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A Jordan e Rayana.
Para que não façam o mestrado depois dos cinquenta...
Estudar é preciso.
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“Dis-moi ce que tu conserves,
Je te dirai qui tu es, où tu es et ce que tu seras...”
(“Diga-me o que tu guardas e eu te direi quem tu és, onde tu estás e o que tu serás...”)
Samuel Kidiba
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RESUMO
Este trabalho apresenta algumas considerações sobre a Casa do Benin, espaço museal
localizado em Salvador-Bahia que foi idealizado para a valorização da cultura africana nas
construções civilizatórias soteropolitanas. A partir da experiência como arte-educadora por
mais de uma década no referido espaço, a pesquisadora apresenta pressupostos interrelacionados entre a Arte-Educação, a Museologia e a Educação para as Relações Étnicoraciais prospectando a relacionalidade entre o patrimônio material e imaterial afro-brasileiro
em prerrogativas sobre Educação Museal e Educação Patrimonial. O texto apresenta um breve
histórico sobre a fundação do referido museu, ocorrida em maio de 1988 no ano do centenário
da abolição da escravatura no Brasil, fato este que sucinta a motivação deste trabalho em
correlacionar a cultura material africana e afro-brasileira em novas propostas museográficas
para o equipamento cultural elevar-se em sua condição de espaço propício para ações
educativas sobre identidades afrodescendentes. O trabalho oferece algumas sugestões para a
inserção de novos elementos museológicos e museográficos em sua constituição patrimonial
já que, idealizado para a valorização da cultura africana beninense e afro-soteropolitana, pode
corroborar pedagogicamente para a desconstrução de paradigmas e preconceitos que afetam a
sociedade no que tange a sua afrodescendência e cidadania.
Palavras-chave: Casa do Benin – Educação – Patrimônio Afro-Brasileiro – Propostas –
Museografia
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ABSTRACT
This work presents a few considerations about The House of Benin, a museum space located
in Salvador-Bahia which was idealized to value the African culture in the civilizing
constructions of the city. From the experience as an art educator for over a decade in the
referred space, the researcher introduces correlated assumptions between Art Education,
Museology and Education for the ethnic racial relations prospecting the relationship between
Afro-Brazilian material and immaterial heritage in prerogatives about Museum education and
patrimonial education. The text presents a brief history about the foundation of the referred
museum, occurred in May 1988 in the centenary year of the abolition of slavery in Brazil, this
fact summarizes the motivation of this work to correlate the African and Afro-Brazilian
material culture in new museographic proposals so the cultural equipment can rise in its
condition as a favorable space for educational actions on Afro-descendant identities. The
work offers some suggestions for the insertion of new museological and museographic
elements in its patrimonial constitution since, idealized for the appreciation of African, AfroSoteropolitan and Beninese culture, can corroborate pedagogically for the deconstruction of
paradigms and prejudices that affect society in regards to their afro descent and citizenship.
Keywords: Casa do Benin – Education – Afro-Brazilian Heritage – Proposals – Museography

9

LISTA DE ILUSTRAÇÕES
Figura 1
Figura 2
Figura 3
Figura 4
Figura 5
Figura 6
Figura 7
Figura 8
Figura 9
Figuras 10 e 11
Figura 12
Figura 13
Figura 14
Figura 15
Figura 16
Figura 17
Figura 18
Figura 19
Figura 20
Figuras 21 e 22
Figura 23
Figura 24
Figura 25
Figura 26
Figura 27
Figuras 28 e 29
Figuras 30 e 31
Figura 32
Figuras 33 e 34
Figura 35
Figura 36
Figura 37
Figura 38
Figura 39
Figura 40
Figura 41
Figuras 42 e 43
Figuras 44 e 45
Figura 46

Exposição de artesanato do Benin ...............................................................
Pilares recobertos de palha ..........................................................................
Exposição Pierre Verger ..............................................................................
Ilustração geográfica do Benin ....................................................................
Localização do Reino do Daomé na região do país Benin ..........................
Mapa ilustrativo do território do Império do Benim....................................
Largo do Pelourinho, Salvador ....................................................................
Mapa do Centro Histórico de Salvador – CHS ............................................
Casarão que abriga o Museu de Arte Moderna da Bahia após restauração
em 1963........................................................................................................
Imagens da escada interna do Teatro Gregório de Matos ............................
Janela “Buraco” do Teatro Gregório de Matos ............................................
Vista externa do Espaço Coati .....................................................................
Vista interna do Espaço Coati ......................................................................
Casa do Olodum...........................................................................................
Casa do Benin ..............................................................................................
Casarões do Conjunto do Benin durante a reforma .....................................
Conjunto do Benin após reforma .................................................................
Lina e Pierre Verger, 1987 ...........................................................................
Vista interna do Restaurante do Benin ........................................................
Imagem antiga do Jardim do Benin .............................................................
Convite da inauguração da Casa do Benin (capa) .......................................
Convite da inauguração da Casa do Benin (texto) .......................................
Capa do Diário Oficial de Salvador de 06/5/88 ...........................................
Destaque do jornal A Tarde em 07/5/88 ......................................................
Cartaz da Exposição Bahia no Ibirapuera ....................................................
Imagens externas do anexo que foi planejado para ser a Casa do
Representante do Benin ...............................................................................
Antigos quartos transformados em salas no prédio anexo ao casarão principal .
Sala multi-uso ..............................................................................................
Imagens do terraço no prédio anexo ............................................................
Imagem externa do Tata Somba ..................................................................
Imagem interna do Tata Somba ...................................................................
Imagem da cozinha da Casa do Benin (entrada)..........................................
Imagem da cozinha da Casa do Benin (área interna)...................................
Auditório Gilberto Gil (placa informativa) ..................................................
Auditório Gilberto Gil (imagem posterior) ..................................................
Auditório Gilberto Gil (imagem frontal) .....................................................
Imagens do Espaço Museal Pierre Verger (salão térreo) .............................
Imagens do Espaço Museal Pierre Verger ...................................................
Imagens da Sala de Exposição Lina Bo Bardi (placa informativa) .............

19
19
20
21
22
22
25
41
47
48
48
49
49
50
50
52
53
54
56
56
66
66
67
67
69
71
72
72
73
73
74
74
74
75
75
75
77
78
79

10

Figuras 47 e 48 Imagens da Sala de Exposição Lina Bo Bardi (salão) ................................. 79
Figura 49
Potes decorados............................................................................................ 83
Figura 50
Pilão ............................................................................................................. 83
Figura 51
Potes utilitários ............................................................................................ 84
Figura 52
Mealheiros ................................................................................................... 84
Figura 53
Tecelagem .................................................................................................... 85
Figura 54
Vitrine com peças religiosas ........................................................................ 88
Figura 55
Etiqueta na vitrine com peças religiosas ...................................................... 88
Figura 56
Casarão no Largo do Pelourinho onde funcionava o Museu da Cidade ...... 89
Figura 57
Escultura Xangô, de Agnaldo Manuel dos Santos – 1958 ........................... 90
Figura 58
Escultura Oxalá – 1999 ................................................................................ 91
Figura 59
Escultura Iansã – 1994 ................................................................................. 91
Figuras 60, 61 e 62 Imagens em diferentes ângulos da escultura Iansã/Santa Bárbara, de Leandro
da Barra – 2001 ............................................................................................ 91
Figura 63
Escultura Opô Baba N’Lawa, de Mestre Didi ............................................. 93
Figura 64
Escultura Exú, de Agnaldo Silva da Costa .................................................. 93
Figura 65
Imagem dos tecidos decorativos .................................................................. 94
Figura 66
Placas com informações sobre a Casa do Benin em abordagens artísticas e
históricas (texto sobre Identidade Afro-brasileira) ...................................... 101
Figura 67
Placas com informações sobre a Casa do Benin em abordagens artísticas e
históricas (texto sobre o país Benin) ............................................................ 101
Figura 68
Placas com informações sobre a Casa do Benin em abordagens artísticas e
históricas (texto sobre Arte) ......................................................................... 102
Figura 69
Placas com informações sobre a Casa do Benin em abordagens artísticas e
históricas (texto sobre os Agudás) ............................................................... 102
Figuras 70, 71, 72 e 73 Imagens do entorno da Casa do Benin vistas da janela do primeiro andar.......... 105

11

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS
CAS
CEAO
CEPAIA
CHS
EMTURSA
FAEC
FGM
FUMCISA
FPV
IBRAM
IPHAN
LIMPURB
MAFRO
MinC
REM-BA
SECULT
SEMUR
SMEC
SMED
SPHAN
UFBA
UNESCO

Centro Antigo de Salvador
Centro de Estudos Afro-Orientais
Centro de Estudos dos Povos Afro-Índio-Americanos
Centro Histórico de Salvador
Empresa de Turismo de Salvador
Fábrica de Equipamentos Comunitários
Fundação Gregório de Matos
Fundação Museu da Cidade do Salvador
Fundação Pierre Verger
Instituto Brasileiro de Museus
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
Empresa de Limpeza Urbana de Salvador
Museu Afro-Brasileiro
Ministério da Cultura
Rede de Educadores de Museus da Bahia
Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer
Secretaria Municipal de Reparação
Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
Universidade Federal da Bahia
Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura

12

SUMÁRIO
INTRODUÇÃO ................................................................................................................. 13
1.
1.1
1.2
1.3
1.4

MUITO DE ÁFRICA NA BAHIA..................................................................................... 18
REINO DO DAOMÉ, BENIN E SALVADOR: ENTRELACES HISTÓRICAS .... 20
CULTURA MATERIAL E MEMÓRIA ................................................................. 24
MEMÓRIAS NEGRAS EM MOVIMENTO .......................................................... 32
AFRICANIAS SOTEROPOLITANAS................................................................... 36

2.
2.1
2.2

2.4
2.5

A CASA DO BENIN NA BAHIA ......................................................................... 40
ANTECEDENTES DA CRIAÇÃO DA CASA DO BENIN NA BAHIA.............. 40
ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE O CONTEXTO SOCIOCULTURAL
SOTEROPOLITANO À ÉPOCA DA CRIAÇÃO DA CASA................................ 44
LINA BO BARDI E O PROJETO DE INTERVENÇÃO ARQUITETÔNICA
NO CENTRO ANTIGO .......................................................................................... 47
O PROJETO BENIN-BAHIA ................................................................................. 57
PIERRE VERGER E SUA AÇÃO CURATORIAL ............................................... 59

3.
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.2.
3.3

CASA DO BENIN: ALGUMAS CONSIDERAÇÕES MUSEOGRÁFICAS ... 65
A CONCEPÇÃO ORIGINAL DA CASA DO BENIN .......................................... 66
Verger e Lina: similaridades ................................................................................ 66
Conjunto do Benin e sua construção original ..................................................... 70
Uma exposição: narrativa e proposição ............................................................... 77
A COLEÇÃO EXPOSITIVA INICIAL .................................................................. 81
UMA JUNÇÃO DE PEÇAS AFRICANAS E AFRO-BRASILEIRAS.................. 86

4.
4.1
4.2
4.3
4.4

CASA DO BENIN: ALGUMAS PROPOSTAS MUSEOLÓGICAS ................ 95
MUSEALIZAR O PATRIMÔNIO AFRO .............................................................. 95
DOCUMENTAR É PRECISO ................................................................................ 96
UMA NARRATIVA EM AÇÃO ............................................................................ 99
UMA NOVA GRAMÁTICA VISUAL................................................................... 106

5.

A CASA VAI À ESCOLA: UMA EXPERIÊNCIA EM EDUCAÇÃO
PATRIMONIAL .................................................................................................... 110
EDUCAÇÃO PELA ARTE E MUSEU .................................................................. 111
ATIVIDADES ARTE-EDUCATIVAS NA CASA DO BENIN (2009–2012) ....... 113
A CASA VAI À ESCOLA: UM PLANO DE AÇÃO PATRIMONIAL ................ 116
EDUCAÇÃO NO MUSEU E NA ESCOLA........................................................... 120

2.3

5.1
5.2
5.3
5.4

CONSIDERAÇÕES FINAIS ............................................................................................ 123
REFERÊNCIAS ................................................................................................................ 127
APÊNDICES ...................................................................................................................... 131
ANEXO ............................................................................................................................... 149

13

INTRODUÇÃO
Esta dissertação intitulada “Casa do Benin: reflexões sobre um patrimônio
pedagógico” apresenta algumas considerações sobre a importância histórico-social do espaço
cultural Casa do Benin, localizado em Salvador, Bahia-Brasil. Estas considerações ratificam a
função educativa do referido espaço com base na sua referencialidade acerca do patrimônio
africano na construção cultural da cidade de Salvador.
A motivação para esta escrita originou-se de minha necessidade profissional de ampliar
estudos anteriormente iniciados numa especialização em Arte-Educação concluída na
Universidade Federal da Bahia, em 2009. Através da monografia realizada e intitulada “A
Casa do Benin como instrumento pedagógico na elevação da auto-estima do aluno
afrodescendente”, foram sugeridas prerrogativas pedagógicas possivelmente aplicáveis no
currículo escolar atendendo à lei federal 10.639/2003 que versa sobre a obrigatoriedade do
ensino das culturas africanas e afro-brasileiras nas instituições de ensino do país. Na época,
com a minha experiência como professora de Artes Visuais na Rede Pública Municipal de
Educação de Salvador e como especialista em Metodologia do Ensino da História e Cultura
Afro-Brasileira, consegui realizar a transferência de minha atuação na Escola Municipal de
Nova Sussuarana, localizada no bairro Sussuarana, Salvador-BA, para a Casa do Benin, onde
atuo como arte-educadora há doze anos. Essa transferência foi possível devido a ambas
instituições serem geridas pela administração direta da Prefeitura Municipal de Salvador.
Para o enaltecimento da Casa do Benin como um espaço cultural que possibilita um
diálogo entre Patrimônio, História e Afrodescendência, foram elencadas nesta dissertação
algumas assertivas que interrelacionam estas temáticas com alguns elementos da Museologia.
O texto apresenta um breve panorama informativo sobre a fundação da Casa e sugere
interdisciplinarmente a inserção de elementos museográficos para um possível aprimoramento
de sua comunicabilidade museológica em prol de uma educação patrimonial valorativa das
questões afrodescendentes historicamente conflituadas na sociedade brasileira.
A Casa do Benin é uma casa de cultura que foi fundada em 06 de maio de 1988, no ano
do centenário da abolição da escravatura no Brasil. Benin é o nome atual do país africano
(anteriormente denominado Daomé) de onde foram trazidos milhares de negros e negras
escravizados no período da colonização portuguesa em nosso país. A grande maioria dessa
população negra escravizada habitou a região da cidade de Salvador e do recôncavo baiano,
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formando um inestimável conjunto de antecedentes culturais da população soteropolitana.
Assim, pode-se afirmar que a identidade desta instituição está fielmente atrelada à memória
social da cidade de Salvador, a primeira capital do país. Ao longo de mais de três décadas,
visitantes, brasileiros e estrangeiros, certamente realizaram diversificados olhares na fruição e
na percepção dos artefatos provenientes do Benin e regiões adjacentes presentes na sua
coleção museológica. Acredita-se que o seu acervo inicial, é datado da segunda metade do
século XX e compõe a exposição de longa duração apresentada no andar térreo denominado
Salão Pierre Verger, uma homenagem ao curador da Casa, o etnólogo francês Pierre Verger.
Outras peças artísticas ao longo dos anos foram incorporadas ao acervo total, caracterizando
assim uma diversidade temática, estilística e autoral das referidas peças museais.
Algumas dessas peças são brasileiras e integraram-se ao acervo original africano devido
às similaridades temáticas dos amplos contextos africano e afro-brasileiro. Assim, a exposição
de longa duração da Casa do Benin atualmente apresenta uma diversidade artística no que
tange às origens e os contextos criatórios das peças de seu acervo. Algumas deficiências
informativas são perceptíveis nas etiquetas expostas (inclusive muitas peças se encontram sem
as mesmas). Essa insuficiência de informações por vezes limita os processos de fruição
executados por visitantes autônomos que frequentam a Casa.
A mediação cultural realizada pelo núcleo de arte-educação da instituição remete a um
fazer museológico inserido num aglomerado de ações que instigam à preservação do
patrimônio cultural, à pesquisa que favorece a construção do conhecimento e à comunicação
que estimula o diálogo entre o espectador e as culturas. Essas premissas fazem parte da
responsabilidade social das instituições museológicas.
Assim, desde 2009 atuando na Casa como arte-educadora e intensificando as atividades
como mediadora cultural a partir de 2013, obtive um contato mais próximo com o acervo e
isto me fez perceber carências informacionais das peças expostas ao público e este fato
instigou-me a iniciar os estudos em Museologia visando adquirir conhecimentos que me
possibilitassem um aprimoramento na atuação profissional. Acredito que a memória é
propulsora do conhecimento a partir de sua transmissibilidade social. Daí advém a minha
sugestão para a inserção de novos elementos museográficos no referido espaço cultural que
resultariam numa nova proposta de musealização.
A Casa do Benin em muitas expressões orais e escritas aparece denominada como um
museu, porém, a mesma não apresenta formalmente as prerrogativas de constituição
museológica. Acredita-se que a administração da instituição cultural não objetivava
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proposições sistematicamente museológicas quando a mesma foi fundada em 1988. Sua
constituição como casa de cultura será explicitada ao longo desta dissertação e assim, neste
trabalho, sugere-se que a Casa do Benin possa aprimorar suas funções efetivamente
museográficas, principalmente nos tópicos da preservação e da investigação de seu acervo.
Sua função comunicacional é realizada em atividades culturais e através das ações arteeducativas, mas, como já mencionado, seria eficaz a inserção de novos aspectos
museográficos no intuito de possibilitar maior informatividade das mesmas.
Na realidade da cidade de Salvador, as origens africanas são absolutamente enaltecidas
quando se referem a sua historicidade sociocultural. A valorização da riqueza patrimonial
afro-baiana e o estímulo a sua fruição podem ser utilizadas como ferramentas epistemológicas
nas lutas contra as desigualdades raciais que também são originárias deste processo históricosocial. Neste trabalho apresentam-se algumas considerações que versam sobre a importância
do patrimônio cultural na colaboração do crescimento intelectual dos cidadãos soteropolitanos
a partir do reconhecimento da riqueza cultural de sua cidade. A construção desse crescimento
pode ser pautada por uma Educação formal ou informal que aproprie-se do patrimônio
pedagogicamente valendo-se da cultura material e imaterial como ferramentas possibilitadoras
de aprendizagem. Essa prerrogativa também tenciona auxiliar na desconstrução de
estereótipos e preconceitos sobre as culturas africanas e afro-baianas. Acredita-se que esta
dissertação poderá oferecer argumentações para que o espaço cultural Casa do Benin possa
amplificar sua função sociocultural na cidade a partir da proposição de novas abordagens e
ações embasadas por diretrizes patrimoniais e museológicas.
O primeiro capítulo intitulado Muito de África na Bahia discorre sobre a importância
da Cultura para os seres humanos e traz algumas considerações sobre patrimônios materiais e
imateriais que se apresentam plurais e diversos na cultura brasileira. Apresenta um breve
panorama no qual destaca a riqueza patrimonial que descende das contribuições africanas
historicamente formadas no contexto sociocultural da cidade de Salvador. Essa abordagem
versa sobre a necessária valorização patrimonial das influências culturais dos povos
escravizados oriundos do atual país africano denominado Benin e que estão simbolicamente
representadas no espaço cultural Casa do Benin, localizado em Salvador-BA, fundado em
1988 e que apresenta objetos musealizados que trazem à memória coletiva a historicidade
relacional Benin- Brasil.
Em consonância à historicidade da sociedade afro-baiana, também estão apresentadas
interfaces sobre as africanidades soteropolitanas decorrentes de movimentos sociais em prol
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do reconhecimento e da valorização dos elementos da cultura afro-brasileira, presentes em
diversas ações e expressões da sociedade, cuja significância supõe-se ser de grande valia para
o combate aos preconceitos de cunho étnico-racial.
O segundo capítulo A Casa do Benin na Bahia, discorre sobre a história da criação da
Casa do Benin, trazendo primeiramente algumas informações sobre o contexto sociopolítico
que ocasionou a fundação do espaço museal ocorrido durante as celebrações do centenário da
abolição da escravatura no Brasil (1988). O texto apresenta informações sobre a contribuição
da arquiteta italiana Lina Bo Bardi na intervenção arquitetônica do imóvel inserido num
programa de valorização urbana do Centro Antigo de Salvador promovido pela gestão da
prefeitura municipal na época. Acredita-se que este feito tenha decorrência com o
reconhecimento da área histórica da cidade internacionalmente declarada Patrimônio da
Humanidade na década de 1980. Este capítulo também apresenta reverências ao fotógrafo
francês Pierre Verger que a partir de seus estudos sobre as relações identitárias entre
beninenses e brasileiros, tornou-se o idealizador (ou curador) da referida instituição.
Por fim nesta etapa o projeto Benin-Bahia é apresentado com algumas informações
históricas coletadas documentalmente em arquivos e também a partir de informações orais
obtidas com pessoas que participaram do processo de construção da instituição cultural.
No terceiro capítulo denominado Casa do Benin: algumas considerações
museográficas, são levantados alguns aspectos sobre a formação do Conjunto do Benin
constituído a partir da junção dos três prédios que abrigam a instituição e as especificidades
de seus espaços. Algumas considerações sobre exposições museológicas são apresentadas
tendo como parâmetro as coleções expositivas da casa de cultura, assim como são enaltecidas
as similaridades temáticas entre as peças africanas e afro-brasileiras que formam o acervo
expositivo.
As coleções museais apresentadas ao público são abordadas distintamente, salientandose a importância da coleção inicial que data de 1988. São apresentadas algumas informações
sobre a inserção de peças contemporâneas à exposição com base em pesquisas realizadas
sobre os seus respectivos processos de incorporação e os possíveis parâmetros de suas
similaridades temáticas.
O quarto capítulo intitulado Casa do Benin: algumas propostas museológicas aborda
as características que mesclam a funcionalidade da instituição como uma casa de cultura, um
equipamento cultural ou um museu. A insuficiência de determinados elementos
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museográficos que poderiam agregar novos conceitos educativos à exposição de longa
duração será explanada neste capítulo que sucinta aspectos sociais a serem trabalhados na
musealidade da instituição. São apresentadas abordagens sobre questões étnico-raciais em
correlação com algumas propostas museológicas. Este capítulo sugere a interrelação
promissora entre a Museologia e Educação. Todas as abordagens são decorrentes da
experiencialidade do trabalho realizado em mediação cultural no espaço em questão.
Enfim, neste quinto e último capítulo chamado A Casa vai à Escola: uma experiência
em Educação Patrimonial, temos uma explanação de algumas ideias sobre as ações
educativas realizadas durante a minha atuação como arte-educadora na Casa do Benin. A ação
A CASA VAI À ESCOLA é apresentada em sua fundamentação teórica que discorre sobre a
eficácia da parceria museu-escola, realizada em instituições públicas de ensino na cidade de
Salvador durante os anos de 2014 e 2018. Neste capítulo as considerações sobre Arte Afrobrasileira, Educação Patrimonial e Educação para as Relações Étnico-raciais integram-se nas
prerrogativas em prol da valorização da identidade afro-baiana atendendo os meus ideários
pessoais que versam sobre um trabalho de 31 anos na área da Arte-Educação.
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1.

MUITO DE ÁFRICA NA BAHIA

A cidade de Salvador se mantém no século XXI como a cidade com o maior
contingente populacional de afrodescendentes no nosso país1. As heranças histórico-culturais
dos povos africanos trazidos ao Brasil, na condição de escravizados, se solidificaram com
maior intensidade na sua primeira capital. Indiscutivelmente muitos dos elementos da
materialidade e da imaterialidade afro-brasileira estão visibilizados na cultura da cidade e
apesar disso ainda são necessários maiores esclarecimentos sobre as culturas africanas que
tiveram influências diretas na formação étnico-cultural da sociedade soteropolitana.
Durante o período escravocrata brasileiro, a grande quantidade de negros e negras
oriundos da região do Daomé (antigo nome do país africano Benin) que aportaram em
Salvador foi um diferencial na formação da população da capital baiana2. As características
desses povos, principalmente os da etnia3 fon4 se firmaram em vários aspectos socioculturais.
Salvador apresenta em suas geografias físicas e sociais uma historicidade africana e isso é
geralmente revelado nas posturas e hábitos de seus habitantes, nativos ou agregados, e pode
ser supostamente percebido pelos inúmeros turistas que a visitam permanentemente. Esta
construção afro-brasileira muitas vezes perpassa por uma ideia de uma cultura folclorizada
decorrente dessa essencialidade de origem africana. Para tanto, todas as possibilidades de
divulgação das positivas africanidades em Salvador se fazem necessárias para a promoção de
um melhor esclarecimento sobre essas heranças culturais e assim favorecer prováveis
autoafirmações identitárias. O patrimônio cultural existente na cidade pode ser um elemento
motivador para tal pleito.
Numa abordagem sobre as culturas africanas na formação cultural da cidade de
Salvador, temos algumas coleções museológicas presentes em instituições, tais como: o
1

2

3

4

Em 2017, 8 em cada 10 moradores de Salvador eram negros, ou seja, se autodeclaravam de cor preta ou
parda, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), do IBGE. Os
negros (pretos + pardos) somavam 2,425 milhões, ou 82,1% das 2,954 milhões de pessoas que viviam na
cidade naquele ano. (Fonte: https://bahiaeconomica.com.br/wp/2018/11/19/ibge-salvador-e-a-capital-maisnegra-do-brasil-e-tambem-onde-esta-maior-desigualdade-salarial-entre-brancos-e-pretos/ acesso 28/2/2021)
É difícil estimar qual foi a quantidade de escravos importados do golfo do Benin à Bahia [...] portanto, se
poderia por alto estimar que 1.200.000 escravos teriam sido importados à Bahia, 350.000 do hemisfério sul e
850.000 do golfo do Benin. (Fonte: In: VERGER, Pierre. Fluxo e Refluxo do Tráfico de Escravos entre o
Golfo do Benin e a Bahia de Todos os Santos dos séculos XVII a XIX, 1987, p. 663)
Grupo identitário de mesma origem, cultura e história que se diferencia dos demais por suas especificidades
(cultura, religião, língua, modos de agir etc.). (Fonte: www.dicio.com.br)
São um dos principais grupos étnicos e linguísticos da África Ocidental no sul do Benim e sul do Togo,
Possuem como características o uso da língua fon, e sua maior expressão histórica, política e social do povo
se expressou no Benim através do Reino do Daomé. (Fonte: Wikipédia)
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Museu Afro-Brasileiro, da Universidade Federal da Bahia, a Coleção Cláudio Masella exposta
no Centro Cultural Solar Ferrão, o Centro Cultural Casa de Angola na Bahia e a Casa do
Benin, instituição na qual trabalho há doze anos especificamente realizando atividades
educativas.
A Casa do Benin tem seu lugar de relevância nas expressões relacionadas ao patrimônio
cultural de origem africana no Brasil, proporcionando uma inter-relação entre a Arte e a
memória afro-brasileira. A instituição surgiu a partir das pesquisas do etnólogo e fotógrafo
francês Pierre Verger acerca das inter-influências culturais entre o estado brasileiro Bahia e o
país africano Benin. Seu livro denominado “Fluxo e Refluxo do tráfico de escravos entre o
Golfo do Benin e a Baía de Todos os Santos dos séculos XVII ao XIX”, publicado no Brasil
em 1987, é uma obra de grande relevância, pois trata-se de uma longa e profunda pesquisa
com exemplos de textos autênticos obtidos em museus e arquivos do Brasil e que retrata a
diversidade e a riqueza patrimonial de origem africana na constituição da cultura afro-baiana e
afro-brasileira.
A casa de cultura, enquanto um espaço cultural ou museal (não instituído oficialmente
como um museu) possui espaços físicos para realização de diversificadas atividades culturais
tais como exposições, palestras, reuniões e cursos. O espaço cultural possui dois amplos
salões para exposições: no andar térreo, denominado Salão Pierre Verger, apresenta-se a
exposição de longa duração de cujas coleções falaremos com maiores detalhes mais adiante
(Figuras 1 e 2). No primeiro andar, no Salão Lina Bo Bardi, ocorrem periodicamente as
exposições de curta duração atendendo às solicitações públicas preferencialmente de artistas
baianos que dialogam com as temáticas africanas e afro-brasileiras (Figura 3).
Figura 1 – Exposição de artesanato do Benin

Figura 2 – Pilares recobertos de palha

Imagens do salão térreo onde fica a exposição de longa duração (na época da inauguração).
(Fonte: Ferraz, 1993, p. 284)
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Figura 3 – Exposição Pierre Verger

Salão de exposições de curta duração no primeiro andar (na época da inauguração).
(Fonte: Ferraz, 1993, p. 285)

A exposição de longa duração apresentada atualmente na Casa do Benin mostra uma
junção de objetos representativos da cultura beninense, a grande maioria produzidos na
segunda metade do século XX e peças artísticas de artistas baianos. Uma grande parte destes
objetos representa a história do país Benin com suas representações temáticas relacionadas ao
Reino do Daomé5. Em muitos relatos de visitantes da Casa do Benin é percebido que por
vezes as peças provocam referência ao período histórico escravocrata da sociedade pois é
inevitável não relacionar a origem histórica da população negra baiana à época colonialista
escravocrata brasileira. Mais de cento e trinta e três anos de abolição da escravatura ainda
percebe-se uma sensação de lamento social quando se abordam temáticas sobre continente
africano. Nessas circunstâncias, as elucidações geográficas sobre Daomé e Benin tornam-se
necessárias para um melhor entendimento sobre essas regiões e suas interrelações com a
sociedade soteropolitana.

1.1 Reino do Daomé, Benin e Salvador: entrelaces históricas

O Reino do Daomé, também grafado Danxome, Danhome ou Fom, foi uma sociedade
politicamente estruturada que existiu entre 1600 e 1904 na costa oeste africana onde
atualmente localiza-se o país Benin. O nome Fom é decorrente da predominância do grupo
étnico e linguístico denominado Fons. Durante os séculos XVII e XIX o reino tornou-se uma
5

O Reino do Daomé foi um reino africano (localizado na área do atual país Benin).
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civilização empoderada que estruturou-se a partir de sua economia doméstica intensificada
através do comércio de seres humanos escravizados negociados com países europeus. Além
disso a administração centralizada, a existência de sistemas tributários e a supremacia de suas
forças armadas (na qual destacou-se as Ahosi – as amazonas do Daomé, um exército
constituído por mulheres) possibilitaram a sua potência regional africana. Ao fim do século
XIX nas politizações econômicas das potências européias, a França estabeleceu o Daomé
como seu protetorado iniciando seu domínio colonial que encerrou-se somente em 1960 com
a independência do Daomé. Após longa instabilidade em sua política o Daomé a partir de
1975 passa a se chamar República do Benin6 e é justamente deste território a reverência
cultural que evidenciamos neste trabalho.
Figura 4 – Ilustração geográfica do Benin.

Ilustração representando a localização do Benin no continente africano. (Fonte: Wikipédia)

Há um fato histórico que precisa ser salientado: no continente africano existiu um outro
estado político civilizatório denominado Império do Benim7. Diante da nomenclatura idêntica,
é preciso esclarecer a diferença de ambos reinados. O Império do Benin precedeu
cronologicamente o Reino do Daomé e ambas civilizações desenvolveram-se na costa
ocidental da África sendo que o Reino do Daomé existiu onde hoje é o território do Benin e o
Império do Benim ocorreu onde atualmente é a região da Nigéria.

6

7

O Benin localiza-se na região da África Ocidental, possui uma extensão de 112.622 quilômetros quadrados e
tem fronteiras com Burkina Faso e Níger ao norte, Nigéria ao leste, Togo ao oeste e ao sul o Oceano
Atlântico em pleno Golfo de Guiné. O país tem forma alongada com uma longitude de 750 quilômetros. A
língua oficial do país é o francês, porém há cerca de cinquenta línguas e dialetos nativos.
O Império do Benim, reino do Benim ou Império Edo (1440–1897), foi um grande estado africano précolonial da moderna Nigéria. Não deve ser confundido com o país dos nossos dias chamado Benim (outrora
chamado Daomé).
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Figura 5 – Localização do Reino do Daomé na região do país Benin.

Mapa ilustrando a localização do Reino do Daomé em 1894. (Fonte: Wikipédia)
Figura 6 – Mapa ilustrativo do território do Império do Benim

Localização da região africana onde desenvolveu-se o Império do Benim.
(Fonte: http://civilizacoesafricanas.blogspot.com)

O quantitativo de pessoas escravizadas trazidas ao Brasil oriundas de diferentes regiões
africanas desencadeou heterogêneas construções socioculturais entre as populações
afrodescendentes brasileiras. Sobre essas origens geográficas Verger relatou: “Pode-se
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afirmar que o tráfico de escravos trouxe para a Bahia das costas da África, entre 1550 e 1850,
cerca de 1.200.000 africanos dos quais 350.000 provinham do hemisfério sul, Congo e
Angola e 850.000 do hemisfério norte, golfos do Benin e Biafra” (VERGER, 1999, p. 55). As
características culturais soteropolitanas têm suas origens acentuadamente nas etnias
originárias do antigo Daomé. As cidades beninenses de Porto Novo e Uidá são as regiões de
maior relevância nessa aculturação. Sobre a intensidade dessas influências o historiador
baiano Carlos Silva Jr afirma:
De uma perspectiva diaspórica, Porto Novo foi o terminal de saída de milhares de
africanos de diferentes grupos étnicos, como os haussás, iorubas, mahis, baribas,
entre outros. Com a historiografia do tráfico de escravos e da escravidão na Bahia
tem demonstrado, as populações falantes de gbe foram os principais deportados da
Costa da Mina para a Bahia durante o século XVIII. A partir de meados desse século
[...] pessoas de outros grupos étnicos e linguísticos foram introduzidas na Bahia. Na
virada do século XIX, a participação de haussás e iorubás (nagôs) na escravidão
baiana aumentou progressivamente e, na década de 1820, os últimos já eram maioria
entre os africanos escravizados. Assim, a história das relações entre Porto Novo e
Salvador conta mais um capítulo da presença afro-ocidental na Bahia no século
XVIII e início do século XIX. (SILVA JR, 2017, p. 7–8)

Sobre os estudos etnográficos de Pierre Verger, o autor afirma: “Pierre Verger focou seu
estudo sobre Uidá – no Golfo do Benin- principal porto negreiro da África Ocidental,
responsável pela deportação de mais de 50% dos africanos escravizados na região” (SILVA
JR, 2017, p. 4). Esta afirmação evidencia o teor etnológico que Verger depositou em suas
pesquisas e registros sobre a cultura iorubana o que o levou a integrar projetos culturais sobre
as relações africanas e afro-brasileiras na cidade de Salvador, como as curadorias para o
Museu Afro-Brasileiro e a Casa do Benin.
As cidades de Porto Novo e Uidá são as localidades beninenses que apresentam a maior
interculturalidade afro-baiana. Porto Novo é a capital governamental do país e Uidá é a cidade
que apresenta a memória da região portuária do embarque dos negros e negras escravizados
para o Brasil. As sociedades agudás têm relevância nesse contexto de representatividade.
Os agudás são os descendentes dos negros escravizados brasileiros ou de comerciantes
de escravos que residiam na Bahia no século XIX e que emigraram para a África,
especialmente para as regiões do Golfo do Benin, quando tornaram-se libertos. Outra
denominação a qual são chamados esse grupo social são “os retornados”, ou ainda, “os
brasileiros do Benin”. Antigamente a grande maioria dos agudás permaneceu nas regiões de
Uidá na época local do Reino do Daomé. Atualmente a maioria dos agudás vive, além de
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Uidá, nas cidades de Cotonou e Porto Novo. Sobre os agudás, vejamos algumas considerações
de historiadores:
[...] formaram-se verdadeiras comunidades atlânticas no Golfo do Benin, reforçadas
pela chegada dos africanos libertos retornados a partir do século XIX. Desse modo,
qualquer análise sobre as relações bilaterais entre a Bahia e a Costa da Mina deve
enfatizar essa região enquanto um espaço atlântico português, internacional e
multicultural. (SILVA JR., 2017, p. 4)
A perpetuação dos laços de união entre as famílias brasileiras na África Ocidental e
as suas bases originais no Brasil, especialmente no estado da Bahia, demonstra a
unidade fundamental da África, não somente em relação à história mas também dos
contatos de importância vital que o continente manteve com a diáspora negra.
(HISTÓRIA GERAL DA ÁFRICA, v. II, 2013, p. 310)

Assim, com tantas similaridades, os brasileiros do Benin e os soteropolitanos não
podem ser ignorados quando se referencia as inter-culturalidades afro-baianas. A Bahia e o
Benin são localidades intra-relacionadas nos estudos sobre as construções culturais dos afrobaianos. Essas construções subsidiam a musealidade apresentada na Casa do Benin.

1.2 Cultura Material e Memória

Na perspectiva valorativa do patrimônio africano e afro-brasileiro relacionando-o à
historicidade soteropolitana, é importante propor reflexões sobre a preservação de elementos
culturais a partir da materialidade das coleções existentes na Casa do Benin.
Em relação a memórias afro-diaspóricas por vezes estigmatizadas, compreende-se a
força imanente dos objetos no imaginário humano. A memória indelével da escravidão no
contexto físico e social do centro antigo de Salvador remete às lembranças do período
colonial. A Casa do Benin situa-se exatamente na base geográfica do Largo do Pelourinho,
um local onde ocorreram muitas torturas sofridas pelos afrodescendentes nos séculos passados
(Figura 7). A memória local se evidencia com toda a sua materialidade existente tornando-se
propulsora de possíveis questionamentos sociais sobre este patrimônio histórico e intangível.
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Figura 7 – Largo do Pelourinho, Salvador.

(Fonte: www.salvadorbahia.net.br)

A inclusão de um objeto dentro de um espaço expositivo transforma a vida deste objeto
no contexto ao qual ele se insere. Assim ideologicamente ele pode adquirir novos valores e
significados8. Os objetos enquanto instrumentos de comunicação estão introjetados nas
relações sociais pois eles não são somente materialidade. Os seus usos e seus consumos estão
presentes nas diversificadas culturas e estas os transformam permanentemente através das
dinâmicas de temporalidades, de geografias, de socialidades, de ritualidades, de produção e
memórias9. Todos os seres humanos produzem a sua cultura, cada qual nas suas realidades. A
cultura é um elemento preservacionista para o ser humano que tem a sua história, sua
trajetória e tenciona que seus objetos sejam preservados.
Supõe-se que abordagens sociais positivamente construídas podem colaborar
favoravelmente na auto-afirmação étnica e no fortalecimento da consciência histórica dos
indivíduos. A positividade de suas biografias se perpetua na preservação valorativa das
biografias de seus objetos. No aspecto museológico no qual a memória é evidenciada, muitos
objetos têm seu valor na circularidade constituída a partir de suas biografias. Assim:
Um objeto ou coisa sempre remete a alguém ou algum lugar [...] É nesse sentido que
é possível falar numa memória que impregna e restitui ‘a alma das coisas’, referida a
uma paisagem (inter)subjetiva onde o objeto (re)situa o sujeito no mundo vivido
mediante o trabalho da memória, ou ainda, é da força e dinâmica da memória
coletiva que o objeto, enquanto expressão da materialidade da cultura de um grupo
social, remete à elasticidade da memória como forma de fortalecer os vínculos com

8

9

O autor Krzysztof Pomian (filósofo e historiador polonês – 1934) considera semióforos os objetos que não
têm utilidade (portanto não são coisas), mas que representam o invisível, são dotados de significado.
Memória: armazenamento de informações e fatos obtidos através de experiências ouvidas e vividas. (Fonte:
Wikipédia)
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o lugar, considerando as tensões próprias do esquecimento. (SILVEIRA e LIMA
FILHO, 2005, p. 39)

A Museologia, área do conhecimento humano que valoriza a importância da memória,
pode promover essa interação na medida em que objetos musealizados evidenciam a
existência de um passado através da sua comunicabilidade no presente. Os espaços museais
podem promover essas premissas a partir de seus acervos e coleções musealizadas em suas
diversas tipologias. A valorização cultural que é realizada nesses espaços fortalece a
importância da Cultura que é o legado maior dos seres humanos e consequentemente a razão
de sua sobrevivência.
A Cultura e o ser humano são indissociáveis. A autora brasileira Waldisa Rússio (1935–
1990) explica bem essa interrelação:
[...] cultura é o fazer, é o viver cotidiano; cultura é o trabalho do homem em todas as
suas manifestações e aspectos; cultura é a relação do Homem com o seu meio, com
os outros seres, incluindo os outros Homens. Cultura é projeção em que o Homem se
realiza, ou melhor, a atividade em que ele se realiza. Cultura é percepção,
experiência, expressão; cultura é a vida vivida.

Em se tratando de pluralidade cultural, entende-se que este tema também diz respeito ao
conhecimento e à valorização das características étnicas e culturais dos diferentes grupos que
constituem as sociedades. A riqueza do patrimônio cultural soteropolitano é mencionada
principalmente nos debates sobre consciência negra.
Na literatura brasileira encontram-se muitas justificativas e argumentações sobre o
legado material e imaterial de origem africana na cidade de Salvador10. Falar em suas
africanidades é falar sobre identidades negras. Ainda citando Waldisa Rússio (1990): “a
preservação proporciona a construção de uma memória que permite o reconhecimento de
características próprias, ou seja, a identificação. E a identidade cultural é algo extremamente
ligado à autodefinição, à soberania, ao fortalecimento de uma consciência histórica”.
Mesmo em exposições na contemporaneidade muitos objetos musealizados acabam por
vezes “paralisando o tempo” na memória social coletiva e então a contemplação dos mesmos
supostamente provoca lembranças relacionadas a tempos longínquos. No caso dos objetos
existentes na Casa do Benin (como já foi dito), a abordagem dos mesmos traz a lembrança do
longo período da escravidão no Brasil (mesmo com o esclarecimento público de que a
produção do acervo exposto é datada dos séculos XX e XXI). Lamentavelmente os objetos
10

Sobre coleção museológica ver “O museu afro-brasileiro da UFBA e sua coleção material religiosa afrobrasileira”, de Juipurema Sandes (2010).
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que são tematizados às questões africanas irremediavelmente trazem a memória da
escravidão.
Diante desta realidade social que por vezes traz uma memória colonialista de mazelas
que incidiram sobre os antepassados soteropolitanos, a promoção de uma educação
patrimonial que enalteça valores éticos, estéticos e históricos das culturas africanas é de
veemente pertinência. A Casa do Benin apresenta esta premissa educativa. A função social
desenvolvida através de ações educativas atualmente oferece educação patrimonial a partir de
mediações culturais realizadas através das coleções apresentadas ao público. Porém a
ausência de muitos elementos museográficos (tais como etiquetas e textos informativos) na
exposição de longa duração (a qual apresenta principalmente a coleção africana original do
museu) impedem maiores esclarecimentos sobre as peças apresentadas.
A realidade sociocultural do patrimônio afro-brasileiro mostra-se, no decorrer dos
séculos de sua existência, altamente complexa e de difícil entendimento para aqueles cidadãos
que não se motivam a compreender o processo histórico das etnias formadoras da nossa
população. O Brasil, com sua área continental, apresenta-se como um lugar onde a
diversidade e a pluralidade são complexas na medida em que aqui temos heranças culturais
que ainda se mostram desconhecidas por muitas pessoas e também devido à permanente
inserção de novos valores e signos estrangeiros em nossa cultura. Há na sociedade brasileira
um constante olhar para fora em detrimento do “olhar para dentro”. Estamos em permanente
vigilância com as culturas estrangeiras eurocêntricas e norte-americanas e assim esquecemos
de referenciar as nossas origens civilizatórias de matrizes africanas e indígenas. O
reconhecimento e a valorização patrimonial das construções culturais seriam mais veementes
a partir do entendimento de contextualizações históricas.
A criação da Casa do Benin no estado da Bahia nos fins da década de 1980 decorre de
um processo sociocultural apresentando gradativamente o reconhecimento da imensa riqueza
plural do patrimônio cultural brasileiro oriundo de suas matrizes e expressões africanas. Nas
décadas iniciais do século XX, uma das políticas públicas federais para o gerenciamento do
patrimônio nacional foi a criação do SPHAN – Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional, ocorrido em 1937 e que teve na direção por mais de quatro décadas o historiador
Rodrigo Melo Franco de Andrade (1898–1969). Havia na instituição um predomínio
funcional de arquitetos e historiadores que fundamentaram a nacionalidade brasileira na
salvaguarda maciça do patrimônio edificado apresentado em muitas construções religiosas,
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militares e civis em todo o país. Naquela época muitos elementos culturais de origens lusobrasileiras eram inquestionavelmente consolidadas como patrimônio histórico-cultural.
As abordagens conceituais sobre a diversidade do patrimônio brasileiro expandiram-se
na segunda metade do século XX, na gestão de Aloísio Magalhães no órgão federal em
197911. Uma nova fase ideológica apresentava um ideário de nacionalidade brasileira que até
então, não revelava a sua identidade plural e diversa. Na gestão de Magalhães no SPHAN
(1979–1983), intensificaram-se os debates e ações abrangendo a multiplicidade de expressões
culturais construídas no país. Surgiram novas considerações valorativas dos patrimônios
brasileiros. Nessa nova etapa de gerenciamento, o patrimônio nacional tornou-se objeto de
reflexão sistemática de muitos antropólogos. Como afirma a antropóloga Regina Abreu:
Aloísio Magalhães adotava uma perspectiva mais culturalista do Patrimônio e
formou um grupo de colaboradores que fazia uma crítica velada ao que eles
consideravam um certo elitismo da proposta até então hegemônica encarnada por
Rodrigo. A visão deste grupo era a de que a nação incluía diferentes culturas que
deveriam ter seus patrimônios representados numa instituição voltada para este fim.
(ABREU e LIMA FILHO, 2007, p. 31)

Neste período da política cultural federal, as discussões sobre a pluralidade das
expressões culturais regionalizadas e diversificadas no território brasileiro foram
evidenciadas. As etnias africanas e indígenas nas origens formadoras da cultura começaram a
ser refletidas no espelho patrimonial brasileiro.
Com uma consolidada literatura nas temáticas que versam sobre Patrimônio Cultural e
Antropologia, Regina Abreu em seu livro, A fabricação do imortal (1996), escreve sobre
alguns aspectos da construção da nacionalidade a partir do contraponto das visões do Eu
brasileiro e do Outro estrangeiro. Acredita-se que essa premissa conflituosa se origina
exatamente no alvorecer do século XX quando temos uma sociedade brasileira em situações
sociais heterogêneas, mista de brasileiros e imigrantes, que, juntamente com uma população
afro-descendente recém liberta de algemas materiais e impregnada de algemas emocionais e
simbólicas não se integra na engrenagem da igualdade social. A (eterna) inspiração no
“primeiro mundo” consolidou durante anos uma dependente aceitação de padrões estrangeiros
na autoconfiguração de seu próprio desenvolvimento. A ideia do estrangeiro branco civilizado
como modelo estigmatizou a própria determinação de uma sociedade brasileira em processo
permanente de evolução. A intencionalidade era a construção de uma nação homogeneizada
11

Rodrigo de Melo ficou na presidência do SPHAN até 1967 – quando foi sucedido por Renato Soeiro (1967–
1979) mas permaneceu no conselho consultivo até 1969.
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com a minimização das diferenças regionais. Isso foi impossível. Com o passar das décadas a
diversidade cultural brasileira se consolidou na sua riqueza constituída pelo patrimônio
material e imaterial brasileiro.
Para tanto, a divulgação da riqueza patrimonial afro-brasileira em sua função educativa
e preservacionista poderia auxiliar a sociedade na reparação simbólica de injustiças
acometidas aos nossos antepassados escravizados. A compreensão dos valores e símbolos da
cultura de origem negra deveria se fazer presente na sociedade, especialmente no âmbito da
educação escolar e patrimonial. Um dos meios mais interessantes para essa reparação, sob o
ponto de vista da propagação do conhecimento, é a contemplação da cultura material africana
e da arte africana ou dos elementos que compõem a cultura material brasileira e a arte afrobrasileira. Esse exemplo refere-se especificamente à produção material, mas sabe-se que o
patrimônio afro-brasileiro se estende multiplamente em diversas expressões culturais
tangíveis e intangíveis.
Uma educação patrimonial afro-brasileira deve ter como base essa valorização da
historicidade africana na origem da construção cultural realizada na terra brasileira oriunda de
todas as nuances derivadas das pluralidades étnicas decorrentes dos povos trazidos ao Brasil.
Assim, admite-se que o patrimônio afro-brasileiro tem em sua essencialidade estética bases
estilísticas africanas seja qual for a sua expressão artística e cultural de origem. É óbvio que
esses elementos artísticos variam conforme as inspirações que refletem as etnias originárias e
que apresentaram as suas adaptabilidades em espaços geográficos brasileiros.
Uma das temáticas mais presentes no vasto repertório cultural afro-brasileiro é a
religiosidade de matrizes africanas. Não somente na Casa do Benin mas em praticamente
todas as coleções museais africanas e afro-brasileiras existentes na cidade de Salvador são
apresentados objetos de teor religioso. Acredita-se que a religiosidade constituiu-se como o
aspecto cultural mais significativo da resistência negra devido a sua intangibilidade e a sua
representatividade nas expressões individuais e coletivas realizadas de forma camuflada ao
longo dos séculos em muitos territórios. A criação e produção de objetos vinculados às
religiões afro-brasileiras constituíram-se grandemente como acervos de memória e sacralidade
espalhados em instituições religiosas, culturais e museais por todo o Brasil.
Ainda nesta abordagem sobre a materialidade religiosa de matrizes africanas e
considerando as interrelações entre Antropologia e Patrimônio, trago a lembrança neste texto
da realização do primeiro tombamento realizado pelo SPHAN em 1984, de um espaço
representativo de origem cultural africana: o Ilê Axé Iyá Nassô Oká, mais conhecido como
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Terreiro Casa Branca, localizado em Salvador. Este fato histórico foi relevante na medida em
que foi uma situação inédita e desafiante: a proposta de um tombamento que foi adverso aos
membros do conselho do SPHAN “com suas opiniões arraigadas oriundas de práticas voltadas
para um outro tipo de políticas de patrimônio” (VELHO, 2006). O tombamento da Casa
Branca foi uma vitória dos movimentos sociais e intelectuais na luta pela respeitabilidade às
expressões culturais das populações negras. Foi o primeiro reconhecimento oficial de um
espaço sacralizado afro-brasileiro e que motivou outras iniciativas políticas para posteriores
tombamentos similares no Brasil.
Em Salvador, além destes acervos e espaços de memória, temos também variados
exemplos de objetos que versam nas temáticas negras em diferenciados contextos
institucionais e artísticos: esculturas decorativas, indumentárias, estamparias em tecidos e
objetos que advém das diversas expressividades. Estes exemplos compõem uma parte do
vasto repertório patrimonial afro brasileiro, produzido não apenas por negros e mestiços mas
também por aqueles que valorizam a herança étnica africana presente na Arte e na Cultura.
Muitos artistas brasileiros utilizam em suas temáticas referências aos elementos étnicos
africanos e indígenas. Uns o fazem especialmente de maneira sistemática fazendo de suas
representações um fator motivador para questões emergentes da reparação afrodescendente.
Aprender um pouco mais sobre as Culturas Africanas, não será fácil se nos limitarmos em
comparações ou contemplações superficiais. Perceber a contribuição africana na cultura
brasileira é promover uma ruptura em preconceitos e etnocentrismos. É uma tarefa árdua para
aqueles que se propõem a repensar e atuar em prol de uma sociedade democrática
principalmente respeitando sua diversidade étnica e cultural.
A historicidade da escravidão brasileira é o fator que remete aos preconceitos e
estranhamentos do público em geral diante da cultura afro-brasileira. Nossas origens africanas
são evidentes em nossos processos formativos, educacionais e identitários como pessoas
brasileiras. Porém as contribuições civilizatórias negras na história brasileira ainda não são
totalmente conhecidas e valorizadas pela população. Há muitos anos uma vasta produção
intelectual oral e escrita corrobora relativos debates e ações em diversos âmbitos na
sociedade12. Mesmo assim, faz-se necessário o contínuo desvelamento do aparato racista que
subliminarmente atua nas estruturas das coletividades. As áreas da Cultura e da Educação
podem agregar esforços nessa empreitada de valorizar a positiva memória negra através do
12

Ver: “Matrizes africanas da cultura brasileira” (Elisa Larkin – 1996) e “Agadá: dinâmica da civilização
brasileira” (Marco Aurélio Luz – 2000), dentre outros.
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patrimônio africano e afro-brasileiro de modo a reconhecê-lo como elemento auxiliador na
formação de identidades atuantes responsavelmente na sociedade.
Com isso, a memória pode ser percebida como um elemento relacionado à
materialização e à construção da Cultura através da produção de objetos. Vivemos em um
mundo no qual nos articulamos todo o tempo com a materialidade dos objetos e a
imaterialidade das nossas sensações. O fato é que o ser humano está constantemente em
diálogo com a materialidade do universo e a constrói no seu percurso vital no qual as suas
vivências o habilitam enquanto indivíduo nas diversas coletividades as quais faz parte. Nesse
contexto temporalizado de vida, os valores dados aos objetos que se utiliza constroem os seus
percursos biográficos.
A Casa do Benin possui coleções de objetos que validam a memória relacionada à
construção civilizatória de Salvador a partir de uma materialidade de origem africana. Como
já citado anteriormente, o espaço cultural por vezes provoca no público questões sobre as
lembranças negativadas relacionadas à escravidão. Na mediação ao referido acervo acreditase ser pertinente instigar nos espectadores, leituras reflexivas de como esta materialidade pode
lhes acrescentar positivamente. Com ênfase no papel social e preservacional das instituições
museológicas, o autor mexicano Nestor Canclini afirma: “Se o Patrimônio é interpretado
como repertório fixo de tradições, condensadas em objetos, ele precisa de um palco-depósito
que o contenha e o proteja, um palco-vitrine para exibi-lo”. (CANCLINI, 1998)
Para tanto, esse “palco-depósito” hipoteticamente inserido em instituições museais,
pode ser ressignificado para oportunizar fruição cultural ao público visitante. A visão de todas
as probabilidades de significados que um acervo permite vai ao encontro ao direito que o
indivíduo tem de fruir a cultura e associá-la a sua própria cidadania. Os museus podem
promover a valorização da identidade de um ser a partir da sua relação com o acervo exposto.
A memória afetiva, o sentimento de pertença, a cidadania atuante são esteios imprescindíveis
na representatividade social existente numa instituição museal. Daí que certamente a
promoção da valorização das muitas contribuições culturais dos povos africanos oriundos do
Benin pode ser enaltecida na construção de abordagens sobre a identidade étnico-cultural da
cidade do Salvador. A coleção museológica da casa de cultura em questão, pode receber
novos olhares e novas interpretações. O “depósito” de objetos pode ser ressignificado e nesse
sentido concorda-se que “as coleções de museu estão ao alcance do olhar, como se o olhar do
público agregasse valor às peças”. (KRZYSZTOF POMIAN)
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Certificamo-nos de que o Patrimônio Cultural pode (e deve) promover a construção ou a
afirmação de identidades sociais. A meu ver, a efetivação das políticas públicas
governamentais pode promover lembranças ou esquecimentos a partir das intencionalidades
administrativas. Sabe-se que um espaço cultural público recebe o apoio estrutural para sua
manutenção global a partir da objetividade de seus gestores. A Casa do Benin foi criada para
apresentar uma relacionalidade africana com a sociedade de Salvador. Suas coleções são
musealizadas para colaborarem em construções educativas e sócio-culturais. Salvador é uma
cidade que sofre com problemas decorrentes de desigualdades de origem étnicorracial. Seria
oportuno intensificar políticas públicas culturais na tentativa de minimizar problemáticas
sociais. Sobre a importância do museu nesse aspecto colaborativo o autor e antropólogo
Renato Athias afirma que:
[...] o museu faz parte de um ato de comunicação e de construção social e cultural,
cujo acervo é composto por bens materiais e imateriais que expressam e traduzem o
modo de vida socialmente apreendido de grupos humanos, abarcando seus valores,
motivações, pensamentos e comportamentos”. (ATHIAS, 2015, p. 231)

O autor continua a sua reflexão sobre a importância dos museus e as relações de
identidades sociais:
Sabe-se que um museu é um lugar especial para a produção e reprodução do
conhecimento, tendo a ‘cultura material’, os objetos como instrumento de trabalho.
Diante disso, se deveria ir além das exposições, buscando entender o conjunto de
objetos na coleção e, sobretudo, como esses objetos fazem parte da construção de
uma identidade (IBID).

A coleção original da época da fundação da Casa do Benin reúne objetos coletados em
localidades africanas no ano de 1988 sob a coordenação de Pierre Verger e Lina Bo Bardi.
Ao longo destes 33 anos de existência da casa de cultura suas peças permanecem em
exposição, ao tempo em que, muitas outras foram acrescentadas ao acervo. Essa característica
agregadora da instituição em incorporar novos objetos em suas coleções será discutida ao
longo desta dissertação.

1.3 Memórias Negras em Movimento

É incontestável o argumento sobre as origens africanas no contexto formador
civilizatório da cidade de Salvador e o quanto essa historicidade incide sobre as atividades
políticas e socioculturais da cidade ao longo do tempo. No século XX evidenciaram-se
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debates promovidos por autores e artistas brasileiros nos quais os mesmos intensificaram suas
produções literárias e artísticas com as temáticas relacionadas à negritude13. Essas, temáticas,
pode-se dizer, são oriundas de demandas decorrentes dos anteriores processos de resistência
às mazelas que atingiram exclusivamente a população negra no Brasil: a escravização, a
marginalização e o racismo.
Na primeira metade do século XX as discussões públicas sobre a conscientização da
sociedade afro-descendente revelaram um ícone na representatividade ideológica desta época:
o escritor paulista Abdias do Nascimento (1914–2011) que, a partir de sua respeitada
individualidade negra, conseguiu articular suas produções literárias e artísticas ao âmbito
político, tendo se tornado deputado federal (1983–1987) e senador (1997–1999) numa nova
conjuntura de visibilização dos objetivos da negritude brasileira regimentada pela criação da
Frente Negra Brasileira14, em 1931.
Uma nova era iniciava-se nas construções sócio-políticas e afro-descendentes a partir de
organizações sociais que surgiam pelo Brasil. Essas organizações, de cunho social, artístico,
literário, político, trabalhista, etc., corroboravam para ressignificar nos trabalhadores e
trabalhadoras negros e negras, a conscientização de um propulsor orgulho étnico que
posteriormente viria a ser denominado Movimento Negro (como exemplos temos: Grupo
Palmares – Porto Alegre/1971; Centro de Estudos e Arte Negra – São Paulo/1972; Sociedade
de Intercâmbio Brasil-África – Rio de Janeiro/1974 e Bloco Afro Ilê Aiyê – Salvador/1974)
Este Movimento, caracterizava-se por motivações ideológicas para o enaltecimento das
competências de um grupo étnico historicamente excluído. A partir da década de 1970,
segundo Marcos Cardoso (filósofo, historiador e militante do movimento negro em MG):
O movimento negro se insere numa retomada histórica para valorização da
população negra que engloba atores heterogêneos em torno de um mesmo projeto e
é esta relação de equilíbrio entre passado e presente, tradição, ancestralidade e
‘modernidade’ que marca e diferencia a experiência do movimento negro.
(CARDOSO apud TEIXEIRA, 2017, p. 292)

Essa memória social prerrogativa da população negra configura-se através das
narrativas baseadas em nossos movimentos históricos reivindicatórios tais como as formações
13

14

Importante marco para a consolidação da literatura negra no Brasil foi o surgimento dos Cadernos Negros,
antologia de poesia e prosa, lançados pela primeira vez em 1978. Nascidos do Movimento Negro Unificado
contra Discriminação Racial – que depois tornou-se simplesmente MNU (Movimento Negro Unificado) –,
um dos vários instrumentos sociais de engajamento político da época.
Frente Negra Brasileira (FNB) foi um movimento negro brasileiro fundado em 16 de setembro de 1931.
Considerada por historiadores e intelectuais como a primeira organização negra do país, precursora dos
movimentos ativistas que até hoje lutam contra o racismo.
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de quilombos, os levantes revoltosos e as lutas abolicionistas. A reflexão sobre esta tradição
discursiva afro-descendente citada por Cardoso como memória dialógica de um passadopresente, complementa-se com o comentário do professor congolês naturalizado brasileiro,
Kabengele Munanga (2012):
O essencial para cada povo é reencontrar o fio condutor que liga a seu passado
ancestral o mais longínquo possível, na valorização das heranças africanas nas
sociedades diaspóricas marcadas por práticas coloniais de dominação e escravização
que, além do desumano tráfico negreiro, construíram um referencial teórico de
subalternização do continente africano e de pessoas negras. (MUNANGA apud
TEIXEIRA, 2017, p. 274)

Um novo período da história brasileira nos anos 1970/1980, posterior a conturbados
anos de embates na esfera política federal, possibilitou novos paradigmas ideológicos e
intensificou o caminho para o desenvolvimento de políticas de identidade negra. Na Bahia,
forte celeiro de ideais afro-descendentes, várias foram as criações associativas que ganharam
êxito em um movimento que a imprensa local chamou de reafricanização da Bahia
(SANSONE, 2002). Pode-se afirmar que a década de 1970 trouxe grandes avanços nas
discussões sobre cultura na cidade de Salvador. Havia uma elite intelectual representativa,
principalmente das Artes Visuais e da Literatura, que colaborou fortemente para a difusão das
temáticas africanas e afro-brasileiras. Dentre os mais reconhecidos estavam Mário Cravo Jr e
Carybé (artistas em várias linguagens artísticas) e Pierre Verger (etnólogo e fotógrafo cuja
reverência far-se-à ao longo desta dissertação).
O museólogo baiano José Joaquim de Araújo cita a expansão internacional da cultura
baiana15:
Foi a partir da década de 1970, entretanto, que a cultura afro-baiana começou a
alcançar uma projeção internacional, através da expansão dos candomblés para
outros estados/países, do reconhecimento da cultura popular como arte e do
crescimento das academias de capoeira pelo mundo a fora. (SANSONE apud
ARAÚJO, 2017, p. 102)

E continua:
Os grandes blocos do carnaval (como o Ilê Aiyê, Olodum, Malê de Balê), que se
tornaram icônicos nas lutas de resistência do movimento negro também surgiram
nessa década. Redescobriu-se a África através dos discursos identitários que
exprimem o desejo de resgatar a Mama África, a crença mítica de uma essência
africana presente em todos corpos negros. (PINHO apud ARAÚJO, 2017, p. 102)
15

“África seja aqui: As Casas do Benin, Angola e Nigéria na Cidade do Salvador e suas representações de
Culturas Negras”. Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós Graduação em Museologia da
FFCH/UFBA sob orientação do Prof. Dr. Marcelo Cunha em 2017.
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Essa divulgação nacional e internacional da baianidade16 encontrou sua maior
representatividade nas ações culturais que interrelacionavam-se às ideologias do Movimento
Negro. Afirma João Jorge Rodrigues, presidente do Bloco Olodum e antigo diretorconselheiro da Fundação Gregório de Matos, que:
Os anos 1980/1990 foram da revolução da emoção e da cultura afro-brasileira; a
afirmação destas transformou-se em patrimônio político – do Rio Grande do Sul ao
Acre. As ações culturais e suas mobilizações [...] abriram as portas para um ataque
frontal ao racismo brasileiro [...]. Os agentes culturais do Movimento negro
preparam a sociedade para a receptividade das políticas de reparação dos afrodescendentes. (GARCIA, 2006, p. 93)

Os blocos-afro, instituições criadas objetivamente para a valorização da cultura negra a
partir das temáticas africanas e afro-brasileiras, construíram suas trajetórias a partir de
elementos artísticos, culturais, sociais, educativos e por que não dizer, políticos. Dentre os
mais antigos criados nessa época e que ainda hoje se mantém atuantes na cidade de Salvador
temos como exemplos: Ilê Aiyê (1974), Olodum (1979), Malê de Balê (1979), e Muzenza
(1981). É importante também salientar a tradicionalidade respeitada na consolidação pública
do Afoxé Filhos de Gandhy, criado em 1949 em homenagem ao líder espiritual indiano mas
com uma construção cultural soteropolitana. Como afirmou o senhor Agnaldo Silva em 2014
(na época como presidente da agremiação): “A nossa indumentária (roupas e acessórios) é
hindu, porém nós cultuamos o sincretismo do candomblé”. O afoxé apresenta uma nominação
hindu com as tradições da África e permanece ativo no carnaval da cidade através da
disseminação de uma mensagem de paz.
Com toda a diversidade percebida em muitas expressões culturais criadas ao longo das
últimas décadas em Salvador, observa-se que as africanidades e os ideais sócio-políticos de
resistência negra pela igualdade continuam permeando as organizações institucionais e civis.
Ainda refletindo as considerações históricas do experiente João Jorge, na presidência do
Olodum há 35 anos:
O movimento negro tem na cultura um importante elemento de resistência e de
formação de núcleos do capital simbólico da consciência negra. No período de 1980
a 2005, a ação cultural ganhou destaque e tornou-se mobilizadora da ação pela
cidadania dos afro-brasileiros. (GARCIA, 2006, p. 93)

16

Baianidade: Expressão frequentemente usada para definir características do “modus vivendi” dos baianos,
mais especificamente, dos que nascem em Salvador e no Recôncavo da Bahia. Inserido no contexto da
construção de tradições e de discursos identitários. (Baianidade – Mais definições em Trânsito” – Luiz
Nova/Taiane Fernandes – cult.ufba.br/maisdefinicoes/Baianidade.pdf <acesso em 23/10/2020>)
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Assim, temos reconhecidamente na formação do patrimônio cultural afro-baiano as
referências históricas e sociais da população negra constituídas em patrimônios edificados ou
em patrimônios intangíveis. A população soteropolitana apresenta-se majoritariamente afrodescendente17 e assim tornam-se necessárias a criação de políticas culturais com base nessa
premissa identitária. Sobre isso trazemos à memória, o comentário do poeta e professor
Jonatas Conceição18, falecido em 2009: “Por auto-afirmação cultural entenda-se: os negros
têm uma história baseada em sua herança africana e querem fazer com que esta história seja
resgatada, expandida e assumida, ao menos na Bahia, o estado de maior contingente negro do
país”. (GARCIA, 2006, p. 92)
A importância do Movimento Negro é registrada através de ampla historiografia
produzida por intelectuais baianos, brasileiros e estrangeiros. Além disso, a produção
acadêmica oriunda de vários escritos docentes e discentes de variadas áreas das universidades
localizadas no estado da Bahia contempla diversificadas temáticas inter-relacionadas acerca
da afro-baianidade cultural19.

1.4 Africanias Soteropolitanas

Na década de 1980 a cidade de Salvador sediava uma antiga instituição acadêmica que
solidificava a valorização dos estudos sobre as culturas africanas: o CEAO – Centro de
Estudos Afro-Orientais20. Este centro de estudos tornou-se uma referência na difusão de
conhecimentos e no incentivo às pesquisas sobre patrimônios culturais e principalmente
linguísticos do continente africano. Anteriormente, em 1974, ocorreu a criação do MAFRO –
Museu Afro-Brasileiro, aberto ao público em 1982. A museóloga Dora Galas traz em sua
dissertação o contexto originário político-cultural envolvendo ambas instituições de
arquivamento de memória (CEAO e MAFRO). Sobre o MAFRO, Marcelo Cunha informa:
17

18

19

20

Em 2017, 8 em cada 10 moradores de Salvador eram negros, ou seja, se autodeclaravam de cor preta ou
parda, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), do IBGE. Os
negros (pretos + pardos) somavam 2,425 milhões, ou 82,1% das 2,954 milhões de pessoas que viviam na
cidade naquele ano. (Fonte: site Bahia Econômica – 19/11/2018 – acesso em 25/10/2020)
Jonatas Conceição (1952-2009): Poeta, Professor da Universidade do Estado da Bahia, um dos fundadores do
MNUBA- Movimento Negro Unificado da Bahia e Coordenador de Projetos Pedagógicos do Ilê Aiyê.
“O mundo negro: hermenêutica da reafricanização em Salvador” (Osmundo Pinho/2002); “Invenção da
Baianidade” (Agnes Mariano/2009).
O CEAO é um órgão complementar da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal
da Bahia voltado para o estudo, a pesquisa e ação comunitária na área de estudos afro-brasileiros e das
afirmações afirmativas em favor das populações afro-descendentes, bem como na área dos estudos das
línguas e civilizações africanas e asiáticas. Foi criado em 1959. (Fonte: www.ceao.ufba.br)
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Formalmente, o MAFRO foi criado em 1974, integrando o Programa de Cooperação
Cultural entre o Brasil e países africanos firmado entre o Ministério das Relações
Exteriores, o Ministério da Educação e Cultura, o Governo da Bahia, a Prefeitura da
Cidade do Salvador e a Universidade Federal da Bahia (UFBA), com o objetivo de
desenvolver estudos e pesquisas voltadas para a temática afro-brasileira, incentivar o
intercâmbio de pesquisadores, a criação artística de temática afro-brasileira, a
formação de núcleos universitários e coleções, entre outras atividades. (CUNHA
apud GALAS, 2015, p. 120)

Ambas instituições permanecem em atividade até os dias atuais21 e com certeza fazem
parte do conjunto de instituições de excelência nos estudos referenciais das culturas africanas
e afro-brasileiras. Na verdade, pode-se afirmar que ambas são complementares. Ainda citando
a descrição histórica de Galas:
A origem e a trajetória do MAFRO estão imbricadas com a formação do CEAO e
com o contexto histórico e cultural da cidade de Salvador. Desde as primeiras
décadas do século XX segmentos da população afro-brasileira organizaram-se com o
objetivo de ocupar espaços, criando o que foi denominado Movimento Negro,
intensificado na segunda metade daquele século a partir de uma conjuntura mundial
de reivindicações, revoltas e independências de alguns países colonizados em
África, movimento que recebeu apoio de intelectuais de diversas áreas. (GALAS,
2015, p. 120–121)

Pode-se dizer que estas instituições criadas em Salvador e que se mantiveram em
evidência na década de 1980 foram embrionárias na motivação governamental das relações
diplomáticas entre o governo brasileiro e outras nações africanas que agraciaram a fundação
das casas de cultura africanas que foram criadas posteriormente na cidade: Casa do Benin –
1988; Casa de Angola – 1999 e Casa da Nigéria – 2008. Sobre estas casas de cultura temos a
dissertação de Joaquim Araújo na qual apresentam-se as vertentes históricas e museológicas
das mesmas22.
Esses espaços de divulgação das culturas africanas na cidade de Salvador corroboraram
para o firmamento das africanias23 na sociedade. Assim, com a fundação desses espaços
culturais, acredita-se que houve uma promoção do reconhecimento dos componentes
históricos e culturais de origem africana para a formação civilizatória dos soteropolitanos.

21
22

23

O MAFRO tornou-se um Núcleo de Pesquisa da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas/UFBA.
Segundo o autor, a criação dessas casas originou-se dos objetivos políticos dos governantes das mesmas
(sendo a Casa de Angola e a Casa da Nigéria administradas por suas respectivas nações e a Casa do Benin
sob a gestão da prefeitura municipal de Salvador) atrelados ao processo de “reafricanização” da cidade
impulsionado pela indústria cultural e turística local.
O termo africania, segundo a professora e doutora em Línguas Africanas, Yeda Pessoa de Castro, designa o
legado linguístico-cultural negroafricano nas Américas e no Caribe que se converteu em matrizes partícipes
da construção de um novo sistema cultural e linguístico que, no Brasil, se identifica como brasileiro.
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Além das abordagens temáticas é imprescindível sinalizar um elo importante na
elaboração da musealidade do Museu Afro Brasileiro e da Casa do Benin: a autoria de Pierre
Verger nos registros fotográficos e curatoriais em ambas instituições.
Nascido Pierre Edouard Léopold Verger no dia 04 de novembro de 1902 em Paris, e
com uma carreira consagrada como fotógrafo, tendo suas imagens ilustradas em diversas
agências e veículos de comunicação da Europa a partir de seus olhares em muitas sociedades
do planeta, Verger chega à Bahia pela primeira vez em 05 de agosto de 1946. Mesmo
mantendo-se em frequentes viagens ao exterior, fixa residência em Salvador até a sua morte,
ocorrida em 11 de fevereiro de 1996. “Chegou como fotógrafo e, aos poucos, transformou-se
em um observador etnográfico, antropólogo, historiador e botânico” (LÜHNING, 1998). A
partir de sua permanência em Salvador, Verger foi transformando sua profissionalidade à
medida que questões pessoais foram alterando a sua vida. Através de suas viagens teve
contato com as religiões de matrizes africanas desenvolvidas no Brasil e morando na Bahia
acabou, por intermédio de amigos, chegando ao IIê Axé Opô Afonjá24 cuja sacerdotisa na
época era Mãe Senhora25.
Após o firmamento de uma sólida amizade com a ialorixá, Verger inicia a sua ligação
religiosa que perduraria para todo o sempre. Sobre isso descreve Ângela Lühning, diretora de
Projetos da Fundação Pierre Verger:
A gradativa descoberta da Bahia negra oferece-lhe a possibilidade de estabelecer
novos laços com a África Ocidental, que já conhecera durante a sua primeira viagem
àquele continente em 1935–36, sem que ele tivesse percebido a sua particularidade
com tanta clareza. Só a partir do seu contato com a Bahia, ele descobre a
importância da África e as muitas ligações que existem entre ela e o Brasil. No final
de 1948, após já ter conhecido o Xangô em Recife e o culto aos voduns na Casa das
Minas, em São Luís do Maranhão, ele entra no mundo do Candomblé, faz amizade
com Mãe Senhora, sua futura mãe-de-santo, que, ao saber de sua imanente viagem
ao outro lado do Atlântico, consagra a sua cabeça a Xangô por descobrir nele um
mensageiro de sua cultura entre a Bahia e a África. (LÜHNING, 1998, p. 321)

Com o passar dos anos, Pierre Verger tornou-se um dos maiores escritores e
pesquisadores da cultura afro-brasileira tendo suas fotografias consideradas como verdadeiros
registros de antropologia visual nos estudos comparativos sobre a Bahia e as regiões do
continente africano tais como a Nigéria e o Benin. Sua incomensurável obra iconográfica e
24

25

llê Axé Opó Afonjá ("Casa sob o comando e o sustento do cajado de Afonjá") ou Centro Cruz Santa do Axé
do Opó Afonjá é um terreiro de candomblé fundado em 1910, localizado no bairro do Cabula – Salvador,
Bahia, Brasil.
Maria Bibiana do Espírito Santo, conhecida como Mãe Senhora (Salvador, 1890–1967). Terceira sacerdotisa
do Ilê Axé Opô Afonjá, liderou o terreiro de 1942 a 1967.
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literária derivada de suas observações etnográficas pelos lugares africanos aos quais passou,
serviram de embasamento ideológico e teórico para as criações do Museu Afro-Brasileiro e da
Casa do Benin.
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2.

A CASA DO BENIN NA BAHIA

As dimensões relacionais entre o continente africano e o território brasileiro são
imensuráveis sob todos os aspectos: históricos, civilizatórios, religiosos, sociais, artísticos,
linguísticos, etc. Os grupos sociais africanos que foram distribuídos geograficamente ao longo
de mais de três séculos de escravização colonial possibilitaram a diversidade cultural e
civilizatória das sociedades afro-brasileiras em nossa nação. No Estado da Bahia, com grande
contingente populacional afro-descendente, as características dos povos africanos trazidos
principalmente da região dos países Benin e Nigéria, evidenciaram-se fortemente, sobretudo,
na sua capital Salvador e em seu Recôncavo, e assim, no decorrer dos 472 anos de fundação
desta cidade26 temos ilimitadas abordagens histórico-culturais sobre as inter-influências destas
sociedades margeadas pelo oceano Atlântico.

2.1 Antecedentes da criação da Casa do Benin na Bahia

Faz-se pertinente discorrer sobre alguns fatos que antecederam a criação da Casa do
Benin na geografia antiga da cidade do Salvador. O prédio escolhido para a instalação do
referido espaço cultural fez parte de um programa de revitalização arquitetônica da região
executado pelo gestor municipal na época, Mário Kertész. As prerrogativas de mudanças
urbanas possivelmente foram decorrentes da valorização do patrimônio material edificado na
cidade27.
Algumas políticas governamentais para o desenvolvimento urbano em Salvador
ocorridas na década de 1980 foram determinadas a partir de uma divisão realizada na área
central da cidade, delimitando as áreas em Centro Antigo de Salvador e Centro Histórico de
Salvador. A partir da determinação realizada pelo IPHAN28 (CERQUIARI, 2019), Salvador
apresenta uma grande área central, compreendendo várias localidades/bairros que constituem
a região mais antiga da cidade denominada Centro Antigo de Salvador – CAS. Uma região
menor denominada Centro Histórico de Salvador – CHS, inserida no CAS, compreende a área
onde encontram-se edificações consideradas patrimoniais (Figura 8).
26
27
28

Salvador foi fundada pelo navegante português Tomé de Souza em 29 de março de 1549.
Como exemplo tivemos o Tombamento do Pelourinho realizado pela UNESCO em 1985.
IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, inicialmente chamado de Serviço do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN) criado em 1937.

41

Figura 8 – Mapa do Centro Histórico de Salvador – CHS.

Mapa com a delimitação do Centro Histórico de Salvador.
(Fonte: https://vitruvius.com.br/index.php/revistas/read/arquitextos/18.214/6928 – acesso em 28/07/2021)

Essas denominações foram criadas sob o critério institucional do IPHAN. Cabe lembrar
aqui que estamos falando da região mais antiga da cidade do Salvador, decorrente de sua
constituição urbana como a primeira capital do Brasil. Estas designações são apresentadas
pelo referido órgão federal:
O conjunto urbanístico e arquitetônico contido na poligonal do centro histórico de
Salvador - declarado Patrimônio Cultural da Humanidade, pela Unesco em 1985 – é
um dos mais importantes exemplares do urbanismo ultramarino português. Com
seus becos e ladeiras, acolhe um dos mais ricos conjuntos urbanos do Brasil [...]
Entre 1938 e 1945, vários monumentos do centro histórico foram tombados pelo
Iphan, para garantir a preservação do Largo do Pelourinho e do seu entorno
imediato. Os espaços públicos de Salvador – Praça Municipal, Terreiro de Jesus,
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Caminho de São Francisco, Largo do Pelourinho, Largo de Santo Antônio e Largo
do Boqueirão – decorrentes dos traçados de suas ruas, ladeiras e becos, formam um
dos mais ricos conjuntos urbanos de origem portuguesa. Os sobrados de dois ou
mais andares e as soluções de implantação em terrenos acidentados são exemplos
típicos da cultura lusitana. O acervo arquitetônico e paisagístico da capital baiana
merece destaque pelo seu excepcional valor cultural e pela sua extensão - possui
cerca de três mil edifícios construídos nos séculos XVIII, XIX e XX – o que faz com
que a cidade concentre mais da metade dos bens tombados individualmente em todo
o Estado. Aliada a uma topografia singular, a paisagem da área tombada é formada
basicamente pelos conjuntos monumentais da arquitetura civil, militar e religiosa, o
que se reflete no frontispício da cidade, onde uma massa horizontal é pontuada pelas
torres das igrejas. (SALVADOR (BA) Iphan, 2020. Disponível em
<portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/241> Acesso em 13/11/2020)

No contexto cultural soteropolitano, a valorização do patrimônio edificado, decorrente
do período colonial brasileiro, é fato. Estas determinações em centro histórico ou centro
antigo trazem alusões ao tempo em que as elites colonizadoras e religiosas representavam a
supremacia monetária e social na cidade de então. Essa composição patrimonial,
caracteristicamente elitista, advém da participação e exploração da mão de obra negra
escravizada e também livre, oriunda do grande quantitativo de negros e negras que habitavam
em Salvador no período colonial brasileiro29. É deste grande contingente populacional afrodescendente que foi extraída a produtividade para a construção civilizatória da sociedade
soteropolitana presente em vários elementos materiais e socioculturais, dentre os quais as
edificações arquitetônicas que ocupam esse território. O Centro Histórico de Salvador,
inicialmente valorizado pela política cultural federal, posteriormente foi reconhecido
internacionalmente como Patrimônio Mundial da Humanidade pela UNESCO em 1985:
Pela riqueza de suas construções, foi inscrita no Livro de Tombo Arqueológico,
Etnográfico e Paisagístico em 1984. Em 5 de dezembro do ano seguinte, sua
inscrição na Lista do Patrimônio Mundial foi ratificada pela Unesco. A cidade de
Salvador, fundada em 1549, foi a primeira capital do Brasil (1549 a 1763). Edificada
sobre uma colina, dominando uma imensa baía em ponto estratégico da costa
brasileira, teve como objetivo centralizar as ações de Portugal, na América, e
facilitar as transações comerciais com a África e o Oriente. (SALVADOR (BA).
Iphan, 2020. Disponível em <portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/241> Acesso em
13/11/2020)

A criação do plano de valorização do Centro Histórico de Salvador evidenciou a
importância política que foi dada a esta região da cidade. A arquitetura colonial parecia ser a
representação mais fidedigna da política cultural de patrimonialização:

29

Salvador foi o segundo maior porto de desembarque de africanos nas Américas durante a vigência do
comércio transatlântico de pessoas escravizadas, atrás apenas do Rio de Janeiro. Estima-se que mais de 1,2
milhão de africanos chegaram à Bahia nos chamados navios negreiros. (Fonte: Wikipédia)
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O Programa Especial de Recuperação dos Sítios Históricos da Cidade do Salvador,
criado em 1986 pela administração Mário Kertész, tem dois objetivos: Um, de
recuperar a vocação tradicional do centro da cidade como ponto de encontro,
trabalho, morada e lazer da população. O outro, de preservar o patrimônio
arquitetônico, urbanístico, paisagístico e cultural do Centro Histórico [...]. Os
conjuntos de imóveis de interesse artístico e cultural de Salvador serão reformados e
recuperados, após a identificação dos proprietários e a efetivação da compra ou
desapropriação. (FUNDAÇÃO GREGÓRIO DE MATTOS, SALVADOR, 1987)

Neste planejamento de recuperação do casario do Centro Histórico, o prefeito Kertész
teve a parceria profissional do arquiteto carioca radicado em Salvador, João Filgueiras Lima
(1931–2014). Lelé, como era popularmente conhecido, foi um respeitado arquiteto que
possuía fortes anseios profissionais que visavam o bem estar social. Projetava obras para
serem produzidas em larga escala através da industrialização e assim possibilitava o binômio
progressivo de quantidade e rapidez, no qual atenderia maior número de obras produzidas e
consequentemente mais pessoas beneficiadas. Apoiado em empresas prediais30, o arquiteto
implementou, a partir da técnica de pré fabricação, a utilização de peças arquitetônicas que
eram levadas ao local e se encaixavam como quebra-cabeças. Essas construções, chamadas
pré-moldadas, tiveram grande produtividade no Brasil durante as décadas de 1970/80 sendo
bastante visíveis em prédios públicos. Em trabalho conjunto com a prefeitura de Salvador,
Lelé participou da reforma de vários prédios públicos, dentre eles o prédio que sedia a Casa
do Benin, projeto no qual dividiu a metodologia construtiva com os arquitetos Marcelo
Suzuki, Marcelo Ferraz e Lina Bo Bardi. Sua característica humanista fez-se percebida em sua
consideração sobre a área de localização do citado espaço cultural:
O Centro Histórico é, por excelência, o espaço da identidade cultural da Cidade. É o
depositário do tempo – tempo que temos de vida enquanto cidade –, é a memória
mais concretamente expressa de Salvador, é o espaço cívico, pedaço comum de
todos os seus cidadãos. É o lugar tradicional do diálogo, do encontro, da conversa, o
ponto de convergência, onde a população deve se encontrar. (VALE, 2017, p. 11)

Segundo familiares e colegas de profissão (VALE, 2017), Lelé tinha na Arte uma
inspiração (ele tocava piano, compunha canções e desenhava caricaturas de amigos). A
sensibilidade de uma personalidade comunista o motivava profissionalmente a querer realizar
obras sociais31. Acredita-se que sua parceria com a arquiteta Lina Bo Bardi na restauração do

30

31

Projetos da Companhia de Renovação Urbana de Salvador (RENURB), Fábrica de Equipamentos
Comunitários (FAEC) e do Instituto Brasileiro de Tecnologia do Habitat (IBTH), escritório no qual Lelé
desenvolveu projetos em Salvador, também eram feitos voltados para as estruturas pré-moldadas.
Arquitetura econômica e sustentável – Lelé: mais que um arquiteto.
<blogs.correio24horas.com.br/salvadorconcreta/arquitetura_economica_e_sustentavel> Acesso em 22/11/2020.
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casarão antigo para a posterior fundação da Casa do Benin tenha sido uma integração de
ideais sociais além da congruência técnica e arquitetônica em ambos.

2.2 Algumas considerações sobre o contexto sociocultural soteropolitano à época
da criação da Casa.

Muitas mudanças na redemocratização brasileira que começaram no início dos anos
1980 certamente abriram caminho para o desenvolvimento de políticas promotoras de
identidade cultural. A criação de um Ministério da Cultura32 pareceu um salutar estopim para
motivar a valorização das expressividades culturais brasileiras realizadas pelas esferas
governamentais:
No plano nacional, como no municipal, a redemocratização trouxe grandes
expectativas para os atores culturais, que viram na criação do Ministério da Cultura,
em 1985, a possibilidade de avanços no campo da cultura [...]. As áreas de
competência do Ministério, definidas pelo decreto 91.144 de 1985, que criou a
instituição, são: “I - letras, artes, folclore e outras formas de expressão da cultura
nacional; II - patrimônio histórico, arqueológico, artístico e cultural”. (KÖPP e
ALBINATI, 2005, p. 7)

Na política municipal de Salvador, a cidade habitada pela maioria da população afrodescendente no Brasil, a herança cultural africana se destacou em novas considerações
patrimoniais. Além do consolidado reconhecimento patrimonial do Centro Histórico,
intensificaram-se diretrizes valorativas para as expressões africanas e afro-brasileiras (como já
foi citado neste trabalho, em 1986 ocorreu o tombamento patrimonial do Terreiro da Casa
Branca onde foram enaltecidas não somente o sítio histórico edificado mas também as
expressões imateriais presentes no referido espaço sagrado da cultura afro-brasileira). Nos
anos 1980 os habitantes soteropolitanos presenciaram ações e construções fundamentadas nas
questões sociais referentes à afro-brasilidade33.
Na esfera da política municipal o prefeito de Salvador, Mário Kertész, atuou com
intensidade nas articulações locais e internacionais para o enaltecimento da cultura africana,
como afirma Joaquim Araújo:

32

33

MinC – Ministério da Cultura foi criado por meio do Decreto n. 91.144, publicado no Diário Oficial da
União em 15 de março de 1985 na gestão presidencial de José Sarney.
Afro-brasilidade: termo linguístico que referencia a essencialidade das construções materiais e imateriais de
origens africanas no Brasil.
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Para além da efervescência cultural negra que se deu a partir dos anos 1970, o
contexto favorável que se esboçou com a redemocratização do país, na década de
1980, talvez tenha sido determinante nas ações do campo cultural do então prefeito
de Salvador, Mário Kertész, em seu segundo mandato 1986–1988. Tais ações, por
sua vez, refletiram na criação da primeira Casa de Cultura Africana na Cidade do
Salvador, a Casa do Benin, em 1988. (ARAÚJO, 2017, p. 108)

Em sua segunda gestão a frente de Salvador (1986–1989), Mário Kertész “colocava a
cultura como um importante foco da política pública municipal” (KOPP e ALBINATI).
Assim, logo no início de seu governo criou a FGM – Fundação Gregório de Mattos. A
instituição surge na esfera cultural da cidade nominalmente homenageando o poeta
soteropolitano Gregório de Mattos Guerra (1636–1696), alcunhado como Boca do Inferno
devido aos seus escritos críticos e satíricos sobre a sociedade baiana da sua época.
A FGM foi criada a partir da proscrição de alguns órgãos públicos existentes na
Prefeitura de Salvador (Lei Municipal nº 3.601, de 18/02/1986), dentre eles o Departamento
de Assuntos Culturais da Secretaria Municipal de Educação e Cultura – SMEC e a Fundação
Museu da Cidade do Salvador – FUMCISA34 (sobre estas instituições falaremos mais
adiante). Sua finalidade é explicitada em seus objetivos:
I – organizar e promover as atividades culturais e artísticas; II – preservar e divulgar
o patrimônio histórico-cultural; III – coordenar e executar as atividades editoriais;
IV – desenvolver estudos e projetos relacionados com a compreensão e
entendimento da tipologia cultural da cidade; V – administrar, promover e
desenvolver atividades de museu; VI – exercer outras atividades correlatas,
necessárias ao cumprimento de sua finalidade. (D.O.E. 18/02/1986)

A Fundação Gregório de Mattos foi planejada para ser uma instituição com autonomia e
independência, sem os rigorosos entraves burocráticos que dificultassem a realização de ações
e projetos que contemplassem as classes artísticas e a sociedade como um todo.
“A FGM foi anunciada como órgão autônomo da prefeitura para o fomento à
cultura, ocupando o papel semelhante ao de uma secretaria de cultura, entretanto,
constituída como autarquia, o que permitiria uma gestão mais ágil e independente da
burocracia governamental”. (KOPP e ALBINATI, 2005, p. 9)

Com essa maleabilidade institucional prevista naquela época supunha-se que haveria
possibilidades de realização de projetos culturais e educacionais. Esta premissa é explicitada

34

SMEC - Secretaria Municipal de Educação e Cultura passou a ser denominada SMED – Secretaria Municipal
de Educação, em 2013. A FUMCISA – Fundação Museu da Cidade do Salvador, após a extinção, teve suas
funções e seu patrimônio transferidos à FGM.
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na afirmação do antropólogo baiano Antônio Risério35 dita em 1987: “não concordávamos
com a tese de que o Estado devesse segmentar, de forma arbitrária, coisas tão intimamente
entrelaçadas quanto educação e cultura” (KOPP e ALBINATI, 2005) 36. Na mesma legislação
municipal juntamente com a FGM, foi criada a EMTURSA – Empresa de Turismo de
Salvador. Sua especificidade administrativa em prol do empreendedorismo turístico na
cidade, consta na descrição de suas finalidades: “zelar para que a cidade do Salvador não
venha a perder as características regionais que a distingue das demais cidades brasileiras”
(D.O.E. Lei 3.601/1986). Com esse objetivo, a administração municipal subsidiou a área do
Turismo com alicerces de componentes culturais regionais para atrair visitantes nacionais e
internacionais. A cidade da Bahia e seu povo, estavam sob os olhos do mundo. A
hospitalidade, a festividade e principalmente os elementos culturais que referenciavam as
matrizes africanas foram “exploradas” em campanhas publicitárias sobre a cidade (KOPP e
ALBINATI). Nesse contexto, pode-se dizer, as africanias soteropolitanas foram inseridas nas
intenções político-econômicas governamentais.
Mas... E a cultura afro-descendente? Na sua formulação ideológica, a intencionalidade da
FGM era contemplar culturalmente os cidadãos soteropolitanos e não apenas a classe artística.
Assim, foram criados projetos e ações públicas baseadas nas temáticas da população negra.
[...] a Fundação priorizou, com a política cultural implementada, o atendimento às
demandas culturais dos afro-descendentes, que, em Salvador, constituem a grande
maioria da população. Além da adoção do conceito antropológico de cultura e do
objetivo de ampliação do público-alvo da instituição, o fortalecimento do
movimento negro na cidade foi também um fator relevante para que a Fundação
formulasse e acolhesse projetos voltados para a cultura afro-baiana”. (KOPP e
ALBINATI, 2005, p. 15)

Dentre os projetos que foram desenvolvidos pela Fundação Gregório de Mattos durante
a gestão do então prefeito Mário Kertész, está o Projeto Benin-Bahia que fundamentou a
criação da Casa do Benin. O projeto, pode-se afirmar, foi inserido concomitantemente no
planejamento de valorização do centro histórico e das heranças culturais africanas na cidade
de Salvador.

35

36

Antônio Risério (Salvador, BA – 1953): escritor, antropólogo, ensaísta e historiador, participou da criação
institucional e da gestão da Fundação Gregório de Mattos.
A Fundação Gregório de Mattos permaneceu vinculada à Secretaria Municipal de Educação e Cultura até o
ano de 2013.
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2.3 Lina Bo Bardi e o projeto de intervenção arquitetônica no Centro Antigo

Achilina de Enrico Bo (1914–1992)37, arquiteta nascida na Itália e naturalizada
brasileira em 1951, vem para a Bahia em 1958 quando inicia sua relação afetiva e profissional
com a cidade. Pode-se afirmar que sua produção em Salvador, entre projetos de criação e
projetos de restauração prediais, foi temporalizada em dois períodos: dos anos 1950 a 1960 e
posteriormente nas décadas de 1980/1990. O centro antigo de Salvador foi a região agraciada
com sua maestria. Apoiada principalmente por companheiros arquitetos como João Filgueiras,
Marcelo Suzuki e Marcelo Ferraz, Lina recebeu o convite do prefeito Mário Kertész para
coordenar a restauração de alguns casarões localizados no Pelourinho. Dentre suas obras estão
intervenções realizadas no Solar do Unhão, o conjunto arquitetônico onde localiza-se o Museu
de Arte Moderna da Bahia (Figura 9), o Teatro Gregório de Mattos (Figuras 10, 11 e 12), o
Espaço Coati (Figuras 13 e 14), a Casa do Olodum (Figura 15) e a Casa do Benin (Figura 16).

Figura 9 – Casarão que abriga o Museu de Arte Moderna da Bahia após restauração em 1963.

(Fonte: Ferraz, 1993, p. 156)

37

Auto nominada como Lina Bo Bardi após o casamento com Pietro Maria Bardi.
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Figuras 10 e 11 – Imagens da escada interna do Teatro Gregório de Matos.

(Fonte: Ferraz, 1993, p. 278)
Figura 12 – Janela “Buraco” do Teatro Gregório de Matos.

(Fonte: Ferraz, 1993, p. 277)
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Figura 13 – Vista externa do Espaço Coati.

(Fonte: Ferraz, 1993, p. 298)
Figura 14 – Vista interna do Espaço Coati.

(Fonte: Ferraz, 1993, p. 299)
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Figura 15 – Casa do Olodum.

Vista externa do imóvel antes e depois da reforma. (Fonte: Ferraz, 1993, p. 290)
Figura 16 – Casa do Benin

(Fonte: Ferraz, 1993, p. 282)

51

A revitalização do centro histórico de Salvador trouxe o profissionalismo de uma
arquiteta que humanizou os espaços físicos com a sua sensibilidade. No ensaio intitulado
“Salvador pelo olhar de Lina Bo Bardi”, as autoras Ive Deonínio e Luriana Moraes descrevem
a intencionalidade da arquiteta para a revitalização do Pelourinho: “[...] um centro histórico
onde mora gente e tem movimento, não um lugar construído apenas para o turismo. Lina
pensava o urbanismo voltado para o social” (2019). Essa concepção humanista da arquitetura,
na qual as vidas que habitam os espaços são mais importantes que os prédios que as abrigam,
fica evidente em outras afirmações realizadas pela arquiteta e que ficaram registradas em
livros: “Não é um trabalho turístico, feito com a intenção de transformar o Pelourinho numa
cidade-sorvete. [...] O ‘caso’ do centro histórico da Bahia é: não a preservação de arquiteturas
importantes (como seria em Minas), mas a preservação da alma popular da Cidade”.
(FERRAZ, 1993, p. 270)
Nessa perspectiva humanizada de trabalhar os espaços físicos, o trabalho de Lina no
programa de restauração dos casarões antigos de Salvador apresentou uma concepção de
conjuntos urbanizados e não apenas obras isoladas no contexto geográfico. Havia interesse na
criação de áreas de convivência para que as pessoas circulassem nos espaços e interagissem
em suas atividades sociais. Assim, integrando os ideais para o enaltecimento das culturas
africanas na construção civilizatória de Salvador, a parceria de Lina Bo Bardi com a prefeitura
municipal rendeu bons frutos. A Fundação Gregório de Mattos, criada no intuito de
revolucionar as ações culturais na cidade, instituiu uma equipe de conselheiros e diretores
para a constituição do projeto Benin-Bahia, coordenado nos anos 1986 e 1987 e
posteriormente instalado num casarão restaurado do centro histórico que viria a ser a Casa do
Benin. Afirma Kertész:
A Casa do Benin surge como um duplo marco na luta pela recuperação e
revitalização do centro histórico de Salvador, inclusive como primeiro casarão
reconstruído nos termos de uma nova concepção de intervenção arquitetônica
naquele conjunto urbano. E marco do processo de reatamento prático das relações da
Bahia com a África Negra. Símbolo, portanto, de um novo horizonte na vida baiana.
De um novo espaço de conjunções. De uma nova postura frente à nossa realidade
sociocultural. (ÁFRICA NEGRA, 1988)

O denominado Conjunto do Benin é composto por três imóveis que foram agregados à
Prefeitura de Salvador e assim recuperados e inaugurados em períodos distintos.
Primeiramente foi realizada a reforma no prédio principal, o casarão maior, onde foi instalada
a coleção expográfica abrigada até os dias atuais. O casarão, de estilo colonial com 650 m²
datado do século XIX (localizado na parte inferior do largo/ladeira do Pelourinho numa
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encruzilhada composta também pelas seguintes ruas/ladeiras: Rua Padre Agostinho Gomes,
Rua Ribeiro dos Santos (Rua do Paço), Ladeira do Taboão, Rua das Flores e Ladeira do
Carmo), passou pela intervenção arquitetônica da equipe de Lina Bo Bardi que objetivava a
“incorporação de uma linguagem moderna às regras clássicas de restauração, postura
característica da arquiteta no resgate da história em si. A modernidade não se sobrepõe- é
apenas suporte” (REVISTA AU, 1988, p. 32). Assim, o imóvel pertencente a prefeitura (que
já havia sido anteriormente recuperado devido a um incêndio ocorrido em 1978) foi
restaurado a partir dos vestígios que restaram nas suas fachadas (Figuras 17 e 18). Na parte
interna do prédio foi realizada uma grande intervenção que priorizou a junção de elementos
antigos e modernos.
Figura 17 – Casarões do Conjunto do Benin durante a reforma.

(Fonte: Projeto Integrado de Revitalização dos Sítios Históricos, 1987, p. 64)
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Figura 18 – Conjunto do Benin após reforma.

(Fonte: Projeto Integrado de Revitalização dos Sítios Históricos, 1987, p. 68)

O texto produzido pela Fundação Gregório de Mattos detalha essa restauração:
Um belíssimo muro/muralha de pedras e terra corre paralelo à fileira de portas e
janelas da grande fachada. O “muro’ acaba solto, antes de se juntar ao forro: acima
dele, apoiado nas vigas e colunas, um balanço de concreto sustenta os andares
superiores. Entre o balanço e o muro uma tira de céu azul onde foi colocado um
vidro protetor. Os andares separados, foram reunidos verticalmente por uma abertura
que vai do térreo até a cobertura do último andar. As colunas de concreto foram
revestidas de palmas de coqueiro, trançadas a mão, conforme os trabalhos de folhas,
taquaras e fibras dos países africanos. A circulação vertical, isto é, a escada, marcada
no projeto anterior no meio do espaço térreo foi deslocada entre as “colunas” e o
muro de pedras e terra, como caminho contínuo, moderno, mas em linha com as
escadas contínuas do tempo da Colônia. (CONJUNTO DO BENIN, Fundação
Gregório de Mattos, 2000)

Primeiramente a reforma foi iniciada no prédio principal em 1987, instituída no
Programa de Revitalização dos Sítios Históricos. Foi realizada pela equipe da arquiteta Lina
Bo Bardi mas contou também com a observação de Pierre Verger que já corroborava com a
gestão municipal os trâmites curatoriais para a fundação da Casa do Benin. Iniciava-se
efetivamente a parceria de dois estrangeiros na construção da casa de cultura que nascia com a
finalidade de enaltecer a identidade cultural dos soteropolitanos: Lina e Verger (Figura 19).
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Figura 19 – Lina e Pierre Verger, 1987.

Lina e Verger: uma parceria de sucesso na fundação da Casa do Benin. (Fonte: Ferraz, 1993, p. 300)

Ao lado do casarão situado na esquina, na calçada em seguimento à Rua das Flores,
duas ruínas de prédios resistiam imponentes apenas em suas fachadas. Estes imóveis,
pertencentes à Santa Casa de Misericórdia da Bahia38, foram tomados pela prefeitura de
Salvador sob o regime de comodato39. Com a recuperação arquitetônica dos três edifícios e a
instauração expográfica conduzida por Verger, Bardi e Arlete Soares 40, formou-se então o
Conjunto do Benin, composto pela Casa do Benin (inaugurada em maio de 1988), pela Casa
do Representante do Benin e pelo Restaurante do Benin (estes últimos espaços inaugurados
em novembro do mesmo ano).
O Conjunto do Benin apresentava um conglomerado de espaços no intuito da
valorização da cultura beninense que podia também ser percebida em ações e expressões
cotidianas da comunidade local. A similaridade cultural e a imaterialidade histórico-relacional

38

39
40

Os imóveis foram cedidos por Ernestina Esteves dos Santos Guimarães à Santa Casa de Misericórdia Sociedade Civil Beneficente, oficialmente em 1937 na ocasião de seu falecimento.
Comodato: empréstimo ou cessão de uso gratuito de um bem móvel ou imóvel por um tempo previsto.
Fotógrafa baiana, amiga de Pierre Verger, fundadora da Editora Corrupio.
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entre brasileiros e beninenses, deveriam estar representadas além do espaço físico
reformado41. Sobre essa vivacidade que Lina almejou representar nas restaurações
arquitetônicas que realizou no Pelourinho, a arquiteta ressaltou:
O que estamos procurando na recuperação do Centro Histórico da Bahia é
justamente um marco moderno, respeitando rigorosamente os princípios da
restauração histórica tradicional. Para isso, pensamos num sistema de recuperação
que deixe perfeitamente intacto o aspecto não somente exterior, mas também o
espírito, a alma interna de cada edifício. (FERRAZ, 1993, p. 292)

O espaço denominado Casa do Representante tem 380 m²42 e foi executado com
componentes de ferrocimento pré-fabricados pela FAEC (empresa do arquiteto João
Filgueiras-Lelé). O Restaurante do Benin (Figura 20) (uma citação tipológica de uma
arquitetura tradicional encontrada nas regiões rurais do Benin) com 157 m², ficou situado no
pátio interno formado pela área dos dois imóveis extintos dos quais só preservaram-se as
fachadas. Nessa área o restaurante foi inserido num jardim paisagístico, o Jardim do Benin
(figuras 21 e 22), onde foram instalados coqueiros, uma cascata (chamada por Lina de
Cachoeira do Pai Xangô) e um espelho d’água, elemento sempre presente nas suas obras.
Segundo estas informações emitidas em publicações da FGM, sobre o projeto original do
Conjunto do Benin (FUNDAÇÃO GREGÓRIO DE MATTOS, 2000) também havia espaço
para abrigar uma praça no terreno ao lado da construção, situado na rua das Flores. A
ocupação do referido espaço foi cedida à LIMPURB – Empresa de Limpeza Urbana da
Cidade e não foram encontrados registros a respeito da real existência desta pracinha.

41

42

A Casa do Benin, supõe-se, foi a edificação dessa relacionalidade intercultural entre Bahia e Benin,
fundamentada através das pesquisas documentais de Verger explicitadas em seu livro Fluxo e Refluxo,
originariamente escrito em 1968.
Espaço planejado para abrigar algum representante do país Benin que, pelo gosto de Verger, deveria gerir a
instituição (Nóbrega e Echeverria).
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Figura 20 – Vista interna do Restaurante do Benin.

(Fonte: Ferraz, 1993, p. 286).

Figura 21 – Imagem antiga do Jardim do Benin.

Figura 22 – Imagem antiga do Jardim do Benin.

(Fonte: Ferraz, 1993, p. 287)

A maestria de Lina Bo Bardi na restauração do casarão que abriga a Casa do Benin faz
com que muitos pesquisadores e arquitetos de várias partes do mundo visitem o espaço para
aprimoramento de estudos ou simplesmente para fruição de sua obra. Sobre a origem desse
espaço cultural em atividade há mais de três décadas, apresentamos uma síntese sobre o
Projeto Benin-Bahia.
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2.4 O Projeto Benin-Bahia

A Casa do Benin foi decorrência de um significativo projeto cultural desenvolvido pela
Fundação Gregório de Mattos nos anos 1986 e 1987. O Projeto Benin-Bahia, coordenado pela
fotógrafa baiana Arlete Soares, inseriu-se numa época em que as políticas culturais realizadas
em Salvador agregaram a revitalização de seu centro histórico aos interesses governamentais
para o enaltecimento das temáticas afro-descendentes na cidade. Arlete, amiga de Pierre
Verger e fundadora da Editora Corrupio, foi uma grande incentivadora ao editar algumas
obras literárias do amigo que reuniam muitas produções escritas e fotográficas realizadas
principalmente durante sua estadia na cidade do Salvador iniciada na década de 1940. A FGM
possuía uma Secretaria de Projetos Especiais (1986) que contava com um corpo de diretoresconselheiros no qual Arlete Soares fazia parte juntamente com Antônio Risério e João Jorge
Rodrigues (KOPP e ALBINATI, 2005). As edições literárias produzidas pela Editora
Corrupio que enalteciam os debates e as expressões da cultura afro-brasileira solidificaram
uma parceria de sucesso entre Arlete, Pierre Verger e o prefeito Mário Kertész que já
demonstrava interesses em retomar a comunicabilidade e as trocas culturais entre a Bahia e os
países africanos durante a sua gestão. No livro biográfico sobre Verger, as autoras Cida
Nóbrega e Regina Echeverria descrevem:
Já algum tempo, Mário Kertész vinha demonstrando seu desejo de visitar o Benin
em companhia de Pierre Verger. A Corrupio também sonhava o estabelecimento de
um acordo cultural com o Benin, já que havia editado vários livros ligados à cultura
afro-brasileira, além da chance de realizar um velho sonho de Verger: reatar as
relações entre os dois lados do Atlântico. Por isso, o Projeto Benin-Bahia, que Arlete
Soares e Verger fizeram juntos, caiu como uma luva nos propósitos da prefeitura,
que já havia destinado uma casa no Pelourinho para abrigar alguma iniciativa
relacionada à África e havia chamado a arquiteta Lina Bo Bardi para restaurá-la.
(NÓBREGA E ECHEVERRIA, 2002, p. 326)

A motivação para o projeto Benin-Bahia surgiu a partir das relações pessoais de Arlete e
Verger com seus amigos africanos e brasileiros. Em maio de 1986, a partir da notícia da
chegada em Salvador do Sr. Guy Landry Hazoumé – Embaixador do Benin em Washington,
Arlete Soares sugeriu ao também amigo Mário Kertész, que aproveitasse a oportunidade da
visita do embaixador a Pierre Verger em Salvador, para oficializar diplomaticamente o
encontro pela respectiva Prefeitura Municipal. A partir daí, iniciaram-se conversações e
acordos diplomáticos entre o governo soteropolitano e o governo beninense que culminaram
no Protocolo de Intenções assinado em Salvador no dia 17/06/1986 no qual ambas
governanças firmaram: “a proposta de um acordo em que Cotonou e Salvador se tornariam
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cidades gêmeas; o compromisso de cada uma das partes para disponibilizar um imóvel para
abrigar ações conjuntas – uma em Salvador e outra em Uidá” (NÓBREGA E
ECHEVERRIA). Esses imóveis viriam a ser as edificações representativas do intercâmbio
firmado: a Casa do Brasil no Benin e a Casa do Benin na Bahia, ambos criados sob a
intervenção arquitetônica de Lina Bo Bardi.
Nos meses seguintes intensificaram-se as ações em prol da efetivação do Projeto BeninBahia que promoveria o intercâmbio sócio-político e cultural entre Salvador e a nação
africana, almejado politicamente por Mário Kertész. Na composição dos trâmites
institucionais e diplomáticos muitas correspondências foram trocadas entre personalidades
brasileiras e beninenses43 e para a execução das atividades, além de Arlete Soares e Pierre
Verger, idealizadores diplomáticos e operacionais, foram estipuladas equipes para atuarem ao
longo da execução do projeto: colaboradores da Editora Corrupio, funcionários e diretores da
Fundação Gregório de Mattos, intelectuais, artistas, lideranças religiosas de matrizes
africanas, políticos e autoridades da gestão municipal de Salvador.
O Projeto Benin-Bahia iniciou-se em maio de 1986 e sua culminância ocorreu dois anos
após, em maio de 1988 com a fundação da Casa do Benin. Durante esse período, aconteceram
variadas ações culturais e políticas envolvendo recursos financeiros e humanos de ambas
partes interessadas como apresentações artísticas, palestras, visitações culturais, cerimônias
religiosas, atividades esportivas, entre outras. Além disso, ocorreram viagens realizadas por
brasileiros ao Benin e beninenses à Bahia. Da parte brasileira, três viagens realizadas ao
Benin (com a presença de Verger) foram bastante relevantes para a concretização do projeto.
Vejamos sinteticamente os períodos em que elas aconteceram e as suas objetividades:
Setembro de 1986 – primeira viagem com componentes da Fundação Gregório de
Mattos para os primeiros acordos do projeto. O grupo era formado por Verger, Arlete Soares,
João Jorge Rodrigues (diretores) e Roberto Dias (presidente). O grupo também fez incursões
em museus e instituições na França para conseguir apoio na cessão de peças, documentos,
filmes e acervos para realização de posteriores exposições.
Janeiro de 1987 – segunda viagem oficial da numerosa delegação brasileira liderada
pelo prefeito Mário Kertész com Arlete Soares, secretários e dirigentes municipais (Gilberto
Gil como presidente da FGM), representantes de movimentos e instituições culturais (Antônio
43

Muitas destas correspondências, documentações e impressos midiáticos relacionados encontram-se reunidos
na publicação denominada PROJETO BENIN BAHIA – PMS/FGM, disponível para consulta na biblioteca
da Fundação Gregório de Mattos.
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Carlos do Santos – Vovô – presidente do bloco afro Ilê Aiyê), lideranças de religiões afrobrasileiras (ialorixá Stella de Azevedo e babalorixá Balbino de Paula), artistas (Carybé),
intelectuais (Vivaldo da Costa Lima) e até um time de futebol. Além da realização da Semana
da Bahia no Benin44 ocorreu a assinatura oficial do Protocolo de Intenções que tornou as
cidades Cotonou e Salvador cidades “gêmeas”. Sobre esse ato:
O documento do acordo de Geminação - Cooperação entre Salvador e Cotonou,
assinado no dia 18.01.87 por Mário Kertész e Souley Mama Sambo, inicia por
atestar que ambas as partes reconhecem a importância cada vez maior do princípio
de geminação na vida das populações e afirmam sua vontade de respeitar os
princípios da Carta das Cidades Geminadas e de aplicar o Programa das CidadesUnidas, a fim de desenvolver a compreensão, o respeito mútuo e a amizade.
(PROJETO BENIN BAHIA, 1987, p. 09)

Março de 1988 – terceira viagem realizada ao continente africano para aquisição de
peças de artesanato tradicional do Benin45 para constituir o acervo do museu a ser instalado na
futura Casa do Benin, em Salvador. O grupo para esta produção, além de Verger e Soares, era
formado por Rina Ângulo (da Editora Corrupio), Carlos Santos – Negrizu (bailarino e
colaborador de Verger) e uma equipe de filmagem para um documentário dirigido pelo
cinegrafista José Guerra46.
Esta última viagem, realizada dois meses antes da inauguração da Casa do Benin,
apresenta um aspecto embrionário para algumas abordagens museológicas realizadas neste
trabalho: a instituição de uma coleção inicial no espaço expositivo da casa de cultura, formada
por peças africanas representativas da relacionalidade histórica Benin-Bahia.

2.5 Pierre Verger e sua ação curatorial

A proposta conceitual de intercâmbio cultural do projeto Benin-Bahia apresentava a
intencionalidade de Verger em retomar e unir os laços amistosos entre ambas nações,
enaltecendo as heranças culturais africanas explícitas no cotidiano soteropolitano. Após ter
conhecido a cidade de Salvador da Bahia (1946), o fotógrafo foi aos poucos vivenciando
44

45

46

Realização de várias atividades culturais e artísticas dentre as quais visitas à templos religiosos e a solenidade
de doação da Casa do Brasil no Benin (Projeto Benin Bahia).
A exposição de artesanato, apresentada com talento pela arquiteta Lina Bardi e Arlete Soares, da Fundação
Gregório de Mattos, evidencia a semelhança das técnicas de fabricação de objetos de uso corrente no Benin e
no Brasil, sejam eles forjados em ferro ou em cobre, trançados ou tecidos em algodão ou palha, esculpidos e
talhados em madeira”. (Nóbrega e Echeverria, 2002, p. 333)
Conexão Internacional. Produção Corrupio. Realização da Intervídeo para TV Manchete, direção de José
Antônio Medeiros e exibido em julho de 1989. Fotografia de José Guerra, 1987. (Nóbrega e Echeverria)
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experiências pessoais em diversos terreiros de candomblé da cidade nos quais firmou relações
religiosas e afetivas. Suas atividades profissionais o levaram a conhecer elementos religiosos
de matrizes africanas no Brasil como os orixás, voduns e inquices 47. Acredita-se que o
encontro com a religiosidade de matriz africana foi um diferencial na carreira de Pierre
Verger desenvolvida no Brasil, trazendo para a sua vida profissional transformações
pessoais48 que foram transmitidas para o seu olhar sensível e sensitivo. Sua ida ao continente
africano após as vivências religiosas brasileiras obteve novas significâncias que
posteriormente revelaram-se em novas pesquisas imagéticas. A pesquisadora Thiara Matos
informa que:
Ele partiu para o continente africano no final de 1948, dirigindo-se ao Daomé (atual
Benin) e à Nigéria. Buscou informações sobre os voduns identificados na Casa das
Minas, e sobre os orixás conhecidos na Bahia. Teve acesso aos cultos de associações
litúrgicas dedicadas à Xangô, assistindo algumas de suas cerimônias. Utilizava sua
câmara fotográfica para registrar o que via, mas também escrevia suas observações e
experiências. [...] Passou 17 anos fazendo pesquisas em regiões fons e iorubás entre
o sudeste do Daomé e o sudoeste da Nigéria. [...] Voltava regularmente à Bahia [...]
e relatava suas experiências para o povo de santo. (MATOS, 2012, p. 32)

A África, continente visitado por Verger em outros momentos de sua vida49, a partir de
então mostrava-se amplamente fértil para seus estudos iconográficos e seus registros
documentais das sociedades africanas por onde passava. Sua condição de fotógrafo foi aos
poucos se modificando e assim Verger tornou-se um etnólogo e com o seu olhar para os dois
lados do Atlântico aprimorou-se em registrar as similaridades que via. A diretora secretária da
Fundação Pierre Verger50, Ângela Lühning, autora de textos sobre a vida e a obra do
fotógrafo, relata:
O seu interesse principal eram as pessoas, na sua dimensão histórica e no seu
contexto sociocultural, que criavam os objetos de arte, utilizados na sua vida
cotidiana e sua religião. [...] Eram as pessoas em si e não os seus bens materiais que
tinham importância para ele. (LÜHNING, 1998, p. 326)

47

48

49

50

Trabalhou em 1947 para a revista brasileira O Cruzeiro, fazendo reportagens em Pernambuco e Maranhão,
entre outros locais do país, documentando em textos e fotografias as expressividades religiosas e folclóricas
que encontrava. (NOBREGA & ECHEVERRIA, 2002)
Em outubro de 1948, Verger faz seu primeiro bori – um rito de iniciação religiosa no candomblé – no terreiro
Ilê Axé Opô Afonjá e recebe da ialorixá Mãe Senhora a sua consagração ao orixá Xangô.
Primeira viagem em novembro de 1935, seguindo-se outras em 1940, 1948, 1951, 1957, 1962, 1975, por
várias localidades africanas. (NÓBREGA E ECHEVERRIA)
A Fundação Pierre Verger foi criada em 1988, como pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos,
com autonomia administrativa e financeira. Funciona na mesma casa em que Pierre Verger viveu durante
anos, na Ladeira da Vila América, em Salvador. (Fonte: site da FPV)
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Muitas características sociais africanas observadas nas produções textuais e
iconográficas de Verger conseguiam reunir questões históricas, artísticas e humanas,
decorrentes de suas pesquisas realizadas basicamente pela oralidade e pelos registros
fotográficos no continente africano (LUHNING, 1998). A experiência do fotógrafo/etnólogo
em trabalhos realizados em instituições museológicas em diversas partes do mundo 51 foi
primordial para que ele operacionalizasse a curadoria na composição da Casa do Benin. Ainda
citando Thiara Matos:
A porta de entrada de Pierre Verger no terreno dos museus foi o seu ofício de
fotógrafo, que começava a dialogar com a etnografia, passando pela fotografia
documental, até alcançar um posto de especialista em assuntos africanos e afrobrasileiros ouvido por dirigentes de instituições no Brasil e na África. O
reconhecimento profissional pelos seus pares, principalmente após a defesa de sua
tese pela Sorbonne, exerceu grande influência sobre as demandas que lhe foram
encaminhadas. (MATOS, 2012, p. 46)

A participação de Verger na construção museológica do Museu Afro-Brasileiro, órgão
pertencente à Universidade Federal da Bahia/UFBA, é descrita por Ângela Lühning:
Poucas pessoas se lembram de que Verger teve uma participação fundamental na
criação e instalação do Museu Afro-Brasileiro em Salvador. Encarregado pelo
CEAO – a pedido e com verbas do Itamaraty – de adquirir as peças para este museu
na África, Verger foi contratado pela UFBA, em 1974, passando a fazer parte de seu
quadro. Durante o ano de 1975, adquiriu as peças, encomendadas em grande parte a
artesãos africanos, e viabilizou trocas e empréstimos a outros museus. Após uma
estada de quase três anos, de 1976 a 1979, em Ifé, como professor visitante, voltou à
Bahia, preparando as legendas e os textos a serem expostos conjuntamente com as
peças e fotos suas, que foram incluídas no acervo. A inauguração do primeiro
módulo do museu aconteceu em 1982, representando apenas a primeira etapa de um
projeto mais amplo e ambicioso. (LUHNING, 1998, p. 337)

O Museu Afro-Brasileiro localiza-se na Praça Terreiro de Jesus, Centro Antigo de
Salvador, e é um dos poucos museus brasileiros que abordam as culturas africanas na
construção do desenvolvimento do Brasil. Sua criação deu-se em 1974 a partir de diretrizes
curatoriais desenvolvidas por Pierre Verger e subsidiadas pelo CEAO – Centro de Estudos
Afro-Orientais da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFBA. Seu projeto original
consistia na realização de atividades de preservação e divulgação de acervos representativos
das culturas africanas e afro-brasileiras52 no intuito de promover a valorização das relações
interculturais entre o Brasil e o continente africano. Com suas coleções de cultura material
51

52

Algumas instituições: Museu de Etnografia do Trocadero – França (1934), Museu Nacional de Lima/Peru
(1942), Museu Nacional da Nigéria (1959), Museu Histórico de Uidá/Benin (1968), Museu Afro BrasileiroBahia/Brasil (1975).
http://mafro.ceao.ufba.br/pt-br/apresentacao
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africana e afro-brasileira, a instituição possibilita o entendimento de aspectos históricos,
etnográficos e artísticos presentes em sociedades africanas permitindo assim reflexões sobre a
importância dessas matrizes culturais na formação civilizatória brasileira. Sobre a sua
indicação ao trabalho curatorial no MAFRO, Verger descreve detalhadamente:
Em 1968, a pedido de Jean Gabus, expert da UNESCO, organizei o Museu Histórico
de Uidá, no antigo forte português daquela cidade. Alguns anos mais tarde, em
1974, o Ministro Gibson Barbosa, das Relações Exteriores do Brasil, em visita à
África Ocidental, esteve no museu e aí constatou que uma das salas era consagrada
às influências do Brasil no Benin e outra às influências do Benin no Brasil.
Idealizou, então, com membros de sua comitiva, a criação de um museu afrobrasileiro no Brasil. Durante o desenvolver do projeto, ficou decidido que ele seria
instalado em Salvador por causa da importância que tem aqui a cultura africana. Por
conta do Itamaraty, fiz, então, em 1975, uma viagem ao Benin e à Nigéria para
adquirir peças para o museu em questão, da qual resultou a aquisição de 251 objetos.
(VERGER, apud NÓBREGA & ECHEVERRIA, 2002, p. 259)

Segundo o museólogo e professor Dr. Marcelo Cunha, atual gestor da instituição, o
MAFRO inicialmente foi idealizado para apresentar a pluralidade cultural da África
prevendo-se a abordagem de todas as áreas culturais do continente africano. Porém, o museu
ficou iorubacentrado devido a sua significativa representatividade iorubana presente em suas
coleções (relato oral). Por conta do seu projeto inicial não ter sido desenvolvido, limitando-se
a coleta de objetos, basicamente, em regiões no território do Benin e da Nigéria, territórios de
predominância iorubana. A inauguração oficial do museu deu-se em 07 de janeiro de 198253.
Além dos objetos selecionados para a formação do acervo, muitas fotografias do próprio
Verger foram agregadas à expografia da mostra permanente do MAFRO. Sobre essa relação
imagética da fotografia, tão integrada junto aos elementos da materialidade, Lühning afirma
que:
Muitas vezes, as suas publicações com fotografias da África e do Brasil faziam com
que as pessoas quisessem conhecer o que ele retratava. O olhar de Verger
certamente foi fundamental para uma outra visão da cultura afro-brasileira e
africana, porque abriu e criou uma nova forma de as pessoas olharem. Quando
Verger começou a fotografar, a grande maioria ainda não estava acostumada a
enxergar o lado estético da cultura africana e afro-brasileira. (LÜHNING, 1998, p.
351)

Além das fotografias inseridas na iconografia do MAFRO, Verger na época da fundação
do museu também realizou um ensaio fotográfico apresentando elementos visuais de
53

Sobre a criação e inauguração do Museu Afro-Brasileiro da Universidade Federal da Bahia, ver o texto de
Marcelo Cunha: “O Museu Afro-Brasileiro da Universidade Federal da Bahia – MAFRO: Um Estudo de
Caso sobre Musealização da Cultura Afro-Brasileira”. Publicado em Museologia e Patrimônio, vol. 6.
https://www.ipleiria.pt/esecs/wp-content/uploads/sites/15/2021/09/Volume6.pdf
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arquitetura, urbanismo e fachadas prediais africanas para compor ilustrações para o livro do
autor (e também pesquisador das culturas africanas), Marianno Carneiro da Cunha (1926–
1990)54. No livro, as fotos de Verger revelam uma cultura visual integralizada: o mundo
brasileiro e o mundo iorubá, afirmando assim, a co-existência de duas identidades: iorubá e
baiana.
Sobre Verger e sua inserção em atividades museológicas, Thiara Matos afirma:
As variações nas atividades que desempenhou em tantos museus refletem de certa
forma, as próprias mudanças ocorridas em sua carreira profissional de fotógrafo e
etnógrafo, a etnólogo, historiador e pesquisador da cultura iorubá. [...] É possível
observar, entretanto, uma tendência em considerar as experiências museológicas de
Verger quase como um resíduo do seu trabalho de fotógrafo e pesquisador. E isto
decorre da sua própria atitude e dos elementos fornecidos por ele mesmo”.
(MATOS, 2012, p. 46)

Percebe-se que a relação de Pierre Verger com a museologia iniciou-se em decorrência
de suas atividades como pesquisador etnográfico e documental. Sua vasta experiência em
registrar imagens e escrever sobre culturas pluriétnicas lhe competiu um substancioso
embasamento para ações curatoriais. Temos a certificação dessa premissa a partir da relação
de sua obra literária “Fluxo e Refluxo do Tráfico de Escravos entre o Golfo do Benin e a
Bahia de Todos os Santos dos séculos XVII a XIX”, lançado no Brasil pela Editora Corrupio
em 1987, cujo manancial detalhado de informações sobre o tráfico negreiro realizado entre a
Costa Ocidental Africana e o Brasil, originou epistemologicamente a idealização da Casa do
Benin. Logo na introdução do livro, verifica-se essencialmente a justificativa do autor para a
escrita da obra:
Na Bahia, certos aspectos da cultura das comunidades africanas, provenientes da
região do golfo do Benin, são muito visíveis ainda hoje. Manifestam-se especialmente
pela existência de cultos aos antigos voduns e orixás, semelhantes aos dos atuais
habitantes do sul do Daomé e sudoeste da Nigéria. Em uma área mais material, as
especialidades culinárias, que fazem o orgulho da Bahia, levam ainda nomes
pertencentes aos vocabulários iorubá e daomeano. Esta presença de costumes de
habitantes do golfo do Benin é tanto mais notável na Bahia quanto as influências banto
do Congo e Angola são mais aparentes no resto do Brasil. (VERGER, 1987, p. 9)

Consagrado na historiografia sobre o período escravagista no Brasil, o célebre livro de
Verger recebeu a consagração acadêmica de muitos correlatos. João José Reis, historiador e
escritor baiano renomado, fez uma reverência da obra:

54

“Da Senzala ao Sobrado – Arquitetura Brasileira na Nigéria e na República Popular do Benin”. São Paulo:
Nobel. EDUSP. 1985.

64

Fluxo e Refluxo tem o aparato acadêmico que nos permite, através das notas de
rodapé, acompanhar a exaustiva pesquisa de seu autor em arquivos da Bahia, em
Portugal, Inglaterra, França e países africanos. Ao mesmo tempo, em sua insistência
pela neutralidade, Verger decidiu fazer os documentos falarem, transcrevendo-os
copiosamente. Esse método é em grande parte responsável por levar o livro às 718
páginas que tem. Há muito de positivista neste método, mas pensando bem se
tratava talvez do fotografismo do autor. É como se ele entendesse a construção de
sua narrativa como uma colagem de “retratos” documentais que assegurariam a
fidelidade e a isenção do historiador aos fatos. O Verger fotógrafo se incorporou ao
Verger historiador. (REIS apud NÓBREGA & ECHEVERRIA, 2002, p. 321)

Não há dúvidas sobre a fundamentação histórica para a concepção curatorial da Casa do
Benin. Elementos norteadores que compuseram a constituição cultural e museológica da
referida casa de cultura serão abordados adiante.

65

3.

CASA DO BENIN: ALGUMAS CONSIDERAÇÕES MUSEOGRÁFICAS

A Casa do Benin, em sua constituição original, não apresentava prerrogativas
museológicas formalmente designadas pela administração da Fundação Gregório de Mattos.
Isso é perceptível na sistematização do Projeto Benin-Bahia, constituída por uma compilação
de documentos que oficializaram as diretrizes políticas brasileiras e beninenses para a criação
da Casa do Benin na Bahia e da Casa do Brasil no Benin. Dentre esses documentos consta o
Acordo de Geminação-Cooperação firmado em 1987 e que instituiu uma relação de artigos
que deveriam ser concretizados em ambas cidades. Observam-se estes:
Artigo 2º

– O presente acordo tem por objetivo:
– Promover as relações de amizade e de fraternidade entre as populações
de Salvador e Cotonu;
– Estabelecer relações de cooperação nas áreas econômica, cultural,
esportiva, turística, social, científica, técnica e em todas as áreas que
possam concorrer para o bem-estar das populações das duas cidades.

Artigo 4º – A parte brasileira se compromete a oferecer ao Benin um imóvel no seu
Centro Histórico que se tornará a “Casa do Benin” no Brasil.
Artigo 5º – A parte beninense se compromete em oferecer ao Brasil um imóvel de
arquitetura brasileira em Uidá. Esse imóvel será transformado na “Casa do
Brasil” no Benin (PROJETO BENIN-BAHIA, 1987, p. 10).
Nestas premissas socioculturais destacam-se duas solicitações realizadas pelo
Ministério do Comércio, Artesanato e Turismo do Benin55 “que a Casa do Benin na Bahia seja
estruturada de modo que se transforme em Centro Cultural polivalente” e que apresente “uma
exposição de objetos de arte” (PROJETO BENIN-BAHIA, 1987, p. 5–6). Dessa forma,
subentende-se que, mesmo não institucionalizada como um museu, a Casa do Benin foi
planejada como um espaço dinamizador das culturas africana e afro-brasileira e teve como
elemento museológico a sua exposição de objetos materiais, idealizada no cerne de sua
criação.

55

Representação governamental beninense nas articulações políticas e diplomáticas com a FGM na época.
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3.1 A concepção original da Casa do Benin

3.1.1 Verger e Lina: similaridades

O projeto Benin-Bahia, coordenado pela fotógrafa Arlete Soares, teve sua culminância
com a fundação da Casa do Benin, ocorrida em 06 de maio de 1988. O mês de maio daquele
ano era absolutamente significativo para a sociedade soteropolitana pois celebrava-se o
centenário da abolição da escravatura no Brasil. Assim, a abertura de um espaço cultural
valorativo da história negra foi muito celebrada na cidade de Salvador. Para o evento, muitos
convidados da sociedade civil, artistas, pessoas religiosas do Candomblé e Umbanda, além de
autoridades locais e beninenses. Com ampla divulgação na imprensa local, a casa de cultura
africana abriu as portas para a promoção positiva da memória negra. (Figuras 23, 24, 25 e 26)
Figura 23 – Convite da inauguração da Casa do Benin. (capa)

(Fonte: Biblioteca da FGM)
Figura 24 – Convite da inauguração da Casa do Benin. (texto)

(Fonte: Biblioteca da FGM)
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Figura 25 – Capa do Diário Oficial de Salvador de 06/5/88.

(Fonte: Biblioteca da FGM)
Figura 26 – Destaque do jornal A Tarde em 07/5/88.

(Fonte: Biblioteca da FGM)
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Durante a inauguração, o discurso proferido por Verger enaltecia os elos entre as
nações:
Esta casa é de nossos amigos beninenses e de seus descendentes instalados no
Brasil. Suas influências se fizeram sentir, na Bahia, desde muitos séculos: são os
deuses do Benin cultuados nos terreiros de Candomblé da Bahia; são as comidas e
quitutes, preparados segundo as receitas do Benin e oferecidos pelas baianas, em
seus tabuleiros, nas esquinas da cidade e que fazem fama da cozinha baiana: acaçá,
abará, acarajé, efó, diversos tipos de cuscuz e todos os pratos preparados com azeite
de dendê; é o sotaque nagô-iorubá do Benin com que os habitantes da Bahia
pronunciam o português, aprendido na sua infância, antigamente, quando as mãespretas, vindas do Benin, cuidavam deles. (NÓBREGA & ECHEVERRIA, 2002, p.
333)

Como anunciado no convite, a abertura do espaço cultural apresentava uma mostra de
artesanato do Benin cuja curadoria foi realizada por Verger e Lina Bo Bardi. A coleção
expositiva, localizada no andar térreo do casarão, era constituída por objetos coletados por
Verger em vários mercados do Benin e de outras regiões africanas adjacentes, e também por
peças trazidas por artesãos da comitiva beninense que veio para a inauguração. Verger em
seu discurso também evidenciou a semelhança do artesanato beninense com técnicas de
artesanato brasileiro, destacando os domínios técnicos em metais, fios, palhas, madeira e
argila. Foram exatamente destes materiais as peças apresentadas na exposição inaugural.
A valorização da técnica manual de artesãos foi uma similaridade entre Pierre Verger e
Lina Bo Bardi. A arquiteta em sua primeira etapa produtiva no território baiano (1950–1964),
compunha um grupo de artistas e intelectuais que desenvolviam ações com base em coleções
de objetos de produção plástica popular: “a necessidade de construção de uma cultura
genuinamente nacional identificada com os setores populares e tradicionais do Brasil se
manifestou por meio da formação de coleções de objetos populares da cultura popular por
parte de artistas e da intelligentsia brasileira” (SANTOS, 2015). Lina, em 1959, juntamente
com o teatrólogo baiano Martins Gonçalves, coordenou a exposição “Bahia no Ibirapuera”
apresentada durante a V Bienal de São Paulo (Figura 27). Sobre esta exposição ela definiu:
Ao organizar esta Exposição procuramos ter em mira todo fato, ainda que mínimo,
que, na vida cotidiana, exprima poesia. Neste sentido apresentamos toda uma série
de objetos comuns, carinhosamente cuidados [...]. Este carinhoso amor pelos objetos
de todos os dias não se deve confundir com o esteticismo decadente, é uma
necessidade vital que se acha nos primórdios da vida humana. É neste sentido, todo
ligado a uma vivência, que apresentamos esta Exposição. É um jeito de ser que se
estende à maneira de olhar as coisas, de se mover, de apoiar o pé no chão, um modo
não “estetizante”, mas próximo da natureza, do “verdadeiro’ humano. (Lina Bo
Bardi apud FERRAZ, 1993, p. 134)
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Figura 27 – Cartaz da Exposição Bahia no Ibirapuera.

(Fonte: Ferraz, 1993, p. 135)

A imersão de Lina na cultura popular do Nordeste possibilitou-lhe o desenvolvimento
de outra experiência museográfica em Salvador: a expografia da Coleção de Arte Popular 56,
instalada no Centro Cultural Solar Ferrão (instituição administrada pela Secretaria de Cultura
do Estado da Bahia), localizado no Centro Histórico, assim como a Casa do Benin. Nessas
experiências museológicas, a arquiteta exalta a simplicidade do design artesanal. Seu ponto de
vista é ver estes objetos como testemunhos da potência criativa da população em dar respostas
às necessidades cotidianas com parcos recursos (PINTADO, 2018, p. 132).
Acredita-se que a valorização da produção plástica das camadas sociais ditas populares,
sejam brasileiras ou beninenses, foi uma característica construtiva na parceria curatorial entre
Lina Bo Bardi e Pierre Verger. A simplicidade no “trato com o povo” revelada na
desenvoltura de Verger nos mercados populares do Benin durante a coleta das peças para a
exposição tornou-se uma vertente essencial para a concepção expográfica. O ser humano na
56

A Coleção de Arte Popular reúne peças representativas da Cultura Popular do Nordeste, coletadas entre as
décadas de 50 e 60 do século XX [...]. O acervo reunido por Gonçalves e, posteriormente, ampliado pela
arquiteta italiana Lina Bo Bardi é composto por peças utilitárias e figurativas, dentre elas carrancas, ex-votos,
imaginária, esculturas em cerâmica, fifós, panelas, potes de barro, brinquedos, utensílios domésticos e
objetos criados a partir de materiais recicláveis, que mostram uma sintonia entre a arte e a vida cotidiana.
(Fonte: site Dimus /Museus da Bahia)
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sua propriedade do fazer artesanal ficara evidenciado na apresentação dos vários objetos
produzidos manualmente em diferentes materiais.

3.1.2 Conjunto do Benin e sua constituição original.

A criação de uma instituição cultural exige fundamentação e objetividade referentes aos
seus usos e seus públicos visitantes. A Casa do Benin foi a concretude de um projeto que
visava a salvaguarda de uma memória histórica e civilizatória da cidade de Salvador. Não
foram encontradas para esta pesquisa informações determinantes de elementos museológicos
para a concepção do referido espaço. Mas, devido a sua experiência em ações museais,
acredita-se que Verger concebeu uma curadoria museológica para a Casa. Como cita Araújo:
Para Lühning (1999), Verger tinha uma preocupação em promover a visibilidade da
cultura africana e seus antecedentes históricos entre a cultura e memória local nas
mais variadas formas – incluindo os museus. Podemos inferir que Verger
desenvolveu no seu trabalho uma visão preservacionista e informacional junto às
instituições com as quais contribuiu – características que o aproximava das
preocupações do campo museológico. (ARAÚJO, 2017, p. 135)

Com a finalidade maior de ser um espaço cultural para enaltecimento da relação BeninBahia, “a Casa do Benin fora projetada para ser um centro cultural destinado à pesquisa e à
divulgação da cultura afro-baiana, com a dupla função de hospedar estudantes e pesquisadores
que viessem da África”. (NÓBREGA & ECHEVERRIA, 2002, p. 331) Sua proposta
institucional, criada a partir dos ideais de aproximação entre as sociedades brasileira e
beninense, apresentava-se originariamente como um local de trocas culturais. O vasto
conhecimento de Verger sobre a cultura do Benin e sua intencionalidade em apresentar à
sociedade baiana as suas origens africanas e assim promover uma interação dinâmica entre as
culturas, foram bases norteadoras para a criação dos espaços organizados no Conjunto do
Benin: o espaço museal para abrigar a coleção expositiva, a casa do representante para
hospedar o gerenciador da instituição e o restaurante para o convívio social dos visitantes.
Estes três espaços atualmente são ocupados em atividades relacionadas à cultura afrobrasileira. A casa do representante foi a denominação originariamente dada à construção do
prédio anexo ao casarão principal (Figuras 28 e 29).
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Figuras 28 e 29 – Imagens externas do anexo que foi planejado para ser a Casa do Representante do Benin.

Imagem externa

Imagem externa
(Fotografias de Régia Ribeiro, 2021)

As dependências internas da casa do representante possuem cômodos (Figuras 30 e 31)
que foram transformadas em salas para eventuais usos administrativos (anteriormente eram
quartos para a hospedagem dos africanos).

72

Figuras 30 e 31 – Antigos quartos transformados em salas no prédio anexo ao casarão principal.

(Fotografias de Régia Ribeiro, 2021)

No prédio há uma grande sala multi-uso que possibilita atividades tais como oficinas,
cursos e ensaios culturais (Figura 32). No mesmo andar, há um terraço descoberto (Figuras 33
e 34). Esses espaços recebem, principalmente, visitantes que tem interesse em ver a
intervenção arquitetônica assinada por Lina Bo Bardi e sua equipe.
Figura 32 – Sala multi-uso.

(Fotografia de Régia Ribeiro, 2021)
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Figuras 33 e 34 – Imagens do terraço no prédio anexo.

(Fotografia de Régia Ribeiro, 2021)

No jardim do Conjunto do Benin localiza-se a réplica de uma construção arquitetônica
beninense chamada Tata Somba (ainda comum em regiões rurais do país) e que na casa de
cultura foi denominada Espaço Gêge Nagô. Neste espaço funcionava o restaurante idealizado
no Projeto Benin-Bahia (Figuras 35 e 36).
Figura 35 – Imagem externa do Tata Somba.

(Fotografia de Régia Ribeiro, 2021)
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Figura 36 – Imagem interna do Tata Somba.

(Fotografia de Régia Ribeiro, 2021)

A cozinha industrial, localizada no térreo do prédio anexo, permanece com a mesma
estrutura para o funcionamento e nela, eventualmente, ocorrem atividades gastronômicas
coordenadas pela FGM (Figuras 37 e 38).
Figuras 37 e 38 – Imagens da cozinha da Casa do Benin.

Imagem da entrada da cozinha.
(Fotografias de Régia Ribeiro, 2021)

Imagem interna da cozinha.
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Um dos espaços construídos que preza a comunicabilidade social é o auditório Gilberto
Gil57, localizado no segundo andar do casarão principal (Figuras 39 e 40). Criado para
constituir uma plateia de até 60 pessoas, o auditório foi nomeado para homenagear o cantor
baiano que foi presidente da FGM na época da fundação da Casa do Benin.
Figuras 39, 40 e 41 – Auditório Gilberto Gil.

Placa informativa do auditório. (Fotografia de Régia Ribeiro, 2021)

Imagem posterior do auditório
(Fotografias de Régia Ribeiro, 2021)
57

Imagem frontal do auditório

As denominações Espaço Museal Pierre Verger, Salão de Exposição Lina Bo Bardi, Espaço Gêge Nagô e
Auditório Gilberto Gil foram criadas após a reforma das dependências internas ocorrida na instituição em 2014.
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O Conjunto do Benin institucionalizado para promover atividades culturais de
aproximação de pessoas brasileiras e beninenses, não foi idealizado com perspectiva
museológica. A Casa do Benin, segundo Arlete Soares, coordenadora do Projeto Benin-Bahia,
foi criada “para ser um trânsito de jovens criativos com ideias para fazer esse intercâmbio”. A
exposição de peças do artesanato beninense (coletadas em mercados africanos e também
presenteadas a Verger) faria um diálogo técnico e temático com peças de artesãos baianos.
Assim o fazer artesanal da unicidade das peças seria enaltecido enquanto prática criadora e
tornar-se-ia lucrativa diante da possível comercialização de objetos. Arlete Soares relatou em
entrevista58:
Era plano de Lina que aquela ruazinha lateral que vai dar na Baixa dos Sapateiros e
que faz passeio com a Casa do Benin, que ali se colocasse artesãos baianos fazendo
coisas. Quando inaugurou a Casa do Benin nós trouxemos artesãos do Benin, deu
um lucro enorme... Faziam coisas lindíssimas ali durante o dia. As pessoas
passavam, olhavam e tal...então aquilo ali era pra ter uma dinâmica que é uma forma
de educar. Você olha, aprende, você quer repetir se é uma coisa boa, você repete.

Ainda segundo relatos orais de Arlete Soares59, todo o contexto dinâmico planejado na
época não desenvolveu-se na continuidade do intercâmbio internacional, mas sabe-se que a
Casa do Benin mantém-se ativa na receptividade aos visitantes oriundos de diversas origens
geográficas. Caracteristicamente, uma casa de cultura constitui-se num local reservado que
propicia ao público em geral as mais diferenciadas espécies de práticas culturais. Nelas, a
aquisição de conhecimentos e a fruição de elementos culturais são imprescindíveis. Na região
do centro histórico existem alguns espaços culturais que, assim como a Casa do Benin,
promovem diálogos com temáticas africanas e afro-brasileiras nas construções culturais
soteropolitanas. Alguns destes espaços são instituições especificamente museológicas, como o
Museu Afro-brasileiro, o Centro Cultural Solar Ferrão (ambos já citados neste trabalho), e o
Museu da Gastronomia Baiana60. Outros espaços possuem suas especificidades funcionais e
como exemplos temos a Casa do Olodum e a sede do Afoxé Filhos de Gandhy que abrigam as
sedes das agremiações carnavalescas e suas atividades socioculturais e a Fundação Casa de
Jorge Amado com a exposição do acervo literário do escritor baiano. Além de todos esses
espaços culturais provenientes de contextos temáticos de origem africana insere-se também a
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Entrevista concedida na sede da Editora Corrupio em Salvador, em 10/09/2019.
“Com a palavra Arlete Soares” – vídeo produzido pela FGM/2021 veiculado no canal da Casa do Benin da
plataforma Youtube.
Museu gerido pelo SENAC – Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial/Bahia.
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Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, uma instituição religiosa católica que
apresenta elementos culturais africanos e afro-brasileiros nas suas celebrações.
Numa das prerrogativas firmadas no protocolo de intenções entre Salvador e Cotonou, o
governo beninense através do Ministério do Comércio, Artesanato e Turismo solicitava “que a
Casa do Benin na Bahia seja estruturada de modo que se transforme em Centro Cultural
polivalente” (PROJETO BENIN-BAHIA, 1987, p. 5). A dinamização do espaço se
consolidou em várias atividades mas uma característica original da instituição manteve-se ao
longo dos anos: a exposição permanente dos objetos de cultura material projetada para o
casarão principal. Esse fato, a meu ver, consolida o sentido museológico neste espaço público
a partir de sua essencialidade preservacionista A coleção inicial dos objetos, datada de 1988,
sucinta algumas abordagens museológicas que trataremos mais adiante.

3.1.3 Uma exposição: narrativa e proposição.

Indiscutivelmente o salão térreo da Casa do Benin onde fica a exposição de longa
duração configura-se como um convite para os visitantes adentrarem ao universo da História.
Este espaço, denominado Espaço Museal Pierre Verger, é o único que se mantém ativo na sua
proposta original de receber a visitação pública (Figuras 42, 43, 44 e 45).
Figuras 42 e 43 – Imagens do Espaço Museal Pierre Verger.

Salão térreo
(Fotografias de Régia Ribeiro, 2021)

Salão térreo
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Figuras 44 e 45 – Imagens do Espaço Museal Pierre Verger.

(Fotografias de Régia Ribeiro, 2021)

De fato, a função comunicacional do espaço se reflete intensivamente na sua exposição.
“A exposição, como espaço de recepção e, portanto, de interação é o espaço de encontro dos
horizontes da instituição e do visitante”. (CURY, 2006, p. 41) A exposição inicial de objetos
de cultura material africana apresentada em 1988 sofreu alterações ao longo dos 33 anos de
funcionamento da Casa do Benin. Decréscimos e acréscimos são perceptíveis através de
imagens registradas em publicações e meios de comunicação. Mesmo com alterações, a
essência preservacionista dos objetos expostos manteve-se e, com isso, acredita-se que uma
esfera museológica desenvolveu-se na instituição mesmo ela tendo sido planejada para ser
uma casa de cultura sem as devidas formatações museográficas.
O fator comunicacional mantém-se, principalmente com a contínua visitação pública à
exposição de longa duração e eventualmente às exposições de curta duração que ocorrem na
Sala de Exposição Lina Bo Bardi localizado no primeiro andar da Casa (Figuras 46, 47, 48 e
49). “A exposição é o local de encontro e relacionamento entre o que o museu quer apresentar
e como deve apresentar visando um comportamento ativo do público e à sua síntese
subjetiva”. (CURY, 2006, p. 42)
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Figuras 46, 47 e 48 – Imagens da Sala de Exposição Lina Bo Bardi.

Placa informativa

Imagem do salão

Imagem do salão

Apesar da casa de cultura promover diferenciadas atividades culturais ao longo de sua
existência61 o que a define perante à sociedade como um espaço museal são as exposições
apresentadas e a existência de uma coleção permanente. Um atrativo do prédio secular são
61

Dentre os eventos que a Casa do Benin promoveu ao longo de três décadas estão cursos, palestras,
seminários, rodas de conversa, ensaios de Música e Dança, apresentações artísticas diversas, oficinas de
variadas temáticas, etc.
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suas 12 grandes portas/janelas localizadas no andar térreo que possibilitam a constante
visualização do público passante e isso provoca, de certa forma, um convite para novos
visitantes conhecerem a sua exposição de cultura material que, como já foi dito neste trabalho,
traz à memória do continente africano relacionado ao período escravocrata brasileiro.
Uma exposição é uma narrativa visual que apresenta-se de várias formas a partir da
intencionalidade de quem a organiza. Essa narrativa é como um texto descritivo cujas
imagens possibilitam a interatividade com os espectadores a partir de suas leituras
interpretativas. Certamente a curadoria realizada para a exposição inicial da Casa do Benin
objetivou a valorização e a preservação dos objetos trazidos da África configurando assim um
enlace de história e de memória da materialidade de origem africana. Sobre a função de
promover lembranças em espaços museais, o museólogo baiano Marcelo Cunha afirma:
[...] um ponto de entendimento de uma das funções dos museus: a função de lembrar
qual o sistema de objetos que deve ser apreciado, mantido, explicitado. Com este
objetivo o museu é entendido como instituição encarregada de fazer lembrar e,
assim, impedir que o esquecimento tome conta das pessoas, definindo quais objetos
podem identificar este ou aquele grupo. (CUNHA, 2010, p. 118)

A lembrança ou o esquecimento fazem parte das intenções políticas das instituições. A
exposição de longa duração da Casa do Benin constituída por objetos originais da época de
sua inauguração e por objetos acrescentados ao acervo, firmou-se numa caracterização
preservacionista junto ao público. Faltam-lhe prerrogativas fundamentais para sua legitimação
museológica tais como a pesquisa, a documentação e a conservação material. Porém, um
senso comum a denota como exposição museológica e isso é percebido claramente na opinião
pública e na administração da instituição. Marcelo Cunha considera que:
As exposições museológicas articulam-se como um sistema comunicacional, com
lógica e sentidos próprios, relacionados aos fatos e bens sociais, entendendo que se
diferem de quaisquer outras por seu caráter e preocupação com práticas
preservacionistas. Quando falamos em exposições museológicas somente podemos
concebê-las relacionadas à pesquisa e à ação cultural, sistematizadas em dois grupos
básicos: Salvaguarda (coleta/estudo, documentação, conservação e armazenamento)
e Comunicação (exposição, projetos educativos, ação sócio-educativo-cultural e
avaliação). Neste sentido, pensando a exposição como uma estratégia de um plano
preservacionista, entendemos a exposição museológica como um texto, com uma
infinidade de interfaces que se estabelecem e se relacionam permitindo diversas
leituras do seu conteúdo. (CUNHA, 2010, p. 109–110)

Imagens são feitas para comunicar. A exposição apresentada no Espaço Pierre Verger
apresenta uma relação intercultural brasileira e beninense. A atual inexistência de elementos
que possibilitariam melhorias à sua concepção museológica não invalida a importância
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iconográfica da referida exposição no que tange a sua relevância no contexto cultural
soteropolitano.

3.2 A coleção expositiva inicial

A Casa do Benin apresenta uma coleção de aproximadamente 130 peças africanas e
afro-brasileiras. Durante esta pesquisa não foi encontrada nenhuma documentação relacionada
ao projeto curatorial da exposição de longa duração que permanece originariamente no
Espaço Museal Pierre Verger. A exposição é constituída por muitas peças da coleção original
adquiridas por Verger nas suas viagens à África. O dançarino baiano Carlos Santos,
conhecido como Negrizu62, que esteve na comitiva com o fotógrafo na viagem realizada em
março de 1988 (cujo objetivo era a coleta das peças para o acervo) relembra:
Foi minha primeira viagem internacional [...] chegamos à África com essa comitiva
e paramos pela primeira vez para Verger adquirir algumas peças na Costa do Marfim
onde ficamos por dois dias [...] ele tinha peças dele guardadas na mão de um amigo
dele africano. Ficamos eu, ele, eu acho que dona Arlete e ficou mais alguém que eu
não lembro...a gente passeou nas ruas da Costa do Marfim, em Abidjan. Eu lembro
que ele pegou umas peças de madeira e depois passamos em Togo em questão de
um dia, não chegamos nem a nos hospedar. Visitou pessoas, era incrível andar com
Verger na África, ele era homenageado, reverenciado... então o rei era ele. Em
Cotonou nos instalamos, ficamos num hotel bacana e tal. As primeiras saídas foram
para o mercado porque Verger adorava o mercado...foram compradas algumas
coisas e foram levadas para o hotel. Eles saíam, foram em mercados de ceramistas e
depois viajamos muito dentro do Benin e aí fomos em Abomey onde tem as peças,
onde fazem as peças de metal e daí compraram várias peças de metal. (Entrevista
concedida na sede da Fundação Pierre Verger/Salvador, em 10/12/2020)

Os objetos coletados, produzidos em diferentes materiais tais como argila, madeira,
metais e tecidos, não possuem informações sobre datação, autoria ou procedência em suas
etiquetas de identificação. Foram organizadas uma a uma ou em grupos para serem expostas
nas vitrines e bases de madeira idealizadas por Lina Bo Bardi. Para Negrizu, esses objetos
apresentavam uma narrativa sobre o Benin. Ele explica:
Eram muitas peças, eram muitas no sentido figurado porque assim, não eram apenas
peças elas narravam uma história, uma dinastia. Tinha uma peça mesmo que falava
do rei com suas comitivas [...]. Havia uma contextualização. Havia uma narrativa,
principalmente. No pensamento de Verger era uma coisa que viria trazer mais
subsídios informativos para os negros da Bahia, não era pra criar uma coisa turística.
(Entrevista concedida em 10/12/2020)

62

Carlos Santos (Salvador/BA–1959) em entrevista concedida em 10 de dezembro de 2020, na sede da
Fundação Pierre Verger, em Salvador-BA
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E ainda sobre o acervo organizado por Verger e Lina, Negrizu declara:
Informativo, educativo e histórico. Tinha toda uma fundamentalidade. Verger é
também um dos precursores do Museu Afro da Bahia e você vê que tem peças de lá
que são contextualizadas também. Então ele teve o mesmo pensamento no sentido
da Casa do Benin. E a Casa do Benin foi uma das grandes referências da negritude
na Bahia [...] Eu acho que eles já tinham essa visão, eles já sabiam. Primeiro porque
Verger já era costumeiro na África, já sabia o que ele traria, o que era representativo
eles já sabiam. Porque ele tinha vivência na África e tinha vivência na Bahia.
(Entrevista concedida em 10/12/2020)

Subentende-se que estas peças artesanais trazidas do continente africano compuseram a
expografia63 original da Casa do Benin na qual a exposição dos objetos e a produção realizada
pelos beninenses seria articulada dinamicamente com a produção dos artesãos soteropolitanos.
Vejamos algumas considerações sobre expografia:
É por meio dos elementos expográficos que os criadores de conteúdo da exposiçãocuradores, museólogos, artistas, empresas, entre outros – se comunicam com seu
público. A expografia é então uma importante ferramenta de comunicação do
museu, estabelecendo um diálogo entre o acervo (material e imaterial) e o visitante
[...]. É por intermédio dela que é construída uma narrativa em torno de cada tema,
sendo objeto de cultura, informação, educação ou deleite dos visitantes. Assim, o
profissional responsável pela expografia vai buscar relações formais para expressar
o conteúdo proposto pela curadoria. (criticaexpografica.wordpress.com/2012/05/25/
o-que-e-expografia. Acesso em 21/08/2021)

Percebe-se que a aquisição dos objetos de cultura material que foi realizada pelos
curadores Lina e Verger apresentou a valorização do artesanato enquanto expressão criativa
humana tendo como referencialidade a produção africana. Ainda sobre expografia temos as
informações retiradas do site do IBRAM – Instituto Brasileiro de Museus:
A expografia é a parte das atividades dos museus que visa à pesquisa de uma
linguagem e de uma expressão fiel na tradução de programas de uma exposição [...].
A escolha e a apresentação de objetos que possam sustentar uma narrativa sobre
determinado assunto são aspectos essenciais na criação de uma exposição. As
seleções e as definições envolvidas nesse processo apontam as ideias e as imagens
desejadas e estabelecem, pelos sentidos, diálogos com o público.
(<sabermuseu.museu.gov.br/expografia /IBRAM>. Acesso em 19/08/2021)

A expografia do Espaço Museal Pierre Verger ao longo dos seus trinta e três anos de
existência passou por algumas modificações no seu mobiliário e na apresentação de novas
peças e exclusão de outras. Observemos algumas imagens de algumas peças de artesanato
presentes na exposição inicial de 1988:

63

O termo Expografia foi evidenciado em 1993 pelo museólogo André Desvallés (França–1931).
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Figura 49 – Potes decorados

(Fotografia de Régia Ribeiro)
Figura 50 – Pilão

(Fotografia de Régia Ribeiro)
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Figura 51 – Potes utilitários

(Fotografia de Régia Ribeiro)
Figura 52 – Mealheiros

(Fotografia de Régia Ribeiro)
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Figura 53 – Tecelagem

(Fotografia de Régia Ribeiro)

Durante esta pesquisa não foi encontrada nenhuma documentação sobre o processo
expográfico do espaço museal da Casa. As peças foram organizadas em vitrines e bases de
madeira (desenhadas por Lina) e até hoje mantém-se o agrupamento das mesmas através dos
materiais que as assemelham: argila, madeira, miçangas e metais. As tapeçarias ideográficas 64
apresentam-se penduradas no teto e em algumas das paredes do salão térreo do casarão. Como
sabemos, muitos desses objetos referenciam à produção artesanal humana e se mostravam
como simples utilitários até alcançarem o patamar de objetos musealizados. Sobre essa
transformação atribuída a alguns objetos de cultura material, Marília Cury afirma:
Musealizamos, selecionando e retirando objetos de seu contexto e integrando-os a
um acervo [...] Musealizamos porque os objetos possuem sua musealidade
(qualidade histórica, antropológica, sociológica, técnica, artística, econômica, etc. A
musealidade é uma qualidade atribuída e pode ocorrer por critérios determinados por
especialista e/ou pelo público por meio da sua participação nos processos de
musealização. (CURY, 2006, p. 32)

64

Tapeçarias tradicionais realizadas com aplicações de tecidos, a partir de desenhos, símbolos e provérbios
sobre as histórias do Reino do Daomé.
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A formação de uma coleção museológica perpassa pelos valores patrimoniais atribuídos
aos objetos que a compõem. No caso de algumas das peças da coleção inicial da Casa do
Benin, algumas reflexões podem ser feitas com base no conceito de serem objetos semióforos,
adjetivo criado pelo autor Pomian65. Seus critérios para classificar objetos como semióforos
adequam-se a muitas das peças oriundas da coleção inicial que aqui falamos:
Pomian considera que os objetos (naturais ou artificiais) para se enquadrarem na
categoria coleção devem responder a três quesitos: 1. serem mantidos temporária ou
definitivamente fora do circuito das atividades econômicas; 2. estarem protegidos
em um lugar preparado para esse fim; 3. estarem expostos ao olhar do público.
(LISBOA e SILVA, 2014, p. 3)

Enfim, esses quesitos evidenciam a qualidade expositiva e, por conseguinte, o aspecto
museológico dos objetos africanos inicialmente selecionados por Verger e sua equipe. Nos
anos seguintes a dinamicidade das atividades e a própria temporalidade da casa de cultura
corroboraram perdas e ganhos em seu acervo. A fragilidade e a perenidade de algumas
texturas materiais podem ter sido atenuantes para tal fato. Talvez se a Casa do Benin
dispusesse em seu quadro funcional profissionais capacitados para contínuos trabalhos de
restauração, manutenção e documentação, seu acervo receberia um tratamento mais
evidenciado em seus aspectos museológicos. Mas, apesar de identificarmos essa questão, o
fato de permanecer como um espaço em diálogo contínuo com a sociedade soteropolitana por
mais de três décadas, a coloca num valorativo patamar de resistência cultural.

3.3 Uma junção de peças africanas e afro-brasileiras

Entender a realidade cultural brasileira, na sua complexidade, nos obriga a refletir sobre
as características dos povos que originaram as nossas construções culturais. O fazer artesanal,
que reverbera positivamente a unicidade de uma peça produzida, é extremamente significativo
nas artes africanas há tempos. A cultura material africana, historicamente produzida na sua
diversidade geográfica, funcional, estilística, simbólica, etnográfica, religiosa e temporal,
certamente, inspirou muitas das produções artesanais afro-brasileiras especialmente àquelas
adornadas por nossas matérias primas tais como madeira e argila. O acervo da Casa do Benin
apresenta uma relacionalidade histórica com o fazer artístico e artesanal africano. Essa
65

Historiador polonês Krzysztof Pomian (1934). Doutor em Filosofia pela Universidade de Varsóvia, imigrou
para a França nos anos 1970. Pomian afirma que os objetos dentro de uma coleção perdem seu valor de uso
nesse mundo estranho. A perda do valor de uso é o que o consagraria ao status de objeto de coleção.
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característica é percebida não somente nas primeiras peças que compuseram a coleção inicial
como também em outras que agregaram-se à exposição de longa duração. Ao longo do tempo
transformações ocorreram na produção africana gerando assim a produção afro-brasileira.
Explica Jaime Sodré66.
Reformulações adaptativas, em função do novo ambiente geográfico social e
político foram realizadas pelos grupos africanos que para aqui vieram, em particular
bantos e sudaneses, e evidenciando a necessidade da continuidade de práticas
seculares, códigos e posturas sem os quais esses grupos, quer na condição de
escravos, ou posteriormente como homens livres, experimentaram representativo
prejuízo da sua condição particular de ser. Foi no ambiente da religião tradicional
africana, produto da fé e visão particular de mundo, que se realizou processos
adaptativos objetivando a sobrevivência num contexto adverso dos elementos
essenciais para a eficiência dessa prática. Como receptáculo de uma visão estética
especial, além de atuar como suporte de mensagem religiosa, a produção artística
africana voltada para essa finalidade, encontrou no Brasil colonial o desafio da
manutenção dos seus elementos característicos. (SODRÉ, 2008, p. 4)

Jaime Sodré, além de historiador foi um importante cidadão baiano que atuou em
inúmeras ações sociais, políticas, educativas e religiosas na sociedade afro-baiana. Seu
pertencimento religioso candomblecista proporcionou diversas contribuições epistemológicas
e atitudinais para a promoção da conscientização negra e da valorização das religiões de
matrizes africanas na sociedade. O escritor foi um amigo colaborativo em vários espaços
religiosos em Salvador. A religiosidade foi uma de suas temáticas cognitivas mais enaltecidas.
Sobre a interrelação entre arte e religião existente na essencialidade das produções afrobrasileiras, Jaime escreveu:
A prática religiosa de matriz africana é uma resposta à desestruturação social a nível
estrutural ou psicológico que atingia a cultura negra. Age como resistência,
mantendo os princípios da unidade cultural africana em termos de visão de mundo
[...]. O pensamento religioso, que transcorre do exercício da fé, tornando-se força
vital da identidade do grupo, assume interpretações de crença, vital à identidade do
grupo, e à crença global, o que favorece, no contexto brasileiro a uma unificação de
modelos que atendem a regra geral, ou seja, preservando algumas das
particularidades dos grupos trazidos para o Brasil colonial. (SODRÉ, 2008, p. 8–9)

O acervo exposto apresenta alguns objetos africanos que revelam elementos
etnográficos religiosos. Podemos também considerar que a constituição cultural da
materialidade e da imaterialidade de origem beninense se faz presente na cidade de Salvador
não somente na Casa do Benin. Convém salientar que instituições religiosas de matrizes
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Jaime Santana Sodré Pereira (Salvador, 1947–2020). Escritor, historiador, Mestre em Teoria e História da
Arte, Doutor em Educação e Contemporaneidade. Intelectual de referência nos estudos sobre Cultura Negra
no Brasil.
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étnicas denominadas jêjes/fon67 – provenientes do Daomé/Benin – realizaram construções
culturais em geografias físicas e sociais na cidade.
Alguns objetos do acervo inicial que têm simbologias relacionadas a entidades
religiosas denominadas de Voduns estão agrupadas em vitrines que apresentam etiquetas com
informações generalizadas que não permitem com exatidão a identificação das peças expostas
(Figuras 54 e 55).
Figura 54 – Vitrine com peças religiosas.

(Fotografia de Régia Ribeiro, 2021)
Figura 55 – Etiqueta na vitrine com peças religiosas.

(Fotografia de Régia Ribeiro, 2021)
67

Destaque para duas instituições religiosas: o Terreiro Zogodo Bogum Male Rundó, considerado o mais
antigo na cidade, fundado em 1835 e o Terreiro Hunkpame Savalu Vodun Zoo Kwe, fundado em 1971 e, até
então, o único tombado por órgão patrimonial da Prefeitura de Salvador em 2016.
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Não há como ignorar a religiosidade de matrizes africanas nas inspirações produtivas
materiais afro-brasileiras. Juntamente a coleção material africana estão expostas algumas
peças artísticas afro-brasileiras, remanescentes do acervo do Museu da Cidade, extinta
instituição museal que também fora gerida pela Fundação Gregório de Matos.
O Museu da Cidade foi inaugurado no ano de 1973 através da extinta Fundação Museu
da Cidade de Salvador (FUMCISA), com a finalidade “de atingir a todos os setores da cultura
baiana, divulgando-os e exibindo curiosidades e originalidades” (frase da baiana Elyette
Magalhães, diretora idealizadora do museu, falecida em 2017). Sua sede situava-se no casarão
amarelo do século XVIII de propriedade da Santa Casa de Misericórdia, localizado no
turístico Largo do Pelourinho, Centro Histórico de Salvador (Figura 56).
Figura 56 – Casarão no Largo do Pelourinho onde funcionava o Museu da Cidade.

(Fotografia de Régia Ribeiro, 2021)

O fechamento do museu ao público ocorreu em 2014 e, posteriormente, uma parte de
seu acervo foi integrada à exposição de longa duração existente na Casa do Benin. A chefe do
setor do Museu da Cidade na época, Aline Guimarães, relata sobre a transferência das peças:
Após o fechamento do Museu da Cidade por motivos superiores, as peças
pertencentes ao acervo foram encaminhadas para a Casa do Benin, onde deverão ser
armazenadas até sua nova sede ser inaugurada. Isso se deve ao fato de que tanto o
Museu da Cidade quanto a Casa do Benin serem geridas pela Fundação Gregório de
Matos, fundação cultural brasileira mantida pela Prefeitura da cidade.
Comunicamos, no entanto, que algumas obras, por terem características marcantes
da cultura africana basicamente religiosa (orixá, instrumento, mobiliário), estão
expostas no espaço museológico de exposição permanente, da Casa do Benin,
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contribuindo temporariamente para a divulgação do acervo da Casa (texto redigido
em 2016 e retirado de uma comunicação institucional, gentilmente cedido pela
relatora).

Desse modo, as peças religiosas das coleções de ambas instituições integraram-se
expositivamente tendo a religiosidade de matrizes africanas como elo temático. As obras do
museu são representações de orixás, as entidades religiosas de origem iorubá (Figuras 57, 58,
59, 60 e 61). Assim, uma junção etnográfica se apresenta no acervo da casa de cultura pois
são apresentados elementos culturais dos povos fon e dos povos iorubá.
Figura 57 – Escultura Xangô, de Agnaldo Manuel dos Santos – 1958

(Fonte: FGM. Fotografia de Régia Ribeiro, 2021)

91

Figura 58 – Escultura Oxalá – 1999

Figura 59 – Escultura Iansã – 1994

Esculturas de Tatti Moreno. (Fonte: FGM. Fotografias de Régia Ribeiro, 2021)
Figuras 60, 61 e 62 – Imagens em diferentes ângulos da escultura Iansã/Santa Bárbara, de Leandro da Barra –
2001.

(Fonte: FGM. Fotografias de Régia Ribeiro, 2021)
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Esta integração ocorre na formação sociocultural dos soteropolitanos e expressa-se
comumente em produções de cultura material sejam estas consideradas obras de arte ou
artesanato. Afirma Raimundo Nonato Silva, baiano, Mestre em Artes Visuais:
Na Bahia, especialmente, a apropriação das matrizes culturais africanas se dá mais
explicitamente pela assimilação dos elementos simbólicos oriundos da tradição
religiosa viva no candomblé que é uma elaboração cultural inter-africana feita no
Brasil [ ] se há uma arte afro-brasileira e afro-baiana, ela é certamente influência,
continuidade, tradição, adaptação, interferência dinâmica de interação com novos
meios e usos de elementos antes africanos, aculturados não perderam, contudo seu
sabor e prevaleceram modificados e renovados em outras formas plásticas, outras
ideações, mas que sempre estão remetendo à matriz originária. (SILVA, Raimundo
Nonato, 2012, p. 3)

Nesse contexto expositivo destacam-se também duas esculturas: Uma é denominada
“Opô Baba N’Lawa” (Figura 63) e foi produzida por Mestre Didi68 cuja obra artística une
elementos religiosos e estéticos. Sua companheira e antropóloga Juana Elbein dos Santos o
definiu: Mestre Didi é um sacerdote-artista. Exprime, através da criação estética, uma
arraigada intimidade com seu universo existencial, onde ancestralidade e visão de mundo
africanos se fundem com sua experiência de vida baiana. Completamente integrado ao
universo nagô de origem iorubana, revela em suas obras uma inspiração mítica, material. A
linguagem nagô com a qual se expressa é o discurso sobre a experiência do sagrado, que se
manifesta por meio de uma simbologia formal de caráter estético". (Fonte: Wikipédia. Acesso
em 29/08/2021). A outra escultura fica simbolicamente logo na entrada do salão 69 e é
nominada Exú (Figura 64).

68

69

Codinome de Deóscoredes Maximiliano dos Santos (Salvador-BA, 1917–2016). Escritor, artista plástico e
sacerdote afro-brasileiro.
Segundo a simbologia iorubana Exú fica na frente da porta pois é o guardião das casas.
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Figura 63 – Escultura Opô Baba N’Lawa, de Mestre Didi.

Figura 64 – Escultura Exú, de Agnaldo Silva da Costa.

(Fotografia de Régia Ribeiro, 2021)

Assim, o visitante que chega à Casa do Benin tem a possibilidade da fruição de um
patrimônio africano e afro-brasileiro que muitas vezes se fundem nas influências das culturas
material e imaterial africanas trazidas para a nossa sociedade brasileira. Na expografia do
referido espaço cultural temos também os extensos tecidos que perfazem um significativo e
acolhedor cenário na área interna próximo à entrada do casarão principal. Na inauguração da
Casa os tecidos eram africanos e no decorrer no tempo ocorreram substituições por tecidos
brasileiros. Atualmente os longos planejamentos expostos foram criados pela designer baiana
Goya Lopes (Figura 65).
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Figura 65 – Imagem dos tecidos decorativos.

(Fotógrafa: Rita Negradita, 2014)

Estes tecidos, produzidos nas cores oficiais do país Benin (amarelo, verde e vermelho),
mostram elementos gráficos que remetem à temáticas africanas e assim, além de decorativos,
possibilitam um teor informacional. Sobre este aspecto e outras questões relacionadas à
musealidade veremos no próximo capítulo desta dissertação.
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4.

CASA DO BENIN: ALGUMAS PROPOSTAS MUSEOLÓGICAS

A Casa do Benin, já sabemos, não foi criada institucionalmente como um museu com
suas prerrogativas documentais e com recursos físicos e humanos para tal. Porém, acredita-se,
a dinamicidade da casa de cultura proporcionou-lhe determinadas características que
apresentam elementos essencialmente museológicos. Em seu salão térreo, temos a guarda de
uma memória na sua coleção expositiva. A maior parte de seu acervo permite o enaltecimento
de uma história na reverência ao Daomé/Benin e a comunicabilidade social se apresenta em
suas atividades culturais realizadas há mais de três décadas. Diante disso, este capítulo faz
uma abordagem sobre questões museológicas e apresenta proposições colaborativas para a
instituição.

4.1 Musealizar o Patrimônio Afro

A Casa do Benin tem como referencialidade um patrimônio material de origem negro
africana e isso motiva debates que inferem questões cognitivas e sensoriais. Sua exposição
permanente mostra objetos que estão dispostos à observação pública porém sua expografia
não apresenta um trabalho contextualmente educativo. Objetos musealizados, em suma,
provocam nos espectadores, a análise de seus contextos. Entende-se que musealização é a
valorização que se dá à transferência do objeto de seu contexto para o contexto do museu
(CURY, 2005). Nesse caso, as coleções existentes no espaço cultural carecem de um trabalho
de contextualização que propicie um caráter informativo e documental de um tempo e de um
espaço a serem compreendidos pelos visitantes da instituição. Essa opinião decorre de minhas
limitações ocorridas durante a atividade de mediação cultural que realizo na instituição.
Uma das premissas do patrimônio africano é a sua relação com a ancestralidade. A
coleção mista na exposição de longa duração da Casa apresenta diferentes etnografias
religiosas. Há peças que representam voduns (de origem fon) e peças que representam orixás
(de origem iorubá). Torna-se necessário esclarecer ao público visitante (mesmo
sinteticamente) sobre estas diferenças presentes nestas representações religiosas.
Afirma Sodré:
A produção artística africana assume como característica a estreita vinculação com a
religiosidade. Não se destina exclusivamente a dinamizar as emoções do espectador
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e sim a garantir, por meios de sugestionamentos lógicos, entre outras formas, a
imortalidade da pessoa. (SODRÉ, 2008, p. 22)

E esta essencialidade que reverencia os antepassados permeia intensamente a produção
de cultura material existentes em museus e em espaços religiosos de matrizes africanas. Ainda
na explicação de Sodré:
É no espaço religioso afro-brasileiro que se formaliza a realização de uma produção
comunitária limitada à objetos de serventia ao culto, que tem como fundamental
importância a utilização e difusão dos traços das soluções plásticas ancestrais,
constituindo a utilização dessas convenções estilísticas importantes elementos para a
eficiência ritualística da prática religiosa. A produção da arte brasileira, de
inspiração africana fora do contexto do culto afro-brasileiro, é exercida por artistas
negros, brancos e mestiços. (SODRÉ, 2008, p. 25)

A religiosidade é um dos assuntos mais indagados pelos visitantes ao observarem o
acervo da Casa do Benin. Lamentavelmente vivemos numa época de muita intolerância e
preconceitos religiosos na sociedade brasileira. Na sua função comunicacional, o espaço pode
promover debates sobre estas problemáticas sociais e assim utilizar o patrimônio tangível
como ferramenta para a construção de conhecimento social. Marcelo Cunha ratifica esta
afirmação relacionando-a diretamente aos espaços museais: “O museu e suas exposições
devem ser entendidos como locais em que se processa nossa cognição, em que exercitamos
nossa capacidade de leituras do mundo através de referências materiais e as possíveis
articulações e arranjos de interação”. (CUNHA, 2010, p. 116)
Sugere-se então que, a partir das coleções existentes, seja implementado um
aprimoramento museológico na casa de cultura que proporcione novas possibilidades
cognitivas à sociedade. A Arte Africana e a Arte Afro-brasileira, abordadas como patrimônios
musealizados, podem ser vertentes e subsídios no propósito de levar as pessoas a realizarem
novas leituras sobre as produções de negros e de negras. Leituras que sejam positivas e
significativas para quem as realiza.

4.2 Documentar é preciso

“Os museus abrigam o que fomos e o que somos. E inspiram o que seremos”. Esta frase
atribuída a Gilberto Gil quando foi titular do MinC – Ministério da Cultura (2003 a 2008),
consta em destaque na contracapa de uma publicação apresentada pelo Cadastro Nacional de
Museus – Mapeando a Diversidade Museal Brasileira, através do seu Departamento de
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Museus e Centros Culturais/IPHAN, realizada em 2006. Este cadastro foi criado com o
objetivo de mapear e coletar informações sobre museus brasileiros. O texto apresenta
prerrogativas e diretrizes sobre museus e determina orientações para que espaços culturais
sejam mapeados como instituições museais. A publicação traz a seguinte definição de museu:
O museu é uma instituição com personalidade jurídica própria ou vinculada a outra
instituição com personalidade jurídica, aberta ao público, a serviço da sociedade e de
seu desenvolvimento e que apresenta as seguintes características:
I. O trabalho permanente com o patrimônio cultural, em suas diversas
manifestações;
II. A presença de acervos e exposições colocados a serviço da sociedade com o
objetivo de propiciar a ampliação do campo de possibilidades de construção
identitária, a percepção crítica da realidade, a produção de conhecimentos e
oportunidades de lazer;
III. A utilização do patrimônio cultural como recurso educacional, turístico e de
inclusão social;
IV. A vocação para a comunicação, a exposição, a documentação, a investigação, a
interpretação e a preservação de bens culturais em suas diversas manifestações;
V. A democratização do acesso, uso e produção de bens culturais para a promoção
da dignidade da pessoa humana;
VI. A constituição de espaços democráticos e diversificados de relação e mediação
cultural, sejam eles físicos ou virtuais.
Sendo assim, são considerados museus, independentemente de sua denominação, as
instituições ou processos museológicos que apresentem as características acima
indicadas e cumpram as funções museológicas. (Cadastro Nacional de Museus,
Ministério da Cultura- IPHAN, 2006, p. 5)

A citada frase de Gilberto Gil reflete a importância atribuída aos entrelaces do nosso
patrimônio museal na dinamicidade entre o passado e o presente e, simultaneamente
prospectando ações culturais para o futuro. Essa reflexão do ex-ministro da cultura (que
presidiu a FGM em Salvador na época da criação da Casa do Benin), corrobora com os
quesitos determinados pelo IPHAN para a definição de museus e podemos assim
compreender a denominação da referida casa de cultura que ao longo de seu tempo passou a
ser referenciada como Museu Casa do Benin.
De todas as determinantes observadas acima, uma necessita de maior atenção no espaço
museal: a documentação museológica. Durante a pesquisa que antecedeu esta dissertação, não
foram encontradas informações documentais sobre os objetos que compõem a coleção
expositiva inicial. As etiquetas indicativas oferecem informações muito generalizadas sobre
os mesmos (muitas peças atualmente encontram-se sem etiquetas de identificação). Ao longo
dos anos em que exerço a atividade de mediadora cultural presenciei a chegada de novas
peças e lamentavelmente não observei na instituição a realização de registros documentais das
novas inserções realizadas no acervo. Esse fato tem uma agravante que se inter-relaciona
diretamente com a mediação cultural: a inexistência de informações fidedignas leva a
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abordagens simplórias sobre as peças. A importância da documentação em museus é
explicada por Maria Inez Cândido70:
Partindo-se do pressuposto de que objetos /documentos são suportes de informação,
o grande desafio de um museu é preservar o objeto e a possibilidade de informação
que ele contém e que o qualifica como documento.[...] Os objetos museológicos –
veículos de informação – têm na conservação e na documentação as bases para a sua
transformação em fontes de pesquisa científica e de comunicação, e estas, por sua
vez, produzem e disseminam novas informações, cumprindo-se o ciclo museológico
(CÂNDIDO, 2006, p. 32).

As deficiências de registros documentais das peças de seu acervo não impedem o
funcionamento do Museu Casa do Benin como uma instituição museal. Todavia, no intuito de
contribuir para a elevação de sua informatividade, a sugestão de inclusão em seus quadros de
profissionais especializados para as funções de documentação e preservação museológica
torna-se pertinente neste trabalho colaborativo com ideias relacionadas à Museologia. Ainda
citando Cândido a respeito dessa consideração:
Um objeto museológico não pode ser tomado como mais um item dentro do acervo.
Ao contrário, deve revelar-se único em suas múltiplas possibilidades de abordagem,
para ser utilizado em todo o seu potencial. A documentação dos objetos de um
acervo constitui fator imprescindível para esta abordagem, acompanhando todas as
atividades desenvolvidas dentro da instituição. Documentar cada peça, de forma
completa, exige um sistema apropriado, baseado em estruturas técnicas gerais e
especializadas e na adoção de algumas convenções. (CÂNDIDO, 2006, p. 37)

Em 2009 foi criado o IBRAM – Instituto Brasileiro de Museus – autarquia federal que
apresenta em seu site oficial as prerrogativas fundamentais dos museus:
De acordo com a Lei nº 11.904, de 14 de janeiro de 2009, que instituiu o Estatuto de
Museus, “Consideram-se museus, para os efeitos desta Lei, as instituições sem fins
lucrativos que conservam, investigam, comunicam, interpretam e expõem, para fins
dez preservação, estudo, pesquisa, educação, contemplação e turismo, conjuntos e
coleções de valor histórico, artístico, científico, técnico ou de qualquer outra
natureza cultural, abertas ao público, a serviço da sociedade e de seu
desenvolvimento.
(https://www.gov.br/museus/pt-br/assuntos/os-museus/museusdo-brasil/museus-do-brasil. Acesso em 11/09/2021)

Atualmente, a fonte mais indicada para conhecer os museus brasileiros é a plataforma
Museus.br, inserida no site do IBRAM. Criado pela Portaria nº 6, de 9 de janeiro de 2017,
Museus.br é o sistema nacional de identificação de museus e plataforma para mapeamento
colaborativo, gestão e compartilhamento de informações sobre os museus brasileiros. Essa
plataforma ampliou a dimensão informacional do cadastro nacional de museus. Seu acesso
70

Autora brasileira, Bacharel em História, Superintendente de Documentação e Informação do IEPHA/MG.
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público, por meio eletrônico, oferece diversas informações sobre instituições museais
cadastradas em todo o território nacional. A plataforma é colaborativa e acredita-se que a
Casa do Benin foi inserida em seu mapeamento e por conseguinte, passou a ser nominada
como Museu Casa do Benin.
Certamente todas as inserções que forem feitas com o objetivo de aperfeiçoar as funções
museológicas da Casa do Benin, ainda que isso não signifique que juridicamente seja
necessário o seu reconhecimento como tal, serão benéficas para que se desconstrua o
paradigma de museu como uma instituição estática e sem prospecções de futuro. A
documentação de acervos pode ser propulsora para a fundamentação de ações museológicas
que visem futuras transformações sociais. Assim, “deve o museu, em essência, constituir-se
como um espaço que forneça subsídios para a transformação de ideias, dos indivíduos, dos
conceitos, da sociedade”. (CUNHA, 2010, p. 120)

4.3 Uma narrativa em ação

Considerando-se a exposição de longa duração na Casa do Benin como o carro-chefe da
instituição, faz-se aqui algumas reflexões sobre o quão importante é utilizar tal conjunto
material em proposições construtivas para o público que a visita. Uma exposição museológica
promove uma descrição memorial que incide nos espectadores a leitura de narrativas diversas
a partir de suas formas de expressão. Entende-se uma exposição como um texto que se
apresenta num espaço físico. Sua composição pode ser realizada através de diversos
elementos, tais como textos, objetos, imagens, sons, que, alinhados, podem contribuir para
novas experiências cognitivas e sensoriais em seus fruidores. Ao observar uma exposição, a
pessoa espectadora pode integrar suas referências memoriais à novas experiências sensoriais.
Novas informações e novas argumentações podem agregar-se a um conhecimento já existente.
Afirma Marília Cury:
A reflexão sobre como as pessoas aprendem no museu e como os museus ensinam
associada aos estudos psico-educativos e sobre os processos cognitivos trouxe aos
museus e especialmente às exposições a preocupação de preparar exposições sob a
ótica do público. Procura-se oferecer ao público a oportunidade para um
comportamento ativo cognitivo (intelectual e emotivo), interagindo com a
exposição. Em síntese, procura-se a interação entre a mensagem expositiva e o
visitante, para que a exposição permita uma experiência de apropriação de
conhecimento. (CURY, 2006, p. 38)
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A constituição documental dos objetos expostos na Casa do Benin apresenta a
historicidade entre beninenses e soteropolitanos. Porém, a narrativa visual poderia ser acrescida
de mais informações a respeito. A realização de uma curadoria específica proporcionaria um
contexto informacional mais significativo para o público, o que, a meu ver, enalteceria a
musealidade da casa de cultura. Atualmente o acervo expositivo apresenta uma confluência de
peças diversas que são identificadas, anônimas, antigas, contemporâneas, africanas e brasileiras.
Toda essa diversidade é oferecida para a fruição cultural porém não há esclarecimentos a
respeito. Isso é decorrente da informal flexibilidade na incorporação de objetos ao acervo, o que
acontece há anos na instituição. Na atividade de mediação cultural realizada principalmente
com jovens estudantes, torna-se necessário elucidar a historicidade do Daomé e suas relações
com Salvador, e para tanto, explicar a fundação da Casa no ano 1988 (ano do centenário da
abolição da escravatura no Brasil) auxilia no entendimento de fatores históricos relacionados à
exposição. A partir desse discurso cronologicamente realizado é que, acredita-se, as peças
museais começam a ter maior significância para os visitantes. Como já dissemos, a memória
indelével da escravidão ainda permanece muito sedimentada na população afrodescendente
brasileira. Um processo curatorial estabelecido para a congruência desses fatores seria
construtivo na instituição cujas determinantes são memória e afrodescendência. O acervo
exposto pode contribuir para a mudança do paradigma da ênfase na escravidão, ao evidenciar a
grandeza e complexidade sociocultural de povos africanos, escravizados em novo território.
A historiadora Cecília Soares, docente titular da Universidade do Estado da Bahia,
afirma que:
[...] A memória quando assume o papel de preservação histórica, deve se
comprometer em estabelecer diálogo com os novos cenários, sob a ameaça de
engessar pessoas, saberes e práticas a uma dimensão temporal e nostálgica, não
respondendo a dinamicidade dos processos de convivência, conflitos e reelaborações
de novas posturas frente ao inevitável. A memória no que tange aos aspectos
materiais e imateriais é passível de releituras, apropriações e seleções de conteúdos
como pressupostos a sua sobrevivência e respostas às experiências vividas em
sociedade. (SOARES, 2017, p. 124–125)

Assim, uma curadoria museal em que os processos históricos e socioculturais entre
Brasil e Benin fossem destacados seria, a meu ver, bastante pertinente para o entendimento da
Casa do Benin como espaço museal construtivo para uma conscientização da importância do
país Benin e seus antecedentes históricos para a cultura da Bahia, notadamente a
soteropolitana. O museu recebe diferentes públicos, com diferentes interesses na visitação de
seu espaço. Muitas pessoas buscam a Casa do Benin como lugar de pesquisa (seja no aspecto
etnográfico ou arquitetônico) e se frustram por não encontrarem informações mais explícitas
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sobre sua história e seu acervo. Algumas placas penduradas na parede interna do salão térreo
mostram textos informativos produzidos por nós sobre a instituição e sobre o país Benin, mas
tornam-se insuficientes para a contextualização das coleções expostas (Figuras 66, 67, 68 e
69).
Figuras 66 e 67 – Placas com informações sobre a Casa do Benin em abordagens artísticas e históricas.

Texto sobre Identidade Afro-brasileira
(Fotografias de Régia Ribeiro, 2021)

Texto sobre o país Benin
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Figuras 68 e 69 – Placas com informações sobre a Casa do Benin em abordagens artísticas e históricas.

Texto sobre Arte
(Fotografias de Régia Ribeiro, 2021)

Texto sobre os Agudás

A curadoria, a meu ver, é uma área da atividade que remete ao poder do conhecimento e
à competência para transmiti-lo. Os museus se apresentam em inúmeras especificidades
físicas, ideológicas, administrativas, políticas, geográficas, entre outras. Organizar contextos
construtivos a partir de institucionalidades é tarefa árdua e desafiante. A intencionalidade da
informação é algo que necessita estar correlacionada aos interesses sociais e políticos. A
informação ocasiona poder. Os objetos museais são suportes de memória e esta memória nem
sempre é passível de valorização e enaltecimento. Os museus são espaços onde existem
intenções e interesses de seus administradores sobre a materialidade que deve ou não deve ser
percebida. Em se tratando de aspectos relacionados à Museologia não cabe mais à sociedade a
fruição apenas estética dos acervos e das coleções museais. A curadoria tem como função
possibilitar ao público uma percepção informacional e estética dos objetos visibilizados. No
âmbito maior temos a Museologia Social71 que objetiva a realização discursiva sobre as
questões sociais e consequentemente a promoção da elevação da qualidade de vida dos
indivíduos em coletividades.

71

O conceito de Museologia Social, traduz uma parte considerável do esforço de adequação das
estruturas
museológicas
aos
condicionalismos
da
sociedade
contemporânea.
(Fonte://revistas.ulusofona.pt/index.php/cadernosociomuseologia/article/view/467 Acesso em 19/9/2021)
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Uma narrativa expositiva deve provocar nos espectadores uma assimilação de
informações e emoções. A imaginação conduzida pelos conhecimentos prévios do visitante,
bem como os novos conhecimentos adquiridos podem lhe agregar recriação e reconstrução de
referências. No museu, os objetos perdem seus significados originais de uso e adquirem
outros que podem ser ressignificados a partir de diferentes proposições ideológicas. Objetos
relacionados às culturas africanas e afro-brasileira em suas abrangentes temáticas podem ser
instrumentos favoráveis ao museu para contribuírem para a constituição de novas cidadanias.
Waldisa Rússio72, importante museóloga brasileira falecida precocemente aos 54 anos,
apresentou nos anos 1970/1980, dezenas de textos sobre a relação intrínseca entre os seres
humanos e os objetos. Segundo ela, “a Museologia é a ciência do Museu e das suas relações
com a sociedade; é, também, a ciência que estuda a relação entre o Homem e o Objeto, ou o
Artefato, tendo o museu como cenário desse relacionamento” (RÚSSIO, 1979). Essa
afirmação da autora permanece atual pois nas esferas culturais temos possibilidades de
interação entre os seres humanos e os objetos representantes de suas memórias. Nesse caso
percebemos que objetos podem ser testemunhos de memórias específicas e podem ser
abordados em ações culturais socialmente transformadoras. Peças museais não convém serem
apenas peças isoladas e expostas.
Os objetos presentes nas coleções do Museu Casa do Benin documentam e atestam uma
época em que se enalteceu a relacionalidade beninense e brasileira na sociedade
soteropolitana. Lembremo-nos do ano de fundação da Casa – 1988 – ano do centenário da
abolição da escravatura brasileira. Como já foi citado neste trabalho, o período escravocrata
brasileiro é lembrado pelos visitantes quando estes adentram no espaço museal. Seria
interessante a provocação nos espectadores de novas interpretações dos objetos expostos a
partir de abordagens decoloniais73 que urgem nas problemáticas sociais brasileiras. Faz-se
necessário o estímulo ao debate sobre as questões negras que violentam a nossa sociedade e o
espaço do museu é propício para tal. A expografia da Casa do Benin poderia ser acrescida de
novos elementos artísticos e culturais contemporâneos beninenses para que o público visitante
minimizasse as lembranças escravagistas brasileiras e realizasse novos olhares para o acervo.
Esta sugestão baseia-se no pensamento de Waldisa Rússio (1974) que acreditava que os
72

73

Waldisa Rússio Camargo Guarnieri (São Paulo, 1935–1990) foi uma advogada, professora e museóloga,
reconhecida como uma das personalidades mais influentes no desenvolvimento do pensamento teórico da
museologia e de sua consolidação como campo disciplinar no Brasil. (Fonte: Wikipédia)
Decolonialidade ou o pensamento decolonial é uma escola de pensamento utilizada essencialmente pelo
movimento latino-americano emergente que tem como objetivo libertar a produção de conhecimento da
episteme eurocêntrica. (Fonte: Wikipédia)
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museus poderiam ser instrumentos atuantes de uma educação permanente e humanizadora, a
partir de sua contribuição para o processo evolutivo da vida do ser humano em sociedade.
Assim, percebe-se o quão se torna basilar o espaço museal na constituição de uma
sociedade mais evoluída culturalmente e cognitivamente. Os acervos devem ser “explorados”
para a fruição e para a construção de conhecimentos. A Museologia colabora nessa premissa
com base nas suas relações diretas com as Ciências Humanas e Sociais. Sobre Museologia
temos um relevante conceito de Rússio (1981):
[...] O objeto da museologia é o fato museal ou fato museológico. O fato
museológico é a relação profunda entre o homem – sujeito conhecedor – e o objeto,
parte da realidade sobre a qual o homem igualmente atua e pode agir. Essa relação
comporta vários níveis de consciência, e o homem pode apreender o objeto por
intermédio de seus sentidos: visão, audição, tato etc. Essa relação supõe, em
primeiro lugar e etimologicamente falando, que o homem “admira o objeto”.
(RÚSSIO apud BRUNO, 2009, p. 123)

Pressupõe-se que a formação do conhecimento parte do aspecto sensorial para o aspecto
conceitual. Objetos não são apenas físicos e documentais. Eles não “falam” mas possuem
indícios cognitivos. Precisamos dos objetos para nos possibilitarem leituras de mundo e
construções de conhecimentos. O museu é um espaço que viabiliza construções de enredos e
de leituras, sendo assim é um lugar que não pode apenas ser suporte de informações e de
significados. É necessário haver interlocução entre a cultura material exposta e ações que
enalteçam a sociabilidade. Essa premissa museológica teve início quando objetos,
inicialmente organizados por Verger, compuseram a exposição que teve como característica a
preservação da memória africana na Casa do Benin. Waldisa Rússio fala a respeito de museus
e a “guarda” de objetos:
Embora o museu seja certamente o local mais artificial para o convívio dos objetos,
porque retirados do seu contexto inicial, nenhum outro lugar ou instituição se lhe
compara quanto à eficiência potencial de comunicação porque o museu é,
essencialmente, uma casa onde vivem os objetos. Portanto, os museus são,
potencialmente, o meio mais adequado para uma relação ‘religiosa” entre o Homem
e o Objeto (uso, aqui, a palavra “religiosa” em seu sentido etimológico e primitivo,
de resligare, que estabelece a ligação entre o homem que conhece a “coisa”, o
objeto a ser conhecido; não a uso, entretanto, como sinônimo de “sagrado’, que
abomino pelo seu caráter elitista). Nesse sentido, o museu tem um grande potencial
em estabelecer as relações entre o homem e o seu Universo. (RÚSSIO apud
BRUNO, 2009, p. 98)

Pode-se afirmar que a vertente preservacionista das coleções expositivas perduram.
Mas, diante da dinamicidade que urge na função comunicacional do museu, é preciso
desconstruir a cristalização de um acervo que remete às memórias africanas e afro-brasileiras

105

relacionadas apenas à escravidão. A flexibilidade na inserção de novas peças (beninenses ou
brasileiras) ao acervo possibilitaria uma contemporaneização de ações museológicas em
temáticas diversas. Passado e presente podem constituir-se curatorialmente em debates e
projetos sobre etnicidade afro-brasileira. A Casa do Benin possui notoriedade social quando
se fala em espaço de pretos e pretas na sociedade soteropolitana. Esse lugar identitário foi
planejado para a instituição e permanece representativamente nas atividades ocorridas na
mesma. A sua localização no centro antigo da cidade corrobora para reflexões sobre sua
importância histórico-social possibilitando no público visitante suas visões externas e internas
que dialogam entre si informações e emoções (Figuras 70, 71, 72 e 73).

Figuras 70, 71, 72 e 73 – Imagens do entorno da Casa do Benin vistas da janela do primeiro andar.

(Fotografia de Régia Ribeiro, 2021)
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João Jorge Rodrigues, presidente do Bloco Afro Olodum e ex-diretor da Fundação
Gregório de Matos, em entrevista concedida para este trabalho74, afirmou que a Casa do Benin
quando foi criada, pretendia-se que fosse uma porta de entrada para que o Benin tivesse
acesso a Salvador. Sendo o Benin um país pobre, a cidade de Salvador deveria subsidiar esse
intercâmbio como uma forma de reparação das mazelas escravagistas sofridas pelos
beninenses. Porém, a descontinuidade do projeto Benin-Bahia inviabilizou muitas ações que
poderiam minimizar os obstáculos ocasionados pelo racismo. João Jorge ainda lamentou que
os debates relacionados ao pertencimento étnico dos soteropolitanos poderiam ser mais
exaltados se houvessem políticas públicas que impulsionassem a Casa do Benin como um
espaço para estimular-nos a darmos passos adiante em prol da diminuição das desigualdades
sociais. Essas ações, segundo ele, poderiam decorrer de parcerias culturais entre a Casa do
Benin e outras organizações culturais da cidade tais como terreiros de candomblé, associações
de capoeira e blocos afro. Assim, as questões raciais seriam discutidas em diferentes âmbitos
e consequentemente poderiam reunir-se esforços para a solução de problemáticas sociais. Em
se tratando da função social dos museus, a Casa possibilita muitas perspectivas museológicas
que corroboram essas discussões.

4.4 Uma nova gramática visual

O investimento na Casa do Benin para que seja um espaço museal mais eficiente em
seus aspectos museológicos é uma sugestão aqui apresentada para as autoridades
administrativas de tal instituição. A narrativa visual percebida há anos pode ser ressignificada
numa nova gramática expositiva e assim propor novas ideias de partilha social e de
engajamento político a partir de novas leituras sobre pertencimento afro-brasileiro. A
exposição de longa duração não deve ser meramente depositária e pode tornar-se um veículo
propositivo de ações socioculturais que objetivem a melhoria da sociedade soteropolitana.
Acredita-se que na Casa do Benin possam ser inseridos novos elementos museográficos que
colaborem para a amplitude de sua musealidade junto ao público visitante e frequentador. O
diálogo entre o Benin do passado e o Benin contemporâneo é uma proposição que suscita
reflexões favoráveis ao debate decolonial que envolve questões afro-brasileiras.
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Entrevista concedida em 11/07/2019, na Casa do Olodum – Salvador-BA.
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A Casa do Benin como um museu, deve apropriar-se de sua informatividade para a
promoção de novos paradigmas acerca da etnicidade de origem africana na formação cultural
das pessoas da cidade de Salvador. O Espaço Museal Pierre Verger, carece de maiores
informações que serviriam para o esclarecimento de muitos visitantes que ao adentrarem ao
museu pensam inclusive que Benin se trata de uma pessoa. Certamente não seria necessário
uma enxurrada de textos no espaço expositivo mas alguns suportes contendo informações
gerais sobre o país africano seriam favoráveis. As peças expostas poderiam ser
contextualizadas junto aos seus aspectos geográficos históricos, econômicos, etnográficos e
artísticos (estes principalmente por se apresentarem na cultura material presente). Convém
salientar que esporadicamente são oferecidos ao público, folders produzidos pela FGM que
trazem muitas informações sobre a casa de cultura e sobre os aspectos acima mencionados.
Atualmente há o dispositivo digital QRCode disponibilizado no salão para o fornecimento ao
público de informações gerais sobre a instituição75. Mesmo com estas ferramentas
informativas (eventualmente disponibilizadas), é preciso democratizar o acesso à informação
no ambiente do espaço museal e isto seria possivelmente viabilizado através da inserção de
elementos expográficos complementares tais como placas, maior quantidade de etiquetas,
mapas geográficos, fotografias e imagens do Benin, entre outros que seriam organizados
contextualmente. Um aspecto importante para essa democratização da informação seria a
inclusão de recursos que atendessem a diversidade social, tais como textos em outras línguas
como francês, inglês ou espanhol. Outro fator de extrema relevância nos espaços de museus e
que requer a nossa atenção é a acessibilidade e o atendimento a visitantes com limitações
físicas. Mas essa questão é extremamente ampla e exige outros debates que não cabem nesta
dissertação.
Existe um aparelho de televisão instalado no salão que continuamente apresenta vídeos
sobre a Casa do Benin e sua história, produzidos a partir de depoimentos de algumas pessoas
que trabalharam na constituição do espaço cultural e de outras que falam sobre a importância
das culturas africanas e afro-brasileiras76. A televisão é um recurso de fácil manipulação com
amplo acesso público e assim, seria muito pertinente o acréscimo de vídeos e documentários
atualizados com diversas temáticas sobre o Benin. Além do enriquecimento da visualidade no
salão, o retorno à sonorização do espaço seria também muito construtivo com a colocação de
75
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Código QR é um código de barras, ou barrametrico, bidimensional, que pode ser facilmente escaneado
usando a maioria dos telefones celulares equipados com câmera. Esse código é convertido em texto, um
endereço URI, um número de telefone, uma localização georreferenciada, um e-mail, um contato ou um
SMS. (Fonte: Wikipédia)
Gilberto Gil, Mário Kértesz, Arlete Soares, Marcelo Cunha, dentre outros.
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músicas beninenses e brasileiras como ferramenta de ambientação sonora. A Casa possui
sistemas de sonorização nos três pavimentos do casarão principal que se encontram
desativados atualmente.
É preciso salientar que estamos numa contemporaneidade totalmente envolta pelas
mídias digitais e assim as atividades realizadas na Casa do Benin são amplamente divulgadas
nas redes sociais da instituição e da FGM77. As ferramentas digitais oportunizam em larga
escala a visibilidade da casa de cultura e isso pode colaborar no aumento da sua dimensão
sociocultural e educativa, a partir de projetos articulados com novas tecnologias de
informação que poderiam firmar-se em parcerias e públicos fisicamente distanciados da Casa.
Lembremo-nos que a cultura material é a essencialidade que deve ser enaltecida nas
sugestões museológicas aqui apresentadas. A produção artística africana é evidenciada
visualmente na instituição. Mas, já sabemos o quanto os artefatos apresentados são
relacionados ao passado escravagista brasileiro pelo público visitante. Assim, seria muito
construtivo a aquisição de novas peças artísticas beninenses para compor uma nova
expografia na Casa. Seria interessante a proposição dialógica entre peças “antigas” (de 1988)
e peças contemporâneas na exposição de longa duração para tematizar questões das
interrelações culturais e étnicas beninenses e soteropolitanas. A Arte pode ser uma vertente
propiciadora para estes debates e ações culturais. Além disso, acredita-se que a incorporação
de novas peças ao acervo promoveria uma concepção dinâmica na fruição cultural, fato que
agregaria valores histórico-culturais museologicamente construtivos à instituição. A Casa do
Benin é um importante espaço de memória que tenciona diminuir a invisibilização das
memórias diaspóricas nos discursos da cidade de Salvador. Essa premissa deve ser
permanentemente desenvolvida em ações socioculturais.
Ainda nas propostas de inovação expográfica aqui apresentadas, considera-se de suma
importância o enaltecimento biográfico de Pierre Verger e Lina Bo Bardi na informatividade
da Casa. Não há exibição de informações a respeito do trabalho deles na criação da
instituição. Verger e Lina inspiram olhares diferenciados entre as pessoas que procuram a
instituição cognitivamente. Para os estudantes, apreciadores e profissionais da Arquitetura
recaem a busca de informações sobre Lina e sua intervenção arquitetônica no casarão. Para os
estudiosos e profissionais da cultura material e imaterial africana e afro-brasileira o interesse
pela vida e obra de Verger prevalece. Assim, é imprescindível que hajam informações visíveis
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Instagram, Youtube e site oficial da FGM.
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sobre ambos os estrangeiros que tão bem se entrosaram profissionalmente para a valorizar a
cidadania das pessoas brasileiras.
A arte-educação, a meu ver, possui similaridades com a curadoria. A princípio, ambas
as áreas do conhecimento divagam com as subjetividades do público ao propiciarem o
estímulo à percepção e à fruição cultural de maneira emocional e crítica. As questões
museológicas podem ser corroboradas mais efetivamente no desenvolvimento da musealidade
da Casa do Benin numa interlocução entre Arte e Identidade Étnica. Atividades arteeducativas embasadas na importância da patrimonialidade de origem africana podem
certamente auxiliar na elevação da consciência negro identitária da sociedade soteropolitana.
Sobre a viabilidade dessa educação patrimonial veremos adiante.
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5.

A CASA VAI À ESCOLA: UMA EXPERIÊNCIA EM EDUCAÇÃO
PATRIMONIAL

A certeza de que Arte é conhecimento, é uma premissa para a efetivação da abordagem
arte-educativa em um museu. Para tanto, a arte-educação se caracteriza como uma área do
conhecimento que incentiva a fruição de um acervo museal com muita propriedade. A Arte dá
outra dimensão à educação quando proporciona a valorização das características do ser
humano. Pode-se trabalhar a sua sensibilidade, a sua possibilidade de relação criativa com o
mundo, a sua auto-expressão, a consciência de suas potencialidades, a consciência de seu
meio ambiente e das possibilidades de atuar sobre ele em suas referências histórico-culturais.
Um levantamento informativo sobre peças de um acervo e a divulgação dessas
informações para o público visitante pode desencadear processos de aprendizagem a partir de
leituras textuais ou imagéticas. Um acervo de museu, portanto, poderá então estabelecer uma
tripla função: guardar uma memória, defender uma história e enriquecer um processo social.
Nesse sentido, acredita-se que um objeto artístico (ou um objeto cultural) pode ser explorado
como mediador de conhecimentos possibilitados por sua característica patrimonial inserida
em seu contexto simbólico. A Educação Patrimonial possibilita no ser humano uma
transversalidade entre seus novos e seus antigos referenciais culturais. Nessa intersecção, é
imprescindível o estímulo à criticidade para que a fruição do patrimônio não se torne
meramente contemplativa. Sobre Educação e Patrimônio trazemos algumas considerações do
museólogo e poeta Mário Chagas:
Importa registrar, no entanto, que educação é uma prática sociocultural. Nesse
sentido é que se pode falar no caráter indissociável da educação e da cultura ou
ainda na inseparabilidade entre educação e patrimônio. Não há hipótese de se pensar
e se praticar a educação fora do campo do patrimônio ou pelo menos de um
determinado entendimento de patrimônio. Por esse prisma, a expressão “educação
patrimonial” constituiria uma redundância, seria o mesmo que falar “educação
educacional” ou “educação cultural”.
É desejável abolir toda e qualquer ingenuidade em relação ao museu, ao patrimônio
e à educação. Ao lado dessa abolição é desejável desenvolver uma perspectiva
crítica, interessada em investigar ao serviço de quem estão sendo acionados: a
memória, o patrimônio, a educação e o museu.
É preciso saber que o museu, o patrimônio, a memória e a educação tiranizam,
aprisionam, acorrentam e escravizam os olhares incautos e ingênuos. É preciso
coragem para pensar e agir a favor, contra e apesar do museu, do patrimônio, da
memória e da educação. É preciso enfrentá-los com o desejo de ressignificação e
antropofagia, com a coragem dos guerreiros que estão prontos para a devoração.
(CHAGAS, 2013, p. 30-31)78
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(Fonte: Wikipédia)
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Essa referida indissociabilidade entre Educação e Patrimônio inspira-nos dizer que as
propostas museológicas para a Casa do Benin constituem-na como um expressivo patrimônio
pedagógico. Assim, podemos reverberar a essencialidade educativa presente neste espaço de
memória africana e afro-brasileira colaborativo para a museologia social.

5.1 Educação pela Arte e Museu

A Educação pela Arte, ou Arte-Educação, propicia o exercício contínuo da descoberta
de si e do mundo. Aguça a curiosidade, abre espaço para a liberdade de pensamento. Em Arte
não existe o certo ou o errado, não existe uma resposta única ao universo. Esta área do
conhecimento propõe articulações com patrimônios culturais materiais e imateriais. Nesse
âmbito, ações museológicas podem se apoiar em aspectos educacionais diferenciados,
atendendo diferentes públicos, contextos e concepções. Estas ações devem ser repensadas e
atualizadas permanentemente, atendendo a mutabilidade social e cultural. Sobre ações arteeducativas em museus apresento algumas considerações construídas em minha especialização
em Arte-Educação79:
O exercício da Arte é o campo ideal para o aperfeiçoamento de todo ser humano.
Através dela, se encontram a ludicidade, o prazer, a permissibilidade emotiva, a
imprevisibilidade. Nada no campo da Arte está predeterminado ou definitivo. Tudo
pode ser interpretado, decodificado, recriado, é um campo aberto e aberto a todos os
seres humanos. A arte-educação possibilita uma educação crítica. No museu os
educandos podem exercitar a percepção e a compreensão do universo de maneira
aguçada, instigadora e isso desenvolve sua expressividade e cidadania, já que a Arte
nos museus reflete as condições culturais da sociedade. Em se tratando da
contemporaneidade o museu se enquadra como uma instituição de educação ativa.
Apesar da atualidade ser promotora de avançadas e múltiplas tecnologias, não há
nada que se compare com o valor de uma obra de Arte ou peça museológica na sua
riqueza original. As relações entre sua técnica, sua cronologia, seu contexto cultural,
enfim, as análises etnológicas são motivações para o ser humano espectador
desenvolver sua criticidade e ampliar seus conhecimentos de mundo. (ANJOS,
2009, p. 30)

Considerando aspectos da museologia que se relacionam à Arte-Educação:
A museologia se estrutura principalmente na relação do ser humano com a coleção e
a conservação de objetos selecionados. Objetiva-se então que os acervos existentes
nos museus tenham uma representatividade diretamente relacionada com os seus
visitantes. Ou seja, seria muito profícuo que os indivíduos que visitassem museus se
vissem representados naquela instituição e com isso sua permanência no espaço
museal tornar-se-ia mais significativa. Nesse caso, diga-se, a função sócio-educativa
79

Trabalho monográfico de conclusão de Especialização em Arte-Educação: Cultura Brasileira e Linguagens
Artísticas Contemporâneas, orientado pelo Prof. Dr. Jaime Sodré (2009).
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do museu teria melhores condições de efetivar-se. Mas, sobretudo, entende-se que é
difícil correlacionar um acervo museal às pluralidades e diversidades de seus
espectadores. Nessa heterogeneidade a possibilidade de suscitar as identidades
alheias é desafiante.
As conexões que podem ser feitas entre o acervo e a apreensão dos indivíduos é algo
que pode ser motivado e estabelecido nos programas museológicos. Muitos museus
tendem, de modo geral, à passividade. Nota-se uma tradicionalidade percebida nas
exposições estáticas que apresentam informações prontas apenas para a absorção
automática dos visitantes. (ANJOS, 2009, p. 28)

E assim:
Em Arte-educação trabalha-se principalmente com linguagens não verbais. Na
dialética do mundo, o verbal e o não verbal caminham lado a lado, fundindo-se,
entrelaçando-se. Temos vários elementos em nosso universo, fazemos leituras
diferenciadas desse mesmo universo. Utilizamos nosso âmago perceptivo e
cognitivo para processarmos a leitura através da dialética entre emoção e razão.
Como seres humanos, procuramos critérios, princípios e justificativas para
compreendermos tudo aquilo que vivenciamos. Nossa percepção e penetração na
realidade é sempre medida por sistemas e linguagens simbólicas. O universo tem o
significado que construímos para ele. (ANJOS, 2009, p. 31–32)

Nesse universo amplo chamado Educação, pautemos nossos olhares para colaborar na
melhoria de nossa sociedade utilizando como ferramenta a educação patrimonial
exemplificada neste trabalho através da educação museal. Os termos patrimonial e museal, em
certas instâncias se tornam sinônimos, como explica a autora Magaly Cabral80:
Museal e patrimonial são tomados tão somente como adjetivo qualificativo de
determinado campo (o museu, o patrimônio) de manifestação da linguagem ou,
ainda, como o indicativo de um determinado âmbito em que o processo de
comunicação, lançando mão de certos recursos, pode ser vivenciado. [...]
Delimitamos o campo – Museu –, que está contido no Patrimônio. Muda o campo
onde a ação educativa se desenvolve, mas não mudam os conceitos e os objetivos.
Podem variar as metodologias desenvolvidas. A adjetivação patrimonial ou museal
não implica diferenças, apenas indicação de campos de atuação. (CABRAL, 2012, p.
40–41)

A Educação Museal embasa a proposição deste trabalho no enaltecimento das ações
educativas pautadas em fundamentações museológicas baseadas em nossa afrodescendência.
As ações educativas em museus brasileiros foram pensadas no início do século XX81 e hoje,
quase 100 anos depois, diante de tantas problemáticas racistas na sociedade sugerimos
intensificar esse campo de atuação estruturando-o em nossa historicidade afro-brasileira. A
complementaridade entre a educação nas escolas e a educação em museus certamente
80
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Pedagoga, Museóloga, Mestre em Educação. Especialista em Educação em Museus.
As ações educativas pensadas e implementadas no espaço museal emergiram como atividade de um setor
educativo institucionalizado no Brasil em 1927, com o surgimento do então Serviço de Assistência ao Ensino
do Museu Nacional, criado por Roquete Pinto. O Serviço tinha como missão auxiliar o desenvolvimento de
práticas educativas que colaborassem com o aprendizado e com o currículo escolar. (Fonte: Caderno da
PNEM, 2018, p. 14)
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favorece a construção de conhecimentos afetivos e cognitivos. A Educação Museal no Brasil
a partir da década de 1970 configurou-se em métodos e ideias filosóficas atribuídas ao
educador brasileiro Paulo Freire (Recife-PE, 1921–1996), considerado o Patrono da Educação
Brasileira e que também desempenhou papel relevante na Museologia82. Inspirando-se na
pedagogia para autonomia teorizada por Freire, acredita-se que ações museais podem
promover a valorização da consciência, da memória, da emoção, da percepção... Devem
promover estratégias para envolver o público e estimular-lhe na sua autonomia de visitação e
fruição. Com isso essas mesmas ações podem tornar-se educativas e prolongarem-se além da
fruição de exposições museológicas, sendo viabilizados desdobramentos e encaminhamentos
atitudinais corroborados a partir de reflexões motivadas no público.

5.2 Atividades arte-educativas na Casa do Benin (2009–2012)

Em setembro de 2009, a Arte-Educação foi enaltecida em novas atividades realizadas
no Casa do Benin. Duas profissionais da instituição na época eram responsáveis pelo
atendimento ao público em geral e aos estudantes de todos os níveis de ensino: Iray Galrão,
historiadora e escritora, e Andréa Coelho, pedagoga e psicopedagoga. Eu, Régia Ribeiro,
professora de Artes Visuais e Bárbara Rosendo, professora de Teatro, chegávamos para
trabalhar no espaço cultural e então propusemos desenvolver atividades arte-educativas
especialmente com os estudantes da rede pública municipal de Salvador, da qual fazíamos
parte do corpo docente e de onde fomos cedidas para desenvolvermos ações embasadas nas
temáticas da cultura afro-brasileira para a aplicabilidade da lei 10.639/0383. Essa
especificidade pedagógica priorizou objetivamente o nosso trabalho para o fortalecimento da
educação para as relações étnico-raciais nos discentes das escolas públicas de Salvador.
Nessa época a FGM (mantenedora da Casa do Benin) era gerida pela antiga SECULT –
Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer84, e assim a atuação das
professoras da rede municipal de ensino contou favoravelmente com a parceria de setores da
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Suas teorias sobre educação como prática libertadora e de conscientização repercutiram no campo museal,
contribuindo para a visão de que o museu pode ser uma ferramenta de construção de identidade, cidadania e
de transformação social. (Fonte: Caderno da PNEM, 2018, p. 17)
Lei federal que altera a lei nº 9.394/96 que estabelece as diretrizes e bases da Educação nacional, para incluir
no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-brasileira nos
estabelecimentos de ensino no Brasil. (Fonte: D.O. 10/01/2003)
No ano 2009 o prefeito de Salvador era João Henrique Carneiro e o secretário municipal de Educação era
Carlos Soares.
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secretaria de educação para subsidiar a realização de atividades pedagógicas em atendimento
a estudantes e professoras vinculados à secretaria85. Além do atendimento aos estudantes em
atividades arte-educativas, no período entre 2009 e 2012 muitas palestras e eventos foram
direcionadas aos professores e professoras municipais para contribuírem no aperfeiçoamento
didático dos mesmos para a promoção de uma educação das relações étnico-raciais. Para tanto
muitas temáticas relacionadas ao calendário afro-brasileiro foram desenvolvidas. A
intencionalidade das arte-educadoras Régia e Bárbara era promover a sensibilização e a
orientação para que professoras trabalhassem atividades construtivas com seus estudantes
tendo como base a identidade afro-brasileira como elemento motivador.
As escolas municipais de Salvador atendem em sua maioria as crianças com idade
aproximada entre 06 a 10 anos que constituem o Ensino Fundamental 186. Muitas são crianças
moradoras de comunidades populares e que dificilmente vivenciam a fruição cultural em
museus devido às complexidades socioeconômicas de suas famílias. As vivências culturais,
sabemos, são de grande valia para o desenvolvimento educacional integralizado entre
cognição e emoção. As visitas aos museus deveriam ser frequentes para que crianças desde
cedo adquirissem experiências sensoriais e cognitivas em espaços expositivos de cultura
material. Muitas vezes as instituições museais “podam” as vivências infantis com excesso de
zelos e limitações nas mediações realizadas nas exposições. O sensorial e o lúdico devem
impenetrar-se na construção do conhecimento da criança durante a visitas ao museu. Sobre
isso voltemos ao pensamento de Waldisa Rússio:
Os programas de visitação aos museus, por falta de maiores recursos dos museus e
das escolas, se fazem da maneira mais desaconselhável possível, reunindo centenas
de crianças diante de um conferencista que lhes fala muito e lhes mostra pouco o
museu que, quase sempre, usa os meninos como o “seu grande público”.
Pela falta de uma tradição de apego verdadeiro às coisas do espírito e da inteligência
(à qual se somam as deficiências das duas instituições envolvidas, ambas devasadas,
Museu e Escola), qualquer relacionamento entre o Museu e a Criança que se baseie
apenas num esquema “Museu-Escola” dificilmente poderá ter bons resultados. E, no
entanto, poderia transformar-se num trabalho fecundo, se os educadores e os
profissionais de museus procurassem realmente darem-se as mãos, em benefício de
sua clientela infantil e de si próprios, pois que esse treinamento seria, também para
eles, uma nova experiência nos níveis profissional e humano. (RÚSSIO apud
BRUNO, 2009, p. 100)
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Dentre os benefícios disponibilizados para os estudantes que visitavam a Casa: transporte para o
deslocamento escola-museu, lanches, livros paradidáticos e materiais para atividades plásticas.
Quantitativo atualizado de estudantes na rede municipal de ensino público de Salvador: 432 escolas constituídas
por 18.632 estudantes de Educação Infantil; 81.471 de Ensino Fundamental 1 e 26.830 de Ensino Fundamental
2 (Fonte: http://sistemas.educacao.salvador.ba.gov.br/relatorios. Acesso em 29/09/2021).
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E assim o museu deve ser um espaço atrativo, motivador, acolhedor. Um espaço em que
a liberdade de expressão realmente exista. Ainda nas reflexões de Rússio:
Quaisquer que fossem o treinamento e a metodologia de ação junto ao público
infantil, duas recomendações fundamentais não poderiam ser esquecidas pelos
organismos museológicos e por seus profissionais: a primeira é a de que a criança
deve ter um espaço seu, próprio, integrado nas demais atividades do museu,
inclusive nas exposições; a segunda é que os programas de visitação não devem
reduzir a criança ao papel de sujeitos passivos, espectadores interessados, mas
espectadores apenas. A criança (como na realidade, o ser humano de qualquer idade)
precisa se exprimir e, mais que isto, se autoexpressar, e autoexpressão exige
liberdade, não interferência, não dirigismo.
[...] Depois de tantos anos de proibições, de equívocos e de desinformação, é tempo
de os dirigentes e o pessoal de museu passarem a ver na criança o seu público de
hoje e de amanhã, o seu agente polarizador de outros públicos [...] é preciso que os
museus repensem a sua função como efetivamente humanizadora, e, dentro dessa
função, programem seus métodos voltando-se também, e principalmente, para as
crianças. (RÚSSIO apud BRUNO, 2009, p. 101)

Em 2010, a minha filiação na recém fundada REM-BA87 foi de grande valia para o
aprimoramento das atividades educativas no museu, além da maior aproximação do universo
museológico sob o ponto de vista cognitivo. O contato com outros profissionais que atuavam
em instituições museais da Bahia possibilitou o aumento de conhecimentos e muitas trocas de
experiências sobre educação em museus. Esse fato foi fundamental para a constituição
individual e coletiva de futuros projetos de ação pedagógica na Casa do Benin.
Uma nova gestão municipal a partir de 2013 promoveu mudanças administrativas e
designou o desmembramento da antiga SECULT em duas novas pastas: a SMED – Secretaria
Municipal de Educação e a SECULT – Secretaria de Cultura e Turismo88. Nesse momento a
FGM se desvincula da Secretaria Municipal de Educação e passa a ser vinculada à Secretaria
de Cultura e Turismo.
Um impacto funcional ocorreu com as arte-educadoras nessa nova fase governamental:
a administração municipal exigiu o retorno de muitos servidores para suas unidades
profissionais de origem. Assim, eu e Bárbara retornamos para nossas escolas municipais nas
quais éramos lotadas. Mesmo retornando ao ensino de Arte na Escola Municipal de Nova
Sussuarana (minha escola de lotação funcional), intensifiquei minhas articulações para o
almejado retorno ao museu. As conversações continuaram entre a servidora com as gerências
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REM-BA – Rede de Educadores da Bahia, criada em 2010, durante o II Encontro Baiano de Museus,
constitui-se como um coletivo cultural específico de Educação Museal sem fins lucrativos, de caráter não
governamental, suprapartidário e não confessional.
Em 2013 assume o governo municipal de Salvador, Antônio Carlos Magalhães Neto como prefeito e João
Carlos Bacelar como secretário municipal de educação.
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administrativas da SMED e a da FGM. A filiação à REM-BA foi um diferencial positivo que
beneficiou o meu retorno às atividades de educação museal na Casa do Benin. A arteeducadora Bárbara Rosendo infelizmente não retornou ao espaço cultural e permaneceu
atuando em sua escola municipal. Assim, em setembro de 2013, iniciei uma nova fase
profissional na Casa do Benin onde o objetivo maior foi, além da arte-educação, desenvolver
efetivamente uma educação patrimonial que firmasse minha atuação na educação pública na
cidade. Assim, no intuito de ampliar as atividades educativas atendendo especificamente os
estudantes das escolas municipais da rede pública de ensino de Salvador criei em 2014 a ação
A Casa vai à Escola.

5.3 A Casa vai à Escola: um plano de ação patrimonial

A Casa vai à Escola foi um planejamento da ação apresentado à FGM e à SMED no
final do ano 2013. Seu intuito foi efetivar a correlação entre a Educação, Cultura e
Afrodescendência Brasileiras no atendimento aos estudantes das escolas municipais de
Salvador. Este planejamento fundamentou-se na proposta de conscientização de docentes e
discentes para a percepção das riquezas culturais afro-brasileiras. O trabalho pedagógico
tendo como base a arte-educação, propunha sensibilizar, contextualizar e promover nas
pessoas melhores interpretações das manifestações artísticas das Culturas Afro-Brasileira e
Africana. O plano de ação contava com a parceria de educadores culturais que ministravam
atividades artísticas e educativas na Casa do Benin. Eram profissionais que trabalhavam
diretamente com linguagens e temáticas relacionadas ao universo cultural afro-brasileiro.
Estavam relacionados às seguintes áreas: Teatro, Dança, Samba de Roda e Capoeira. Os
profissionais foram coordenados por mim, especialista em Metodologia do Ensino da História
e Cultura Afro-Brasileira, tendo como base os pressupostos teóricos explicitados na Lei
10.639/2003 sobre as temáticas apresentadas em cada momento da ação.
Com a ação, provamos que os museus podem ser extensões das escolas formais. Ao
reconhecer-se além das funções sociais de preservação, pesquisa e comunicação, o museu
reitera o seu comprometimento com a sociedade revelando na sua ação educativa a dinâmica
cultural e a promoção da cidadania dos povos. Compreende-se então o museu como um
espaço que deve ser dinâmico e interativo, com atividades que incentivem a ação e a reflexão
dos indivíduos que o visitam. As atividades museológicas devem ser apoiadas em aspectos
educacionais diversificados, atendendo aos diferentes públicos, contextos e concepções.
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Ao estabelecer-se como uma instituição museal, o Museu Casa do Benin também
reafirma sua função social ao possibilitar ações educativas que têm no Ministério da Educação
e Cultura toda a legitimidade para tal. Segundo o estatuto de Museus, determinado em 2009,
pelo IPHAN/MEC:
Do Estudo, da Pesquisa e da Ação Educativa
Art. 29. Os museus deverão promover ações educativas, fundamentadas no respeito à
diversidade cultural e na participação comunitária, contribuindo para ampliar o acesso da
sociedade às manifestações culturais e ao patrimônio material e imaterial da Nação.
Da Difusão Cultural e Do Acesso aos Museus
Art. 31. As ações de comunicação constituem formas de se fazer conhecer os bens
culturais incorporados ou depositados no museu, de forma a propiciar o acesso público.
E também destaca-se o parecer da Política Nacional de Museus, emitido em 2007, que
descreve:
“De um modo e de outro fica patente a dimensão de humanidade dos museus: eles não
são apenas casas que conservam e preservam vestígios e sobejos do passado: também são
fontes de sonho e de criatividade e pontes que nos conectam com o futuro - um futuro que
muitas vezes desperta no passado”.
“Os museus brasileiros estão em movimento. Por isso interessa compreendê-los em sua
dinâmica social e interessa compreender o que se pode fazer com eles, apesar deles, contra
eles e a partir deles no âmbito de uma política pública de cultura”.
Assim as propostas educativas nos museus tendem a somar as construções
socioculturais que consolidam o aprimoramento da nossa sociedade e então constituem
ferramentas valiosas para melhor fruição e desenvolvimento da cidadania cultural dos seres
humanos. Ressalva-se o objetivo do IBRAM de 2009:
“[...] promover a valorização, a preservação e a fruição do patrimônio cultural
brasileiro, considerado como um dos dispositivos de inclusão social e cidadania, por meio do
desenvolvimento e da revitalização das instituições museológicas existentes e pelo fomento à
criação de novos processos de produção e institucionalização de memórias constitutivas da
diversidade social, étnica e cultural do país”.
Por fim, conclui-se que as ações pedagógicas a serem executadas na Casa do Benin têm
validação oficial do Ministério da Educação e Cultura. Cabe então ao poder público municipal
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a promoção das mesmas o mais satisfatoriamente possível.
Os objetivos gerais da ação foram:
– Apreender características gerais sobre o continente africano sob os aspectos
histórico, cultural e artístico.
– Reconhecer e valorizar as Culturas Africanas como importante influência estética na
formação da Arte e da Cultura Brasileira.
– Desenvolver atividades arte-educativas correlacionando o acervo da Casa com
propostas que instiguem elementos estéticos, históricos e culturais relacionados à
valorização da afro-brasilidade dos indivíduos.
– Apreciar a Arte como atividade enriquecedora, construtiva e transmissora de valores
culturais através das suas diversas linguagens.
E os objetivos específicos:
– Realizar leituras de obras de arte de vários artistas para melhor entendimento das
discussões e dos assuntos trabalhados.
– Coordenar atividades criativas utilizando técnicas diversificadas através das
linguagens artísticas tais como, desenho, pintura, modelagem, dança, teatro, etc.
– Oportunizar a professores questionamentos reflexivos acerca da metodologia de
incentivo à temática da História e da Cultura Afro-brasileira para a solidificação de
currículos escolares que valorizem a identidade étnico-cultural dos alunos afrobrasileiros.
– Dinamizar a contemplação e a fruição do acervo da Casa do Benin a partir das
atividades que motivem nos estudantes uma interpretação significativa do mesmo.
As proposições realizadas:
– Visita agendada às escolas participantes da Ação.
– Atividades arte-educativas com estudantes com base em temáticas vinculadas ao
calendário curricular e cultural brasileiro.
– Promoção de debates e reflexões nas questões diversas da Cultura Afro-brasileira.
– Oficinas artísticas em complementação ao estudo teórico sobre a Importância das
Culturas Africanas e Afro-brasileira.
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– Divulgação didática do acervo da Casa para dinamização pedagógica das atividades
realizadas na instituição através de visitações às escolas municipais da cidade de
Salvador.
Alguns dos recursos materiais utilizados:
– Material para atividades em Arte-educação: livros paradidáticos, gravuras e
reproduções de obras de Arte, livros diversos, textos, vídeos, filmes, CDs, materiais
específicos para as oficinas (berimbaus, tambores, agogôs, pandeiros, vestimentas e
adereços, etc).
Procedimentos
– Aulas expositivas.
– Exibição de vídeos e filmes.
– Rodas de leitura.
– Contagem de estórias.
– Oficinas de linguagens artísticas com educadores parceiros.
Todas as atividades eram realizadas no turno vespertino, em datas agendadas
conjuntamente com os gestores e coordenadores pedagógicos das escolas participantes.
O deslocamento dos participantes até à escola contemplada era promovido pela
Fundação Gregório de Mattos. Os materiais necessários às atividades eram proporcionados
em comum acordo entre os educadores e as gestoras das escolas89.
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Durante os cinco anos de realização da ação foram contempladas 53 escolas discriminadas cronologicamente
a seguir: Escola Municipal de Nova Sussuarana – Março/2014; Escola Municipal João Fernandes da Cunha –
Abril/2014; Escola Municipal Santo Antônio das Malvinas – Junho/2014; Escola Municipal de Paripe –
Julho/2014; Escola Municipal Pirajá da Silva – Agosto/2014; Escola Municipal 15 de Outubro –
Agosto/2014; Escola Municipal do Engenho Velho da Federação – Setembro/2014; Escola Municipal Prof.
Milton Santos – Setembro/2014; Escola Municipal Adilson de Sousa Gallo – Outubro/2014; Escola
Municipal Eloyna Barradas – Outubro/2014; Escola Municipal Permínio Leite – Novembro/2014; Escola
Municipal Jesus de Nazaré – Março/2015; Escola Municipal Prof. Ricardo Pereira – Abril/2015; Escola
Municipal Luis Anselmo – Maio/2015; Escola Municipal Prof. Maria José de Paula Moreira – Julho/2015;
Escola Municipal Malê De Balê – Julho/2015; Escola Municipal Vila Vicentina – Agosto/2015; Escola
Municipal N. Sra. De Fátima – Agosto/2015; Escola Municipal Dois de Junho – Setembro/2015; Escola
Municipal Prof. Antonio Carvalho Guedes – Outubro/2015; Centro Municipal de Educação Infantil Abdias
do Nascimento – Outubro/2015; Escola Municipal N. Sra. Das Candeias – Novembro/2015; Escola
Municipal Prof. Anfrísia Santiago – Março/2016; Escola Municipal Deputado Gersino Coelho – Abril/2016;
Escola Municipal Prof. Irene Costa – Maio/2016; Centro Municipal de Educação Infantil Yêda Barradas
Carneiro – Junho/2016; Escola Municipal Dona Isabel Brandão Vilela – Junho/2016; Escola Municipal São
Miguel – Julho/2016; Escola Municipal Hilberto Silva – Julho/2016; Escola Municipal Arx Tourinho –
Julho/2016; Escola Municipal Madre Helena – Agosto/2016; Escola Municipal Prof. Suzana Imbassahy –
Agosto/2016; Escola Municipal Aristides Novis – Setembro/2016; Escola Municipal General Labatut –
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5.4 Educação no museu e na escola

A Casa vai à Escola foi uma ação realizada entre 2014 e 2018. Reforço a expressão ação
educativa ao invés de denominar projeto pois creio que um projeto tem começo, meio e fim.
Ao contrário, este trabalho arte-educativo pressupunha ser uma ação contínua, a longo prazo e
com renovações permanentes. Sua fundamentação escrita foi apresentada à FGM em
dezembro de 2013 com a proposta de efetivar-se na programação do museu em 2014. A
iniciativa teve sua relevância por fazer o caminho inverso às escolas municipais já que a ida
dos estudantes aos museus lamentavelmente era algo difícil. Assim, A Casa vai à Escola
aplicou uma metodologia de apoio à inclusão dos estudos das temáticas africanas e afrobrasileiras em instituições escolares de maneira cognitiva e ao mesmo tempo lúdica,
configurando-se como uma ação patrimonial a partir das abordagens sobre a nossa
relacionalidade com o país Benin. Imagens do acervo do museu assim como toda iconografia
que trouxesse ao debate educativo a nossa afrodescendência foram amplamente utilizadas
durante os cinco anos da ação.
Após a aprovação da proposta pela FGM, os parceiros culturais que realizavam
atividades na Casa do Benin foram convidados a integrar-se à ação. Todos e todas aceitaram
gentilmente mediante parceria solidária. Haviam três projetos em andamento no museu: aula
de Dança Afro com Slleyk, ex-coreógrafo do Bloco Olodum, e sua equipe de professoras;
aula de Capoeira com o Grupo Gangara e oficinas de Samba de Roda promovida por músicos
integrantes da ASSEBA (Associação de Sambadeiros e Sambadeiras do Estado da Bahia)90.
Esses parceiros pioneiros participaram durante todo o ano de 2014. Nos anos posteriores,
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Agosto/2016; Escola Municipal Cônsul Schindler – Outubro/2016; Escola Municipal Hospitalar e Domiciliar
Irmã Dulce (Unidade Hospital Aristides Maltez) – Outubro/2016; Escola Municipal Prof. Antonio Pithon
Pinto – Outubro/2016; Escola Municipal Alto de Coutos – Novembro/2016; Escola Municipal Eugênia Anna
dos Santos – Novembro/2016; Escola Municipal Hospitalar e Domiciliar Irmã Dulce (Unidade Hospital São
Rafael) – Novembro/2016; Escola Municipal Ilha de Maré – Novembro/2016; Escola Municipal Jaqueira do
Carneiro – Dezembro/2016; Escola Municipal do Calabetão – Março/2017; Escola Municipal Amélia
Rodrigues – Junho/2017; Escola Municipal Alfredo Amorim – Julho/2017; Escola Municipal Dr. Orlando
Imbassahy – Agosto/2017; Escola Municipal Alan Kardec – Agosto/2017; Escola Municipal Prof. Cláudio
Veiga – Setembro/2017; Escola Municipal Helena Magalhães – Setembro/2017; Escola Municipal Fazenda
Coutos – Setembro/2017; Escola Municipal Teodoro Sampaio – Novembro/2017; Escola Municipal Dr.
Otaviano Pimenta – Novembro/2017 e Escola Municipal Novo Horizonte – Junho/2018.
Estes profissionais na época realizavam projetos culturais nos espaços da Casa do Benin em dias e horários
diferenciados atendendo ao público em geral.
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outros parceiros e parceiras agregaram novas contribuições à ação e sem dúvida a
enriqueceram diversificadamente91.
A Casa vai à Escola foi uma ação que teve como objetivo proporcionar aos estudantes
uma vivência prática de temática afro-brasileira embasada em reflexões teóricas a respeito
dessa própria vivência. Cada edição ocorria da seguinte maneira: primeiramente eu ministrava
a explanação teórica numa sala de aula da escola participante (geralmente por 1h de duração)
e depois a oficina cultural era realizada em outro espaço mais amplo pois caracterizava-se
como o momento da ludicidade sobre o assunto que havia sido trabalhado cognitivamente. As
escolas eram indicadas por coordenadoras ou gerentes pedagógicas da SMED ou
simplesmente escolhidas pela arte-educadora.
A preparação da edição iniciava-se com uma visita técnica à escola determinada. Nesta
visita, a conversação com coordenadores ou gestores escolares era de suma importância para
o firmamento de detalhes sobre a ação, tais como temáticas, metodologias pedagógicas,
recursos audiovisuais, classes a serem atendidas, problemáticas ocasionadas por questões
étnicas (como por exemplo preconceitos religiosos, baixa autoestima, discriminações racistas
sofridas, etc). A partir dessas informações realizava-se a preparação da edição e a escolha do
parceiro que participaria da atividade (de acordo com as possibilidades deles) e então a data
da atividade era agendada com a escola e com a equipe da FGM responsável pela
disponibilidade do transporte para o deslocamento da equipe no dia da ação.
É importante sinalizar que as edições eram planejadas atendendo as especificidades das
escolas sobre os recursos disponibilizados e principalmente pelas correlações temáticas junto
ao calendário cultural afro-brasileiro. Assim, os slides eram preparados de acordo com os
assuntos que seriam debatidos na explanação teórica e consequentemente a oficina cultural
mantinha a mesma abordagem cultural.
Nos cinco anos da ação A Casa vai à Escola nas escolas de Salvador ocorreram
concomitantemente as atividades de mediação cultural aos visitantes do museu. Assim, a
valorização do acervo permaneceu ativa. A ação possibilitou a frequência nas unidades
escolares e a certeza do quão é salutar para os estudantes o contato com as riquezas
patrimoniais que temos em nossa cultura soteropolitana. Através da iconografia, da
musicalidade, das informações históricas e geográficas sobre o Benin e Salvador que foram
91

Nos cinco anos de realização foram 53 escolas contempladas com a ação, sendo duas edições em classes
hospitalares sediadas em hospitais da cidade. Vide fotografias de algumas edições nos apêndices deste
trabalho.
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levadas aos públicos escolares, pôde-se realizar muitas abordagens sobre a relevância do
Museu Casa do Benin e isso gerou a curiosidade em muitos estudantes (e professoras) para
conhecerem o museu presencialmente. Esta premissa remete à necessidade de existirem
políticas culturais efetivamente direcionadas para o desenvolvimento da sociedade infantojuvenil que constituirá o público adulto do futuro. Os museus podem e devem atentar-se para
isso como já sinalizava o pensamento esperançoso de Waldisa Rússio (1979):
É tempo de pensar em algo permanente e flexível, dotado de uma política cultural e
um programa de trabalho. Com profissionais bem formados e atualizados,
conscientes e éticos. Num ambiente apto ao diálogo entre a Criança e o Objeto, de
modo a aumentar-lhe e aguçar-lhe a percepção, enriquecer-lhe a memória, estimularlhe a capacidade de indagar sem temor para fazer de cada descoberta um exercício
de liberdade. A dignidade da vida humana pode se refazer a partir da reconstrução
da sua trajetória, estimulante da consciência crítica que elege os seus valores e se
torna, assim, apta a modificar o mundo.
Modestamente, o museu pode ser um dos espaços onde essa consciência histórica
frutifique e onde principie essa mudança. Quando as crianças brasileiras
frequentarem os museus deste país, estaremos certos de que serão capazes de
construir um mundo mais digno e mais feliz do que aquele que lhe entregamos. E de
que elas próprias serão seres mais humanizados e melhores que nós. (RUSSIO apud
BRUNO, 2009, p. 101–102)

Perceber as possibilidades de exploração de um acervo é instigante. Necessita-se levar a
sociedade à compreensão de que os museus são instituições onde produz-se conhecimento
para futuro. Torna-se fundamental desconstruir o paradigma de que museus só comportam a
memória do passado. É preciso despertar nas pessoas a percepção de que museu tem na sua
essência a realidade natural e cultural e que podem auxiliar os seres humanos a adquirirem
outras maneiras de desvendar o universo do qual fazem parte.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho dissertativo advém de uma trajetória profissional realizada na rede
municipal de ensino público de Salvador iniciada no ano 2000 na qual firmam-se a Arte e a
Educação ideologicamente articuladas na promoção do auto-conhecimento discente acerca de
sua positiva afirmação identitária. A abordagem arte-educativa sobre o patrimônio cultural
afro-baiano apresenta-se como ferramenta permanente para a realização de projetos e ações
pedagógicas que possam corroborar no desenvolvimento cognitivo, afetivo e atitudinal da
sociedade soteropolitana. Pressupõe-se a eficiência pedagógica das ações educativas
realizadas tanto nas unidades escolares quanto nos espaços museais da cidade que tenham
como base a valorização das expressões artísticas e culturais afro-brasileiras. Com sua
relacionalidade entre as culturas beninense e soteropolitana, a Casa do Benin é sugerida aqui
nesta dissertação como um espaço propulsor para o firmamento e a continuidade de políticas
culturais e educacionais interligadas ideologicamnete em questões étnico-identitárias.
A filiação à Rede de Educadores em Museus da Bahia me oferta a constante atualização
de informações sobre os debates relacionados a Educação em Museus. O convívio com
profissionais diretamente atuantes na Museologia e no Patrimônio Cultural me favorece a
aquisição e a reconstrução de saberes que agregam positivamente às atividades arteeducativas que realizo na Casa do Benin. Acredito que a Educação Patrimonial pode
possibilitar a ampliação de conteúdos da escolarização formal pois a cultura material e o
patrimônio servem de instrumentos para novas construções e ressignificações de
conhecimentos que por vezes se mostram engessados na narração de nossas Histórias. É
necessário a renovação de didáticas e metodologias. É imprescindível a atualização e a
utilização de novas ferramentas pedagógicas. É fundamental inter-relacionar escolarização e
fruição cultural. Preparamos os discentes para o futuro mas é necessário aproximá-los do
passado para que isso os ajudem na conscientização do presente.
Creio na integralidade entre Museologia e Educação com base nas premissas freireanas
de educação como prática de liberdade. A arte-educação pode entremear elementos
informacionais e afetivos e assim possibilitar uma educação baseada em valores humanos e
não apenas em concepções cognitivas. A sociedade soteropolitana urge em minimizar as
problemáticas que violentam a sua população afrodescendente. Não há dúvidas sobre a
riqueza cultural de origem africana que estrutura a nossa educação moral priorizando a
coletividade e a ancestralidade. Temos muito trabalho pedagógico para realizar visto que
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muitas das contribuições africanas e afro-brasileiras foram deturpadas no processo
civilizatório brasileiro. Educar para ressignificar é preciso. Educar para transformar é vital. Os
educandos soteropolitanos podem ser sujeitos de histórias positivas. Mas, torna-se
imprescindível conhecer verdadeiramente a sua história. Torna-se necessário motivar a
construção cidadã de cada capítulo da própria história. Há um elo a ser revisitado nos
educandos: a essencialidade e a criticidade. Saber sobre suas origens, desconstruir paradigmas
e preconceitos, conhecer e preservar patrimônios e interrelacionar afeição e cognição.
Em setembro de 2017, no Espaço Cultural da Barroquinha – Salvador, participei de uma
mesa-redonda cujo tema foi “O lúdico na Educação Patrimonial” (Projeto Patrimônio é- ciclo de
debates sobre patrimônio cultural realizado pela FGM). Fiz uma descrição sobre a relevância da
ludicidade na ação A Casa vai à Escola. Na ocasião, citei os desafios em motivar nos estudantes
da educação básica algumas reflexões sobre a valorização de nosso patrimônio cultural
brasileiro de origens africanas. Infelizmente as crianças brasileiras convivem com as mais
variadas vivências sociais que muitas vezes lhes engendram negatividades relacionadas a
questões identitárias. Diante desse fato, abordar ludicamente os elementos culturais
relacionados à afrodescendência torna-se uma maneira estratégica de amenizar as toxicidades
sociais. Mas, absolutamente, enfatizo que ludicidade não é superficialidade. Podemos debater
temáticas sociais buscando uma maneira lúdica para nos aproximar dos educandos e assim
assegurarmos sua atenção e participação em soluções de problemáticas existentes.
A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Salvador atualmente administra
espaços culturais expositivos diferenciados em seus acervos e contextos museográficos.
Temos o Espaço Carybé das Artes, que apresenta em recursos multimídia uma amostragem de
obras diversas do artista argentino que viveu e morreu em Salvador em 1997; o Espaço Pierre
Verger da Fotografia Baiana exibe audiovisuais sobre obras de vários fotógrafos e fotógrafas,
além de Verger que viveu e morreu em Salvador em 1996; a Casa do Rio Vermelho, um
museu-casa onde viveram o escritor baiano Jorge Amado e sua esposa, também escritora,
Zélia Gattai; a Casa do Carnaval, um museu que apresenta de forma lúdica e interativa a
história do carnaval de Salvador e a recém inaugurada Cidade da Música da Bahia, um espaço
que apresenta a história da música em Salvador desde a sua fundação até os dias de hoje. A
maioria destes espaços está localizada em áreas turísticas da cidade e em comum possuem
vastos recursos tecnológicos que possibilitam a interatividade e o fascínio visual que atraem a
atenção dos visitantes. Atualmente encontram-se avançadas obras de restauração arquitetônica
em dois casarões na cidade para a fundação de dois espaços culturais projetados pela
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Secretaria de Cultura e Turismo de Salvador: o Arquivo Histórico Municipal e a Casa da
História de Salvador (previstos para inauguração em 2022).
Dentro das proposições de inovação museográfica aqui apresentadas para o Museu Casa
do Benin, a inserção de recursos audiovisuais seria muito benéfica para auxiliar na interação dos
visitantes com o acervo. Da mesma maneira que a administração municipal utiliza estes meios
para a interatividade pública nos espaços que enaltecem as obras de Carybé e Pierre Verger, na
Casa do Benin poderia-se evidenciar as biografias de Lina Bo Bardi e do próprio Verger, visto
que ele foi um dos idealizadores do referido espaço de memória. Ambas personalidades
carecem de informações biográficas no espaço que fundaram a partir de suas competências.
Acredito que as iniciativas administrativas municipais deveriam igualizar materialmente os
recursos mantenedores das instituições para a boa fruição pública de suas atividades culturais e
museológicas. Os recursos materiais para o enriquecimento das atividades na Casa do Benin
perpassam pelas determinações da FGM que, mesmo vinculada à SECULT, possui
especificidades administrativas no gerenciamento de seus equipamentos culturais.
Além de maiores investimentos materiais para o seu aperfeiçoamento museográfico, o
Museu Casa do Benin substancialmente elevaria a sua musealidade formativa se a gestão do
espaço firmasse parcerias com instituições que dialogam com construções étnico-raciais tais
como o CEPAIA e o CEAO92 que filiadas à universidades públicas possuem grande
respeitabilidade nas suas ingerências sócio-educativas na população de Salvador. Além de
instituições de cunho acadêmico, o diálogo com outros espaços museológicos com acervos
africanos e afro-brasileiros poderia agregar boas construções ideológicas e operacionais.
A parceria com outras instituições culturais sugere a aquisição de novas premissas
museológicas visto que elementos museológicos se renovam e se adequam às dinâmicas
socioculturais. É importante salientar que a Casa do Benin desde a sua fundação permanece
estritamente sob a gerência municipal de Salvador em sua manutenção administrativa e
cultural. Assim, somente as diretrizes políticas da prefeitura têm ingerência no espaço museal.
Ainda no âmbito municipal, acredito que a Fundação Gregório de Matos poderia ampliar
articulações operacionais para o enriquecimento da musealidade do museu, principalmente
integralizando políticas públicas com a SMED – Secretaria Municipal de Educação e a
SEMUR – Secretaria Municipal de Reparação.

92

CEPAIA – Centro de Estudos dos Povos Afro-Índio Americanos – órgão da Universidade do Estado da
Bahia. CEAO – Centro de Estudos Afro Orientais – órgão suplementar da Faculdade de Filosofia e Ciências
Humanas da Universidade Federal da Bahia.
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Além da integração das secretarias do governo municipal soteropolitano, uma outra
proposta para o aprimoramento das atividades na Casa do Benin seria o estreitamento das
relações entre a prefeitura de Salvador e o governo beninense. Seria formidável a retomada da
proposta ideológica entre a Casa do Benin no Brasil e a Casa do Brasil no Benin porém creio
que isso demandaria articulações mais complexas sob o ponto de vista financeiro e
diplomático que não tenho como mensurar e opinar a respeito. Mas, como arte-educadora,
acredito que certamente poderíamos reativar a parceria Benin-Bahia através da comunicação
direta com representações culturais beninenses. A contemporânea acessibilidade digital
facilitaria essa comunicabilidade principalmente no intuito de trocas de saberes africanos e
afro-brasileiros e promoveria uma permanente atualização informativa sobre a cultura do
Benin. Com informações culturais atualizadas, a ligação entre as cidades irmãs Salvador e
Cotonou estaria em constante diálogo operacional e esse processo enriqueceria novas
abordagens sobre a historicidade beninense e soteropolitana a partir de vertentes educacionais.
Havendo possibilidades de articulações materiais nessa retomada de parceria, a aquisição de
novas peças artísticas beninenses seria muito interessante para uma renovação expográfica do
acervo da Casa do Benin.
Por fim, este trabalho consolida uma proposta de firmamento entre a cultura e a
educação para colaborar na melhoria da sociedade soteropolitana. Não podemos permitir que
a cultura material de origem africana seja vista sob o aspecto exótico ou folclórico. É preciso
elucidar a importância da produção cultural africana e afro-brasileira na nossa construção
civilizatória material e imaterialmente. Temos a infinitude de uma sociedade que precisa
diariamente se autoconhecer para realizar com dignidade o enfrentamento de mazelas
históricas que ainda nos detém. Possuímos uma imensurável gama de possibilidades de
articular ações educativas, culturais e reparatórias em diversos âmbitos sociais e
governamentais. Faz-se necessário sensibilizar as categorias administrativas para que ações
como A Casa vai à Escola sejam ampliadas e efetivamente incorporadas nos processos
formativos da população discente. Precisamos motivar as pessoas a usufruírem do seu
patrimônio cultural para que se desconstrua a ideia de que somente os turistas devem se
apropriar do mesmo. Cultura é para a formação cidadã e não apenas para exposição turística.
Nessa premissa creio que a Museologia pode ser parceira permanente da Educação na
operacionalidade de ações que permeiem nossas africanidades simbólicas e cognitivas. Que a
Ancestralidade Maior conduza nossos sonhos e os transforme em metas.
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Edição com a participação do cantor Tonho Matéria e da fotógrafa Rita Negradita.

141

Participação de Nelson Rufino na Escola Municipal Prof. Anfrísia Santiago.
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Participação de Lazzo Matumbi na Escola Municipal Amélia Rodrigues.
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Aula com a classe hospitalar no Hospital Aristides Maltez.
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A Casa do Benin foi o tema carnavalesco/2016 do afoxé Templo dos Orixás situado em Dom Avelar e então uma
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Com Aline Guimarães, pedagoga e gestora da Casa do Benin em 2017.
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