimento 

compulsivo imposto cotidianamente para a população negra. Ao se organizarem e 

questionarem sobre seus direitos culturais e sociais, comunidades quilombolas e movimento 

negro lutam não só para salvarem a si mesmos, mas principalmente para reconhecerem-se e 

preservarem-se como 

 

testemunhas para gerações vindouras, tornando-se incansáveis arquivadores 
(...)a escrita histórica da oposição não é a única prática de uma reconstrução 
histórica documentada, mas, precisamente por o ser deste modo, preserva a 
memória dos grupos sociais cuja voz teria, de outra maneira, sido 
silenciada. (CONNERTON, 1999; p.17) 

 

Assim, as histórias das comunidades quilombolas são compreendidas como 

reconstrução histórica, de vozes não silenciadas ouvidas e reiventadas nas festas da 

comunidade em forma de ladrões. Dessa forma, a produção de histórias narrativas, contadas 

                                                 
27 Ver clipe de filme 04 no CD em anexo: Técnica do Paladar - Análise Transversal de grupo-pesquisador por meio do ladrão 
de marabaixo. 
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mais ou menos informalmente, revela-se como uma atividade básica para a caracterização 

das ações humanas, é um traço comum a toda memória comunal. (CONNERTON, 1999; 

p.19) 

Os ladrões dos batuques e marabaixo do Curiaú constituem-se das histórias cotidianas 

da comunidade, da vida dos/as vizinhos/as. Nada escapa da curiosidade das pessoas sobre a 

vida alheia e a tênue linha entre o que é privado e público fica cada vez menos perceptível. 

Não se reconhece mais o individuo, mas uma parte de um todo, onde todos/as sabem um da 

vida do outro/a. 

 

A bisbilhotice aldeã compõe-se destes relatos diários, combinados com as 
familiaridades mútuas de toda uma vida. Uma aldeia constrói, por meio 
informal, uma história comunal contínua de si própria: uma história em que 
todos retratam, em que todos são retratados, e na qual o ato de retratar 
nunca tem fim. Isto deixa pouco ou nenhum espaço para a representação do 
eu na vida cotidiana, porque em grande medida os indivíduos recordam em 
comum. (CONNERTON, 1999; p.20) 

 

Os conceitos criados pelo grupo pesquisador e tratados acima, lembram esse aspecto 

da vida coletiva na comunidade quilombola, assim como a importância da ancestralidade na 

presente. Os conceitos de museu-história-comunidade e museu-ancestral trazem idéias da 

história ancestral, um museu de histórias e vidas, costumes e ensinamentos passados. 

Em tais conceitos, percebe-se a necessidade de ser o museus um espaço de vivenciar 

momentos próprios, individuais, mas onde se reconheça o individual também na coletividade 

da história dos nossos ancestrais em comum. 

 

Com, freqüência, se eu me lembro de alguma coisa é porque os outros me 
incitam a lembrá-la, porque a memória deles vêm em auxílio da minha e a 
minha encontra apoio na deles. Toda recordação, por muito pessoal que 
possa ser mesmo a de acontecimentos que só nós presenciamos, ou a de 
pensamentos e sentimentos que ficaram por exprimir, existe em relação com 
todo um conjunto de idéias que muitos outros possuem: com pessoas, 
lugares, datas, palavras, formas de linguagem, isto é, com toda a vida 
material e moral das sociedades de que fazemos parte, ou das quais fizemos 
parte (CONNERTON, 1999; p.41). 

 

Portanto, é através do sentimento de pertença a um grupo social, que somos capazes 

de adquirir, localizar e evocar nossas memórias. Mesmo o auto-conhecimento de nossas 

potencialidades enquanto sujeitos próprios e únicos é determinado, em grande medida, pela 

maneira como vemos as nossas ações passadas e através da pertença no grupo, no encontro 

por meio do parentesco, das filiações de classe e de religião, etc. 
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Podemos dizer assim, de forma mais geral, que todos nós conhecemos uns 
aos outros pedindo explicações, fazendo relatos, acreditando, ou não, nas 
histórias sobre o passado e identidades uns dos outros. Ao identificarmos e 
compreendermos com êxito o que a outra pessoa está a fazer, enquadramos 
um acontecimento particular, um episódio, ou comportamento, no contexto 
de várias histórias narrativas. Identificamos, deste modo, uma determinada 
ação recordando, pelo menos, dois tipos de contexto para essa ação. 
Situamos o nosso comportamento dos agentes por referência ao seu lugar 
nas suas histórias de vida e situamos também esse comportamento pela 
referência ao seu lugar na história dos contextos sociais a que pertencem. A 
narrativa de uma vida faz parte de um conjunto de narrativas que se 
interligam, está incrustada na história dos grupos a partir dos quais os 
indivíduos adquirem a sua identidade. (CONNERTON, 1999; p.24) 

 

Assim, muitos dos conceitos criados pelo grupo sobre museus trazem a idéia da 

memória do grupo, das atividades e objetos comuns no dia-a-dia da comunidade, as 

paisagens, o marabaixo, os ladrões, a casa de farinha. São esses elementos que se relacionam 

com museu e com a história de cada um, nas percepções das pessoas mais jovens como das 

pessoas mais velhas no grupo. 

 

Ai, ai, ai, ai, ai 
Ai, ai, ai meu arari 
Esse é o museu mais bonito que já vi. 
(Texto da análise transversal do grupo pesquisador)28 

 

Os elementos de recordação que se relacionam com memória, museu, história e 

comunidade, existem nas recordações de cada um/a. Se inicialmente o que se entende por 

museu é o lugar que se recorda e onde se preservam as memórias do grupo, é então explicável 

que tais aspectos também apareçam nos conceitos que o grupo produz sobre museus: museu-

história-comunidade, museu-ancestral, museu–integração e museu-falta-de-integração, 

museu-jardim-com-flores-de-café, museu-floresta, museu-religiosidade, etc. 

 

(...) tanto as memórias recentes como as mais distantes, pois aquilo que une 
as primeiras não é o fato de serem contínuas no tempo, mas antes o fazerem 
parte de um conjunto de pensamentos comuns a um grupo, os grupos com 
os quais nos relacionamos, atualmente, ou com os quais tivemos alguma 
ligação, no passado recente. Quando queremos evocar essas memórias 
basta-nos dirigir a nossa atenção para os interesses prevalecentes do grupo e 
seguir curso da reflexão que lhe é habitual, o mesmo se aplicando 
exatamente quando queremos recordar memórias mais distantes. Para 
evocar essas memórias é suficiente, mas uma vez, orientarmos a nossa 

                                                 
28 Ver clipe de filme 05 no CD em anexo: Técnica do Paladar - Análise Transversal de grupo-pesquisador por meio do ladrão 
de marabaixo. 
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atenção para as recordações que ocupam um lugar principal nos 
pensamentos do grupo. Não há diferença, a este respeito, entre memórias 
recentes e as distante (...) Não é por os pensamentos serem semelhantes que 
os podemos evocar, é antes por o mesmo grupo estar interessado nessas 
memórias, e ser capaz de as evocar, que elas se conjugam nos nossos 
espíritos. (CONNERTON, 1999; p.41) 

 

Quando um dos participantes falou que museus somos todos nós do Curiaú, o Curiaú é 

um museu a céu aberto mesmo não dominando esse conceito bastante técnico sobre exposição 

a céu aberto, penso que essa pessoa referia-se a cada pessoa que traz dentro de si muitas 

outras histórias. 

Pensar no Curiaú enquanto museu consiste em dizer que tudo na comunidade recorda 

e faz história. São lembranças, memórias em constante movimento na comunidade, de como 

ela vive, viveu e ainda viverá. É o espaço museal em movimento, como o movimento de seus 

corpos negros. Refere-se, então, ao conceito de memória coletiva, ou seja, 

 

(...) nenhuma memória coletiva pode existir sem referência a um quadro 
espacial socialmente específico, Isto quer dizer que as nossas imagens dos 
espaços sociais, devido à sua estabilidade relativa, dão-nos a ilusão de não 
mudarem e de redescobrirem o passado no presente. Conservamos as nossas 
memórias através da referência ao meio material que nos cerca. É para os 
nossos espaços sociais – aqueles que ocupamos, aqueles que 
frequentemente retraçamos com os nossos passos, a que temos sempre 
acesso e que, a todo o momento, somos capazes de reconstruir mentalmente 
– que devemos voltar a atenção, se queremos que as nossas recordações 
ressurjam. As nossas memórias estão localizadas no interior dos espaços 
materiais e mentais do grupo. (CONNERTON, 1999; p.42) 

 

Ao analisar os grupos sociais e memórias, Connerton (1999; p.42) destaca que se a 

memória social existe, é provável que a encontremos nas cerimônias comemorativas, as quais 

mostram ser comemorativas (só) na medida em que são performativas. Dessa forma, quando 

falamos de marabaixo, de batuque e de todos os rituais e performances que fazem parte das 

expressões culturais e artísticas tradicionais do Quilombo do Curiaú, encontramos um outro 

conceito de memória, ou seja, a memória social corporal. Essa relação da memória social 

corporal se faz presente durante toda a pesquisa: Nas escolhas das técnicas, na produção dos 

dados, nos conceitos produzidos e no meio ambiente pesquisado. 

As formas expressadas pelos conceitos consistem em compreender o museu a partir da 

corporeidade tão presente nas festas ou cerimônias comemorativas, assim como no fazer 

farinha, no panhar açaí, na dança do marabaixo e do batuque. Os conceitos de museus 

correspondem, portanto, a uma intrínseca relação dessas expressões corporais e cerimônias 

comemorativas, contrariando a compreensão de museu funcionando somente em prédio de 
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concreto, como percebe-se nessa outra análise transversal do grupo pesquisador, por meio de 

ladrão de marabaixo: 

 

Maria andou, 
Maria andou, 
Pelo caminho do museu no Curiaú (...)29 
(Texto da análise transversal do grupo-pesquisador) 

 

Portanto, a memória, as heranças culturais da comunidade do Curiaú são preservadas 

também pelo batuque e o marabaixo, pelas práticas cotidianas de pescar, cuidar e cozinhar o 

peixe, de cuidar do gado, de remar, dançar e não apenas pelo prédio do Centro Cultural 

construído na comunidade. 

 

Preservamos versões do passado, representando-o para nós próprios em 
palavras e imagens. As cerimônias comemorativas são disso um bom 
exemplo, mantêm o passado vivo através de uma representação descritiva 
dos acontecimentos passado.( CONNERTON, 1999; p.83)  

 

Pode-se então dizer que na verdade, cada pessoa do Curiaú é um museu porque seus 

corpos reencenam estilisticamente uma imagem do passado, conservam-no também de forma 

inteiramente efetiva na sua capacidade duradoura para o desempenho de certas ações 

especializadas através da prática social de incorporação, ou seja, quando o indivíduo ou 

grupo comunicam através de sua própria atividade corporal, esses corpos representam os 

dispositivos de armazenamento e recuperação de informação. (CONNERTON, 1999; p.84) 

 

                                                 
29 Ver clipe de filme 06 no CD em anexo: Labirinto: Análise Transversal de grupo-pesquisador por meio de batuque. 
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Imagem 50 - Práticas cotidianas na Comunidade do Curiaú: Pesca Artesanal. 

Fonte: http://www.arteemfoco.fot.br/saviokzam/thumbensaio.htm 
 

Através da natureza essencialmente corporizada da nossa existência social e das 

práticas incorporadas baseadas nestas, encontramos as metáforas pelas quais pensamos e 

vivemos. No entanto, a transição de uma cultura oral para uma cultura escrita resulta na 

fixação e inalteração do fato ou relato transmitido. Quando as memórias de uma cultura 

começam a ser transmitidas principalmente através da reprodução das suas inscrições, e não 

pelas narrativas ao vivo, perde-se a improvisação, a inovação é institucionalizada, tal qual 

acontece com as instituições museológicas. 
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ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

 

 

 
Imagem 51 - Marabaixo. 
Foto: Patrícia Andrade 

Fonte: Paralelo2.zip.net/images/marabaixo.jpg 
 

 
 
 
Meu carro de boi-bumbá se foi 
Na correnteza 
Marabaixo 
 
Navios negreiros cruzando as estrelas 
Cavalos alados sobre as favelas 
Extermínio dentro das nossas cabeças 
Dos filhos das mesmas costelas 
Meu carro de boi, meu boi-bumbá 
No mar, no mar 
No marabaixo  
 
NALDO MARANHÃO/ 
HELDER BRANDÃO 
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ALGUMAS CONSIDERAÇÕES: 

 

 

Percebi por meio da pesquisa sociopoética, que não há um conceito simples. Ao 

contrário, cada conceito remete a outros conceitos, ainda que não seja só por sua história, mas 

em seus devires ou conexões presentes. 

 

É assim que, a partir de um plano determinável, se passa de um conceito a 
um outro, por uma espécie de ponte: a criação de um novo conceito de 
espaço perceptivo, com outros componentes, a determinar (não se chocar, 
ou não se chocar demais, fará parte de seus componentes) (DELEUZE e 
GUATTARI,1992; p.31). 

 

Assim, a análise da produção de dados, a partir das técnicas apresentadas, bem como a 

vivência com o grupo-pesquisador, fizeram-me perceber a necessidade de se criticar o que já 

está posto, de reformular e (re)formar aquilo que já não nos parece, que já não nos encontra 

ou não encontramos, como acontece com  os conceitos de museus e com a ação museológica 

que se acomoda, que não mais se reconhece e nem a população em sua diversidade, pois se 

realiza enquanto aparelho ideológico fora do campo de ação e subjetivação dos sujeitos. 

 

 
Imagem 52 - Produção de Conceitos de museus do grupo-pesquisador. 

Fotos: Zanandra Ramos 
 

Compreendo que a Comunidade Quilombola do Curiaú resiste aos processos de 

exclusão e negação cultural e reafirma, por meio de estratégias específicas, seus 
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conhecimentos, seus fazeres e saberes, suas histórias, enquanto elementos que constituem sua 

subjetividade, sua maneira de ser e estar no mundo. Contudo, deve-se ter claro que esses 

processos de apropriação e reapropriação cultural acontecem através de relações de poder 

assimétricas, muitas vezes de subordinação e acentuada desigualdade social do sistema 

capitalista. 

Neste contexto, os museus, além de possuírem suas funções de pesquisa, preservação e 

comunicação, são também, instituições pedagógicas a serviço da sociedade. Implica então 

reconhecer a necessidade de atuarem como elementos vivos dentro da dinâmica cultural da 

sociedade no sentido libertário e emancipatório da Educação Popular. 

Já se passaram muitos meses desde a pesquisa de campo. Do Curiaú ficaram a saudade 

e a expectativa do novo encontro com o grupo-pesquisador-amigo. O significado da 

experiência, das sensações e dos sentimentos deixo aqui em forma de mais um conceito-

conto-como-me-sinto de um museu calmo e saudoso dos/as quilombolas contadores/as de 

histórias. 

 

Um museu calmo e saudoso 

 

Um grupo de estudantes foi visitar um museu no qual havia uma grande exposição 

muito bem organizada.  

O local era espaçoso, muito bonito e agradável. Tinha perfume de erva-canela, com 

pétalas de rosas pelo chão. 

Os alunos ficaram admirados pelas danças, bichos e mitos. Havia um espaço limpo e 

aproveitaram para tirar fotografias. 

Foi legal porque havia muitas pessoas visitando, a comunidade se integrava com os 

personagens que eram belíssimos e deslumbrantes, principalmente os objetos da arte sacra. 

Os alunos foram embora com a sensação de que nunca tinham visto tantas coisas 

diferentes. 

O museu que foram visitar era como um jardim de rosas. Infelizes foram as pessoas 

que não visitaram a exposição. 

Como seria bom sentirmos aquele cheiro tantas vezes. Todos nós saímos de lá calmos e 

saudosos. 
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ANEXOS: IMAGENS DOS BASTIDORES DA PESQUISA 

 
 
 

 
Imagem 53 - Eu e Rebeca:  

Visitas nas casas dos/as co-pesquisadores/as. 
Foto: Zanandra Ramos 

 

 

 
Imagem 54 e 55 - Eu e Rebeca:  

As margens do Rio Curiaú. 
Foto: Zanandra Ramos 
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Imagem 56 - Eu e Rebeca: Hora do almoço, peixe frito do Curiaú. 

Foto: Zanandra Ramos 
 

 
Imagem 57 - Daniele (minha cunhada, nossa motorista e quem hospedou a mim e Rebeca) e eu, no 

coquetel do último dia da pesquisa. 
Fotos: Zanadra Ramos 

 

 
Imagem 58 - Zanandra Ramos (Co-facilitadora) registrando tudo e todos os momentos da pesquisa. 

Foto: Rebeca Alcântara 
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Imagem 59 - Hora da arrumação:  

Rebeca e Daniele desmontando o labirinto. 
Foto: Zanandra Ramos 

 

 
 
 
 
 
Nossa senhora 
Nossa defesa 
Uma fortaleza na beira-mar 
Nosso senhor 
Nossa fé São José 
Baluartes abertos pra quem chegar 
Missigenação curry 
Meu coração curry 
Tumucumaque, curé e açaí 
Meus cabelos mururés da cor da flor dos 
mururés 
Queimou na linha do Equador 
No horizonte no rumo que eu vou 
Vou atravessar o mar 
Tomar tafiá 
Fazer promessa de Círio 
Pra mãe senhora ajudar, 
São Pedro fará a chuva cair como pirara 
Não irá me trair 
Não vou deixar meu chão acabar 
Não vou deixar meu chão macabas 
Não vou deixar meu chão Macapá 
 
HELDER BRANDÃO/BETO OSCAR 


