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RESUMO
Este trabalho oferece um panorama da questão dos textos de parede nos museus – aqui
denominados textos expográficos –, indicando diferentes abordagens em relação à sua forma e
conteúdo, apresentando soluções textuais possíveis e reafirmando a importância da diversidade
de narrativas para a cultura e o desenvolvimento social. A pesquisa, do tipo exploratória, tem
como objetivo compreender os aspectos políticos, poéticos e éticos dos textos expográficos, por
meio de revisão bibliográfica associada ao tema e estudo de caso do Museu da Maré. Para tanto,
foram realizadas visitas ao museu, onde foram fotografados e analisados os textos da exposição
de longa duração “Os 12 Tempos da Maré”. Também foram conduzidas entrevistas com a
equipe do museu, a fim de conhecer o processo de criação do espaço, a concepção da exposição
e a redação de seus textos.

Palavras-chave: Museologia. Museu da Maré. Texto de exposição.

PEREIRA, Tatiana Aragão. The political, poetical and ethical dimensions of expographic texts:
the Museu da Maré’s case. 180 pp. ill. 2020. Master’s Dissertation – Programa de Pósgraduação em Museologia, Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal
da Bahia, Salvador, 2020.

ABSTRACT
This work offers an overview of the issue of wall texts in museums - here called expographic
texts - indicating different approaches in relation to their form and content, presenting possible
textual solutions and reaffirming the importance of the diversity of narratives for culture and
social development. The research, of the exploratory type, aims to understand the political,
poetical and ethical aspects of expographic texts, through bibliographic review associated with
the theme and case study of the Museu da Maré. To this end, visits were made to the museum,
where the texts of the long-term exhibition “Os 12 Tempos da Maré” were photographed and
analyzed. Interviews were also conducted with the museum staff to learn about the process of
creating the space, the design of the exhibition and the writing of its texts.

Key-words: Museology. Museu da Maré. Exhibition text.
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1 INTRODUÇÃO
Torna-te quem és!
Friedrich Nietzsche (1997, p. 266)

Os livros infantis e o faz-de-conta
A palavra escrita sempre esteve presente em minha vida, desde criança. Filha de pais
separados, morava na casa de minha avó materna, no Méier. Eu e meus primos éramos cuidados
por ela e uma de minhas tias – que, por sinal, não tinha filhos – para que minha mãe pudesse
estudar e trabalhar. Nos finais de semana, meu pai vinha me buscar e eu, impreterivelmente,
acabava na casa de minha avó paterna, no bairro de Jacarepaguá. Era uma casa enorme, aos
meus olhos de criança, com uma área externa cheia de flores e frutas: mangueiras,
jabuticabeiras, flores-camarão, amores-agarradinhos, tumbérgias azuis e muitas outras. Havia,
também, um cachorrinho preto, cujo nome, Sidarta, fora escolhido pela minha avó. Parecia
haver uma aura de mistério no lugar: o jardim encantado, com alamedas e caramanchões, me
transportava para outro tempo. O interior da casa também me fascinava: havia pinturas,
bordados e esculturas por toda parte, além de lembranças de viagens para outros países.
Lembro-me, particularmente, de uma placa de madeira para xilogravura que mostrava uma
mulher com um olho só, além de uma cabeça de pedra no jardim: misto de atração e repulsa.
A casa era um espaço propício para exercitar a imaginação e a fantasia, onde eu criava
histórias e personagens. Ao redor da piscina, havia cadeiras e uma mesa branca, de ferro, onde
minha avó pedia para que eu subisse e falasse de improviso. Ela transcrevia minhas criações
para cadernos, onde ela mesma escrevia suas crônicas. De nome Ambrosina, mais conhecida
com Zina – ou “aniz” ao contrário, como ela dizia – minha avó saiu de Muriaé, aos dezenove
anos, para tentar a vida como costureira no Rio de Janeiro. Estudou até a quarta série primária
e adorava tudo ligado às artes, principalmente a leitura: seu escritor favorito era Oscar Wilde.
Dizia ter sido amiga de Cora Coralina, mas desconfio que se trate de um desejo grande,
mesclado a uma verdade pessoal, inventada. Contava muitas histórias para mim, retiradas de
livros infantis com os quais ela me presenteava e tantas outras inventadas por sua própria
imaginação. Através dela, conheci – pessoalmente – uma de minhas autoras favoritas da
infância, a fada-bruxa Sylvia Orthof. Sua prosa e poesia são acessíveis, estimulam a imaginação
e a fantasia, subvertem normas e contestam padrões, fazem rir e sorrir, carnavalizando a vida.
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Outros mundos, outras maneiras de conceber a vida
Estudei em uma escola de metodologia Montessori durante a primeira infância e aquele
período moldou meu caráter. Bem jovem, viajei à Inglaterra para visitar a irmã de meu pai,
recém-casada com um britânico. Aos oito anos de idade, comecei a estudar inglês: entrar em
contato com outra língua, de sonoridade diferente da minha, descobrir novos modos de ser e de
viver, aprender a me comunicar com o “outro”, diverso de mim – tudo foi fonte de enorme
curiosidade. Já mais velha, trabalhei informalmente com tradução, em que a escolha da palavra
em português que mais se adequasse ao original me instigava. Como um jogo de quebra-cabeça,
captar o sentido e a intenção do que estava escrito na língua estrangeira era crucial para que o
encaixe fosse o mais perfeito possível. Ainda assim, nunca esqueci o antigo adágio italiano que
diz: “Traduttore, traditore!”, ou seja: “Tradutor, traidor!”. A expressão é forte e eu não iria tão
longe a ponto de dizer que o trabalho de tradução corrompe a obra do autor. É claro que a
tradução nunca será uma cópia da obra na língua do leitor; trata-se de uma interpretação, a mais
aproximada possível, do sentido contido na obra primeira, que tem por base o conhecimento da
cultura e do idioma em que o texto foi escrito, bem como do universo do autor.
Digressiono; voltando ao aprendizado de línguas: comecei com inglês, depois parti para
o francês, espanhol, italiano e, mais recentemente, o alemão. Com o passar dos anos, visitei, na
medida em que pude, países no exterior, na busca de conhecer novas culturas, colocando-me
na condição de estrangeira. Voltava muitas vezes à casa de minha tia Zaira, que trabalhava
como arte-educadora em Birmingham. Nessas visitas, ela aproveitava a oportunidade para me
apresentar a vários movimentos artísticos, técnicas e personagens da história da arte: Dada, os
surrealistas, Frida Kahlo, Escher, Georgia O'Keeffe, dentre outros. Já mais velha, passei uma
temporada por lá, onde estudei, inglês, teatro, cerâmica e violão.

Interpretação no palco e fora dele
Graças a uma apresentação no colégio onde interpretei Carmen Miranda, aos treze anos
de idade, comecei a fazer aulas de teatro. Apaixonei-me por aquele ambiente de liberdade e
criação. Escrevi alguns textos teatrais na época, para um grupo amador do qual fazia parte. Fui
uma das finalistas do concurso de redação Jovem Embaixador e ganhei uma bolsa de estudos
em meu colégio. Mais tarde, decidi fazer faculdade de Direção Teatral e, posteriormente, o
curso de atores na Casa de Artes de Laranjeiras. Um de meus primeiros estágios, curiosamente,
foi no Museu da Vida, na Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), onde se apresentavam os
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espetáculos Lição de Botânica e Mistério do Barbeiro. O público era constituído,
frequentemente, de alunos e/ou moradores da Maré, que se localiza nas proximidades da
Fundação.
O que me seduziu nas artes cênicas era o potencial de transformar a realidade pela
sensibilização do espectador; como no título do livro de haicais de Luiz Fernando Sarmento: O
que me toca fica. As peças de teatro que eu estudava traziam reflexões importantes sobre a vida
e sobre o ser humano, que eu esperava transmitir ao público por meio da emoção e do
pensamento. Além disso, encantava-me o desafio de colocar-me no lugar do outro, ao dar corpo
e vida a ideias no papel. O ator tem a possibilidade de exercitar a empatia e a compaixão através
de seu ofício, pois seu material de estudo é a alma humana. Apesar de todas as minhas
aspirações, deixei o teatro. Encontrei lugares íntimos para exercitar a interpretação: a leitura de
oráculos, como tarot e runas – através de sua simbologia, crio sentidos e teço narrativas.

Patrimônio em cena
Ao buscar uma nova graduação e um novo caminho, o curso de Museologia pareceu-me
uma escolha acertada. Mal sabia eu que aquele percurso iria mudar a minha visão de mundo
profundamente. Durante a universidade, os temas que mais me interessavam eram: Museologia
e Comunicação, Museologia e Educação e Museologia e Arte. Um de meus primeiros estágios
foi na Casa Museu Eva Klabin, onde trabalhei como mediadora, recebendo o público e
apresentando as obras da fundação, que, por sinal, não possuem qualquer tipo de texto. Essa
ausência, aliás, foi um desejo da colecionadora e essa condição fez-me refletir bastante sobre a
função dos textos em museus, o papel dos educadores e mediadores, as interferências
curatoriais, dentre outras questões.
Posteriormente, na universidade, ao participar da montagem da exposição curricular,
fiquei responsável, dentre outras coisas, pela elaboração do texto junto a outros colegas. Passei
a me interessar cada vez mais pelo assunto, o que resultou em meu trabalho de conclusão de
curso, intitulado Linguagem dos textos expográficos: um discurso em construção sob
orientação do Prof. Dr. Mario de Souza Chagas. Na monografia, investiguei a recepção dos
visitantes às exposições e textos do Museu do Amanhã e Museu Histórico Nacional.
Posteriormente, participei de cursos, oficinas e congressos que abordaram a temática. Em 2017,
passei para o Mestrado em Museologia da Universidade Federal da Bahia. Buscava outras
formas de ver o patrimônio e tinha o desejo de me afastar do eixo Rio-São Paulo. Hoje,
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instigam-me as temáticas da curadoria e da crítica. Tenho escrito no blog “entre_meio” como
exercício e ferramenta de contato profissional.

As idas e vidas da maré
Em 2013, ainda na graduação, cursei a disciplina “Museus e Memória dos Movimentos
Sociais no Brasil”, com o Prof. Dr. Mario Chagas. Durante o semestre, tive a oportunidade de
visitar o Museu de Favela – Pavão, Pavãozinho e Cantagalo (MUF), o Museu do Horto e o
Museu da Maré. O contato com formas diversas de fazer museus e museologia, dissemelhantes
àquelas mais “tradicionais”, às quais estava acostumada, me mostraram empiricamente – pelas
exposições, falas e ações de suas equipes – outras formas de viver, pensar e sentir6.
Posteriormente, tive a oportunidade de conhecer outros museus comunitários e ecomuseus no
Rio de Janeiro: Museu Vivo de São Bento – em Duque de Caxias – e Museu das Remoções –
na Vila Autódromo, Barra da Tijuca.
A Museologia Social7 se apresentou como uma resposta possível às minhas inquietações
relativas às desigualdades percebidas por mim como brasileira e carioca. Enquanto outros
museus pareciam existir em uma espécie de bolha, dissociados de seu entorno, praticando ações
que intervêm no mundo de forma superficial e pouco efetiva – já que seus valores e missões
aparentam ser outros – havia propostas museológicas que transformavam vidas, agindo de
maneira concreta e profunda.
Quando precisei escolher um museu para pesquisar, tendo como eixo seus textos de
exposição, a partir de suas dimensões política, poética e ética, tive dificuldades em encontrar
uma instituição que pudesse me fornecer material abundante para pensar o tema através daquele
viés. A escolha pelo Museu da Maré veio em decorrência de sugestão de meu orientador e a
recomendação não poderia ser mais acertada. O museu revelou-se uma fonte rica de conteúdos
para estudo, a partir da poesia de suas exposições e textos, bem como através da postura ética

Interessa-me, como bem coloca Marijara Souza Queiroz: “a ideia de museologia social, partindo do pressuposto
que esta, ao idealizar elaborações de exposições participativas em comunidades e grupos sociais periféricos e
populares, subverte a ordem dos discursos possibilitando a crítica e o questionamento dos modelos convencionais
de expor.” (QUEIROZ, 2016, p.197)
7
id: “O universo da memória está presente no campo dos museus e da museologia, por isso mesmo Mario Chagas
(2010: 3) defende que “o diferencial não está no reconhecimento do poder da memória, mas sim na colocação
desse poder a serviço do desenvolvimento social” e dos grupos sociais menos favorecidos, de modo a garantir a
estes o direito à memória e, a partir dela, à construção de suas próprias narrativas. Esse pensamento sintetiza as
atuais ideias de museologia social que sustentam os processos e práticas em espaços museais alternativos.”
(QUEIROZ, 2016, p.200)
6
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e política de sua equipe, exteriorizada a partir da instituição. Compreendendo a dimensão
poética como uma espécie de operação alquímica, como aponta Clovis Carvalho Britto:
Se os poetas conseguem realizar uma operação alquímica com suas imagens,
transformando palavras em coisas, podemos dizer que os responsáveis pelas
exposições museológicas transformam as coisas em linguagem, efetuando o
que Mario Chagas (2003) concebeu como uma “narrativa poética das coisas”
ou a linguagem dos objetos, das imagens, das formas e das coisas. Essa
narrativa pode ser traduzida na categoria “imaginação museal”, formulada por
Mario Chagas (2003, 2005).” (BRITTO, 2018, p.21)

O cerne da questão
Textos de parede em exposições sempre despertaram a minha atenção. Quando pergunto
às pessoas que conheço – sejam elas público especializado ou não – sobre a relevância dos
textos em exposições, todos respondem de maneira enfática que eles são importantes.
Entretanto, quando observo a relação do público com esses textos nos museus, percebo que
muitos visitantes não os leem, ou o fazem de forma rápida, mecânica, sem muito
comprometimento. Sempre me questionei o que poderia fazer para torná-los mais atraentes
para o público, para que o ato de os ler se transformasse em algo prazeroso e transformador
(bem como a exposição, de forma geral) e não em uma espécie de obrigação – algo que, se não
fizermos, pode passar uma impressão negativa sobre nós – ou obstáculo a ser desviado. De que
maneira o texto pode multiplicar a experiência da exposição? Podemos entender o texto de
exposição como criação artística? O texto pode emocionar? Há espaço para a imaginação e para
a poesia nos textos de museus?
Na universidade onde me graduei em Museologia, percebi que o assunto foi abordado de
maneira breve quando estávamos fazendo a montagem de nossa exposição curricular. Na
ocasião, o foco do estudo estava voltado para aspectos formais do texto, como tamanho, fonte
empregada, entre outros. A questão relativa ao conteúdo textual e seu discurso subjacente foi
pouco abordada. Mesmo para a realização deste projeto, percebi que o número de publicações
brasileiras sobre o assunto é restrito. É curioso: se os textos são tão “importantes”, como as
pessoas afirmam, por que tão poucos discutem seu papel? Se os textos são tão “dispensáveis”
(visto que muitos sequer os leem) por que eles continuam lá?
A questão é complexa e envolve fatores diversos como a baixa qualidade da educação
escolar básica em nosso país, o reduzido nível de leitura, o fenômeno do analfabetismo
funcional, os hábitos de frequentação de museus dos brasileiros, a realização descontínua de
pesquisas de público, a pouca acessibilidade dos textos, a ausência de recursos, dentre outros
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aspectos. O panorama que se apresenta é desafiador, mas, se quisermos que o os museus sirvam
à sociedade e ao seu desenvolvimento, é preciso atacá-lo frontalmente. Dessa forma, este
trabalho justifica-se pela necessidade de lançar luz sobre o problema do texto de exposição, de
forma a apresentar questões, estratégias e propostas encontradas na instituição selecionada para
que outros museus possam pensar seus textos, identificar o que precisa ser alterado e criar seus
próprios métodos.
No primeiro capítulo deste trabalho, discutimos o texto de parede, aqui compreendido
como texto expográfico8, partindo de dois elementos: aspectos formais e aspectos referentes ao
conteúdo. Para tanto, usaremos como referências principais as autoras Beverly Serrell e Dany
Louise. Ambas são consultoras de textos expográficos, sendo que Serrell se aprofunda nos
aspectos formais do texto – como quantidade de palavras, espaçamento, fonte, tamanho etc. –
enquanto Louise aborda o conteúdo textual – investigando de que forma a escolha de palavras,
a omissão de termos, as repetições de vocábulos refletem a visão de mundo de quem os escreve.
Segundo Marcelo Cunha (2010):
[...] entendemos a exposição museológica como um texto, com uma infinidade
de interfaces que se estabelecem e se relacionam permitindo diversas
“leituras” do seu conteúdo. Leituras que se dão na interação entre o programa
e objetivos institucionais (ideia/proposta original), bem como nos aportes do
visitante que observa e interage com o que vê, elaborando e reelaborando seus
conceitos sobre o tema apresentado. Daí partimos do pressuposto que a
exposição museológica caracteriza-se como um discurso, uma estratégia
informacional em um contexto de comunicação, realizada por instituições e
indivíduos com o objetivo de reforçarem uma ideia, uma proposta conceitual,
um projeto de preservação de referências patrimoniais. Como em um texto, as
exposições são construídas com diversos elementos e sinais distintivos. Há na
sua composição um ritmo, uma gramática, uma sintaxe, que se evidenciam na
articulação de seus elementos. A leitura de uma exposição permite que sejam
percebidas ênfases, proposições, metáforas, e tal leitura não será uniforme,
pois dependerá do grau e nível de interação de cada indivíduo com o tema e
elementos que se apresentam. Expor é revelar, comungar, evidenciar
elementos que se desejam explicitar, e este desejo pode estar relacionado a um
momento histórico, uma descoberta científica, uma produção estética, um
ideal político. Neste sentido, as exposições nos colocam diante de concepções,
de abordagens do mundo, portanto, expor é também propor. Exposições são
traduções de discursos, realizados por meio de imagens, referências espaciais,
interações, dadas não somente pelo que se expõe, mas inclusive, pelo que se
oculta, traduzindo e conectando várias referências, que conjugadas buscam

Segundo André Desvallées: “A expografia é a arte de expor. O termo foi proposto em 1993, para complementar
o termo museografia para designar a colocação em exposição e aquilo que diz respeito a ambientação, assim como
o que está ao seu redor, nas exposições (com exceção das outras atividades museográficas, como a segurança, a
conservação, etc), e que essas últimas se situam em um museu ou em um lugar não museal. Ela visa a pesquisa de
uma linguagem e de uma expressão fiel para traduzir o programa científico de uma exposição”. (DESVALLÉES,
1998, p.221)
8
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dar sentido e apresentar um texto, uma ideia a ser defendida.” (CUNHA, 2010,
p.110)

No segundo capítulo, abordamos o ponto de vista sobre museus de um teórico da
comunicação: Neil Postman, seguido do exemplo prático do The Rijksmuseum com o seu
projeto intitulado: o Ajuste da Terminologia Colonial.
No terceiro capítulo, estudamos o caso do Museu da Maré, através de um pequeno
histórico da região e da criação do museu, uma análise da exposição e de seus textos. Usamos
como fonte o registro fotográfico da exposição, feito por mim, e seus textos, redigidos por
Cláudia Rose Ribeiro da Silva. Foi através dela e dos outros funcionários que pude compreender
a dimensão ética dos textos da exposição, compreendendo ética como:
Em geral, a ética é uma disciplina filosófica que trata da determinação de
valores que irão guiar a conduta humana tanto pública quanto privada. Longe
de ser um simples sinônimo, como se tende a acreditar atualmente, a ética
opõe-se à moral, na medida em que a escolha dos valores não é mais imposta
por uma dada ordem, tratando-se, diferentemente, de uma livre escolha do
sujeito ativo. A distinção é essencial quanto às suas consequências para o
museu, na medida em que ele é uma instituição, isto é, um fenômeno
convencional e sujeito a revisão. A ética, no seio do museu, pode ser definida
como o processo de discussão que visa a determinar os valores e os princípios
de base sobre os quais se apoia o trabalho museal [...] Alguns, muito
tradicionais, como certos museus de Belas Artes, parecem inscrever-se em
uma ordem pré-estabelecida: as coleções aparecem como sagradas e definem
uma conduta modelo por parte de diferentes atores (museólogos e visitantes)
e um espírito cruzado na execução das tarefas. Por outro lado, outros museus,
talvez mais atentos à vida concreta das pessoas, não se consideram como
submetidos a valores absolutos e os reexaminam recorrentemente. Estes
podem ser museus mais voltados para a vida concreta, como os museus de
antropologia, que buscam apreender uma realidade étnica geralmente
flutuante, ou os museus ditos “de sociedade”, para os quais as interrogações e
as escolhas concretas (políticas ou sociais) vêm antes do culto às coleções.
(DESVALLÉS; MAIRESSE, 2013, p.40-41)

Já a questão política foi percebida com ainda maior intensidade durante o período da
pandemia, através das ações que o museu se propôs a realizar em prol da comunidade. Não só
o museu, como também o Ceasm que,
ao desenvolver ações, que possibilitam a ampliação do horizonte cultural e
educacional dos moradores, a instituição busca criar redes sociais que
fortaleçam a luta pela democracia e cobrem uma ação estatal pautada no
respeito pelas comunidades populares e no reconhecimento delas como parte
importante da cidade e da sociedade. (NÓBREGA JÚNIOR, 2007, p. 54).
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Pode-se perceber, também, o posicionamento político através do texto do Colegiado do
Ceasm, em comemoração de seus 23 anos de existência, publicado no Jornal O Cidadão:
Foram anos de muitas lutas, conquistas e desafios e que pretendemos ao longo
dessas próximas semanas contar um pouco dessas memórias para que, de
alguma forma, essas experiências jamais se percam entre nós. Queremos com
isso que os moradores da Maré saibam por meio do seu próprio povo que é
possível combater todo tipo de desigualdade, valorizando a nossa própria
história e a nossa capacidade de resistir; que é possível intervir positivamente
na sociedade da qual fazemos parte, através da nossa organização; e, o mais
importante, que as pessoas que vivem aqui na favela possam compreender
cada vez mais que o “ser favelado” não se resume ao olhar daqueles que
sempre quiseram nos eliminar. Ao contrário, nós somos uma grande força.
Aqueles que resistem. Aqueles que não desistem. Aqueles que constroem em
meio ao nada, e aqueles que vivem com fé, esperança e uma incessante
vontade de mudar. O CEASM, nas suas mais de duas décadas de existência,
buscou exatamente valorizar toda essa potencialidade. Construiu projetos
sociais, investiu na produção de cultura e, principalmente, sempre apostou na
educação como a sua principal bandeira de luta e um dos caminhos essenciais
para se construir uma sociedade mais justa. (Jornal O Cidadão, 01 ago., 2020)
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2 O TEXTO EM MUSEUS
Antes de tudo porque captei o espírito da língua e assim às vezes a forma é que faz o conteúdo.
Clarice Lispector (1984, p. 24)

Em 1925, o arqueólogo britânico Sir Charles Leonard Woolley (1880-1960) realizava
escavações na antiga cidade-estado de Ur9, próximo ao Grande Zigurate10. Ao avançar sobre as
ruínas do palácio do rei Nabonido (555 - 539 a.C.), que governou o Império Neobabilônico no
século VI a.C., Woolley se deparou com um conjunto de artefatos que lhe chamaram a atenção.
Tratava-se de objetos procedentes de distintas regiões e diferentes épocas, compreendendo um
total de 1.500 anos de história, arranjados de forma ordenada e acompanhados de legendas em
três idiomas, incluindo o antigo sumério e o mais recente semítico. Tais objetos incluíam uma
estátua do antigo rei Shulgi (2094 - 1999 a.C.), na qual notavam-se sinais de restauração para
preservar o texto nela contido; a extremidade de uma maça votiva feita em pedra; uma estela
de fronteira da dinastia cassita11; dentre outros itens. Depois de analisar o material encontrado,
Woolley chegou à conclusão de que as peças haviam sido selecionadas, dispostas e identificadas
pela princesa Ennigaldi-Nanna12, filha do monarca.
Segundo o arqueólogo, havia uma espécie de devoção por história por parte dos
governantes neobabilônicos. O reflexo disso é que o rei Nabonido costumava colecionar objetos
antigos, promover escavações à procura de artefatos deixados por outros povos e culturas,
chegando mesmo a executar a restauração do Grande Zigurate de Ur, cuja estrutura se
encontrava em ruínas quando o imperador chegou ao poder (WOOLEY, 1962). Em virtude de
seu interesse por escavações, Nabonido pode ser considerado o primeiro arqueólogo do mundo.
E quanto a Ennigaldi-Nanna? Seria ela a primeira museóloga/curadora?
Ennigaldi-Nanna era sacerdotisa de Sin, divindade identificada com o deus lunar Nana,
cultuado pelos sumérios. Como no Império Neobabilônico havia uma relação intrínseca entre
educação e religião, a princesa também comandava uma escola de escribas para mulheres
pertencentes à elite de Ur. A descoberta do que Wooley julgou ser um “proto-museu”13
9

Hoje a região é conhecida como Dhi Qar. Trata-se de uma província localizada à sudeste do Iraque.
Estrutura constituída de uma série de templos dedicada ao padroeiro de Ur, o deus sumério Nana.
11
Também conhecida como cudurru: documento em pedra usado para demarcar limites e registrar doações de
terra.
12
Nascida no século 6 a.C. Data de morte desconhecida. Também conhecida como Bel-Shalti-Nanna ou BelShalti-Nannar.
13
Tradicionalmente, entende-se que os primeiros museus surgiram no século XVIII; entretanto, é possível
encontrar práticas de colecionismo datando de tempo imemoriais. Woolley compreende a coleção de Ennigaldi10
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associado a Ennigaldi-Nanna não o surpreendeu, ele chegou a sugerir que a coleção tivesse
função educacional – visto que se tratava de peças representativas do patrimônio cultural –,
pois: “As escolas eram comumente organizadas em templos e pelo menos parte dos
ensinamentos eram de tal natureza que seriam apropriadamente ilustrados por antiguidades.”14.
(WOOLEY, 1962, p.17). Centenas de anos mais tarde, o achado histórico não passou
despercebido pela filósofa eslovaca Anna Gregorová. Sua contribuição à provocação
“Museologia: ciência ou apenas trabalho prático do museu15?” feita por Vinos Sofka no
MuWoP/DoTram no.1 traz a seguinte nota:
A princesa Bel-Chalti-Nannar, filha do último rei da Babilônia, Nabonido,
montou, no século VI aC, uma coleção que pode ser considerada o museu mais
antigo do mundo e que foi documentado por um registro de objetos, que é sem
dúvida o mais antigo guia de museu conhecido.16 (GREGOROVÁ, 1980,
p.19)

Posteriormente, no Brasil, a museóloga Waldisa Rússio Camargo Guarnieri afirma:
Quando a princesa Bel Chalti Nannar reuniu e fez documentar, através de um
registro de objetos, uma coleção do palácio do pai, na Caldéia, seis séculos
antes de Cristo, provavelmente não sabia estar procedendo à primeira coleta e
ao primeiro inventário daquilo que foi, talvez, o primeiro museu de que temos
notícia. (GUARNIERI, 1989, p.243).

Assim, se uma compreende o material encontrado nas escavações como guia de museu,
ligado, portanto, à comunicação, a outra o percebe como inventário, ou seja, voltado à
documentação. O arqueólogo, no entanto, tem outro entendimento do conjunto de objetos.

Nanna como um “proto-museu” cuja data de criação remonta a 530 a.C. Outros estudiosos creem se tratar de uma
coleção privada da realeza.
14
Todas as traduções contidas nesta dissertação foram feitas pela autora. No original, em inglês: “Schools were
commonly organised in temples, and some at least of the teaching was of a sort that would be fitly illustrated by
specimens of antiquity”.
15
No original, em francês: “La muséologie: science ou seulement travail pratique du musée?”
16
“La princesse Bel-Chalti-Nannar, fille du dernier roi de Babylone, Nébonide, a réuni, au VI' siècle avant J .-C.,
une collection qu'on peut considérer comme le plus ancien musée au monde, et qui fut documentée par un registre
d'objets, qui est sans doute le plus ancien guide connu de musée.”
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Figura 1 – Ruínas da cidade de Ur, sul do Iraque

Fotógrafo: M.Lubinski
Fonte: Verbete Ennigaldi-Nanna’s museum em Wikipedia (https://en.wikipedia.org/wiki/EnnigaldiNanna%27s_museum#/media/File:Ur-Nassiriyah.jpg) Acesso em: 25 mar 2019

Os textos que acompanhavam as peças foram grafados em tabletes e cilindros de argila,
como relata Wooley em seu livro Escavações em Ur: Um registro de 12 anos de trabalho17.
Para ele, as inscrições no barro podem ser consideradas as primeiras legendas18 museológicas
de que se tem notícia19. Uma delas dizia:
Estas são cópias de tijolos encontrados nas ruínas de Ur, obra de Bur-Suen,
rei de Ur, descobertos pelo Governador de Ur enquanto este procurava a planta
[do templo], que eu observei e descrevi para o deleite daqueles que as veem.20.
(WOOLEY, 1965, p. 358).

Título original: “Excavations at Ur: a record of twelve years' work.”
É interessante conhecer o significado da palavra no dicionário: “Legenda [Do lat. legenda, 'coisas que devem
ser lidas'] [...] 3. Letreiro, rótulo, inscrição, dístico. 4. Texto explicativo que acompanha uma ilustração, uma
gravura, numa reprodução de obra de arte, em um mapa etc. e compreende título, explicações, dísticos etc. [...] 7.
Cin. Letreiro aposto a uma película cinematográfica para apresentação do filme ou com a tradução, não raro
resumida, das falas dos artistas; letreiro.” (LEGENDA. In: FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo
Dicionário da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Editora Nova Fronteira, p. 826, 1975.)
19
Em suas próprias palavras: “[...] na coleção havia esse cilindro de argila, a primeira legenda de museu conhecida,
elaborada uma centena de anos antes e mantida, presumivelmente, junto com os tijolos originais, como registro
das primeiras escavações científicas em Ur.”. Em inglês: “[...] in the collection was this clay drum, the earliest
museum label known, drawn up a hundred years before and kept, presumably together with the original bricks, as
a record of the first scientific excavations at Ur.” (WOOLEY, 1965, p. 238)
20
No original: “These are copies from bricks found in the ruins of Ur, the work of Bur-Sin king of Ur, which while
searching for the ground-plan [of the temple] the Governor of Ur found, and I saw and wrote out for the marvel
of beholders”
17

18
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Considerando a hipótese do arqueólogo, há três aspectos que se pode depreender a
respeito das legendas desse museu ancestral: primeiro, a percepção de que seria desejável inserir
dados suplementares21 aos objetos da coleção – informações estas que não seriam facilmente
obtidas pela mera observação (a menos que se tratasse de um estudioso), como por exemplo, o
fato de que as peças eram cópias e não, originais; segundo ponto: a tradução das legendas em
três idiomas – tal cuidado poderia indicar uma preocupação com a acessibilidade do texto,
revelando que, provavelmente, as peças seriam vistas por pessoas de origens diversas; e, por
fim: o conteúdo do texto de uma legenda que declara que as peças (e as legendas
correspondentes) suscitam prazer estético naquele que as encontra - “[...] cópias de tijolos [...]
que eu observei e descrevi para o deleite daqueles que as veem” – surpreendentemente – ou não
– em conformidade com a última definição de museu elaborada pelo ICOM em 200722.
Figura 2 – Cilindro de argila que acompanhava objetos históricos.

Nele há inscrições em três idiomas (circa 530 a.C.)
Fonte:Verbete Ennigaldi-Nanna’s museum (Museu de Ennigaldi-Nanna) em Wikipedia
(https://en.wikipedia.org/wiki/Ennigaldi-Nanna%27s_museum#/media/File:Belshaltinannar's_museum_label.jpg) Acesso em: 25 mar 2019
Usamos palavra aqui em consonância com um de seus significados proposto pelo dicionário: “Suplementar. [De
suplemento + -ar.] V. t. d 1. Fornecer suplemento para; acrescer alguma coisa a”. (SUPLEMENTAR. In:
FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo Dicionário da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Editora Nova
Fronteira, p. 1339, 1975.). Não compreendemos o suplemento como falta.
22
“O museu é uma instituição permanente sem fins lucrativos, ao serviço da sociedade e do seu desenvolvimento,
aberta ao público, que adquire, conserva, investiga, comunica e expõe o patrimônio material e imaterial da
humanidade e do seu meio envolvente com fins de educação, estudo e deleite.” (ICOM, 2007). Em virtude da
natureza fenomênica dos museus, hoje essa definição é considerada desatualizada; novas definições têm sido
propostas, sem, no entanto, ter se chegado a um veredito até a entrega desta dissertação.
21
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Apesar de a história de Ennigaldi-Nanna ser pouco conhecida por aqueles que estudam
museus e Museologia – possivelmente em razão da quantidade reduzida de informações que se
pôde resgatar através das escavações, ou das controvérsias que envolvem a afirmação de que o
material encontrado é parte de um “proto-museu”, talvez até mesmo em função de uma
interpretação da história dos museus que privilegia um ponto de vista hegemônico23 – seu nome
e seus feitos não foram esquecidos pela artista feminista Judy Chicago (1939). Através da
instalação O Jantar24, de 1979, a artista colocou em evidência a contribuição das mulheres para
a história, não se furtando de incluir a contribuição da princesa neobabilônica.
Atualmente exposto no Centro de Arte Feminista Elizabeth A. Sackler25, o trabalho de
Chicago é constituído de uma mesa de jantar de formato triangular na qual foram inseridos –
do piso às toalhas de mesa – os nomes de 1.037 mulheres. Atravessando um horizonte temporal
que tem início na pré-história e se encerra com o movimento feminista, Chicago escolheu
nomes de mulheres que fazem jus a um ou mais dos seguintes critérios:
Ela realizou uma contribuição valorosa para a sociedade; ela buscou melhorar
a sorte de outras mulheres; sua vida e trabalho iluminaram aspectos
significativos da história das mulheres; ela serviu como modelo para um
futuro mais igualitário.26 (CHICAGO, 2007, p.289).

Junto à instalação, há uma série de textos de parede que tratam dos feitos das mulheres
mencionadas, assim como banners, linhas do tempo, entre outras ferramentas de mediação.

Segundo Marijara Queiroz: “Ao longo de sua trajetória, o museu, como equipamento cultural, obteve o poder
simbólico de consolidar hegemonias através da evidência de personalidades políticas e heróis constituídos pela
nação que pouco ou nada se aproximam [...] de comunidades ou grupos historicamente marginalizados. Mesmo
quando representados nos museus, a história desses grupos quase sempre é construída a partir da visão do outro.
Assim, o desejo de construção de uma identidade local pautado numa narrativa em primeira pessoa é mais do que
legítimo, é necessário, como ação de reparação às desigualdades e injustiças instituídas na estrutura da sociedade.”
(QUEIROZ, 2016, p.203)
24
“The Dinner Party.”
25
Localizado no Brooklyn Museum, em Nova Iorque, EUA.
26
No original: “She had made a worthwhile contribution to society; she had tried to improve the lot of other
women; her life and work had illuminated significant aspects of women's history and she had provided a role
model for a more egalitarian future”.
23
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Figura 3 – The Dinner Party (O Jantar) de Judy Chicago

O nome de Ennigaldi-Nanna está inscrito no piso.
Fonte: Little Shack ( http://thelittleshacks.com/Chicago-Judy-104099/Party-Chicago-Judy/) Acesso em: 25 mar
2019

A despeito da quantidade de tempo que separa as vidas de Ennigaldi-Nanna e Judy
Chicago, percebemos um ponto em comum nas escolhas das duas mulheres: ao colocarem
objetos em exposição – sejam eles históricos ou artísticos – ambas julgaram ser necessária a
inserção de textos junto às peças. Ainda hoje, no século XXI, quando visitamos exposições em
museus de pedra e cal, encontramos, na maioria das vezes, objetos e textos que os referenciam.
Podemos chamar de texto as legendas dos objetos expostos, seus textos de apresentação, as
placas de sinalização, passando por catálogos, brochuras e outros. Dessa forma, é possível
compreender como texto tudo aquilo que estiver relacionado ao escrito e aos signos linguísticos
por nós reconhecidos e decodificados. Há, no entanto, outra acepção de texto que não está ligada
diretamente ao alfabeto ou à palavra escrita: esta diz respeito à capacidade dos seres humanos
de interpretar e dar sentido às coisas. Tal capacidade de leitura não depende da alfabetização
do indivíduo, ela se coloca através das trocas e negociações estabelecidas entre o universo
interior de cada ser humano e os estímulos externos advindos da cultura e da sociedade na qual
este está inserido, somando-se às experiências resultantes desse processo. Nas palavras de Paulo
Freire (1921-1997), "a leitura do mundo precede sempre a leitura da palavra e a leitura desta
implica a continuidade da leitura daquele" (FREIRE, 1989, p.9).
Dessa forma, podemos chamar uma exposição de “texto”, bem como o museu: ambos
podem ser lidos por aquele que o visita sem a necessidade da palavra escrita. Isso posto,
salientamos que nossa perspectiva sobre a leitura é dada através do viés cognitivo-sociológico,
ou seja: “como um processo de compreensão abrangente, cuja dinâmica envolve componentes
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sensoriais, emocionais, intelectuais, fisiológicos, neurológicos, bem como culturais,
econômicos e políticos” (MARTINS, 2005, p.31). Se tudo que há em uma exposição é texto,
podemos, então, nos perguntar a razão pela qual existem textos de parede – como os textos de
apresentação, textos curatoriais e legendas – em exposições museológicas e qual a sua função.
Este trabalho debruça-se apenas sobre os textos de parede de exposição. Seu objetivo é
compreender de que maneira esses textos mediam a relação entre visitante e objeto, sem o
auxílio de ferramentas adicionais como os textos encontrados nos sites dos museus, QR codes,
áudio-guias, ou mesmo as mediações presenciais realizadas por funcionários dessas
instituições. Compreendemos o texto das exposições como um mediador silencioso, pouco
invasivo, dotado de informações suplementares à fruição da exposição, que o visitante pode
acessar (ou não) no momento e da maneira que bem entender. Aqui, o texto não é compreendido
como insubstituível ou como a estrela da exposição; o que se pretende é que ele possa ocupar
seu espaço com maior propriedade, tirando proveito de todas as possibilidades que se podem
abrir através das palavras. Como explica Lúcia Santaella:
Cumpre notar que a ilusória exclusividade da língua, como forma de
linguagem e meio de comunicação privilegiados, é muito intensamente devida
à crença de que as únicas formas de conhecimento, de saber e de interpretação
do mundo são aquelas veiculadas pela língua, na sua manifestação como
linguagem oral ou escrita. O saber analítico, que essa linguagem permite,
conduziu à legitimação consensual e institucional de que esse é o saber de
primeira ordem, em detrimento e relegando para a segunda ordem todos os
outros saberes, mais sensíveis, que as outras linguagens, as não verbais,
possibilitam. (SANTAELLA, 1983, p.12)

Sugerimos que o visitante lance mão de textos mais aprofundados, engenhocas
eletrônicas, comentários feitos pelos profissionais do museu, em um segundo momento, quando
o visitante já se apropriou dos conteúdos da exposição, dando-lhes significado, através de sua
experiência pessoal e intransferível. Para fazer uma analogia à situação que descrevemos,
podemos compreender a experiência de visita a uma exposição museológica como a ida ao
cinema para ver um filme inédito. Se ouvimos spoilers ou lemos críticas, podemos ser
influenciados pelo ponto de vista de outros espectadores e nosso primeiro contato com a
película já não será o mesmo. Vamos tender a compreender esta ou aquela cena pelo viés do
que nos foi antecipado por terceiros. Além disso, em uma sala de cinema, assistimos ao filme
– supostamente – em silêncio, para que não nos dispersemos e possamos absorver o máximo
de informações disponíveis, refletindo e negociando os sentidos daquilo que nos é apresentado
na tela. Podemos ler as críticas do filme depois de o termos assistido: dessa forma, podemos
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relacionar a informação especializada à nossa interpretação da obra cinematográfica. Nada se
compara, no entanto, ao impacto da primeira impressão que temos sobre uma obra – mesmo
que essa primeira impressão se modifique posteriormente. Em torno desse assunto, comenta o
artista Ai Weiwei:
Não importa o que o artista possa pensar, tem de ser examinado pelo
espectador, o público. Quando passam diante dele, as pessoas se sentem
forçadas a desacelerar. A peça lhes dá algo interessante para olhar, algum
sentido lhes vem à mente. É uma experiência que nunca se apaga; ainda que
milhões de estímulos passem por nossos olhos todos os dias, certas coisas que
vemos não podem ser apagadas. Por quê? O que aconteceu naquele momento
que se cravou em nossa memória? (WEIWEI, 2019, p.91)

Sabemos que existem museus dos mais variados tipos em virtude do acervo que contém:
museus de arte, museus de ciência, museus de história e tantos quanto a imaginação humana
seja capaz de criar. A escolha do acervo dessas instituições está, inevitavelmente, atrelada ao
valor atribuído a peças cujas características podem ser definidas por fatores das mais variadas
ordens: raridade, relevância, representatividade, dentre outros. Tais valores são atribuídos
através da pesquisa científica que elege e legitima o que é passível de ser exposto ao visitante,
bem como as motivações políticas e jogos de poder que estão no cerne da criação de cada
museu. Não podemos esquecer que museus são, em grande parte, instituições mantidas pelo
Estado e, justamente por esse motivo, têm seus discursos inexoravelmente vinculados ao
programa estatal. Dessa forma, temos que, graças a seu acervo, cada museu possui em seus
quadros de funcionários profissionais oriundos dos mais diversos campos científicos:
historiadores da arte, antropólogos, biólogos, historiadores e assim por diante.
Como dito anteriormente, a escolha de peças que irão configurar o acervo de determinado
museu está condicionada ao discurso científico que as reconhece e legitima. Tal discurso baseiase em publicações científicas, fruto de observações, experimentos e pesquisas, submetidas ao
método científico e à análise positiva de pares. Dessa forma, cada peça de museu possui em seu
rastro muitas publicações científicas que justificam seu status museal. Seria, no entanto, esse
tipo de texto o mais adequado para acompanhar as exposições museológicas? Tendo em
consideração que a maior parte dos visitantes de museus é constituída de não especialistas, é
compreensível que nos indaguemos a respeito do tipo de texto mais apropriado para exposições.
Imaginemos uma exposição de objetos científicos utilizados em laboratório por cientistas
de ponta, cujo objeto de pesquisa, práticas e objetivos são completamente desconhecidos da
maioria da população. Os objetos dispostos na sala de exposição não contêm nenhum texto que
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favoreça a interpretação que o público fará daquelas peças. O visitante observa aqueles aparatos
e tenta descobrir sua função, a maneira como aqueles instrumentos eram utilizados e a sua
finalidade. Além de examinar cada uma das peças, ele procura estabelecer relações entre elas e
busca até mesmo encontrar nelas um viés estético – com pouco sucesso. Mudemos um pouco o
quadro: agora há textos naquele ambiente expositivo. A curadoria da exposição foi realizada
por um dos eminentes cientistas que pesquisam aquele assunto tão distante do público não
especializado. Foi também esse mesmo cientista que redigiu os textos da exposição, sem que,
no entanto, ele tivesse tido uma formação que contemplasse a museologia ou o patrimônio.
Nosso intrépido visitante lê as legendas, para, pensa, relê e desiste. Tomando como base esse
exercício de imaginação, perguntamo-nos qual seria o papel dos textos em uma exposição.
A função do texto museológico nas exposições é a de acompanhar as obras apresentadas,
de forma a fornecer informações que contribuam para a sua fruição. Por mais que possamos ler
as exposições sem o auxílio de texto algum, a sua inclusão tem o potencial de dar a ver aspectos
que antes poderiam passar despercebidos aos olhos do visitante. Jean Galard (1937) coloca a
questão da seguinte maneira:
[...] o acompanhamento verbal mais comumente esperado em obras visuais é
aquele que dá informações, seja para identificação dos personagens
representados, ou sobre a ação em curso, ou para a compreensão da
simbologia, historicamente estabelecida, dos gestos, objetos, lugares etc.
(GALARD, 2017, p.19)

Os textos podem esclarecer a intenção da curadoria de exposição, bem como acrescentar
informações que não estariam disponíveis pelo simples ato de ver e comparar as peças expostas.
Tendo em vista que os objetos museológicos foram selecionados em virtude de um conjunto de
valores que dizem respeito ao universo científico, não se deve esperar do visitante não
especializado o conhecimento do jargão inerente a esse universo.
O papel do texto de exposição é, sobretudo, mostrar aquilo que não pode ser visto.
Propomos, aqui, que os textos dos museus dialoguem com a dimensão poética das coisas,
fornecendo ao visitante não apenas informações científicas, mas também meios pelos quais
acessar a imaginação, os sentidos e as emoções. Novamente Galard nos elucida a questão:
Fornecer as informações necessárias para o deciframento, por assim dizer,
literal, e para a primeira compreensão de uma obra; explicar o que os
espectadores poderiam ver, mas talvez não tenham discernido. [...] Pode-se ir
mais longe e sugerir "leituras" possíveis. A arte da interpretação não deve ser
jamais confundida, aqui, com a pretensão de revelar a verdade da obra. É por
isso que consideraremos, neste caso, que a mediação é resultado de uma arte
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que propõe sentido, e não de um conhecimento que devemos compartilhar e
disseminar. (GALARD, 2017, p.21)

O aprendizado também se dá por outras vias que não correspondem exatamente ao
percurso da ciência. Como explica Lucia Santaella, esse aprendizado se dá não apenas através
da língua escrita ou falada:
[...] nosso estar-no-mundo, como indivíduos sociais que somos, é mediado por
uma rede intrincada e plural de linguagem, isto é, que nos comunicamos
também através da leitura e/ou produção de formas, volumes, massas,
interações de forças, movimentos; que somos leitores e/ou produtores de
dimensões e direções de linhas, traços, cores... Enfim, também nos
comunicamos e nos orientamos através de imagens, gráficos, sinais, setas,
números, luzes... Através de objetos, sons musicais, gestos, expressões, cheiro
e tato, através do olhar, do sentir e do apalpar. (SANTAELLA, 1983, p.11)

Se compreendermos a exposição como uma obra aberta, resultante da seleção e
agrupamento de um conjunto de objetos através de um viés interpretativo, podemos entender o
texto que as acompanha como uma maneira de explicitar esse discurso, desvelando as
motivações e intenções subjacentes a ele. Dessa forma, temos que o texto de exposições atua
como um mediador entre a peça e o visitante, pontuando informações indispensáveis,
levantando questões, instigando a curiosidade, despertando a imaginação e a sensibilidade do
leitor. Segundo a definição apresentada na obra Conceitos-chave de Museologia tem-se que
mediação:
[...] desempenha um papel fundamental no projeto de compreensão de si em
cada visitante – compreensão que o museu facilita. Com efeito, pela mediação
dá-se o encontro com as obras produzidas por outros humanos, o que permite
que se atinja uma subjetividade tal que promova autoconhecimento e a
compreensão da própria aventura humana que cada um vive. Tal abordagem
faz do museu detentor de testemunhos e signos da humanidade, um dos
lugares por excelência dessa mediação inevitável que, ao oferecer um contato
com o mundo das obras da cultura, conduz cada um pelo caminho de uma
maior
compreensão
de
si
e
da
realidade
por
inteiro.
(DESVALLÉES; MAIRESSE, 2013, p.54)

Frequentemente, deparamo-nos com textos que pouco acrescentam à peça em exposição.
São, por exemplo, textos que apresentam informações que não possuem relação significativa
com o que está exposto, ou com aquele que lê. Também há textos que repetem obviedades,
fornecendo informações que estão apresentadas claramente na peça exposta. Outras vezes,
encontramos textos muito longos, com excesso de dados, que se adaptariam melhor a um
catálogo e não ao espaço da exposição. De maneira intencional ou não, os textos refletem a
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visão de mundo e as ideologias daquele que os escreve: isso pode implicar em apagamentos,
silenciamentos, preconceitos, hierarquização e imposições. Não podemos deixar de mencionar
os textos herméticos, escritos em linguagem rebuscada e inacessível, que têm como públicoalvo os pares daquele que os escreveu. É preciso levar em conta que, ao ler o texto de uma
exposição, o visitante estará de pé, junto a outras pessoas, sob uma iluminação que pode não
ser a mais adequada e suscetível a estímulos de todo gênero. Daí, depreende-se que, para que
um texto de exposição seja lido, é preciso que seu conteúdo se adapte ao tempo, espaço, objetos
e ao público da exposição.
O público é, justamente, o elemento-chave da questão do texto. Quando falamos da
história da moderna teoria literária, podemos dividi-la em três momentos: o primeiro momento
apresenta uma preocupação com o autor dos textos; em uma segunda instância, o foco dirigese ao texto em si; na terceira fase, os holofotes voltam-se para o leitor. Ao considerarmos o
texto de museu, há que se ter a mesma preocupação. É preciso conhecer o público dos museus
a que o texto se dirige para poder descobrir, dentre outras informações, quais são suas
expectativas sobre o museu e as exposições, quais são seus conhecimentos acerca dos temas
abordados – além de suas inquietações, dúvidas e alvos de curiosidade – sua maneira de
aprender e assim por diante. Deve-se deixar de lado uma postura hierárquica, na qual o museu
– na figura de seus funcionários – é o sagrado detentor do conhecimento e o visitante, um
receptáculo absolutamente vazio. Para tanto, é preciso realizar pesquisas e enquetes antes,
durante e depois da exposição, de forma a estudar e observar de que maneira se dá a recepção
dos textos pelos visitantes. Sobretudo, é preciso responder à pergunta honesta que ronda a
cabeça de cada indivíduo que visita um museu: “Mas o que isso tem a ver comigo?”.
Nos perguntamos, então, como poderemos escrever bons textos para uma exposição. O
primeiro passo é saber que não há manual que dê conta desta empreitada. Cada caso é único,
assim como cada exposição, museu e público. É possível encontrar informações que nos
esclarecerão a respeito da melhor fonte a ser utilizada, que tipo de cor usar no texto, qual
espaçamento é mais indicado e demais questões técnicas. No entanto, não há receita para
escrever textos para museus. O que podemos encontrar são indicações que nos poderão auxiliar
nessa tarefa.
A maneira como a linguagem é utilizada em textos em museus reflete – de maneira
consciente ou não – a visão de mundo daquele que os escreveu, bem como a política da
instituição na qual o autor está inserido. Tudo – desde a escolha das palavras que foram
utilizadas, o destaque dado a esse ou aquele aspecto da narrativa, até o que foi deixado de fora
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– é reflexo desse posicionamento. Claro está que exposições comunicam também de maneira
não verbal: o uso da luz para ressaltar esse ou aquele objeto, a escolha de posicionamento das
peças, a maneira como o percurso da exposição é sugerido ao visitante, o uso de certas cores
nas paredes – todos esses recursos são escolhas nada aleatórias, cujo significado adjacente é
lido pelo visitante. Em minha experiência, percebo que, muitas vezes, o texto é deixado de lado
em relação aos outros aspectos, sendo muitas vezes o que item que fica pronto na véspera da
exposição. Há pouca discussão – se houver alguma – sobre o texto com outros setores que
integram o museu (o setor educativo, cujo contato é realizado diretamente com o público, é
raramente ouvido). Textos são colocados em exposições de longa duração e lá permanecem
sem sofrer possíveis adequações necessárias. Há textos incompreensíveis e herméticos,
comunicando-se apenas com “iniciados”. Outros, fazem o visitante se sentir incapaz e seu tom
antipático e frio afugenta o público.
Continuamos a escrever textos de parede mesmo quando, em virtude dos avanços
tecnológicos no campo digital – a disseminação de informação é feita instantaneamente e à
baixo custo. Quais seriam, então, hoje, os fatores que poderiam sustentar – e por que não dizer
também enaltecer – a escolha persistente por textos nas exposições?

2.1 NOTAS SOBRE FORMA E CONTEÚDO: BEVERLY SERRELL E DANY
LOUISE

Bons textos expográficos são o resultado de exposições que têm um projeto organizado e
coeso, cujo tema, história ou objetivo comunicacional está colocado de maneira clara. Tais
textos dão o “tom” da exposição e limitam o conteúdo a ser abordado. Boas ideias para
exposições têm de ser precisas, ter foco e devem estar apoiadas nas mensagens que se deseja
passar. Os visitantes devem ser capazes de compreender o assunto tratado, identificando de que
maneira ele se insere no contexto da exposição e de que forma ele é significativo e útil para sua
própria vida. As exposições devem proporcionar aos visitantes mais do que puro divertimento:
este não deveria ser o único critério para avaliar o sucesso de uma mostra.
Textos são necessários para interpretar o que está sendo observado; eles servem para
explicar, guiar, informar, questionar e provocar o visitante. A consultora e avaliadora de textos
de exposições Beverly Serrell faz uma proposição instigante: seria interessante pensar os textos
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de exposição como conversas ou histórias? Tal proposição faz sentido, pois há pontos em
comum entre interpretação, narrativas, contação de histórias e textos para exposições. A
natureza da contação de histórias em exposições museológicas e as técnicas para fazê-lo bem
fazem parte de um contexto mais amplo de questões que envolvem educação, comunicação e
humanismo. Serrell cita Postman, dizendo que o teórico da comunicação acredita que um dos
motivos pelos quais a educação tradicional na sociedade contemporânea não é eficaz reside na
carência de histórias que nos deem propósito e significado. Postman acredita que nós
precisamos de histórias que falem de nossas origens, que indiquem nosso futuro e nos deem
uma impressão de sentido e continuidade. (SERRELL, 1996 p.15)
Palavras impressas funcionam como um elemento verbal e visual para quem as lê e uma
boa interpretação é capaz de ajudar o leitor a criar imagens mentais, usar sua imaginação e
refletir. Mas o que é interpretação? Interpretação é muito mais que apresentar informações e
encorajar a participação dos visitantes. Textos de exposição que interpretam os conceitos e
informações subjacentes a ele são produto de exposições que interpretam seu discurso.
Exposições e textos desse gênero contam histórias, contrastam pontos de vista e buscam
transformar a atitude dos visitantes. Exposições que interpretam seu discurso e sua mensagem
podem ser encontradas nos museus onde os visitantes se engajam com o assunto da exposição,
alcançando os objetivos comunicacionais propostos pelos curadores.
De acordo com Serrell, é importante ter em mente que não há uma terminologia universal
para identificar os textos encontrados nas exposições museológicas. Alguns profissionais de
museus nomeiam esses textos de acordo com a função que eles desempenham – como título,
texto de introdução etc. – o local onde estão inseridos – texto de parede, texto de painel etc. –
ou até mesmo criam um jargão próprio para designar esses textos. Qualquer que seja o nome
que lhes seja dado, textos de exposição devem ser pensados como um sistema integrado, que
compreende desde o título das exposições até seus textos mais complexos.
Os tipos mais importantes de textos e legendas encontrados em exposições são o título, o
texto de introdução, legendas para grupos de objetos e legendas acompanhadas de
objetos/imagens. Essas legendas organizam a informação e explicam as escolhas curatoriais
que se traduziram na exposição montada. Apesar de essas legendas apresentarem as
informações de maneira linear e hierárquica, nem sempre elas serão lidas pelo visitante na
ordem em que foram concebidas. Dessa forma, é preciso lembrar que os textos devem possuir
integridade interna, organização e design. A escolha de tamanho, tipo, cor, design gráfico,
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conteúdo e localização darão “pistas” ao visitante a respeito do conteúdo das legendas. Assim
sendo, segundo Serrell (1996):
· Títulos identificam o nome da exposição. Os melhores títulos de exposição vão gerar
interesse e curiosidade fornecendo informação suficiente para que, através deles, o
visitante possa decidir se quer ou não conhecer a exposição;
· Textos de introdução tão o tom e organizam as informações que serão apresentadas na
exposição;
· Legendas para grupos de objetos explicam o motivo pelo qual essas peças foram
colocadas lado a lado.
· Legendas acompanhadas de objetos/imagens apresentam o material retratado.
Todos os tipos de legenda devem ter textos breves. Títulos geralmente têm menos de 10
palavras. Textos de introdução devem ter entre 20 e 300 palavras, no máximo. Legendas para
grupo de objetos devem ter entre 20 e 150 palavras, assim como as legendas que acompanham
objetos/imagens.
Legendas e textos não interpretativos incluem legendas de identificação, placas com os
nomes de doadores, placas de sinalização, painéis que listam os créditos da exposição, entre
outros. Eles apresentam informações resumidas sobre determinada matéria como: nome, data,
material, nome científico etc.
Tipos diferentes de legendas devem ser escolhidos, tendo em mente que tipo de exposição
se deseja montar, o que se deseja comunicar, o tamanho da exposição, orçamento, dentre outros
fatores. No entanto, é preciso ter consciência de que exposições com excesso de legendas, com
uma multiplicidade de formatos, podem fazer com que as informações apresentadas pareçam
desorganizadas e atravancadas, fornecendo ao público um “mapa” confuso, cheio de “pistas
falsas”. A ideia central da exposição, a forma com que as histórias são contadas e os tipos de
legendas devem levar em consideração os interesses, desejos e motivações dos visitantes, sem
perder de vista seu público-alvo e nível de conhecimento.
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No livro Manual de assuntos de interpretação - uma revisão do jargão de arte27, de Dany
Louise, há dois depoimentos de visitantes de museus no Reino Unido. Clare Donegan, de
Yorkshire, entrevistada na Manchester Art Gallery28, diz:
Quando entro em uma sala de exposição, costumo primeiro dar uma volta,
gosto de sentir o trabalho como um todo, uma unidade. Depois de passar
algum tempo no espaço, decido ler ou não os cartões de interpretação. Leio os
cartões se me sinto perdida, ou não entendo o contexto, ou mesmo o
pensamento por trás do trabalho. Se for esse o caso, geralmente os cartões são
importantes. No entanto, muitas vezes eu compreendo razoavelmente o que
estou vendo e quero explorar aquilo sozinha.29 (LOUISE, 2015, p.6)

Já Lindsey Walker, de Derbyshire, em visita ao Harris Museum & Art Gallery, em
Preston, afirma:
Eu sempre leio as legendas. Eu já vi muitos quadros, então, se for um quadro
e parecer algo que eu vou entender sem ajuda, vou olhar primeiro e ver de que
época eu acho que é e do se trata. Então eu leio a legenda para ver se eu estava
certa. Mas se é algo que parece difícil, eu talvez leia a legenda primeiro para
me dar algumas dicas30. (LOUISE, 2015, p.6)

Aqui, temos dois museus com diferentes acervos. O primeiro traz coleções de belas artes,
artesanato, design e vestimentas. Já o segundo apresenta belas artes, artes decorativas, história,
numismática, arqueologia, têxteis, vestimentas e fotografia. Apesar de o trecho da fala das
entrevistadas não abordar diretamente as coleções daqueles museus, é certo que a experiência
que elas acabaram de viver influencia seus depoimentos. Há pouca informação sobre as
entrevistadas: temos seus nomes, local de residência e uma fotografia 3x4 de cada uma. São
brancas, aparentam meia-idade pelas imagens, mas não sabemos muito a respeito de sua
formação, classe social ou profissão. Podemos, no entanto, depreender algumas informações
através do relato de suas experiências. A primeira delas é que o modo de vivenciar a visita a

“The Interpretation Matters Handbook - Artspeak revisited” – ainda sem tradução em português. O título faz
um jogo com a palavra “matter”, que como substantivo pode significar assunto e como verbo significa importarse. Desta forma, tem-se um manual que trata da importância da interpretação.
28
O termo “gallery” diz respeito também ao elemento arquitetônico que consiste num longo corredor ladeado por
paredes ou fileiras de colunas. Não se trata, obrigatoriamente, de uma galeria de arte onde obras estão à venda.
Desta forma, a palavra é usada, em muitos casos, para tratar de museus.
29
“When I enter a gallery, I tend to do a initial whip about, I like to get a feel for the work as a whole, a unit. After
spending some time with the piece I then make a choice to read or not to read the interpretation cards. I read the
cards if I feel lost, or don’t understand the context or even the thinking behind the work. If this is the case then
usually the cards are important. However quite often I know roughly what I’m looking at and want to explore it
further myself.”
30
“I do always read the labels. I’ve seen quite a lot of pictures, so if it’s a picture and it looks like something I’m
going to understand without help, I’ll look first and see what era I think it’s from and what I think it’s about. Then
I read the label to see If I was right. But if it’s something that’s looks hard I might read the label first to give me
some clue.”
27
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uma exposição varia. Ou seja: não se pode esperar um comportamento determinado do público,
portanto, deve-se apresentar abordagens diferenciadas para a comunicação com os visitantes.
Donegan prefere caminhar pelo espaço e ter uma visão do todo – a partir daí, decide se
lerá ou não os cartões com os textos31, de acordo com sua compreensão (ou falta de) daquilo
que está exposto, ou sua habilidade (ou ausência de) para reconhecer o caminho proposto pelo
artista ou pela curadoria. Se ela precisar do cartão, ela o julgará importante. Ou seja, ler o texto
não é um ato mecânico, nem compulsório: trata-se de uma decisão para essa visitante. Por outro
lado, percebe-se que, para ela, os textos servem para suprir uma ausência/deficiência. Ela não
as percebe como algo a ser experimentado como as obras da exposição. A visitante afirma que,
em geral, sabe para o que está olhando e prefere explorar a exposição por si mesma. Essa
afirmação dá a entender que, para a visitante, os cartões servem para aqueles para os quais falta
estudo ou hábito de frequentar museus e que os textos não têm nada a oferecer para ela.
Na segunda entrevista, Walker afirma ler sempre as legendas. Novamente, a questão do
conhecimento acumulado pelo hábito de ver arte surge atrelada à leitura: nesse caso, a visitante
observa a obra, percebe o que pode dela absorver (ou não) e depois lê a legenda para ver se
“acertou” os dados nela apresentados. Isto é, a legenda está associada apenas a dados
específicos – autor, título, data, técnica, dimensões – e a dinâmica entre objeto, texto, visitante
resume-se a contabilização de erros e acertos. Outra vez, não há nenhuma menção a novas
perspectivas que o texto potencialmente poderia gerar ou seu possível papel suplementar. Podese, também, inferir por esse depoimento que o lugar do museu como repositório da “verdade”
única e imutável ainda segue vivo. Ela diz, ainda, que, se estiver observando algo que lhe pareça
difícil, vai ler as legendas em busca de dicas e ainda se refere ao texto como algo que a “ajuda”.
Visto que o texto não é indispensável em nenhuma exposição – pode-se realizar uma mostra
sem texto algum – havendo texto, que ele possa beneficiar os visitantes, instigando o
pensamento, propondo a reflexão, fornecendo pequenas peças para que cada visitante dê forma
a seu próprio quebra-cabeças.
Na palestra Interpretation Matters32, Dany Louise selecionou uma série de perguntas que
precisam ser respondidas de forma a criar um texto de qualidade.
1) O que é importante neste trabalho, instalação, exposição, evento?

31

A primeira entrevistada refere-se aos textos como cartões de interpretação e a segunda como legendas. É possível
que os textos referidos por Donegam estejam em cartões ou fichas à disposição do visitante, diferente dos textos
de parede que são mais “explícitos”.
32
Apresentada em outubro de 2016 no Museu Calouste Gulbenkian, Lisboa.
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Priorize os três primeiros aspectos em sua primeira “camada” de interpretação. Não
assuma que as pessoas terão interesse ou conhecimento sobre determinado assunto.
Torne as coisas interessantes.
2) O que o visitante precisa saber especificamente sobre a peça exposta? Esta é a pergunta:
“e daí, o que eu tenho com isso?”
Tente antecipar as três perguntas mais prováveis e comuns a respeito da obra. É
possível tornar o assunto relevante para o mundo de hoje?
3) O que o visitante não precisa saber?
Estabeleça prioridades. Não tente dizer tudo. Edite tudo que pareça irrelevante.
Intelectualmente, o visitante quer que uma legenda engrandeça sua experiência com
um trabalho específico. Não estão exatamente interessados em uma palestra sobre
história da arte.
Emocionalmente, visitantes querem ser envolvidos, informados e surpreendidos.
4) Será que um visitante iria desejar conhecer a exposição depois de ler o texto?
Se sim, o que atrai você? O aspecto atraente foi enfatizado o suficiente? Você contou
uma “boa história”?
Se não, por que não? Foi a maneira como os elementos foram descritos? A história é
boa o suficiente?
Teste seu texto com outra pessoa, se possível com alguém que não é profissional da
área. Qual a opinião deles?
5) Será que usei alguma palavra que requer conhecimento específico para ser
compreendida?
Se existir uma palavra mais simples, use-a. Em caso negativo, explique a palavra em
linguagem acessível. Não é necessário “nivelar por baixo”, mas é necessário explicar
o que não está claro.
6) Será que eu fiz uso de frases longas, cheias de informação excessiva? Há parágrafos
suficientes?
Frases curtas funcionam muito mais fácil. Limite-se a uma ideia por frase. Você pode
incluir ressalvas e explicações. Você pode dizer, por exemplo, que o assunto é
complexo e envolve a política e os costumes sociais de determinado período. Ou que
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o trabalho lida com as expectativas sociais do período, ao passo que critica essas
mesmas características.
Na frase seguinte, você explica o que a obra está criticando. Depois, você explica o
porquê da crítica. Você pode deixar claro a maneira como a crítica é feita.
Você pode expandir o assunto em outra fase ou fazer conexões com outras obras.
Não se trata de simplificar ou “nivelar por baixo”, mas sim de clareza.
7) Eu disse o que queria dizer no menor número de palavras possível?
Sempre faça a edição do que escreveu.
Use a língua de maneira precisa e evite textos retóricos, de humor duvidoso e confusos.

45

3 O PAPEL DOS MUSEUS SOB O PONTO DE NEIL POSTMAN

Neil Postman, um dos mais importantes teóricos da comunicação dos Estados Unidos,
disse, certa vez, em uma em uma conferência do ICOM: “A meus olhos, um museu, qualquer
que seja ele, responde a uma questão fundamental. O que é a condição humana?”. Para Postman,
museus contam a história da humanidade, cada um deles revelando-a sob seu ponto de vista e
seus valores, contribuindo, com sua multiplicidade, para completar o retrato da raça humana. O
teórico diz ainda: “Eu diria que os museus dizem a verdade, mas alguns a revelam melhor que
os outros. E a importância da verdade depende do tempo e do local em que ela é revelada”. O
que Postman quer evidenciar é que as histórias contadas em museus são construção, artifício,
de caráter transitório, fruto de escolhas e embates. Não se trata de algo como a “verdade
universal”, um conceito inatingível, mas de uma verdade possível dentre outras, resultado de
disputas.
Postman, no entanto, admite que certas histórias contadas por museus transitam pelo
território do óbvio e das verdades estabelecidas. Por tratar-se de instituições de caráter político,
têm o potencial de contar histórias que iluminam os homens, tanto quanto podem contribuir
para sua permanência na obscuridade. Para o teórico, os museus deveriam nos mostrar o
passado, como fomos, para que possamos descartar tudo que não nos é mais necessário em face
da contemporaneidade. Segundo Postman, os museus deveriam apontar caminhos, oferecendo
novas formas possíveis de se viver, em contraponto com o que é divulgado na publicidade ou
na tevê, ou mesmo nas falas dos políticos. Seu ideal de museu seria capaz de liberar a sociedade
da tirania de uma visão redundante e convencional – também chamada de a “tirania do
presente”. Seria, de certa forma, um museu de contracultura. O teórico admite, no entanto, que
um museu que se aventure por esse caminho poderia causar desconforto às pessoas, pois,
segundo ele, os indivíduos têm necessidades de pontos de apoio, sob ponto de vista moral e
cívico. No entanto, para Postman, “a maior educação é a que vai de encontro ao próprio
indivíduo, isto é, nós aprendemos por contrastes e comparações e não por redundâncias e
afirmações.” Ou seja, um museu que cumpre, de fato, seu papel deve mostrar a história
pregressa da humanidade, apontando alternativas e soluções para os problemas atuais, mesmo
que, para tanto, nos seja oferecido um espelho que reflete imagens desagradáveis. Por fim,
Postman conclui:
Eu diria somente que um museu deve dialogar com a sociedade. E que isto
não se faça de maneira intempestiva. Um bom museu manterá sempre sua
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atenção voltada para os problemas mais difíceis, mais penosos de serem
examinados. É por isto que aqueles que se esforçam para mantê-los vivos e
atuantes devem prosseguir em sua tarefa, sem esperar aprovação ou
apreciação – mas com a convicção de que seu trabalho é necessário. E, como
eu comecei este discurso por uma observação de Bernard Shaw, eu o
concluiria utilizando uma de suas frases mais líricas e profundas. À pergunta:
“Qual a finalidade do teatro? ” – ele dá uma resposta que nos indica justamente
a razão pela qual os museus são necessários [...] Eis o que diz ele: “é um
esclarecedor de consciência social, um historiador do futuro, uma defesa
contra o obscurantismo e o desespero, e um templo de elevação do homem.
(POSTMAN, 2005, p. 6)

3.1 O AJUSTE DA TERMINOLOGIA COLONIAL REALIZADO PELO THE RIJKSMUSEUM

Em dezembro de 2015, Martine Gosselink, diretora do Departamento de História do
Rijksmuseum, em Amsterdam, deu início a um projeto controverso e arrojado intitulado Ajuste
da Terminologia Colonial33. Através desse projeto, está sendo realizada a análise crítica da
terminologia utilizada em títulos, legendas e descrições das obras do museu, de forma a verificar
se os termos empregados na época da aquisição das peças correspondem à maneira com que
utilizamos a língua na contemporaneidade, ou se o vocabulário utilizado é datado. Segundo o
site da instituição, o Rijksmuseum entende a linguagem como coisa viva, que se altera e muda
ao sabor do espírito do tempo; dessa forma, utilizar uma terminologia ultrapassada, com
palavras que refletem uma perspectiva eurocêntrica da história, que podem soar ofensivas para
quem as lê nos dias correntes, não espelha a política da instituição. De fato, o museu vinha
recebendo, ao longo dos anos, comentários de seus visitantes a respeito de legendas “não
inclusivas” e solicitando que uma posição fosse tomada com relação a essa prática, já que o
público não se via representado nesses textos.
Para realizar tal tarefa, foi designado um grupo de profissionais oriundos de diversos
departamentos do museu, que estão em contato frequente com curadores, especialistas na área
da informação, além de funcionários de outras instituições museológicas, representantes de
grupos marginalizados, etc. Em um primeiro momento, esses profissionais irão voltar sua
atenção para termos que se referem à cor da pele e certas formas de nomenclatura etnográfica,
como, por exemplo as palavras: preto, escravo, maometano, selvagem, mouro, etc. Segundo
Martine Gosselink, a ideia é “não usar nomes dados pelos brancos a outros”. Ao se deparar com
esses termos, serão realizadas modificações de forma individual e específica.
33

“Adjustment of Colonial Terminology”.
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Contrário ao que o público comum acredita, descrições são – ou deveriam ser – alteradas
frequentemente pelos profissionais de museus quando estes descobrem informações adicionais
a respeito de determinada peça ou quando algum dado é percebido como impreciso ou obsoleto.
Além disso, a maioria dos títulos das obras de arte não foi selecionado pelo autor, nem é algo
imutável: são títulos dados pelo público, por escritores, colecionadores, historiadores ou
atribuídos pelos profissionais de museus. Por exemplo: a escultura David, de Michelangelo, era
conhecida por seus contemporâneos como O Gigante; foi o escritor Giorgio Vasari quem
batizou a famosa pintura de Leonardo da Vinci como Mona Lisa; o poeta Baudelaire intitulou
Nu com Gato Preto a tela hoje conhecida como Olympia, de Manet, nome dado, aliás, por um
amigo do pintor. Mesmo tendo em vista essas variações, é preciso salientar que as descrições
anteriores e os títulos prévios serão preservados de maneira que os interessados possam acessar
esses registros e perceber o contexto em que esses nomes foram escolhidos e de que maneira as
modificações foram realizadas através do tempo.
No site do museu, é possível verificar um exemplo de obra que passou por uma transição
de títulos, cuja versão final ainda não foi encontrada. É o caso de um dos quadros a óleo de
Simon Maris. A pintura já foi conhecida como Tipo Indiano-Oriental (1922); A Negrinha
(década de 70); Jovem Mulher com Leque (2015). Na descrição da obra, o museu informava,
ainda, que os títulos anteriores são considerados depreciativos nos dias de hoje; dessa forma,
enquanto o nome da modelo retratada não fosse descoberto, a obra teria um título neutro. Hoje
a pintura é conhecida como Isabella (2020).
Alguns objetos tiveram vários títulos no passado. Por exemplo, existe um
trabalho de Simon Maris – datado de 1906 – que o próprio pintor deixou sem
título. Foi registrado primeiramente na coleção do Rijksmuseum em 1922,
quando ficou conhecido como “Tipo Indiano-Oriental”. Na década de 1970, a
equipe deu a pintura um novo título, “A Negrinha”. Esse título foi modificado
novamente em 2015. Agora, o título preferido é: “Jovem Mulher com Leque”,
sem deixar de lado os títulos anteriores “Tipo Indiano-Oriental” e “A
Negrinha”. Cada época tem sua própria língua, termos e títulos.
(RIJKSMUSEUM, 2015)34

Cinco anos depois, o título muda novamente:
Em 1922, a pintura foi adicionada à coleção como parte do legado de Andries
van Wezel. Ela foi descrita no relatório anual daquele ano como “Tipo
34

No original: “Some objects have had various titles in the past. For instance, there is a work by Simon Maris –
dating from around 1906 – which the painter himself left untitled. It was first registered in the Rijksmuseum’s
collection in 1922, at which time it was known as the ‘East-Indian Type’. In the 1970s, the staff gave the painting
a new title, ‘The Little Negress’. That title was amended again in 2015. Now, the preferred title is: ‘Young Woman
with a Fan’, with the former titles of ‘East-Indian Type’ and ‘The Little Negress’. Every age has its own language,
terms and titles.” Em 2020 o texto referido não pôde mais ser encontrado na página do museu.
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indiano; Menina oriental sentada em uma poltrona”. Em 1976, a pintura
recebeu o título de “A Negrinha” no catálogo de arquivos. Essa descrição foi
posteriormente desacreditada em 2015 e gerou um debate público sobre a
terminologia. O grupo de trabalho de terminologia do Rijksmuseum decidiu
então mudar o título para o mais neutro “Jovem Mulher com Leque” e ao
mesmo tempo iniciou uma busca pela identidade da garota retratada. Uma
mudança final no título foi feita em 2020. Por muito tempo se pensou que o
pintor Simon Maris nunca dera um título à obra. Documentos e fotos
encontrados no arquivo da família de Maris comprovam o contrário e
identificam a moça da pintura como “Isabella”. As fotos mostram uma jovem
de cerca de 12 anos, que posou para seu retrato por volta de 1906 no estúdio
de Maris na 489 Keizersgracht, em Amsterdam. Ainda estamos procurando o
sobrenome de Isabella, o que poderia fornecer mais informações sobre
ela35.(RIJKSMUSEUM, 2020)

“In 1922 the painting was added to the collection as part of the bequest of Andries van Wezel. It was described
in that year's annual report as “Indian type; Oriental girl sitting in an armchair”. In 1976 the painting was given
the title “Little Negress” in the file catalog. This description was subsequently discredited in 2015 and prompted
a public debate about terminology. The Rijksmuseum's terminology working group then decided to change the title
to the more neutral “Young woman with a fan” and at the same time a search for the identity of the portrayed girl
was started. A final change to the title was made in 2020. It was long thought that painter Simon Maris had never
given the work a title himself. Documents and photos found in Maris' family archive prove the contrary and identify
the sitter as “Isabella”. The photos show a young girl of about 12 years old, who posed for her portrait around
1906 in Maris' studio at 489 Keizersgracht in Amsterdam. We are still looking for Isabella's last name, which
could provide more information about her.”
35
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Figura 4: Pintura Isabella, de Simon Maris, c.1906

Fonte: < https://www.rijksmuseum.nl/nl/collectie/SK-A-2931 > Acesso em: 10 out. 2020.

Raphael Roig, oficial sênior de programas do Conselho Internacional de Museus afirma
que o ICOM, de uma forma geral, apoiou o projeto do Rijksmuseum:
Eles levaram em consideração as queixas de várias comunidades e decidiram
apresentar as obras com novos títulos, mas também preservaram as originais
[...] Foi uma decisão respeitosa com relação à história do objeto, pois não se
pode negar o contexto original: é preciso levá-lo em consideração e
contextualizá-lo36. (VESELINOVIC, 2015)

Ainda assim, Roig afirma que o exemplo do museu holandês não deve servir de modelo
para revisões em outros museus ao redor do mundo, pois trata-se de uma decisão de uma
No original: “They took into account the complaints of various communities and decided to present the artworks
with new titles, but they also preserved the original ones […] It's a decision that was respectful of the history of
the object, because you can't deny the original context, you need to take that into account and contextualize it.”
(VESELINOVIC, 2015)
36
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instituição específica, cujas ações vêm sendo tomadas paulatinamente, caso a caso. Ainda
assim, já há reflexos do projeto do Rijksmuseum em outros países: podemos vê-lo na
Dinamarca, na Danish National Gallery, onde a palavra “preto” foi alterada no título de 13
obras de arte.
Não faltaram críticas ao projeto do Rijksmuseum: acusaram-no de ser excessivamente
politicamente correto e de realizar um apagamento da história. A respeito da primeira crítica,
segue a fala de Boris de Munnick, diretor de comunicação da instituição:
As minorias também têm de se reconhecer num museu nacional, nas histórias
que ele conta. Não queremos ser um museu só para brancos, onde outras etnias
não se revejam, onde alguém sinta que tem a obrigação de escrever um
manifesto contra o racismo por causa de uma legenda. (CANELAS, 2016)

A utilização de uma linguagem que preza pela inclusão e que não reflete discriminações
do passado, que não endossa nem replica preconceitos percebidos como inadmissíveis na
atualidade, é uma iniciativa que pode alterar positivamente a relação de grupos marginalizados
com essas instituições, ainda mais quando esta é uma demanda desses grupos. Como explica
Coxall:
Voltando a Jeanne Cannizzo, a quem citei anteriormente, seria difícil contestar
sua afirmação de que ‘os museus são repositórios cuidadosamente criados e
construídos artificialmente; museus são realidades negociadas’. É justo
acrescentar, no entanto, que aqueles envolvidos na escrita de textos de museus
muitas vezes não têm consciência das implicações da linguagem que usam.
Na verdade, alguns ficariam muito surpresos ao descobrir preconceitos que
não estavam cientes que possuíam aparecerem nas palavras que escreveram.
É claro que todos os discursos são socialmente construídos e o pessoal do
museu não está livre de ser parte da articulação desse processo. Até que os
autores de textos de museus tornem-se mais conscientes da construção
ideológica subjacente à sua própria visão de mundo, sua angulação pessoal de
eventos históricos continuará a enganar os visitantes porque: ‘o mundo é
apreendido através da linguagem. Mas seu uso por aquele que fala é mais que
isso. É uma versão do mundo oferecida, imposta, promulgada por outra
pessoa.’ (Kress e Hodge, 1974) (COXALL, 1999, p.221)37

37

No original: “To return to Jeanne Cannizzo whom I quoted earlier, it would be difficult to contest her assertion
that ‘museums are carefully created, artificially constructed repositories; they are negotiated realities’. It is fair
to add, however, that those involved in writing museum texts are often unaware of the implications of the languages
they use. Indeed, some would be very surprised to discover prejudices that they were unware of appearing in the
words they have written. It is clear that all discourses are socially constructed and museum staff are not exempt
from the articulation of this process. Until authors of museum texts become more aware of the underlying
ideological construction of their own world view, their personal angling of historical events will continue to
mislead visitors because: ‘the world is grasped through language. But in its use by a speaker, language is more
than that. It is a version of the world offered to, imposed on, enacted by someone else.’ (Kress e Hodge 1974)
(COXALL, 1999, p.221)
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Sobre o apagamento da história, o Rijksmuseum deixou claro que títulos e descrições
prévias estarão à disposição do público, ou seja: essa informação não será perdida. Com relação
a última crítica, é preciso fazer algumas considerações: quando um artista nomeia sua obra de
arte, dando-lhe um título, essa denominação é também parte de sua criação, para o bem ou para
o mal. Dessa forma, a intervenção de um profissional de museu no nome escolhido por um
artista poderia equivaler a fazer intervenções diretas e invasivas sobre uma obra de arte,
modificando a criação de outrem. Outro ponto passivo de ser discutido é o acesso aos títulos
anteriores da obra. No site da instituição não fica claro de que maneira essa nomenclatura
poderá ser acessada. Ela estará disponível em exposições? Ela será encontrada apenas quando
solicitado?
Quando uma intervenção é realizada, isso deve ficar claro para quem vê, sob pena de que
o observador pense que o trabalho original se apresenta daquela forma e o contexto que
envolveu essa mudança seja perdido. Dessa forma, o projeto Ajuste da Terminologia Colonial
é apenas o passo inicial de um processo que deveria avançar ainda mais. Os termos modificados
poderiam ser discutidos em legendas estendidas que explicitam o contexto histórico de sua
utilização, trazendo ao leitor a consciência de como tal termo se tornou discriminatório na
contemporaneidade. Além disso, é relevante notar que o modus operandi colonialista vai muito
além de títulos de obras de arte: é preciso também apontar como foi feita a aquisição daquelas
obras, dentre outras questões.
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4 A MARÉ E SEU MUSEU
[...] o Museu da Maré se converteu numa experiência bem sucedida, de invejável
vigor, [...], e que pode ser compreendido enquanto novidade no uso do passado, como
um ponto de referência da memória coletiva local, parte do processo de
autoconstrução de uma “comunidade afetiva” que se reforça nos sentimentos de
pertencimento, experiência singular num espaço marcado por silêncios e fronteiras
invisíveis.
Antônio Carlos Pinto Vieira (2006 p.3)

Todo dia
O sol da manhã vem e lhes desafia
Traz do sonho pro mundo quem já não queria
Palafitas, trapiches, farrapos
Filhos da mesma agonia
E a cidade
Que tem braços abertos num cartão-postal
Com os punhos fechados da vida real
Lhes nega oportunidades
Mostra a face dura do mal
Alagados, Trenchtown, Favela da Maré
A esperança não vem do mar
Nem das antenas de tevê
A arte é de viver da fé
Só não se sabe fé em quê
Bi Ribeiro, João Barone e Herbert Vianna (1986)

Alagados, letra de Bi Ribeiro, João Barone e Herbert Vianna, de 1986, oferece-nos um
panorama da Maré, presente no imaginário dos moradores do Rio de Janeiro: lugar de miséria,
moradias precárias, desassossego. Um complexo de favelas situado na capital simbólica do
Brasil, que atrai turistas de todo o mundo e é acolhida do topo por um Cristo de pedra sabão.
Na “cidade partida”, ao rés-do-chão, a célebre receptividade carioca cede lugar à segregação.
Os autores, Bi Ribeiro, João Barone e Herbert Vianna, citam outras localidades: Trenchtown,
uma das maiores favelas da cidade de Kingston, capital da Jamaica e Alagados, favela de
palafitas em Salvador, Bahia. A letra continua, avisando que o sustento retirado do mar é
insuficiente, inconstante e o mundo fantasioso das telenovelas não preenche as lacunas que
levamos no peito. Ainda assim, um dia se sucede ao outro e a necessidade impele os moradores
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à luta diária. É preciso desenvolver estratégias para seguir em frente, amparados por algo que
Os Paralamas não conseguem nomear.
Passados 34 anos da canção, muita coisa mudou. Hoje, a Maré é um bairro que abriga
cerca de 140 mil pessoas, distribuídas em um complexo de 16 comunidades heterogêneas: Baixa
do Sapateiro, Bento Ribeiro Dantas, Conjunto Esperança, Conjunto Marcílio Dias, Conjunto
Nova Maré, Conjunto Pinheiros, Morro do Timbau, Nova Holanda, Parque Maré, Parque
Roquete Pinto, Parque Rubens Vaz, Parque União, Praia de Ramos, Salsa e Merengue, Vila do
João e Vila dos Pinheiros. Seus moradores idealizaram e colocaram de pé aquele que é, segundo
o Ministério da Cultura, o primeiro museu a funcionar dentro de uma favela no Brasil: o Museu
da Maré. Nadando contra a corrente de dificuldades, impedimentos, ausências e silenciamentos,
o museu é apenas o início da materialização do sonho de outra vida possível. Já estava escrito:
o nome do complexo, para além de significar o movimento das águas, também simboliza,
figurativamente, “oportunidade, ensejo, ocasião, sazão”38.
A região da Maré, localizada na Freguesia Rural de Inhaúma, era chamada, nos séculos
XVII e XVIII, de “Mar de Inhaúma” e integrava a Fazenda do Engenho da Pedra. Essa fazenda,
dotada de grande extensão de terras, incluía bairros inteiros, dentre eles os que hoje conhecemos
como Olaria, Ramos, Bonsucesso e Manguinhos (parcialmente). A aparência da localidade
naquele período era bastante diferente do que hoje pode ser percebido. A proximidade com a
Baía de Guanabara descortinava um relevo dotado de praias, mangues, ilhas e morros. O
ecossistema, ainda preservado, garantia as condições ideais para a presença de peixes, camarões
e caranguejos. Paralelamente a esse ambiente tranquilo, havia o movimentado Porto de
Inhaúma, que, com seu vai e vem de produtos, abastecia o comércio dos subúrbios cariocas.
Desde o século passado, esse local foi aterrado e o porto não existe mais.
No século XIX, houve grandes transformações na região: os antigos proprietários
decidiram arrendar parte de suas terras a agricultores, ao passo que bairros foram surgindo ao
longo da linha de trem. Em 1899, o epidemiologista Oswaldo Cruz fundou aquela que viria a
ser uma das principais instituições mundiais de pesquisa em saúde pública, o Instituto
Soroterápico Federal, hoje conhecido como Fiocruz. A partir de 1903, deu-se início a reforma
urbana empreendida pelo prefeito Pereira Passos, chamada popularmente de “O Bota-Abaixo”
– que visava higienizar, sanear, urbanizar e embelezar a cidade, tomando como exemplo a Paris
de Haussmann – quando a população do Centro, que havia sido expulsa de cortiços e moradias

38

Verbete “Maré” consultado no “Novo Dicionário da Língua Portuguesa”, 1975, p.888.
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consideradas insalubres, foi abandonada à própria sorte. Muitas dessas pessoas passaram a
ocupar morros e encostas – como o Morro da Providência e Santo Antônio, por exemplo – em
um expediente similar ao dos soldados que voltaram de Canudos e que fundaram a primeira
favela ao ocupar o morro de mesmo nome. Outros foram procurar onde viver na localidade da
Maré. A região, no entanto, já havia passado por transformações que começaram a alterar a
paisagem: é desse período o início do aterramento dos manguezais da Enseada de Inhaúma.
Na década de 1940, a região da Leopoldina havia se tornado foco do desenvolvimento
industrial em atividade na cidade. Em virtude disso, trabalhadores buscavam moradia nas
proximidades. A região se tornou cara devido à especulação imobiliária e sobrou para essa
camada da população a área no entorno da Baía de Guanabara e no Morro do Timbau. A área
da baía era cercada de mangues e a do morro, recoberta por uma mata densa, ou seja: nenhuma
apresentava um terreno com boas condições de moradia. Foi a intervenção dos primeiros
habitantes que transformou o espaço, trazendo as primeiras casas de barro e madeira e as
palafitas. Com a chegada de levas de migrantes dos campos e do sertão em busca de
oportunidades na cidade grande – a maioria deles proveniente da região Nordeste e de Minas
Gerais – a região do entorno do Morro do Timbau, conhecida como Baixa do Sapateiro, foi
ocupada. A terra era lamacenta, alagadiça e essas casas precisaram ser construídas sobre
estacas, para afastá-las do sobe e desce diário das águas. Foi dessa maneira que as primeiras
palafitas se multiplicaram, a despeito da precariedade: águas malcheirosas, ratos, insalubridade.
A construção da via expressa Avenida Brasil (cujas obras haviam começado em 1939 e se
prolongaram nas décadas seguintes) demandou um número grande de operários – fato que
contribuiu para a ampliação da ocupação da região. Novas comunidades foram criadas, dentre
elas, Rubens Vaz e Parque União.
Nos anos 1960, o Rio de Janeiro passou novamente por um processo de urbanização,
dessa vez nas zonas norte e sul da cidade. O responsável pela empreitada foi o governador
Carlos Lacerda, que não hesitou em desocupar as favelas do Esqueleto (região onde é hoje o
bairro do Maracanã), Praia do Pinto (localidade entre o Leblon e a Lagoa), Morro da Formiga
(Muda) e Morro do Querosene (Rio Comprido). Essa população foi rapidamente realocada em
casas e galpões em um local de nome Centro de Habitações Provisórias. A celeridade das
remoções não se reproduziu na construção de moradias definitivas. O que era provisório
mostrou-se permanente e os moradores, levados de lá para cá como objetos, tiveram de adaptarse. É o início da comunidade Nova Holanda.
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Nos anos 1980, época da música citada anteriormente, em virtude do aumento
exponencial das moradias precárias e do estigma associado à região, o governo federal decide
aterrar a Baixa do Sapateiro e remover a população para casas pré-fabricadas. Tratava-se do
Projeto Rio, do Banco Nacional de Habitação, que resultou nas comunidades hoje conhecidas
como Vila do João, Vila do Pinheiro, Conjunto Pinheiro e Conjunto Esperança – essa última,
local onde foi criada a vereadora assassinada Marielle Franco. Em 1988, a prefeitura do Rio de
Janeiro estabelece a XXX Região Administrativa na região, sinalizando que a Maré foi
reconhecida como um bairro da cidade naquele momento.
Ainda na década de 1980 e, posteriormente, nos anos 90, foram criadas outras habitações
para onde seriam transferidos os moradores de áreas de risco da cidade, dando origem às
comunidades de Nova Maré e Bento Ribeiro Dantas. Data dessa época a inauguração da via
expressa Linha Amarela (cujo nome oficial é, não por acaso, Avenida Carlos Lacerda39), que,
junto à linha Vermelha (cuja primeira inauguração foi em 1978, seguida por uma segunda fase
em 1992 e uma terceira em 1994) e a Avenida Brasil, contribuíram para a transformação da
área em região de passagem e tráfego intenso. Em 2000, foi inaugurada a comunidade Salsa e
Merengue – nomeada em homenagem a uma telenovela da Rede Globo de televisão de mesmo
nome – desdobramento da Vila do Pinheiro.
Fundado em 8 de maio de 2006, o Museu da Maré nasce do desejo de memória de seus
moradores. Ao contrário de iniciativas anteriores, como o Museu da Limpeza Urbana – Casa
de Banhos Dom João VI, no bairro-favela do Caju, cuja administração é realizada pela
Companhia de Limpeza Urbana (Comlurb) e o Museu ao Ar Livre do Morro da Providência,
gerido pela Prefeitura, aqui são as “comunidades locais que estão no centro dos interesses, das
discussões e das ações administrativas e gerenciais” (CHAGAS; ABREU, 2007, p.131). Essa
vontade é fruto de um processo de reconhecimento identitário plural que evidencia a
importância daquele território da cidade e das transformações a que foi submetido, assim como
a relevância das histórias de vida dos personagens das comunidades, sua cultura, saberes e
fazeres. No museu, textos, documentos e objetos nos contam a história das comunidades da
Maré. É local presente, de encontro com o passado e com vistas para o futuro, através do
desenvolvimento de vínculos comunitários entre os moradores. Como explica Antonio Carlos
Pinto Vieira, um de seus coordenadores:

39

Eleito governador do estado da Guanabara em 1960, responsável pela remoção de diversas favelas no Rio de
Janeiro.
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Com a criação do museu, há um movimento de valorização da experiência
vivida. O sentimento de pertencimento e orgulho desperta o desejo de
transformação da realidade. É por isso que o Museu da Maré se propõe a não
limitar-se a uma exposição, o objetivo é atingir a vida das pessoas e chamálas a participar da construção dessa história. Se elas fazem parte do que vêem
e se o que vêem é um momento de um processo contínuo, que elas se sintam
convocadas a permanecer como agentes nesse processo, que é o processo de
construção da própria vida. (VIEIRA, 2006, p.8)

O embrião do museu se dá com o grupo TV Maré, criado em 1989, uma das primeiras
TVs comunitárias da cidade. Seu objetivo era captar imagens da comunidade e depoimentos de
seus moradores para posteriormente exibi-los em praça pública, seguido de debate com os
espectadores. Através da criação de um acervo de imagens em movimento, no qual a trajetória
das comunidades locais era registrada, o grupo entrou em contato com histórias conhecidas
apenas por uma pequena parcela da população, mas que não eram partilhadas pela totalidade
dos moradores.
A curiosidade de saber mais sobre as raízes da Maré despertou o interesse pela pesquisa
e o acervo se ampliou. No entanto, ao perceberem que muitas histórias se perderiam quando
não pudessem mais contar com as testemunhas dos fatos e que seria necessário fazer o registro
das alterações geográficas praticadas frequentemente pelo governo, surgiu a necessidade de
criar um local para divulgação e salvaguarda desse patrimônio. Tal necessidade de memória
levou esses jovens a escreverem suas histórias por eles mesmos, sob a forma de uma
autobiografia comunitária e plural que, posteriormente, deu corpo a um museu. Como coloca
Chagas, trata-se de um “processo de democratização, de ressignificação e de apropriação
cultural’:
Durante longo tempo os museus serviram apenas para preservar os registros
de memória e a visão de mundo das classes mais abastadas; de igual modo
funcionaram como dispositivos ideológicos do estado e também para
disciplinar e controlar o passado, o presente e o futuro das sociedades em
movimento. Na atualidade, ao lado dessas práticas clássicas um fenômeno
novo já pode ser observado. O museu está passando por um processo de
democratização, de ressignificação e de apropriação cultural. Já não se trata
apenas de democratizar o acesso aos museus instituídos, mas sim de
democratizar o próprio museu compreendido como tecnologia, como
ferramenta de trabalho, como dispositivo estratégico para uma relação nova,
criativa e participativa com o passado, o presente e o futuro. Trata-se de uma
denodada luta para democratizar a democracia; trata-se de compreender o
museu como um lápis, como uma singela ferramenta que exige certas
habilidades para ser utilizada. (CHAGAS, 2011, p. 5)
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Em 1997, foi criado o Centro de Estudos e Ações Solidárias da Maré (Ceasm), composto
por jovens universitários do local, participantes do projeto TV Maré, cujo objetivo era tecer
uma rede de solidariedade que pudesse transformar o destino do bairro e de seus moradores.
Localizado inicialmente em uma sala cedida por uma instituição religiosa no Morro do Timbau,
o Ceasm é uma associação civil sem fins lucrativos40. A ideia inicial – e que até hoje segue
acontecendo com sucesso – era criar um curso pré-vestibular comunitário para que outros
jovens pudessem ter oportunidade de estudar e acessar as universidades. Claro está que os
idealizadores do Ceasm eram os poucos estudantes que conseguiram “furar o bloqueio” do
acesso precário à educação e, justamente por esse motivo, percebiam a importância de
proporcionar oportunidades para seus vizinhos.
Foi por meio do Ceasm que o trabalho com a memória das comunidades foi
institucionalizado. Em 1997, foi concebida a Rede Memória da Maré41, cujo trabalho consistia,
em um primeiro momento, na elaboração de um arquivo destinado à pesquisa, preservação e
divulgação das histórias locais. Simultaneamente, foi realizado um trabalho voltado para a
coleta e registro da história oral dos habitantes e lideranças da região, assim como a criação de
um grupo de contadores de história para difusão de lendas e “causos” compilados durante o
processo. O grupo Maré de Histórias participa de eventos e realiza apresentações itinerantes
pelas escolas públicas do complexo. O grupo é formado por voluntários que, periodicamente,
reúnem-se com moradores para coletar experiências e relatos curiosos que, futuramente,
servirão de matéria prima para a contação de histórias. O Ensopado de Cobra, O Porco com
Cara de Gente, O Casamento na Palafita e A Figueira Mal Assombrada são algumas das
histórias que aconteceram no bairro e que se transformaram em arte. O grupo também apresenta
frequentemente a exposição portátil – posto que pode ser levada para todo lado e montada em
qualquer local – Memórias da Maré. A ideia é disseminar a cultura e a memória da região de
maneira leve e divertida, descomplicada e econômica, por meio da propagação da história oral
contada pelos anciãos das comunidades, compartilhamento de fotografias da região e
depoimentos de seus moradores. A partir da imaginação e da criatividade, são criadas pontes
entre crianças e idosos, enriquecendo a autoestima de todos e colaborando para a construção de
uma identidade coletiva. Estimulados pelas vivências e resultado positivo das iniciativas ao
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Posteriormente foi instalada uma segunda sede na comunidade Nova Holanda.
Trata-se de uma ONG. Em 2005 recebeu o Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade na categoria "Salvaguarda
de Bens de Natureza Imaterial", conferido pelo IPHAN.
41
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longo do tempo, foram criados o Corpo de Dança da Maré, o jornal O Cidadão, o Laboratório
de Informática, o ateliê Marias da Maré, dentre outras iniciativas.
Durante esse período, o Ceasm elaborou uma parceria com o Museu da Vida, que integra
a Fiocruz. Essa parceria visava a criação de um curso de formação de monitores de museus,
com participação de jovens moradores da Maré. Por meio de uma jornada sobre o tema
apropriação cultural, deu-se o encontro entre os organizadores da Rede, na figura de Cláudia
Rose Ribeiro, e professores da Unirio, representados por Mario Chagas. Dessa reunião, resultou
o desenvolvimento de oficinas de Museologia no Ceasm, a inauguração do Arquivo Orosina
Vieira, em 2001 e a elaboração de dissertações de mestrado sobre a temática em 2003 e 200642.
Em 2004, foram realizadas experiências que comprovaram para os que duvidavam que a criação
do museu era um sonho possível. No Museu da República, foi apresentada a exposição A Força
da Maré, respaldada pela documentação previamente coletada; no Castelinho do Flamengo, foi
realizada uma instalação com fotografias do acervo da Rede de Memória da Maré e houve mais
uma mostra no Centro Cultural do Tribunal de Contas do Estado.
Figura 5 - Exposição A Força da Maré no Museu da República
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OLIVEIRA, Adolfo Samin Nobre de. Cerzindo a Rede da Memória: estudo sobre a construção de identidades
no bairro Maré. Dissertação de Mestrado. Rio de Janeiro: Programa de Pós-graduação em Memória Social e
Documento/Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, 2003.
SILVA, Cláudia Rose Ribeiro da. Maré: a invenção de um bairro. Dissertação de Mestrado. Rio de Janeiro:
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Fonte: Verbete Museu da Maré em Wikipédia. (https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Expo-museu-darepublica.jpg) Acesso em: Acesso em: 10 mar. 2020

No ano seguinte, através do apoio financeiro proporcionado pelo Programa Cultura
Viva – Pontos de Cultura do Ministério da Cultura (MinC) e do respaldo técnico fornecido pelo
Departamento de Museus e Centros Culturais do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional (Demu/Iphan), com o apoio de Mário Chagas e da Secretaria de Programas e Projetos
Culturais, foram reunidos os recursos necessários para a criação do Museu da Maré.
O Museu da Maré está assentado em um galpão industrial da Cia. Libra de Navegação –
desativada há 25 anos –, que, no passado, serviu para o reparo de peças náuticas. O local tem
cerca de 800 m² e uma área construída de 668 m². Em 2003, o local foi cedido em comodato
por um período de dez anos ao Ceasm – que o transformou na Casa de Cultura da Maré, o
embrião do museu. No entanto, em 2014 – portanto, antes do prazo –, a empresa proprietária
do prédio solicitou a desocupação do espaço. Houve, como esperado, resistência por parte da
equipe do museu e dos moradores do complexo. A batalha durou quatro anos e foi travada
através de manifestações e protestos, mas, ao final, o Museu da Maré venceu. O espaço foi
doado ao museu, mediante pagamento dos custos do processo, que giraram em torno de R$
70.000,00. A arrecadação do dinheiro foi possível através de duas organizações episcopais
alemãs: a Misereor e Adveniat. O montante reunido foi superior ao necessário e o que restou
foi destinado para obras necessárias, tais como: reforma elétrica, prevenção de incêndios e
investimentos na infraestrutura. Em maio de 2019, o Museu da Maré conseguiu a posse
definitiva. Na ocasião, celebrava-se os13 anos do museu e o espaço foi palco da abertura da 17ª
Semana de Museus, intitulada Museus como Núcleos Culturais: o Futuro das Tradições.
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Figura 6 - Manifestação Museu da Maré Resiste

Fonte: Blog O Manifesto (http://manifestopublicobrasileiro.blogspot.com/2014/11/manifestariomuseudamareresiste.html) Acesso em: Acesso em: 10 mar. 2020.

Como dito anteriormente, o Museu da Maré é uma criação coletiva. Desde sua fundação
até a concepção de sua exposição de longa duração, intitulada 12 Tempos da Maré, tudo foi
gerado a partir dos moradores das comunidades. Esse modo de fazer revela um museu ao qual
a sociedade, como um todo, está pouco habituada, já que as narrativas que encontramos nessas
instituições são engendradas sob o ponto de vista hegemônico43. Os objetos que lá estão não
foram selecionados por seu valor econômico ou por sua originalidade. O que está em jogo é a
simbologia adjacente ao material recolhido. Tanto é assim que o visitante, se assim o desejar,
pode tocar as peças. Vez por outra, são inseridos novos objetos, através da doação de
moradores, ou outros são recolhidos, se assim for solicitado. As coisas estão vivas e, portanto,
podem desaparecer e morrer. Não se trata de falta de cuidado, mas do estabelecimento de uma
relação diversa com o material de exposição. Assim, a exposição e o próprio museu seguem em
movimento, como as próprias águas da maré.
[...] uma dupla requalificação recente: da favela, que busca ser vista como
parte historicamente relevante da cidade, assumindo uma visibilidade distinta
Marijara Queiroz afirma: “Outro aspecto que indica o caráter legitimador do museu é sua dimensão memorialista
na formação de seus acervos e na elaboração de narrativas a partir destes. Como guardião da memória, o museu
tem contribuído de forma arbitrária, já que legalista, com a consolidação de hegemonias e, por consequência, da
segregação de grupos, culturas e produções artísticas contra hegemônicas.” (QUEIROZ, 2016, p.200)
43
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daquela que a associa à violência; e a da própria noção de patrimônio, que se
distancia de suas definições mais cingidas, tem revistas suas instâncias de
validação e passa a qualificativo de um território geográfico e simbólico ainda
amplamente estigmatizado. (FREIRE-MEDEIROS, 2006, p.50)

Dona Orosina Vieira é patrona do Museu da Maré. Acredita-se que ela foi a primeira
moradora da Maré, ocupando o Morro do Timbau na década de 1940. Vinda de Minas Gerais,
negra, rezadeira, viveu na comunidade até seus 109 anos. Seu rosto está presente em um grafite
na entrada do museu: uma reprodução com tinta spray de uma fotografia 3x4, em preto e
branco44. Seu nome batizou o arquivo sob guarda do Museu da Maré, que preserva e divulga a
história de suas 16 comunidades. Inaugurado em 26 de abril de 2002, o arquivo é administrado
por jovens universitários moradores do complexo. Muitos deles são ex-estudantes do curso prévestibular do Ceasm e hoje trabalham junto aos moradores, coletando acervos pessoais cuja
história mescla-se com a da Maré e pesquisando em acervos públicos sobre o tema. O Acervo
Orosina Vieira é composto de mais de 5.000 itens que incluem fotografias, publicações, fitas
de vídeo e áudio, jornais, mapas e pode ser acessado por todos.
Figura 7 - Dona Orosina Vieira

Fonte: Verbete Museu da Maré em Wikipédia (https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Dona-Orosina.jpg).
Acesso em: Acesso em: 10 out. 2020
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A fotografia original possui marcas que perpassam o rosto e o topo da cabeça de dona Orosina. A 3x4 foi doada
para a Rede de Memória do Ceasm pelo casal Gelson e Arlete, que ocupou a casa de dona Orosina depois de seu
falecimento. Segundo relato de Marcelo Pinto Vieira, a fotografia estava guardada dentro de uma Bíblia. A forma
e o local onde a imagem foi preservada é indicativa do cuidado que se tinha com a memória de dona Orosina.
Havia também outra foto grande, colorida manualmente, que representava dona Orosina em frente à sua casa, de
enxada na mão. Esse registro, no entanto, se perdeu no tempo, deteriorando-se. Segundo Vieira, é possível que a
foto 3x4 possa ter sido tirada para documentação, mas não há informação sobre isso. Em meu entendimento, esse
tipo de fotografia tem, geralmente, função bastante específica. Não é um registro em uma situação de lazer ou
celebração. Intuo que as marcas na imagem possam ter sido feitas no manuseio cotidiano, ao dobrar a carteira de
identidade, por exemplo. De certa forma, para mim, elas evocam as marcas de propriedade e de castigo impostas
aos escravizados, bem como as marcas distintivas de nação: cicatrizes simbólicas de um passado colonial.
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Marcelo Pinto Vieira, cenógrafo, faz parte da equipe do Museu da Maré. Foi ele o
responsável pela proposta e montagem do projeto do museu – em consonância com o restante
do pessoal e dos moradores, que, em um processo de metacuradoria45, criaram a exposição. A
ideia foi apresentada a museólogos e outros profissionais do Iphan, com os quais vinha se
reunindo para discutir sobre a concepção da exposição. Para tanto, tomou medidas do espaço,
consultou fotografias e filmes antigos sobre a região, pesquisou em livros de arte e arquitetura
e, principalmente: acessou lembranças de sua infância no bairro.
Tomando partido do pé-direito altíssimo do galpão, Vieira decidiu-se por projetar a
palafita que seria o foco central da exposição. Nada mais justo: foi a luta pelo direito à moradia
que levou os primeiros habitantes à Maré. No entanto, apesar de a palafita estar em posição de
destaque, é importante salientar que o Museu da Maré não é uma casa museu ou vice-versa. O
museu não foi criado no lote ou na construção onde viveu dona Orosina e nem pretende criar
uma reprodução histórica de seu lar. Entretanto, em seu interior há uma casa ficcional,
cenográfica, inventada e sonhada por seus idealizadores. Uma casa feita de artifício, composta
de fragmentos do real – objetos doados por moradores – tão ou mais genuína do que uma casa
histórica. O Museu da Maré é um museu de comunidade que possui uma casa – que poderia ser
de dona Orosina, mas que é, em verdade, de todos os moradores do complexo.

Segundo Marijara Souza Queirós, “os processos e as práticas sociais da museologia corroboram com a quebra
de paradigmas curatoriais e expográficos, de modo a aproximar-se das ideias de metacuradoria que, por sua vez,
consiste no exercício crítico, na articulação de narrativas plurais e na relação dialógica entre público e obra ou
tema abordado na exposição.” (QUEIROZ, 2016, p.197)
45

63

Figuras 8 e 9 – Maquete da exposição 12 Tempos da Maré

Fonte: Site oficial do Museu da Maré
(http://www.museudamare.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=66&Itemid=79) Acesso
em: 22 nov. 2019

Vieira também foi responsável pela identidade visual do museu, criando sua marca
através da construção e desconstrução de um desenho infantil de casa. Em uma entrevista via
e-mail, ele me esclareceu a esse respeito: “O conceito inicial da logo do museu foi o da
construção e desconstrução da imagem. A forma simples que as crianças desenham uma casa e
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o desenho foi cortado ao meio e depois organizado da forma que lembra uma bandeirinha das
festas populares [...]” (VIEIRA, 2020). A identidade visual do museu mostrar uma casa, não é
ato incidental. A Maré conta a história de pessoas que forjaram seu próprio chão, na luta pelo
direito à moradia.
Figura 10 – Fotogramas criados por Marcelo Pinto Vieira para mostrar a composição da identidade visual do
museu

Fonte da imagem à esquerda: https://pt.wikipedia.org/wiki/Museu_da_Mar%C3%A9#/media/Ficheiro:Logomuseudamare.jpg; Acesso em: 10 out. 2020.
Imagem à direita: vídeo produzido por Marcelo Pinto Vieira

Além de Marcelo Pinto Vieira – que conheci digitalmente –, durante minhas visitas ao
Museu, travei contato direto com algumas pessoas da equipe. Gostaria de destacar Marli
Damascena Matias dos Santos, integrante do Arquivo Orosina Vieira. Ela me acompanhou
durante uma visita mediada e foi bastante generosa ao responder às minhas dúvidas e
inquietações.
Coloco em relevo também Cláudia Rose Ribeiro da Silva, que me cedeu uma entrevista
presencial e outra online, junto a demais integrantes do museu que citarei logo abaixo. Cláudia
possui graduação em Licenciatura em História pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro
(Uerj, 1991) e mestrado profissional em Bens Culturais e Projetos Sociais pela Fundação
Getúlio Vargas (FGV, 2006). Tem experiência na área de História, com ênfase em História
Política e Social, atuando principalmente nos seguintes temas: favela, memória e identidade.
Atualmente, além de exercer o magistério na rede municipal de ensino, é coordenadora do
Museu da Maré, junto a Antônio Carlos Pinto Vieira e Luiz Antonio de Oliveira.
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Antônio Carlos Pinto Vieira, mais conhecido como “Carlinhos”, é graduado em Direito
pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ, 1987) e é mestre através do Programa de
Pós-graduação em Memória Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Tem
experiência no campo da memória social, com ênfase em estudos sobre a cidade do Rio de
Janeiro, em especial sobre as favelas e em Museologia Social, especialmente no estudo dos
museus comunitários e de temática social. Meus contatos com ele foram breves, mas eu já o
havia conhecido durante a minha graduação, em visita curricular ao museu e em palestras.
Figura 11 – Antônio Carlos Pinto Vieira e Cláudia Rose Ribeiro da Silva posam na exposição 12 Tempos da Maré

Fonte: <https://oglobo.globo.com/rio/bairros/museu-da-mare-celebra-dez-anos-com-muita-historia-novosprojetos-19339587> Acesso em: 19 out 2020.

Os demais participantes da reunião incluíram Luiz Antonio de Oliveira (integrante da
Coordenação) Marilene Nunes da Silva Ernes (Educativo). Oliveira é graduado em História
pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) (2006). Possui experiência
na área de História, com ênfase em História Moderna e Contemporânea, atuando principalmente
nos seguintes temas: memória, identidade, resistência, cidadania e estigmas. Já Marilene Nunes
é coordenadora da Biblioteca Elias José e da Brinquedoteca Marielle Franco e coordena o grupo
de contadores Maré de Histórias.

66

4.1 A EXPOSIÇÃO 12 TEMPOS DA MARÉ
Sonho que se sonha só
É só um sonho que se sonha só
Mas sonho que se sonha junto é realidade
Raul Seixas (1974)

Ao desembarcar no número 26 da avenida Guilherme Maxwell, na Maré, a primeira coisa
que se vê é um alto muro cinzento e um grande portão verde. Ladeando a calçada e delimitando
a entrada do museu, pneus coloridos servem de vasos para espadas-de-são-jorge. Há pichações
nos muros dos prédios vizinhos, mas nenhuma nos paredões que circundam o museu; nestes,
encontramos grafites. O mais próximo à entrada representa um rosto feminino. É uma mulher
negra, jovem, com cabelos bem penteados, que nos observa com serenidade, sem sorrir. Suas
feições estão emolduradas por uma guirlanda de folhas, que nascem de uma haste que parece
brotar daquele chão. Não poderia ser diferente: trata-se de dona Orosina, semente e raiz do
Complexo da Maré. Há mais grafites ao longo do muro, mas estes estão sendo paulatinamente
encobertos por novos empreendimentos que tomam a calçada do museu, onde antes era possível
estacionar. Ainda em fase de construção, podem-se distinguir nessas estruturas portas e paredes
que encerram espaços estreitos e retangulares – não há teto, até então. Outros poderes
determinam a ocupação dos espaços e é preciso saber negociar. Um letreiro em laranja no muro
cinza anuncia: Museu da Maré. Ao lado, um banner confirma: Museu da Maré – 13 anos46.
Perto da entrada, uma mulher carregando uma lata d’água nos espera, capturada eternamente
em uma fotografia P&B, em tamanho real: pés descalços, olhos que atravessam o véu do
passado e saúdam os visitantes.

46

O texto data de minha primeira visita ao museu. Hoje o Museu da Maré conta 14 anos, comemorados no dia oito
de maio de 2020, data de sua inauguração.
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Figura 12 – Área externa do Museu da Maré
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Figuras 13 e 14 – Detalhe de construção. A parede dos fundos é composta pelo muro externo do museu onde foi
feito o grafite que representa um catador de caranguejos enlameado. O grafite seguinte mostra as casas de palafita.
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Figura 15 – Grafite que retrata dona Orosina

Entramos no espaço e, logo à direita, vemos a lojinha do museu, onde podem ser
encontradas peças confeccionadas à mão: pequenos estandartes com a imagem de santos,
bijuterias feitas em papel machê, bolsas de pano, livros, dentre outros itens. Os objetos são
confeccionados em oficinas desenvolvidas junto às moradoras da comunidade, onde são
ensinadas técnicas como macramê, crochê e patchwork. Trata-se do projeto “Marias Maré”,
que visa gerar uma fonte de renda para essas mulheres, contribuindo para a divulgação de
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saberes e fazeres artesanais e estimulando a autoestima das participantes. Os objetos criados
contam trechos da história da comunidade, colaborando na divulgação da memória do
Complexo. Próximo dali, encontramos rastros de oficinas promovidas durante a Maratona
Cultural, na comemoração de 12 anos do museu: máscaras de papel machê e estêncil.
Figuras 16 e 17 – Lojinha do museu
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Figuras 18 e 19 – Máscaras e estêncil produzidos em oficina realizada por Marcelo Vieira
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Em seguida, encontramos a Biblioteca Elias José (BEJ). Quando de sua inauguração, a
maioria dos livros daquele pequeno espaço era dedicada a crianças e jovens. É por essa razão
que seu nome homenageia o autor de livros infantis, conhecido por suas publicações na coleção
Patati-Patatá. Hoje, o acervo é voltado para o público adolescente e adulto. Ao lado da porta
de entrada, há uma placa que marca a inauguração da biblioteca em 2008, seguida de uma frase
que traduz um sentido possível para aquele espaço: “Há palavras que são música e amaciam as
pedras no meio do caminho”. Mineiro, como Carlos Drummond de Andrade, Elias José também
conhecia obstáculos e, através das palavras, encontrava meios de transcendê-los.
Figura 20 – Placa de inauguração da Biblioteca Elias José
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Figura 21 – Marilene Nunes em frente à Biblioteca Elias José

Fonte: https://biblioo.info/marilene-nunes/. Acesso em: 19 de out 2020.

Figura 22 – Interior da biblioteca: “O direito à leitura é para todos”
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Existem mais duas estruturas dentro do terreno do museu: um enorme galpão – onde
acontecem peças de teatro, apresentações de dança, música, palestras, além de outras atividades
– e a Brinquedoteca Marielle Franco (BMF). No galpão, encontram-se em exposição uma série
de estandartes47 em cores vivas, rebordados de ordem: “Museu é nosso”; “Museu fica”, “SOS”,
“Museu é para tod@s”, “Direito à memória”; “Viva Maré”; “Em defesa dos direitos humanos”;
“SOS Museu”; “Direito à cultura”; “Museu da Maré resiste e fica”; “SOS Museu da Maré”
dentre outros. Visíveis ali, como que prontos para serem retirados novamente da parede e
empunhados em cortejos e manifestações, os estandartes são uma lembrança constante de que
é preciso resistir. Já a BMF é uma iniciativa do projeto Cantos de Leitura, realizado pela Rede
Educare, sob financiamento da Lei Rouanet O projeto visa trazer livros para leitores em
potencial, facilitando o acesso à literatura através de bibliotecas comunitárias. Como o Museu
da Maré já contava com a BEJ, o espaço da BMF ficou destinado ao contato dos pequenos com
as letras. Tanto a biblioteca como a brinquedoteca são coordenados por Marilene Nunes: artista,
cofundadora do Museu da Maré, contadora de histórias e moradora do complexo desde 1972.
Figura 23 – Galpão

47

O uso dos estandartes é prática do Museu do Cortejo, fenômeno efêmero. Como explica Marijara Queiroz,
descrevendo ações passadas do evento: “O Museu de Cortejo é uma ação que pode ser entendida como
performance museal. Foi idealizado pelo professor, museólogo e poeta Mario de Souza Chagas. Como exemplo,
o Museu de Cortejo percorreu em “clima contagiante de alegria, com cerca de 80 pessoas, o Fórum Nacional de
Museus” onde também desenvolveu uma ação performática com membros dos Pontos de Memória, em 2010.”
(QUEIROZ, 2016, p.207)
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Figuras 24 e 25 – Estandartes em exposição nas paredes laterais do galpão
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Figura 26 – Estandartes em movimento durante protesto contra o fechamento do Museu da Maré

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br/cultura/noticia/2014-10/ativistas-protestam-no-rio-contra-fechamento-domuseu-da-mare Acesso em: 19 de out 2020.

Figura 27 – Exterior da Brinquedoteca Marielle Franco
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Figura 28 – Interior da Brinquedoteca Marielle Franco

No enorme pátio, há três seções do muro marcadas por inscrições: uma delas é um grafite
que representa uma paisagem de palafitas em preto e branco. À medida que nossos olhos leem
a imagem da esquerda para a direita, percebemos que os barracos vão se alterando com o passar
do tempo, transformando-se em casas coloridas de alvenaria. Pairando sobre a cena, uma faixa
informa: resistindo desde 1940. Há três figuras em primeiro plano: à esquerda, como quem
inicia a história, o rosto de dona Orosina; no centro, a figura de um homem preto, imigrante
nordestino: chapéu de couro, crucifixo no peito, carregando tinas de água e, finalmente, à
direita: a figura de um galo.
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Figura 29 – Grafite no pátio interno com os dizeres: “Maré, resistindo desde 1940"

A segunda marca no muro é também um grafite e se encontra mais ao fundo do terreno.
Traz apenas a frase: “Direito à favela” em vermelho, rosa e verde. A frase é direta e reta. Trata
do direito à moradia, do direito daquele lugar e daquelas pessoas existirem (e resistirem).
Figura 30 – Grafite no pátio interno com os dizeres: “Direito à favela”
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Por último e de maneira mais marcante, temos a parede central. Multicolorida, cheia de
palavras e desenhos, traz a saudação em letras grandes: “Bem-vindos ao Museu da Maré”. A
pintura foi realizada para o encontro III Teia da Memória48, em 2010, cujas reuniões ocorreram
no Rio de Janeiro, no Museu da Maré. Olhando atentamente, é possível distinguir um mapa que
sinaliza os Pontos de Memória pioneiros no Brasil – e outros mais recentes, revelando sua
localização e nome: Ponto de Memória de Terra Firme, em Belém (PA); Ponto de Memória do
Grande Bom Jardim, em Fortaleza (CE); Museu Mangue do Coque, em Recife (PE); Ponto de
Memória do Beiru, em Salvador (BA); Museu Cultura Periférica, em Maceió (AL); Ponto de
Memória do Museu do Taquaril, em Belo Horizonte (MG); Museu Social da Brasilândia, em
São Paulo (SP); Ponto de Memória Estrutural, em Brasília (DF); Ponto de Memória do Museu
Comunitário da Grande São Pedro, em Vitória (ES); Museu da Maré, Museu de Favela, Museu
Sankofa, Ecomuseu Nega Vilma e Museu do Horto no Rio de Janeiro (RJ); Museu de Periferia,
em Curitiba (PR) e Ponto de Memória de Lomba do Pinheiro, em Porto Alegre (RS).
Posteriormente, durante um dos encontros do III Julho Negro49 em 2018 – ocasião em que
Marielle Franco já havia sido assassinada – o paredão foi disponibilizado para que moradores
e visitantes participassem de intervenções. Hoje, há nomes repetidos em vários pontos da
parede, nomes de personagens recentes de nossa história: Rafael Braga50, Matheusa51 e Marielle
Franco. O nome de escritoras brasileiras também aparece: Carolina Maria de Jesus, Conceição
Evaristo, Lygia Bojunga Nunes, Cora Coralina, Ninfa Parreiras, Ruth Rocha, Lucia Fidalgo,
Nilma Lacerda entre outras. Frases traduzem ideias: “representatividade importa”; “o direito à
leitura é para todos”; “jovem negro vivo”, “essa guerra não é contra as drogas”, “a justiça não
é cega, é racista e burguesa”; “amor é arma”; “corpos negros não são objetos”, “não seja
LGBTQfóbico(a); “favela não é bagunça, é cultura”; “a esperança só morre quando morremos
junto com ela”. Palavras-chave também dão o tom: “memória”, “território”, “movimentos
sociais”, “esperança”, “dança”, “teatro”, “cultura”, “saúde”, “ética”, “solidariedade”, dentre
48

Encontro que reúne representantes dos pontos de memória e de iniciativas de memória do país. Estiveram
presentes representantes do Museu de Favela (MUF), da comunidade Pavão-Pavãozinho e Cantagalo; integrantes
dos conselhos comunitários dos pontos de memória de Jacintinho (Alagoas), Estrutural (Distrito Federal) e
Taquaril (Minas Gerais); além de museólogos, líderes comunitários e professores, como Maria Célia Moura Santos
(Universidade Federal da Bahia) e Antônio Motta (Universidade Federal de Pernambuco).
49
“Organizado pelos movimentos de Mães e Familiares Vítimas do Estado Brasileiro e grupos que formam o
movimento de favelas do Rio de Janeiro, o evento reúne organizações ao redor do globo que pautam a luta contra
a militarização e o racismo, como o Black Lives Matter (Vidas Negras importam) dos EUA, mães e familiares da
Palestina, do México e da Associação de Haitianos do Brasil.” (ADUFF, 2018)
50
Catador de recicláveis condenado em circunstância relacionada aos protestos no país em 2013, conhecidos como
Jornadas de Junho. O caso gerou grande repercussão em virtude dos indícios de falha processual, abuso de
autoridade e seletividade penal.
51
Estudante de Artes da Uerj, Matheusa Passarelli, de 21 anos, assassinada por traficantes do Morro do 18, em
Quintino, no Rio de Janeiro.
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outras. Visitantes de outros países deixaram seus recados em inglês, espanhol e até mesmo em
árabe. A parede funciona como um palimpsesto, ou seja, como um velho pergaminho onde os
textos anteriores são raspados para dar lugar a outros. Aqui, ora usa-se tinta, ora as palavras se
sobrepõem ao sabor das ações desenvolvidas pelo museu. Fato é que aquele é um mural vivo,
mutável e democrático.
Junto à parede, cresce um pé de mandacaru52, cactácea nativa do Brasil, adaptada ao clima
do semiárido. Ela não está ali por acaso: mesmo na estiagem mais intensa, capta e retém água,
serve de ração para animais e dá flores e frutos. Está presente em nosso imaginário como
símbolo da resistência dos nordestinos, que não sucumbem às adversidades. Como disse
Euclides da Cunha em Os Sertões: “O sertanejo é, antes de tudo, um forte.”
Figuras 31 a 34 – Parede central com intervenções dos moradores e visitantes em diversos momentos da história
do museu.

Fonte:
https://oglobo.globo.com/rio/oito-anos-depois-da-inauguracao-museu-da-mare-reconhecido-comoatracao-turistica-do-estado-14799151 Acesso em: 19 de out 2020.

52

O mandacaru foi plantado por Marcelo Pinto Vieira, responsável pela cenografia e museografia do espaço. Em
entrevista, ele afirma: “A ideia do projeto paisagístico do pátio do museu é usar essas espécies de planta”.
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Fonte: <https://rioonwatch.org.br/?p=33081> Acesso em: 19 de out 2020.
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Chegamos, finalmente, ao edifício vermelho que irá contar a história da Maré em forma
de exposição. Poderíamos dizer que ali, naquela estrutura de concreto, está o museu
propriamente dito. Outros discordariam e argumentariam que a experiência de conhecer o
Museu da Maré tem início no trajeto até ao museu, na observação do rosto dos moradores, das
lojas no entorno, das igrejas, dos animais, das calçadas e dos muros. A Maré é o museu e o
museu é a Maré.
Por ocasião daquela visita, encontramos uma enorme bandeira vermelha estendida por
sobre a fachada do prédio53. Nela, vê-se o rosto de Marielle Franco estampado em preto. Ela
veste uma camisa com as cores da bandeira do Flamengo e seu retrato foi pintado entre palavras
brancas, em caixa alta: “MARIELLE PRESENTE!” Torcedora de arquibancada, Marielle já
havia sido homenageada pelos jogadores do time dias após seu assassinato e o do motorista
Anderson Gomes: os atletas entraram em campo com braçadeiras pretas e o estádio fez um
minuto de silêncio. Posteriormente, participantes do grupo Flamengo da gente cotizaram-se

53

É importante ressaltar que, a cada visita realizada ao museu, encontrei elementos diferentes no espaço. Nada
está cristalizado, tudo é passível de intervenção. Tal movimento constante revela o aspecto vivo e dinâmico do
Museu da Maré. Ao contrário do que se possa pensar, a mudança revela comprometimento dos moradores com o
espaço, ao invés de seu oposto. Lembro de uma ocasião em que, durante uma visita, um morador entrou no bar
(cenográfico) de Sr. Francisco e abriu uma das gavetas, para me mostrar objetos ali guardados. A ação dele foi
natural e generosa, na intenção de compartilhar sua história comigo.
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para mandar fazer a dita bandeira, que, depois de ser apresentada no Estádio Olímpico Nilton
Santos (Engenhão), foi levada ao Museu da Maré, onde foi exposta de julho a agosto de 2019.54
Figura 35 – Fachada do museu

54

A bandeira foi estendida durante um Fla x Flu em março de 2020. Não ficou muito tempo em exposição, pois o
Grupamento Especial de Policiamento em Estádios (Gepe) alegou que ela não constava da lista de bandeiras que
seriam erguidas e que fora exposta em setor que onde não são autorizadas (setor leste). Alegou-se também que
torcedores reclamaram que a bandeira “atrapalhava a visão do campo.”
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Figura 36 – Bandeira em homenagem a Marielle Franco exposta durante Fla x Flu no Estádio Olímpico Nilton
Santos (Engenhão) em março de 2020.

Fonte: :<https://oglobo.globo.com/esportes/marielle-virou-parte-de-um-fla-flu-mas-do-melhor-jeito-possivel22518606> Acesso em: 19 de out 2020.

Avistamos, ainda, três placas antes de entrar realmente no prédio do museu. Nas portas
azuis que guardam a central elétrica, ao lado da entrada principal, lê-se “CENTRAL
ELÉTRICA” (como não poderia deixar de ser) e “PERIGO DE VIDA”, seguido do desenho de
um crânio sobreposto a dois ossos em x. Trata-se de placas da época da Companhia Libra de
Navegação e, afora as discussões sobre a forma correta da expressão55 – se “perigo de vida” ou
“perigo de morte” – é curioso o deslocamento que pode ser feito sobre o aviso da placa. Diz
Mario Chagas:
[...] diante de um ente devorador como o museu, tantas vezes chamado de
dinossauro ou esfinge, não se pode ter ingenuidade. É prudente manter por
perto a lâmina da crítica e da desconfiança. Ele é ferramenta e artefato, pode
servir para a generosidade e para a liberdade, mas também pode servir para
tiranizar a vida, a história, a cultura; para aprisionar o passado e aprisionar os
seres e as coisas no passado e na morte (museus necrófilos). Para entrar no
reino narrativo dos museus é preciso confiar desconfiando”. (CHAGAS, 2011,
p. 7)

55

Segundo o filólogo Evanildo Bechara, ambas expressões estão corretas. (BECHARA, 2011)
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Originalmente, trata-se de um pedido de cautela, por ali estarem guardadas peças que
podem ferir – e até matar – quando mal utilizadas. No entanto, se imaginarmos o letreiro como
um aviso aos visitantes do museu, o que ali se sinaliza é o risco de tornar-se mais “vivo”, mais
sensível às histórias de vida de outros seres humanos. Assim, a partir do momento que se toma
posse desse saber e desse sentir, não é mais possível manter-se à margem dos acontecimentos.
Figura 37 – Detalhe da antiga Central Elétrica, ao lado da porta de entrada do museu. A placa anuncia: “Perigo
de vida”
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Figura 38 – Museu da Maré reconhecido como destino turístico prioritário do Rio de Janeiro

A última placa é uma legenda comemorativa de 2014. Ela marca oficialmente o
reconhecimento do Museu da Maré como destino turístico prioritário do estado do Rio de
Janeiro, através do Conselho Estadual do Turismo. Assinam Luiz Fernando de Souza (Pezão),
então governador do estado do Rio de Janeiro, e Claudio Magnavita, secretário de estado de
turismo e presidente do Conselho Estadual de Turismo à época.
Finalmente, entramos. Estamos, então, em um enorme galpão, de pé direito altíssimo,
onde, no passado, eram realizados reparos em peças navais. A entrada se faz através de uma
daquelas portas de enrolar bastante típicas de estabelecimentos comerciais. Somos recebidos
por um texto introdutório que irá nos esclarecer a respeito daquilo que podemos esperar do
Museu da Maré:
Sejam bem vindos ao Museu da Maré! Este é o nosso museu. Ele não é um
LUGAR para guardar objetos ou cultuar o passado. Aqui é um lugar de VIDA.
Se a vida se conta pelos anos, dias e horas, nos relógios e calendários, neste
museu ela é contada por tempos, onde nada está acabado, tudo está em
transformação. PASSADO, PRESENTE e FUTURO convivem nos tempos da
água, da resistência, da casa, do trabalho, da criança... São 12 tempos, como
12 são as horas do relógio e os meses do ano. Tempos construídos a partir do
lugar e da vida. Aqui os MORADORES tiveram que fazer seu chão. Sobre as
águas ERGUERAM suas casas, fincaram as palafitas. Neste lugar, o tempo era
contado pelo fluxo e refluxo da maré. Redes ao mar, aterros, rola-rola, bicasd’água, tijolos, laje, mutirão... São HERANÇAS CONSTRUÍDAS por tantas
pessoas ao longo do tempo. Aqui, onde muitos só enxergam a violência, nasce
uma nova maneira de contar os tempos da cidade, a partir do DIÁLOGO, da
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TROCA e do RESPEITO à diversidade cultural. O Museu da Maré é um
CONVITE à construção desse novo tempo56.

Figura 39 – Texto introdutório

56

As palavras em caixa alta encontram-se redigidas desta forma no texto original. As palavras que neste trecho
estão em itálico representam as palavras destacadas em amarelo e escritas com fonte diversa do restante do texto.
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Figura 40 – Síntese dos títulos dos 12 tempos que compõem a exposição

Fonte:
História,
Ciências,
Saúde
–
Manguinhos,
publicação
da
Fiocruz
(http://www.revistahcsm.coc.fiocruz.br/ameacado-de-despejo-museu-da-mare-luta-pela-sua-permanencia/)
Acesso em: 19 de out 2020.

O texto está disposto sobre um painel de tom alaranjado, como a cor do letreiro do museu,
utilizando letras pintadas de preto. Algumas palavras estão em destaque, escritas em amarelo,
grafadas em caixa alta ou em fonte diferenciada do restante do texto. A cor, a diferença de fonte
e a caixa alta servem para sinalizar a importância de certas palavras na narrativa que nos
apresenta o museu.
O texto se inicia com uma saudação, repetindo a frase que encontramos no muro do pátio
interno. O trecho seguinte, “Este é o nosso museu”, revela por sua construção e fonte, uma
ênfase no pronome possessivo. Pode-se depreender daí que, não havendo nos outros museus da
cidade espaços de representação e memória daquela população, o Museu da Maré afirma sem
rodeios a quem ele pertence. Está aberto a todos – como expressa a saudação inicial – mas seu
compromisso é com a população do complexo. É, afinal de contas, um museu comunitário.
A frase seguinte afirma aquilo que o museu não é: “LUGAR para guardar objetos ou
cultuar o passado” e informa que o museu é “lugar de VIDA”. Ou seja, o Museu da Maré não
acontece no espaço físico (apesar de sua importância como ponto de convergência), nem nos
objetos que contém. Seu foco não está na conservação e armazenamento de coisas que tiveram
sua função suspensa ao serem retiradas do mundo. Ali também não é local de sacralização
daquilo que já passou: é um museu que afirma a vida, aqui e agora, de forma direta. Passado,
presente e futuro se interpenetram, sob o signo da mutação, nunca fixos ou rígidos, já que, como
sabemos e sentimos, o tempo pode se expandir ou retrair em função da experiência vivida.
Apresentado sob uma perspectiva cíclica, não-linear, o tempo se materializa em 12 temas
que não são contabilizados através de números, mas que se repetem através da história da Maré,
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como o estribilho de um poema: “tempo da água, da resistência, da casa, do trabalho, da
criança...”. A palavra “resistência” é colocada em destaque, com fonte diferenciada, pois, sem
ela, nenhum dos outros tempos se sustenta. Ainda assim, a gênese de cada um dos tempos está
no lugar – a Maré – e na própria vida. Na ausência daquilo que é essencial a todo ser humano,
o direito à moradia, sem um pedaço de terra que pudessem chamar de seu, os primeiros
moradores mareenses, criaram seu próprio chão. Nada lhes foi dado. Fizeram isso, a princípio,
subvertendo a ordem natural das coisas, erguendo casas sobre as águas – as chamadas palafitas.
Em virtude da estreita relação com esse elemento, o tempo passou a ser contado pelo fluxo e
refluxo da maré, no contato direto com a natureza.
O texto, então, lista uma sequência de palavras-chave: “redes ao mar, aterros, rola-rola,
bicas-d’água, tijolos, laje, mutirão...” Estas estimulam nossa imaginação: pescadores que
trazem o sustento; aterros para a construção posterior de casas sobre onde antes havia água; o
rola-rola – maneira criativa de transportar água potável em um tonel de madeira –; as escassas
bicas-d ’água, onde filas se formavam para o recolhimento do líquido; os tijolos das construções
em alvenaria, em oposição às sobras de madeira com que as palafitas eram feitas; as lajes,
elemento estrutural de uma casa e os mutirões: a importância da solidariedade e do
compartilhar, muitas mãos trabalhando para o bem comum.
O trecho “São HERANÇAS CONSTRUÍDAS por tantas pessoas ao longo do tempo”,
exprime o aspecto do empenho e do trabalho realizado por uma coletividade através dos anos,
sustentáculo de tudo que hoje existe. A narrativa segue, apontando que, para muitas pessoas, a
Maré é sinônimo de violência. Apesar disso, naquele local, onde muitos julgam que nada de
bom pode prosperar, germina uma nova maneira de contar os tempos de um bairro que pertence
ao Rio de Janeiro, e é, pois, também parte de sua história. Essa nova narrativa se faz através de
tudo que se opõe à violência. “O Museu da Maré é um CONVITE à construção desse novo
tempo.”: o texto se encerra com essa proposição, revelando que o museu, em si, é materialização
de um 13º terceiro tempo, um tempo em que o diálogo, a troca e o respeito à diversidade cultural
se fazem presentes.
O título da exposição de longa duração, Os 12 tempos da Maré, tem origem em um
calendário produzido em 2005 pela Rede de Memória do Ceasm. Batizado como Família Maré,
ele trazia a cada mês fotografias do acervo pessoal dos mareenses. Vale notar a dinâmica de
reaproveitamento e ressignificação que está presente a todo tempo no processo de constituição
do museu e no dia a dia dos moradores. Dinâmica que vai na contramão do acúmulo, da fixidez
e descarte de coisas e pessoas.
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Depois do texto de apresentação, do lado esquerdo de quem entra no museu, observamos,
através de pequena abertura na parede, uma saleta onde funcionava a central elétrica e onde há
parte do antigo maquinário do galpão de reparo de peças de navios. Um relógio de ponto, com
seus respectivos cartões, geradores de energia da fábrica, gradis, armários de aço: a lembrança
da destinação do espaço original do museu foi preservada. Um letreiro informa, com letras
pintadas de preto com estêncil, o seguinte título e texto curto: “MEMÓRIA DA FÁBRICA”.
Na criação do museu, não se apagou os vestígios de sua função original. Tal cuidado pode ser
percebido não só nessa saleta, mas também no espaço de exposição: vemos, no teto, pesadas
correntes e ganchos que ainda se mantêm ali. São objetos impressionantes, de apelo estético e
memorial. Notamos, também, que a palavra escolhida para designar aquele espaço foi
“memória” e não “tempo”. A fábrica não existe mais, só restam dela resíduos industriais. Ela
se deteve no passado e, portanto, não faz parte do conjunto de 12 tempos que integram a
exposição.
Figura 41 – Abertura na parede por onde se vê a central elétrica

Adentramos o primeiro tempo. As paredes estão pintadas de azul. É o “TEMPO DA
ÁGUA”. Não poderia ser diferente: a Maré, também conhecida pelos antigos como “Mar de
Inhaúma”, localiza-se em uma região da Baía da Guanabara que, no passado, era cercada de
praias, ilhas e manguezais. O próprio nome com que a comunidade foi batizada revela sua
substância. Sujeita a forças invisíveis, a maré obedece a ritmos que a impelem ao constante
movimento.
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Fotografias em preto e branco revelam diversos estágios de ocupação do bairro: as
primeiras palafitas; as pontes precárias de madeira que ligam os barracos, fazendo as vezes de
ruas; o processo de aterro; a maré baixa que revela os dejetos que a água encobre; a falta de
saneamento básico; o transporte através de pequenos barcos; imagens em primeiro plano das
casas com suas paredes de tábuas. Do lado direito, fotografias da população buscando água
potável, indispensável para a sobrevivência: água para beber, tomar banho, lavar roupa. As
fotografias mostram pessoas carregando latas d’água na cabeça; o processo de encher tinas e
bacias de alumínio nas distantes torneiras; moradores empurrando o rola-rola: dispositivo
engenhoso criado para facilitar o transporte de água por grandes distâncias57. Vê-se, também,
outros objetos: torneiras de ferro, alumínio, PVC – a renovação de materiais através do tempo.
Bacias de alumínio; latas grandes, previamente utilizadas para armazenar alimentos e que agora
funcionam como baldes; uma balança d’água58 e o próprio rola-rola. Mesclando-se às memórias
desse tempo, vemos pedaços de tecido branco utilizados durante os Chás de Memória59
promovidos anualmente pelo museu. Neles, é possível encontrar assinaturas e frases daqueles
que participaram dos encontros. Em uma estante ao lado, vê-se conchas e restos de cerâmica e
louça. São testemunhos de escavações realizadas posteriormente para a implantação de um tubo
gigante para o transporte de água no subsolo, necessidade premente. As conchas revelam que,
hoje, onde há chão e edificações, havia realmente água. Os restos de cerâmica e louça são
vestígios dos moradores de palafitas do passado.
O texto do “TEMPO DA ÁGUA” conta: “Mangues, ilhas, biodiversidade marinha/
piquenique, areal, banho de mar/ redes, barcos, pesca, sustento/ festa de S. Pedro, N. S. dos
Navegantes, procissão/ balanças d’água, rola-rola, bacias/ latas na cabeça, varais/ aterros,
fábricas, poluição/ E o futuro?”

57

Constitui-se de um barril de madeira colocado na horizontal, envolvido por tiras de borracha que o mantém
paralelo ao solo, impelido por um cabo feito de vergalhão para girar até o seu destino
58
Haste de madeira que serve para carregar duas latas d’água nos ombros, distribuindo o peso, facilitando o
trabalho e possibilitando o carregamento do dobro de carga.
59
Evento promovido pelo museu para encontro de moradores e recordação das histórias do bairro. Nessas ocasiões,
é costume solicitar que a comunidade traga fotos, documentos e cartas para compartilhar em roda e possivelmente
compor o acervo do museu.
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Figura 42 – Trecho do segmento “TEMPO DA ÁGUA”

Figura 43 – Chá de Memórias
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Figura 44 – Trecho do segmento “TEMPO DA ÁGUA”

Figura 45 – Texto de “TEMPO DA ÁGUA”
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As letras são de cor branca e a fonte lembra aquela utilizada nos nomes pintados na proa
dos barcos de pescador. Há pequenas esferas verdes e azuis, ilustrando o título, bem como linhas
verdes em movimento acima da palavra água, emulando o movimento sinuoso da maré. A
narrativa se estrutura como um poema, com cada estrofe entregando um conjunto de ideias ao
leitor, que imagina o cenário proposto.
Na primeira estrofe, o texto aborda a paisagem do passado, onde o ecossistema estava
preservado: “mangues, ilhas, biodiversidade marinha”. Logo depois, é-nos apresentada a
maneira através da qual as pessoas dispunham dessa natureza para o lazer, evocando sensações
prazerosas: “piquenique, areal, banho de mar”. O mundo do trabalho associado à água aparece
na sequência, com a estrofe: “redes, barcos, pesca, sustento”, instrumentos através do quais era
possível subsistir. “Festa de S. Pedro, N. S. dos Navegantes, procissão” exprime a presença da
religiosidade no cotidiano, através de festas que saúdam os protetores daqueles que exercem
seu ofício no mar. Estão incluídas, aí, também, as procissões que congregam um grupo de
pessoas para o exercício da fé, destacando o aspecto do coletivo e da união na comunidade.
Com “balanças d’água, rola-rola, bacias”, são nomeados os recipientes através dos quais a água
era carregada pelas distâncias. As imagens em preto e branco de mulheres na entrada e no pátio
do museu retornam através da frase “latas na cabeça, varais”. Assinala-se a passagem do tempo
com “aterros, fábricas, poluição”, ilustrando a modificação da paisagem natural – plena de vida
– por aquela forjada pelos seres humanos que constroem o chão, consomem e degradam o
ecossistema. O texto termina com uma pergunta para o visitante “E o futuro?”, convidando-o a
refletir sobre seu papel nessa narrativa.
O segundo espaço é o “TEMPO DE MIGRAÇÃO”. A ambientação cenográfica reproduz
uma casa de pau a pique, com suas rústicas paredes de barro. Do lado esquerdo, vê-se uma
estante estreita que contém garrafinhas de vidro de diversos tamanhos e formatos. Dentro delas,
grãos de terra de inúmeras cores e texturas. O que guardava líquido, agora armazena terra.
Chegando mais perto, percebemos que há um texto: existe algo escrito com pincel atômico nos
vidros. Trata-se da procedência de cada exemplar, indicando a cidade de onde foi retirado e o
respectivo estado. Há vidros vazios: a mediadora nos informa que a qualquer momento
podemos trazer nosso quinhão para ser exposto ali. Não se trata apenas de um punhado de grãos
de areia ou barro. É mais do que isso: é parte da terra natal de cada um, berço de vida e ataúde
para o finamento. Atraídos por melhores condições de vida, escapando da miséria, migrantes
de todo o país vieram tentar a sorte no Rio de Janeiro, oriundos principalmente da Região
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Nordeste. Este é, pois, o tempo do reconhecimento, da consciência de sua presença e
contribuição.
Figuras 46 e 47 – Imagens do segmento “TEMPO DE MIGRAÇÃO”
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Figuras 48 e 49 – O chão de toda parte
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Fotografia de Victor Hugo Duarte Martins, julho 2019.
Fonte: <https://exporvisoes.com/2019/10/30/tempos-de-memorias-tempos-de-historia/> Acesso em: 19 de out
2020.

Quanto aos objetos, temos porta-retratos com imagens em preto e branco: um homem
de pé nos fundos de uma casa ao lado de uma pequena horta, talvez orgulhoso de seu trabalho;
protegido por um vidro bombê, um grupo de três homens do lado externo de uma venda,
bebendo: amigos confraternizando? São lembranças das quais restou apenas o vestígio material.
Na parede, rádios diversos – meio de comunicação indispensável nos rincões do Brasil e
companheiro fiel de jornada; lampiões e lamparinas – para trazer a luz ao escuro das moradias
sem eletricidade; e malas gastas de viagem – trazendo, na bagagem, cordéis e fotografias tiradas
no momento da chegada ou da partida: retratos do transporte de passageiros em pau-de-arara.
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Figura 50 – Texto do “TEMPO DE MIGRAÇÃO”

O texto tem fonte típica das frases que encontramos em para-choques de caminhão, com
adornos coloridos como os que verificamos nas carrocerias de madeira desses veículos. A
história que o “TEMPO DA MIGRAÇÃO” revela é:
Muitos chegaram no pau de arara /outros vieram numa terceira de ita/
rodoviária, lugar de desembarque/ de quem ainda chega/ Lugar de um novo
começo/ Ingá de Bacamarte, Codó, Sapé/ Campina Grande, Serra Branca, Ipú
/ Cachoeira Alegre, São Fidelis, Ubá.../ Tantas cidades e pessoas/ saudades,
expectativas,/ esperanças, memórias/ diferentes dos tempos que aqui se
encontram.

Os dois primeiros versos informam ao leitor o meio de transporte que trouxe os novos
moradores da Maré: pau de arara – caminhões que têm a carroceria adaptada para levar uma
quantidade grande passageiros, como um ônibus irregular; e terceira do ita – terceira classe de
navios de cabotagem, à vapor, de origem brasileira. A rodoviária representa o ponto final do
deslocamento, a chegada à capital, através de um modo de condução mais acessível do que o
avião – que não é uma possibilidade. No verso “de quem ainda chega”, percebe-se que esse
movimento de migração não faz parte do passado: ainda hoje chegam novos moradores à Maré
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vindos de todos os cantos do Brasil. O texto cita municípios de diversas regiões, notadamente
a Nordeste, através do estado da Paraíba: Ingá de Bacamarte, Sapé, Campina Grande e Serra
Branca; mas também aparecem Codó, no Maranhão e Ipú no Ceará. O Sudeste também é citado
através dos municípios de Cachoeira Alegre e Ubá em Minas Gerais, além de São Fidelis, no
próprio estado do Rio de Janeiro. São cidades que representam seus migrantes, pessoas que
trazem na bagagem afetos e emoções: saudades e memórias, expectativas e esperanças. Ao
desembarcar, encontrarão uma nova realidade, um novo tempo, diverso daquele já vivido ou
sonhado no imaginário.
Figura 51 – “Pernas” das palafitas
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Figura 52 – A palafita por inteiro

Fotografia: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Fonte:
<https://agenciabrasil.ebc.com.br/cultura/noticia/2014-10/museu-da-mare-pode-ser-desapropriadovespera-de-dia-dos-direitos-humanos> Acesso em: 19 de out 2020.

Estamos debaixo da palafita cenográfica construída em tamanho natural para ilustrar as
primeiras moradias. A casa é suspensa bem alto para que a água não toque no assoalho, mesmo
com a subida da maré. O peso da construção é distribuído por estacas pintadas de azul claro,
que, muitas vezes, são prolongadas com outros pedaços de madeira para alcançarem a altura
correta. Não há engenheiros ou arquitetos formados por universidades para a construção das
casas. Temos o saber popular em exercício, o aprendizado que vem da tentativa e erro, do fazer
diário.
Nos painéis que circundam a área sob a palafita, vemos fotos da região, cujo registro
agora é feito em cores. Na passagem do tempo, as palafitas dão lugar a casas de alvenaria. Há,
também, uma vitrine cuja base é recoberta de pedaços de lata reaproveitados, pintados com as
tintas que sobraram da montagem da exposição, em diversas cores60. Sua estética remete à

60

É interessante notar que há poucas vitrines no museu. A maioria dos objetos podem ser tocados pelos visitantes,
restando nesses expositores peças frágeis como documentos, papéis, peças miúdas que poderiam se perder, dentre
outras. Uma delas contém parte de escombros da casa de dona Orosina, outra traz carimbos e papéis de jogo do
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maneira com que alguns barracos eram construídos. Dentro dela, há vestígios da casa de dona
Orosina: um pedaço de telha canoa e um fusível sobre placa de madeira, parcialmente
consumida pelo tempo. A placa foi doação de sr. Francisco61, que ocupou a casa alguns anos
depois de sua morte, transformando-a em um botequim. Ao ser perguntado sobre vestígios da
casa de dona Orosina, ele prontamente arrancou o fusível da parede! Poucas vezes se viu
tamanho entusiasmo em colaborar com um museu.
Do lado oposto, uma cadeira e uma vitrine com materiais utilizados no jogo do bicho,
prática comum ainda hoje pelas ruas da cidade. O material foi doado por “Siri”, filho do bicheiro
da região, conhecido por “Russo”. Curiosamente, a casa onde o bicheiro morou fica na rua
Capivari, ao lado do museu. Marcelo Pinto Vieira explica que a inserção da banca naquele local
específico se deu por uma questão meramente espacial: “Foi o local que na montagem da
exposição achamos mais apropriado para colocarmos os objetos”. Como tudo que é posto em
cena é interpretado por quem o vê, a despeito da intenção original do criador, leio sua inserção
ali por um motivo. Assim como nos é mostrado na exposição – a banquinha do jogo do bicho
próxima à palafita – temos situação similar no espaço externo. A contravenção no Rio de
Janeiro como um todo está nas esquinas, próxima às nossas casas, em nosso cotidiano. Jogo
irregular, quem aposta no bicho procura mudar de vida, tentando a sorte, muitas vezes motivado
por sonhos premonitórios onde aparece a imagem de um animal. É preciso saber ler: o jogo do
bicho é outra forma de texto, cuja linguagem peculiar associa um animal a um número: vence
quem der o palpite certo.

bicho, uma terceira apresenta documentos da associação de moradores e há ainda uma que guarda cápsulas de
projéteis recolhidas na Maré. A vitrine traz em si a ideia de proteção, de separação entre quem vê e o objeto,
assemelhando-se a uma redoma. O que está guardado não pertence a esse mundo, é raro, sagrado, excepcional.
Creio que essa não seja a intenção aqui. As peças estão em vitrines simplesmente para que não se percam e/ou
deteriorem pelo manuseio.
61
Sr. Francisco era avô de Marielle Franco. A história me foi relatada por Marcelo Pinto Vieira.
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Figura 53 – O que sobrou da casa de dona Orosina

Figura 54 – O jogo do bicho
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Figura 55 – Detalhe do jogo do bicho

Subimos escadas laterais para entrar na palafita. Ela é pintada do lado externo com listras
verticais azul, claras e escuras, acompanhando o limite das tábuas de madeira. O azul serve para
agradar os olhos dos visitantes, pois as palafitas originais ficavam da cor da madeira – não havia
dinheiro para pintura. Nessa casa, há uma pequena varanda, nos fundos e na frente. De lá,
podemos observar longos varais de roupas de um branco imaculado. Ao lado deles, novamente
a fotografia62 da mulher: “lata d’água na cabeça, lá vai Maria”63. É como se ela tivesse acabado
de passar por ali, fazendo o seu serviço.

62

A fotografia é de autoria do estadunidense Anthony Leeds, sociólogo e especialista em antropologia urbana no
Brasil. A imagem foi registrada na década de 1960, quando Leeds fotografou bairros e cidades populares no Brasil
e na América Latina. Depois de sua morte, grande parte de seu acervo fotográfico foi doado à Fiocruz, que, por
seu turno, realizou um seminário sobre o trabalho do cientista social, bem como uma exposição com suas fotos em
comemoração aos 450 anos da cidade do Rio de Janeiro. Nísia Trindade Lima, atual presidente da Fiocruz, foi a
idealizadora das ações. A exposição, intitulada “O Rio que se queria negar”, entrou em cartaz no Museu da
República em 2015 e, dois anos depois, foi para o Museu da Vida. É importante salientar que algumas das
reproduções das fotografias e as imagens da mulher carregando a lata d’água foram doadas ao Museu da Maré,
cuja arquitetura e expografia foi criada por Marcos Fonseca (Markito) e cuja cenografia foi desenvolvida Marcelo
Pinto Vieira, mesmos profissionais de “O Rio que se queria negar”.
63
“Lata d'água na cabeça/Lá vai Maria, lá vai Maria/Sobe o morro e não se cansa/Pela mão leva a criança/Lá vai
Maria [...] Maria lava roupa lá no alto/Lutando pelo pão de cada dia/Sonhando com a vida do asfalto/Que acaba
onde o morro principia.” A imagem remete à antiga marchinha de carnaval de Jota Junior. Mesclando sonho e luta,

104

No único cômodo, pintado de rosa – cor que acolhe – vê-se das janelas a paisagem antiga
dos barracos vizinhos, representados em um enorme painel em preto e branco. No interior da
casa, os espaços de alimentação, descanso e estar se intercomunicam. Na cozinha, um fogão
antigo, um paneleiro, duas mesas de apoio, uma estante. Os poucos móveis trazem toda a sorte
de objetos: potes para o armazenamento de grãos em alumínio, um filtro de barro, canecas e
pratos de ágata estampados com flores, colheres de pau, moringas, um pente de metal que se
aquecia no fogo para alisar o cabelo de pessoas pretas – na maioria mulheres – e sujeitá-lo ao
padrão liso da época. Os objetos revelam as ideologias vigentes e sua presença ali não passa
despercebida64.
Na sala, uma mesinha de três lugares, com cadeiras de diferentes materiais. Uma
toalhinha de crochê recobre o tampo da mesa; há também um ventilador em metal; uma fruteira
vazia e um aparelho de rádio. No quarto, vemos uma cama de solteiro, recoberta por uma colcha
de fuxicos; uma mesa-de-cabeceira65; um armário de duas portas cheio de malas na parte
superior (bagagem de migrante). Nas paredes, há fotopinturas66 de parentes, calendários,
espelhos, imagens de santos, terços. É fácil reconhecer um ou outro objeto que encontramos
ali, seja por fazermos uso deles em nossas casas, seja por já o termos visto na moradia de
pessoas que viveram tempos atrás. Há uma preocupação estética na distribuição dos ambientes
e objetos; a casa é decorada com cuidado, mesmo em face da dificuldade financeira. A palafita
cenográfica promove uma sensação de reconhecimento e calor humano para quem a visita.

o samba denuncia a desigualdade social e tem como protagonista a moradora da favela. A Maria descrita pela letra
supostamente “não se cansa”. É impossível não imaginar a cor que ela carrega na pele.
64
O perigo das queimaduras, a queda dos cabelos – as mechas poderiam pegar fogo, caso ficassem muito tempo
em contato com o instrumento de ferro quente. A obrigatoriedade de um ritual violento de alisamento que se repetia
de tempos em tempos, pois os cabelos, rebeldes, enroscavam-se, nasciam e recusavam-se a se dobrar. Todas essas
memórias são acionadas ao nos deparamos com o pente no fogão.
65
O pequeno móvel, cuja denominação como criado-mudo ainda persiste, evoca lembranças do período colonial.
Reza a lenda que o termo teria sido utilizado em sua acepção original para nomear escravos que passavam a noite
ao lado da cama dos patrões, em silêncio, prontos para servir um copo d’água, ou para auxiliá-los em uma ida ao
banheiro. Não há, no entanto, nenhuma fonte que comprove a narrativa. Fato ou ficção, o termo ganhou essa
conotação e ficou associado ao móvel até hoje. Segundo o Dicionário de Artes Plásticas de Almir Paredes Cunha,
criado-mudo é o “termo usado em português para designar a mesa-de-cabeceira, qualquer que seja a sua forma.
Em inglês ele denomina um móvel específico chamado “dumb waiter”. (PAREDES, 2005, p.366) Ainda segundo
o dicionário o termo em inglês não traz referências à escravidão.
66
Fotografia colorida manualmente, originada na França no século XIX, extremamente popular no nordeste
brasileiro. Através da técnica era possível criar cenários e transfigurar feições, funcionando como uma espécie de
Photoshop da época.
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Figura 56 – As escadas levam à palafita
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Figura 57 – Fachada do Museu da República durante a exposição “O Rio que se queria negar” (2015).

Fonte: <https://disarmegrafico.com/anthony-leeds> Acesso em: 19 de out 2020.
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Figura 58 a 60 – Interior da palafita
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Figura 59
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Figura 60
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Figura 61 – Texto do “TEMPO DA CASA”

Os motivos decorativos que ilustram o título “TEMPO DA CASA” remetem a trabalhos
manuais comumente feito por donas de casa para decorar o lar. São pinturas de pequenas flores
e arabescos, de simples execução e de estética tradicional. A fonte é cursiva, na cor marrom,
sobre um fundo azul claro. O texto diz:
Tempo da casa, do aconchego e da segurança/ Para muitos que chegaram
depois, só restam o mar e o mangue/ Antes da casa foi necessário construir o
chão/ Casa de madeira sobre as palafitas/ Depois, vieram o aterro, o tijolo e a
laje/ Em mutirão vão surgindo novas casas/ Outras, o governo construiu:/
Centro de habitação provisória/ casas coloridas, telha de amianto,/
apartamentos, duplex de tijolinhos vermelhos.../Tempo da casa, do
aconchego.../E a segurança?...
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O texto começa evocando as sensações que deveriam despertar o tempo da casa:
aconchego e segurança. Para os indivíduos que chegaram depois da ocupação das terras que
estavam disponíveis, o que sobrou foi a área onde estava o mangue e o mar. No caso das
palafitas, o chão foi construído através das estacas de madeira, ao passo que as casas de
alvenaria foram suspensas em mutirão, erguidas por sobre aterros. O governo intervém para a
construção de centros de habitação provisória: casas temporárias, construídas para as pessoas
morarem por um período curto. Há, também, casas pintadas com cores diversas, cobertas com
telhas de amianto – material cancerígeno, que superaquece o interior das casas, causando
desconforto. A população constrói apartamentos, uma habitação sobre a outra, como os duplex
de clássicos tijolinhos vermelhos. O texto retoma a frase inicial, mas, desta vez, pergunta: onde
está a segurança desses lares? Nas casas, há tudo de que todo ser humano precisa? A moradia
é salubre, com condições mínimas sobrevivência, como saneamento básico, coleta de lixo,
pavimentação, acesso aos serviços público e ao transporte coletivo? Qual é a diferença entre
viver e subsistir?
Figura 62 – Segmento “TEMPO DA RESISTÊNCIA”
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O tempo seguinte é o “TEMPO DA RESISTÊNCIA”. As palavras “tempo da” estão
escritas na cor preta e “resistência” em vermelho, para ênfase. Foi utilizada uma fonte típica
daquelas que encontramos em palavras de ordem pintadas/pichadas pelos muros da cidade.
Aqui, temos, em um painel branco, dois objetos que simbolizam o tema de maneira concisa:
um megafone e um gravador portátil de fita cassete. O megafone, instrumento que amplifica a
voz de quem fala, pode ser levado a qualquer lugar e ainda é muito usado em manifestações
para alcançar um grupo grande de pessoas. É a representação material do direito à voz, à
expressão, à necessidade de ser ouvido. Já o gravador foi escolhido para figurar no contexto da
resistência em virtude de sua utilização para registro de falas de integrantes da classe política,
servindo como prova de que alguém afirmou algo e para cobrar promessas. Ele denota a
importância da palavra falada e da palavra de cada um. Hoje vivenciamos outro dilema, uma
tensão entre fato e ficção: facilmente podemos gravar o que dizem os políticos, mas esses
registros são distorcidos, ignorados ou mesmo invalidados.
Nesse mesmo tempo, há seis fotos que são o registro imagético da resistência através dos
anos. As fotos em preto em branco mostram políticos sendo entrevistados e moradores gravando
suas falas; o mutirão para a construção de casas; a organização de representantes da
comunidade, tendo como pano de fundo a bandeira nacional; e a precariedade das habitações.
Há duas imagens em cores: a primeira nos mostra, em primeiro plano, um poste cheio de marcas
de projéteis e, ao fundo, a manifestação “Maré contra o extermínio – movimento pela vida”; a
segunda exibe um plano detalhe: pés de policiais (calçando coturnos) e de moradores (descalços
ou usando sandálias havaianas) separados por uma faixa branca pintada no asfalto. As palavras
que acompanham as imagens e objetos são:
Aqui, resistir sempre foi preciso/ resistir à força da maré, à ação da polícia/ às
ameaças de remoção/os moradores se organizam em associações/ lideranças
surgiram/ muitas conquistas foram alcançadas/ mas o tempo da resistência não
acabou/ é preciso continuar resistindo/ violência, preconceito, discriminação/
aqui, resistir sempre é preciso/mas resistir sozinho é impossível.
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Figura 63 – Fotografias de imagens expostas no “TEMPO DA RESISTÊNCIA”

O texto nos esclarece que a resistência não é uma reação a algo vivido no passado ou no
presente: ela atravessa os tempos tenazmente e se projeta para o futuro, como forma de oposição
a desafios incessantes. Os obstáculos iniciais enfrentados foram a potência das águas, que
ameaçavam as casas recém-construídas e a atuação da instituição policial,67 que significava a
destruição de lares em virtude do alojamento compulsório em outra região. Para lutar contra
tais forças, os moradores criaram associações, onde escolheram líderes que os representariam
dentro da comunidade. Algumas batalhas foram vencidas, mas, ainda hoje, a violência, o
preconceito e a discriminação oprimem. “Aqui, resistir sempre foi preciso [...], mas o tempo da

67

Embora o texto a não explicite, pois também aquilo que é omitido é informação, podemos deduzir que se trata
da violência física e psicológica sofrida pelos moradores, tratados como cidadãos de segunda-classe ou bandidos.
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resistência não acabou, é preciso continuar resistindo [...], aqui, resistir sempre é preciso”. Os
versos, que se repetem três vezes, falam da necessidade de oposição, ao mesmo tempo que
aludem à frase de antigos navegadores citada por Fernando Pessoa: “Navegar é preciso; viver
não é preciso.”
Para resistir, é indispensável organização e método, como aqueles desenvolvidos na
construção das palafitas ou na criação de associação de moradores. A união em prol de um bem
comum é, também, imperativa, já que é “impossível resistir sozinho” – o texto nos remete à
força da ação conjunta, da cooperação, da solidariedade, em oposição ao individualismo.
Poderíamos também dizer: “É impossível ser feliz sozinho”, como um dia cantou Tom Jobim
em Wave (Onda).
Nas proximidades, há uma pequena vitrine de vidro com uma série de documentos. Esses
documentos contêm – e também são – texto, para além da narração de cada tempo. Dentro da
caixa de vidro, jornais feitos por moradores registram notícias sobre grupos e associações. Há
informações sobre remoções, artigos intitulados A agressão policial na favela, notas que tratam
da bravura de dona Orosina que, transformada em líder, inspirava (e inspira) os vizinhos através
de sua luta pelo direito à moradia. Mulher de fibra, a mineira não renunciava a seu pedaço de
chão, nem que fosse na base da garrucha e do facão!
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Figura 64 – Documentos em “TEMPO DE RESISTÊNCIA”

Defronte ao “TEMPO DA RESISTÊNCIA”, temos o “TEMPO DO TRABALHO”. O
título foi escrito em marrom escuro, empregando uma fonte que lembra as tábuas de madeira
justapostas utilizadas para construir pontes e palafitas. De um lado, temos uma profusão de
objetos: carrinho de mão, caixa de ferramentas, martelos, chaves de fenda, capacete, pás,
enxadas, serrotes, desempenadeiras, colheres de pedreiro, picaretas, dentre outras ferramentas.
De outro lado, temos imagens em preto e branco, que mostram moradores abrindo uma vala na
terra, próximo a um cano subterrâneo; o mutirão para o levantamento de uma casa, tendo ao
fundo uma sequência de moradias lado a lado; o plano detalhe de um pé calçado com uma
botina suja de lama por sobre uma pá, dentro de um carrinho de mão cheio de terra; uma senhora
negra, idosa, carregando um saco na cabeça – com o que assumimos ser areia; um homem,
trabalhando no assentamento de uma casa, cujo rosto não se vê, coberto pela fumaça de cigarro;
uma jovem mãe preta que sorri e carrega dois bebês dentro de um carrinho de mão; um close
dos músculos de um homem preto sem camisa, desenvolvidos pelo trabalho; um plongée de um
senhor preto, com chapéu nordestino de couro, que observa o trabalho dos amigos com os
braços envoltos nas vigas da construção. Acima das fotografias, lemos:

116

Chegar em casa à noite depois do trabalho/ mas ainda não dá para descansar/
tem que ir para a fila d’água encher as latas/ ou esperar o caminhão que trazia
concreto/ para espalhar no chão/ no domingo tem mutirão para erguer a casa,/
colocar a laje/ o trabalho transforma o lugar,/ recria o espaço/ gera novas
relações/ é do trabalho que nasce a Maré.

Figura 65 – “TEMPO DO TRABALHO”

O primeiro verso alude às jornadas de trabalho de muitas horas, aos múltiplos empregos
e à longa distância entre o serviço e a casa – que só é vencida através do transporte público
ineficaz e sucateado. Mesmo cansado, o trabalhador que mora ali ainda não pode parar de lidar:
é preciso buscar água na bica mais próxima (pois não há água encanada) e é necessário espalhar
o concreto sobre o chão hoje, pois no domingo – dia que é tradicionalmente associado ao
descanso – a casa será erguida. Através do trabalho, a Maré é feita e se faz: a ação estimula o
convívio, promove encontros, transforma a paisagem e cria demarcações.
Agora é hora de fazer um respiro essencial entre os momentos de resistência e trabalho.
Letras sinuosas, coloridas de laranja, amarelo e verde anunciam que é “TEMPO DA FESTA”:
“Música alegria risos/ Tempo da ginga e da dança/ Tempo de expressar nossa cultura/ Feita de
mistura e de troca/ Carregada de paixão e de vida”. A música está presente nesse tempo, assim
como a dança e a ginga – que implica saber dançar no ritmo e no molejo da música. Ginga é,
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também, um meneio de corpo que se faz na capoeira. A escolha dessa palavra evoca a imagem
de corpos pretos em movimento. O som e os gestos promovem a alegria, os risos, e são
manifestações de uma cultura heterogênea, em constante intercâmbio, cuja pulsão de vida é sua
força motriz.
Figura 66 – “TEMPO DA FESTA”

Os vestígios materiais desse vigor cultural podem ser vistos no corpo do painel onde o
texto se insere. Há um estandarte em lamê azul onde lê-se “Mataram meu gato”, pertencente ao
Grêmio Recreativo Escola de Samba Gato de Bonsucesso. O título da agremiação é, também,
texto: nele está contida a história de sua origem. Segundo se conta, havia na comunidade uma
moradora muito antipática conhecida como Maria Dentão. Sempre que as bolas dos meninos
caíam em seu terreno, ela não tinha dó: furava todas elas. Um dia, a garotada resolveu se vingar
e fez churrasquinho do gato da implicante. Ao saber do ocorrido, Maria Dentão correu à
delegacia aos prantos de “Mataram meu gato, mataram meu gato!”. Os policiais deram um
corretivo nos jovens, que, para revidar, fizeram tamborins do couro do gato e de madrugada
foram à casa de Dentão batucando e cantando o refrão debochado: “Mataram meu gato,
mataram meu gato!”. O refrão pegou e acabou dando nome ao bloco, que posteriormente foi
registrado na Federação de Blocos de Carnaval do Rio de Janeiro.68

68

A história é repleta de violência cotidiana: desde a moradora destemperada que destrói os brinquedos, passando
pela crueldade para com o animal e a brutalidade policial. É interessante verificar que essas agressões são contadas
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Vemos, também, fotografias coloridas e preto e branco. As em preto e branco registram
um dia de praia lotada, com corpos em traje de banho deitados sob o sol, barracas e pouquíssimo
lugar sobrando na areia. Há, ainda, a fotografia do matrimônio de um casal interracial: a noiva,
tradicionalmente de branco, beija a bochecha do marido, em frente a uma cama onde estão
dispostos os presentes recebidos na ocasião do casório. As fotos em cores revelam uma festa de
aniversário; um grupo de crianças com um uniforme de atividade desportiva; um homem
trajando chapéu de couro, junto a seu bumba-meu-boi; um churrasco, possivelmente durante
um jogo do Brasil numa edição de Copa do Mundo; um grupo de jogadores de futebol, de
uniforme branco, registrados em pose clássica; um homem que empunha uma bandeira
LGBTI+, possivelmente na comemoração da Parada Gay; um bate-bolas, ou clóvis, durante o
Carnaval; uma manifestação folclórica; um grupo de cantadores; crianças jogando futebol.
Aproveitando essa atmosfera de barulho e a agitação, encontramos o “TEMPO DA
FEIRA”. Hoje, o texto que faria parte desse segmento não está em exposição, mas era possível
encontrá-lo no site original do museu (desativado em 2020):
Tempo de sons, sabores,/ cores e cheiros/ Um dia aqui, outro ali/ Cada dia
uma feira/ Cada dia um lugar diferente/ Tempo de acordar antes do sol/
Trabalhar duro pra ganhar o pão/ Caixotes, barracas,/ lotes, balanças.../ E
aquele jeito especial de cativar:/ “Ei, freguesa!/ Tá bom e barato,/ vai levar?!”/
Feira é sobretudo o lugar de negociação.../ Como pensar este tempo/ sem uma
boa pechincha?!

como fatos do dia a dia, banais, com um quê de gracejo. O humor – mesmo que de caráter duvidoso – também é
forma de resistência.
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Figura 67 – “TEMPO DA FEIRA”

Os dois primeiros versos do texto fazem alusão aos sentidos: audição, paladar, visão e
olfato. O tato, apesar de não ter sido mencionado, está bastante presente no ambiente da feira,
onde os compradores manuseiam os alimentos, apertando-os para sentir se estão maduros ou
simplesmente para colocá-los na sacola. O feirante, comerciante nômade, está a cada dia em
uma feira diferente, em um local diverso. Sua rotina é acordar de madrugada e trabalhar com
empenho para garantir o sustento. Os materiais e ferramentas dos quais faz uso são: caixotes –
para carregar frutas e legumes, barracas – para exibir seus produtos e protegê-los das
intempéries; lotes – reunindo uma quantidade determinada de alimentos; e balanças – para pesálos. Os feirantes apregoam suas mercadorias e, através da simpatia, buscam conquistar os
fregueses, pois é grande a concorrência. Lugar de negociação e pechincha, vence aquele que
arrisca, insiste ou é mais sagaz. Encontramos em algumas prateleiras balanças de modelos
diversos e potinhos com temperos e fumo de rolo. As fotos em preto e branco revelam o
momento da escolha da mercadoria e do pagamento. As coloridas mostram o movimento da
feira e as barraquinhas com os alimentos expostos; em destaque a figura de uma feirante idosa,
com uma fruta nas mãos.
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O “TEMPO DA FEIRA” vai além das barraquinhas ao ar livre para vender alimentos em
dias determinados: ele se expressa no comércio que está em pequenas lojas e oficinas. São
profissões passadas de pai para filho, muitas delas à beira da extinção, sufocadas pela
concorrência dos grandes magazines ou pela (i)lógica do descarte e do consumo. Em um
segmento, temos o alfaiate, com suas máquinas de costura antigas, alfinetes, moldes, botões e
fitas métricas. Trata-se do sr. Atanásio Amorim, maranhense, cuja chegada à Maré se deu na
década de 1950, a bordo do Ita. Foi morador da Baixa do Sapateiro, tornou-se liderança local e
porta-voz do complexo, posteriormente atuando intensamente como colaborador do museu.
Infelizmente, sr. Atanásio faleceu em abril de 2020, vítima de Covid-19. Seu legado, no entanto,
segue inspirando a todos.
Noutro segmento, há o sapateiro, sr. João, com seus moldes de madeira, prensas, escovas,
martelos, cadarços, bigorna e sapatos. Há, também, o barbeiro, sr. Antônio, com sua tesoura,
navalha, máquina, pincéis, escovas e talcos. Diz Marcelo Pinto Vieira: “O conceito é
colocarmos imagens de moradores que realizam as profissões. As fotos usadas são as que
tínhamos no arquivo.” Por fim, temos a criação cenográfica do botequim de Seu Francisco, avô
da vereadora carioca Marielle Franco, assassinada em 2018. Situado na Rua Oliveira, na Baixa
do Sapateiro, o estabelecimento vendia, além de refrigerantes e bebidas alcoólicas,
mantimentos, brinquedos, tamancos de madeira, bolas de gude, dentre outros itens. Era também
uma espécie de armazém, onde se poderia encontrar aquele ingrediente que faltou na última
hora, a balinha para a criança ou um cafezinho para despertar. No boteco ficcional, temos
afixada na parede externa a placa criada para homenagear Marielle.
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Figura 68 – Fotografias e material de trabalho de sr. Atanásio Amorim

Figura 69 – Sr. Atanásio Amorim

Foto: Cristiane Barbalho
Fonte:
<http://www.jornalocidadao.net/memoria_cid47.htm?fbclid=IwAR12dqv2rkXtIfHUOaHC7dl3RBI4Ucy0M7q
WqImVPiFyDf7jZStOqPlDLTs> Acesso em: 19 de out 2020.
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Figura 70 – Fotografias e material de trabalho de sr. João

Figura 71 – Fotografias e material de trabalho de sr. Antônio
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Figura 72 – Bar do Dr. Francisco

Figura 73 – Placa de rua com nome de Marielle Franco

Fonte: https://www.mariellefranco.com.br/ Acesso em: 19 de out 2020.
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Figura 74 – Interior do bar do Sr. Francisco

Caminhando através de uma estreita viela cenográfica, tão típica quanto os becos nas
comunidades aonde não chegou o planejamento habitacional urbano, observamos que o sentido
que determina a abertura de caminhos obedece a outra ordem. Vemos fotografias de placas de
rua improvisadas em madeira, além das oficiais, em azul marinho e branco; números de casas
e apartamentos, cartazes que anunciam a venda e aluguel de produtos diversos: “Temos sacolé
0,25”; “Vende-se cajuzinho de amendoim 0,50”; “Aluga-se quitinetes”; “Vende-se um aquário
completo”; dentre outros. Há também avisos: “Favor não jogar lixo neste local. Obrigado”;
“Favor não colocar moto. Garagem”. Sobra espaço para exaltações: “Deus dê saúde aos meus
inimigos para que possam assistir a minha vitória”; “A Copa é nossa”; “Livia e Leonardo”;
“Julio e Deus”. A rua é espaço de deslocamento, mas também de comunicação, subjetividade e
registro. E é o espaço que foi escolhido para figurar o “TEMPO DO COTIDIANO”:
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Tempo do dia-a-dia, da rotina/ tempo da escola, da brincadeira, do futebol/ do
bate papo, da paquera, do namoro/ do samba, do funk, do rock, do forró/ tempo
da casa, da criança, do homem e da mulher/ tempo do trabalho, das
preocupações/ tempo do cotidiano/ tempo que voa e nos consome/ mas
também, tempo da reflexão/ tempo de rever o passado/ tempo de vida que se
faz agora/ tempo de planejar um futuro melhor.

Figura 75 e 76 – “TEMPO DO COTIDIANO”
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Aqui, se revelam as atividades corriqueiras e recorrentes da vida de todos nós, moradores
da Maré ou não. O texto fala da ação do tempo sobre o ser humano, que, quando criança, brinca
e estuda; na adolescência, socializa e flerta, embalado pelas músicas dos bailes; e, na fase
adulta, trabalha, tem responsabilidades e apreensões. O tempo passa com rapidez e se esvai na
repetição diária de tarefas, devorando dias, semanas, meses e anos. Mortais que somos, a nós é
dada uma chance para realizar nossos planos e, por essa razão, a necessidade de reflexão sobre
o passado, com o foco no presente, de maneira a construir um futuro que se aproxime de nossos
propósitos.
Figura 77 – ‘TEMPO DA FÉ”
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O tempo que se segue vem em auxílio do enfrentamento de um cotidiano de luta. É o
“TEMPO DA FÉ”. Representado em três momentos no espaço, o encontramos em um peji69;
um barco de pesca ornamentado para a procissão; e uma parede repleta de imagens e objetos
sagrados. O peji é todo pintado de branco e, no teto, há várias bandeirinhas brancas70
enfileiradas. Seu acesso se dá atravessando uma cortina de renda, também branca. Próximo a
ela, há uma porta, através da qual aqueles que não quiserem participar dessa parte do percurso
podem sair. Em tempos de intolerância religiosa, trata-se de uma saída estratégica. Como não
poderia deixar de ser, temos representações de orixás e entidades da umbanda, imagens de
santos católicos, guias de santo com miçangas coloridas, búzios, gamelas e alguidares,
crucifixos, fitas do Bomfim, terços, conchas, pedras, flores de plástico, ferraduras, velas, enfim,
uma diversidade imensa de símbolos religiosos.
Figura 78 – São Pedro

Fonte: Mapa de Cultura (http://mapadecultura.rj.gov.br/manchete/museu-da-mare) Acesso em: 19 de out 2020.

69
70

Quarto de santo: local sagrado no candomblé, onde se coloca, sobre um altar, os assentamentos de orixás.
Representam o orun, ou “céu” no mundo espiritual.
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Todo ano, no dia 29 de junho, os pescadores devotos de São Pedro saem em procissão
pelo mar para homenagear seu padroeiro. É nesse contexto que se encontra em exposição o
barco de pesca, cujo dono tem seu sobrenome pintado na proa: Jaqueta. Leva à frente uma
imagem de São Pedro adornada por flores de plástico. Há bandeirinhas coloridas, típicas de
festas juninas, presas junto ao mastro. Vê-se também ali alguns ex-votos em cera, representando
chaves e casas. É o agradecimento pela conquista da moradia tão sonhada.
Figura 79 – Detalhe de painel em “TEMPO DA FÉ”

Em um painel branco de grandes dimensões, recoberto por renda, encontram-se em
exposição objetos de fé de toda sorte. Eles são a representação material do caldeirão de religiões
do qual a Maré é composta. Imagens de Buda dividem o espaço com um Chanukiá71, imagens

71

Candelabro de 9 braços, utilizado pelos judeus no feriado da Festa das Luzes.
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de Padre Cícero, a Bíblia, um Hamsá72, anjos, o jornal da Universal, um barquinho de Iemanjá,
enfim, uma profusão de símbolos de devoção.
Figura 80 – Texto de “TEMPO DA FÉ”

O texto de “TEMPO DA FÉ” vem escrito em um losango de MDF. As palavras
“TEMPO DA” estão pintadas em azul e “FÉ” em vermelho. Elas parecem aludir ao aspecto
celestial do tema – azul – ao passo que o vermelho serve à ênfase. As palavras estão contidas
por uma borda ornamentada de cor amarela. O formato geométrico lembra os azulejos de santos
que comumente encontramos nas fachadas das casas de subúrbio. “Tempo de contradições e de
coerências,/ dúvidas, certeza, medo e esperança/ Tempo de diversidade, da mistura, do
sincretismo/ No tempo da fé, tudo que é humano,/ encontra-se no divino.” As palavras
72

Também conhecida como “mão de Fátima”, é um símbolo da fé islâmica destinado a afastar o mau-olhado.
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diversidade, mistura e sincretismo ressaltam o aspecto plural e híbrido das religiões na
comunidade. A fé vem para dissipar as inseguranças, dar firmeza, afastar os temores e despertar
a confiança. Quando há um atrito entre o que se prega e o que se faz, ou mesmo se a palavra é
deturpada, o fiel se contradiz. Não importa o formato que as manifestações de religiosidade
criadas pelo ser humano adquiram, todas convergem para um ponto comum: o divino.
Figura 81 – “TEMPO DA CRIANÇA”

Se a fé é uma ferramenta para nos auxiliar na luta diária para a construção do futuro,
nada mais representativo da esperança do que o “TEMPO DA CRIANÇA”. Nesse tempo, o
texto tem caráter tipográfico semelhante à caligrafia de uma criança em idade de alfabetização.
As palavras estão grafadas em azul (“TEMPO”), laranja (“DA”) e verde (“CRIANÇA”). O
texto propriamente dito está escrito em preto, em letra cursiva:
Bola de gude, bate-beg, bambolê, pião/ Amarelinha, caracol, garrafão/ Pipa,
roda, corda, rua/ Cabra-cega, esconde-esconde, passa anel/ Também passa o
tempo/ Mesmo contra a nossa vontade/ Agora, criança na rua é ruim/ E a
brincadeira, onde fica?...

Os quatro primeiros versos enumeram brinquedos tradicionais e brincadeiras que as crianças
costumavam fazer nas ruas no passado. Esse tempo não existe mais. Hoje estar jogando na rua
pode significar perigo. Como as crianças irão brincar dentro das casas? Falta espaço e
companhia.

131

Figuras 82 e 83 – Detalhes de “TEMPO DA CRIANÇA”
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As paredes desse módulo estão pintadas de branco e, nelas, vemos pendurados um antigo
carrinho de rolimã e uma patinete. Fotos em preto e branco mostram crianças jogando bola-degude, um menino surfando nas águas da Maré sobre uma prancha improvisada, feita de tábuas.
Nas fotos em cores, mais recentes, uma rua deserta e um varal cheio de roupas infantis. O piso,
composto de retângulos de madeira de tamanho variado, encaixados de maneira não linear,
remetem aos antigos blocos de madeira de montar. Há, também, nichos envidraçados no chão,
onde se veem os brinquedos descritos no texto e mais: bolas, petecas, bonecas de pano,
brinquedos de madeira. E os brinquedos e brincadeiras de hoje? Onde estão? Por que é arriscado
estar nas ruas? É mesmo seguro estar dentro de casa?
Possíveis respostas para a última pergunta estão no “TEMPO DO MEDO”:
Quais são os nossos medos?/ No tempo do medo havia tábua podre,/ criança
caindo na água,/ ventanias, ratos, remoções.../ no tempo do medo existe a bala
perdida/ a violência, a morte bruta.../ os medos que nos assombram podem nos
paralisar/ tanto quanto nos motivar a lutar/ pela transformação da realidade.
Figura 84 – Texto do “TEMPO DO MEDO”
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O texto é grafado em letra bastão, na cor branca, com uma caligrafia instável, como aquela
de quem está atormentado. O espaço que o medo toma é escuro, as paredes e o teto são negros.
O chão é irregular, de tábuas, como as pontes que os moradores costumavam atravessar outrora
para chegar às palafitas e à terra firme. Madeira podre que se despedaçava, abrindo um abismo
por sobre a lama. A água tragava e escondia os corpos de crianças que só seriam encontrados
na baixa da maré. O texto se inicia incluindo o visitante, perguntando-lhe que medos ele
também enfrenta. O medo é uma constante: está presente no passado e no presente. Antes,
ligado à precariedade das construções, aos fenômenos meteorológicos, às pragas urbanas e às
remoções de casas e pessoas. Hoje, resultado de óbitos e agressões: disparos por arma de fogo
de origem desconhecida ou não, violência e morte bruta. O medo é uma faca de dois gumes:
pode paralisar ou impulsionar a luta daqueles que buscam por uma vida diferente.
Figura 85 - “TEMPO DO MEDO”

Em exposição, temos fotos em preto e branco de crianças sentadas nas pontes
improvisadas, assim como moradores fazendo a travessia por sobre as tábuas frágeis. Em uma
vitrine, uma quantidade imensa de cápsulas de munição na cor dourada encontradas na
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comunidade. Defronte, o produto de uma oficina na qual os participantes tiraram impressões
em gesso das marcas de tiros encontradas nas construções: moldes em formato quadricular, com
buracos ao centro, pintados de cores diversas.
Figura 86 – Projéteis e marcas

O último tempo é o “TEMPO DO FUTURO”. Deste, só temos o texto que estava
disponibilizado no antigo site, pois o espaço é reservado para exposições temporárias e muitas
vezes – em virtude da quantidade de material exposto – não sobram paredes para manter o texto
original:
Passado, presente, futuro./ Esses três tempos aqui se misturam./ O que ainda
não é, um dia será./ Será a partir do ontem, das lutas e conquistas, das
memórias que resistem ao esquecimento./ Será a partir do hoje, do trabalho,
da coragem, do engajamento, do diálogo e da tolerância./ Será a partir de
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políticas públicas. Políticas comprometidas com a transformação. / Será a
partir da prática da cidadania. / Tempo do futuro, um tempo que já começou.

Nesse tempo, as divisões arbitrárias que fazemos de passado, presente e futuro
apresentam-se como uma unidade. O pretérito está prenhe de devir no dia de hoje. A semente
já carrega a árvore dentro de si. Tal confluência é o resultado de lutas travadas no passado que
renderam vitórias, as quais a memória evoca como marca de potência. Para seguir em frente, é
preciso coragem e ação: lutar, conquistar, resistir, trabalhar, engajar, dialogar, tolerar. É
necessário, portanto, uma prática cidadã e um Estado comprometido com políticas públicas que
visem às transformações almejadas. O futuro se faz no cotidiano.
Figura 87 – “TEMPOS DE MARIELLE”

Durante as visitas realizadas ao museu, conheci a exposição temporária Tempos de
Marielle, que trazia dez telas pintadas à óleo pelo artista visual Marcondes Rocco.
Desenvolvida pelo Ceasm e o Museu da Maré, a exposição foi pensada para marcar a passagem
de um ano do crime hediondo73. As pinturas foram realizadas tendo como base fotografias do

73

Os assassinatos da vereadora carioca Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes permanece até novembro
de 2020 sem solução. Quem mandou matar Marielle?
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de seu arquivo pessoal e público, onde ela aparece entre amigas e amigos, com a família, com
a namorada e exercendo sua porção ativista. A narrativa expositiva respeitou o desejo do pai da
vereadora, Antonio Francisco, que pediu que ela fosse representada como ser humano integral,
ampliando o foco que geralmente é restrito ao seu papel na política partidária. A exposição
contava também com um objeto carregado de simbolismo: a porta de seu gabinete na Câmara
Municipal do Rio de Janeiro. Cheia de adesivos com palavras de ordem, envolta por flores de
papel crepom lilases74 e cor-de-rosa, o texto que acompanhava aquele objeto mágico dizia:
O objeto a sua frente é a porta do gabinete da vereadora Marielle franco
[sic]na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Marielle não passou sozinha por
essa porta, ela foi acompanhada por nossas lutas seculares, diárias e
permanentes.
A porta carrega a força de 46 mil e 502 votos. Ela está marcada pelos sonhos
de Marielle; por sua alegria e sua forma acolhedora de receber todas e todos;
pela esperança e pelo desejo de justiça e igualdade de direitos.
Aqui, no Museu da Maré, a porta é memória, é denúncia, é apelo ao não
esquecimento! Sua potência simbólica ultrapassa sua frágil materialidade e
nos convida á [sic]permanente e inquietante busca por JUSTIÇA!
Figura 88 – Texto de Tempos de Marielle

74

O roxo/lilás está associado ao feminismo. Há muitas histórias que justificam sua escolha pelo movimento:
algumas alegam ser esta a cor usada pelas sufragistas inglesas em 1908, outras apontam que esta é a cor obtida na
mistura do rosa com o azul (cores comumente associadas a mulheres e homens, respectivamente). O motivo exato
é incerto.
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O texto, como se pode observar, é impresso na tonalidade preta sobre fundo branco. Não
há muita variação de fonte, apenas o título – em caixa alta e negrito – difere do corpo do texto.
Neste, a única palavra em destaque (caixa alta, seguida de sinal de exclamação) é “JUSTIÇA!”
Realmente: a palavra está atrelada à figura de Marielle, tanto em vida quanto na morte, seja na
luta por justiça social, seja na batalha para que seus algozes sejam levados à Justiça.
Figura 89 – Porta de Marielle – frente

138

Figura 90 – Porta de Marielle – verso

Os adesivos que dão cor à porta de Marielle, outrora cinzenta, indiferenciada e banal,
avisam: “Não é não”; “Diversas, pero no dispersas75”, “Por mais mulheres na política”; “Amar
sem temer”; “Eu, mulher negra, resisto”; “Direito à favela”; “Mexeu com uma, mexeu com
todas”; dentre muitas outras palavras de ordem. As cores e palavras a diferenciam e
individualizam; o gesto irreverente e atrevido de colar adesivos em sua porta dentro da Câmara
assinala sua personalidade.

75

Uma tradução possível seria: “Somos diversas, mas não estamos dispersas”.
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Há mais um texto na exposição que nos revela qual seu objetivo: “[...] contar um pouco
da vida dessa mulher”; “A exposição é [...] um convite ao não esquecimento. As memórias
compartilhadas por meio das telas são potentes instrumentos de denúncia e resistência!”;
“Contar a história da Marielle é um ato político de amor, afeto e humanidade, principalmente
no Brasil de hoje”. Sobre Marielle Franco diz-se que: “[...] antes de ser vereadora, foi filha,
neta, irmã, mãe, esposa, amiga, estudante, mestra, pesquisadora, militante, favelada.” Ou seja,
aqui o que se quer enfatizar são os aspectos de sua vida íntima e não sua faceta pública,
trazendo-a para próximo de quem visita a exposição.
A curadoria da mostra foi realizada de forma coletiva, integrando a equipe do museu,
Marcondes Rocco, além da família e amigos de Marielle. Apesar do texto do “TEMPO DO
FUTURO” não estar presente na exposição temporária, ela se adequa perfeitamente aos seus
dizeres: as compulsórias lutas diárias, a necessidade de políticas públicas, o desejo de
transformação.
Figura 91 - Obras de Marcondes Rocco

140

Figura 92 – Sementes, de Marcondes Rocco76

De todos os quadros presentes na exposição, ressalto um em particular: Sementes. Em
uma homenagem a lideranças negras femininas, Marielle é colocada ao lado de dez mulheres
que se destacaram em nossa cultura. O título do quadro parece fazer alusão à frase da escritora
Conceição Evaristo, colocada aqui à sua direita: “Eles querem nos matar, mas nós combinamos:
não vamos morrer.77” Somos semente, portanto, nasceremos novamente em muitas mulheres
pretas deste país. Ou como é dito no provérbio mexicano: “Eles tentaram nos enterrar, mas não
sabiam que éramos sementes.”
Pode-se compreender o texto da exposição temporária como uma forma de intertexto da
exposição de longa duração. Ao circular pelo espaço, lembramo-nos do botequim de Sr.
Francisco, adornado com a placa de rua onde Marielle é homenageada. Esta foi afixada pela

76

1- Lélia Gonzalez (antropóloga); 2- Carolina Maria de Jesus (escritora); 3- Marielle Franco (socióloga); 4Conceição Evaristo (escritora); 5- Orosina Vieira (moradora pioneira da Maré); 6- Ivone Lara (cantora); 7- Sueli
Carneiro (filósofa); 8- Ruth de Souza (atriz); 9- Zezé Motta (atriz); 10- Tia Ciata (mãe de santo) 11- Benedita da
Silva (política). As profissões em parênteses representam as profissões/atividades pelas quais essas personalidades
eram conhecidas; sabe-se, no entanto, que a maioria delas se desdobrava em muitas outras importantes funções.
77
Conto do livro “Olhos D’Água” (2016) de Conceição Evaristo: “A gente combinamos de não morrer”.
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primeira vez por sobre uma placa de rua da Praça Marechal Floriano, nas proximidades da
Câmara de Vereadores, lugar onde ela cumpria seu mandato. Não se tratou de uma ação oficial,
mas, sim, de um ato afetivo e anônimo, alguns meses depois de seu homicídio. Posteriormente,
a placa foi arrancada, partida ao meio e exibida pelos políticos Rodrigo Amorim e Daniel
Silveira, junto ao governador Wilson Witzel78, então candidato ao cargo, em um vídeo
distribuído nas redes sociais. No filme, Silveira relativiza e minimiza a morte Marielle,
afirmando que, na mesma noite, um pai de família fora morto na frente do filho. Diz ele: “A
morte da vereadora não pode servir como desculpa para depredação do patrimônio público. É
por isso que hoje estamos aqui: para restaurar o patrimônio”. É preciso atentar para as
implicações do gesto, pois a memória coletiva também é alvo de disputa:
Em tempos de contradição histórica e disputas políticas e ideológicas
acirradas, os gestos simples do cotidiano tomam formas mais amplas e passam
a ser motivo de disputa nos diferentes terrenos de vivências e sociabilidades.
Neste sentido, o ato de nomear os espaços públicos, como por exemplo as
ruas, que muitas vezes tem caráter apenas formal e sem grandes
questionamentos por parte da sociedade, passam a fazer parte do amplo campo
de disputa simbólica [...] que acaba por despertar debates acalorados em meios
físicos e virtuais, tais como as casas legislativas e ambientes de redes sociais.
(FRANÇA, 2019, p.1)

Amorim e Silveira gritam ao fim da filmagem “Floriano, presente79!”, em alusão à placa
de rua original, escolhida para afixar a homenagem à Marielle. O tom é de deboche, fazendo
uma paródia da maneira como a esquerda costuma relembrar em reuniões o nome de figuras
importantes, instaurando sua presença pelo vocativo. Em reação ao vídeo, o site Sensacionalista
lançou um financiamento coletivo para a confecção de cerca de 100 placas de rua iguais à que
foi destruída: “eles rasgam uma, nós fazemos 100”. A meta foi batida rapidamente e o que se
viu, pouco tempo depois, foi uma grande manifestação na Cinelândia, onde centenas de placas
com o nome de Marielle foram distribuídas gratuitamente.

78

O governador encontra-se afastado do cargo - desde agosto de 2020 - por decisão do Superior Tribunal de
Justiça, em virtude uma investigação de corrupção que envolveria sua participação.
79
O marechal Floriano Peixoto foi o segundo presidente do Brasil. Levou a alcunha de “Marechal de Ferro”, pois,
ao se negar a deixar o poder em 12 de abril de 1892 decretou estado de sítio e a suspensão dos direitos
constitucionais durante um período de 72 horas. Aqueles que se opuseram a ele foram presos. É importante
ressaltar que Peixoto foi combatente na guerra do Paraguai e, durante seu governo na província de Mato Grosso,
adotou políticas de extermínio de povos indígenas.
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Figura 93 - Placa de Marielle é quebrada

Fonte: <https://piaui.folha.uol.com.br/lupa/2018/10/08/witzel-marielle/> Acesso em: 15 out. 2020.
Figura 94 – Manifestação na Cinelândia

Fonte:<https://ndmais.com.br/noticias/witzel-pede-desculpa-a-familia-de-marielle-franco-por-quebra-de-placa/>
Acesso em: 15 out 2020

Perpetuar a memória de uma mulher negra, favelada, lésbica, foge à norma das
homenagens em placas de rua. Geralmente são celebrados homens brancos, heterossexuais,
cujo legado está em conformidade com a história que se deseja contar do Brasil. Marielle vai
na contramão de tudo isso. Se imaginarmos a cidade como um museu, as ruas como obras de
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arte e as placas como os textos e legendas, teríamos: “Rua Marielle Franco (1979 - 2018)
Vereadora, defensora dos Direitos Humanos e das minorias, covardemente assassinada no dia
14 de março de 2018. 307. 20260-080 Estácio”. O número e o CEP dizem respeito –
originalmente – ao local onde Marielle foi morta junto ao motorista Anderson Pedro Gomes.
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5 CONCLUSÃO
Ismênia: Estás correndo atrás do impossível.
Antígona: Pois seja, na última fronteira do possível, tombarei.
Sófocles (2002, p.212)

A confecção desta dissertação não foi uma empreitada fácil. A ideia de exibir o fruto de
seu processo de criação, mesmo que desejado, para a avaliação de uma banca de doutores pode
revelar-se um processo angustiante e paralisante. Este é um dos motivos pelos quais a entrega
deste trabalho se dilatou no tempo. No entanto, há outras razões que, se não interferiram em
minha escrita no sentido de a retardar, influenciaram minha percepção de mundo e se refletiram
ora de maneira nítida, ora tênue, no manuscrito final.
Meu mestrado foi atravessado por eventos significativos na história do país e do mundo,
que se sucederam de maneira muito veloz e intensa. Destaco aqui alguns de grande impacto: a
eleição de Jair Messias Bolsonaro como presidente da república (2018); a ascensão da extrema
direita aqui e alhures; o incêndio devastador do Museu Nacional (2018) e da Catedral de Notre
Dame (2019); os assassinatos de Marielle Franco e Anderson Gomes (2018) – cujos algozes
ainda não foram punidos; o movimento de derrubada de monumentos-símbolo do colonialismo
e racismo em várias parte do globo; o homicídio de George Floyd por asfixia pela polícia
estadunidense (2020); a explosão do movimento Black Lives Matter (Vidas Negras Importam)
(2020); a devastação progressiva da Floresta Amazônica por fogo criminoso – fato que afetou
animais da região e populações indígenas (2020) e, dentre todos esses acontecimentos, talvez o
mais emblemático: a pandemia de Covid-19 – ainda na fase experimental de uma vacina e
portanto, sem previsão de cura (2019/2020). O filósofo camaronês Achille Mbembe traz sua
perspectiva com relação ao momento que vivemos:
Antes deste vírus, a humanidade já estava ameaçada de asfixia. Se tiver de
haver guerra, deverá ser, em consequência, não contra um vírus em particular,
mas contra tudo o que condena a grande maioria da humanidade à paragem
prematura de respiração, tudo o que ataca fundamentalmente as vias
respiratórias, tudo o que, na longa duração do capitalismo, confinou
segmentos inteiros de populações e raças inteiras a uma respiração difícil,
ofegante, a uma vida pesada. Mas para daí sair é preciso ainda compreender a
respiração, para lá de aspectos puramente biológicos, como aquilo que nos é
comum e que, por definição, escapa a qualquer cálculo. Falamos, assim, de
um direito universal de respiração. (MBEMBE, 2020, p. 9)
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O coronavírus retirou o véu fino que encobria as injustiças e desigualdades nas quais
estamos mergulhados, expondo-as de bandeja a todos nós, de maneira crua e fria. Muito se dizia
no começo da contaminação: “agora estamos todos no mesmo barco”; logo depois percebemos
que, em verdade, estávamos no mesmo mar bravio, alguns agarrados a tábuas, outros tomando
sol em iates. A asfixia à qual Mbembe se refere diz respeito ao sofrimento lento e constante ao
qual a maior parte da humanidade é submetida em um processo lento, contínuo e agonizante.
Apesar de termos uma “Declaração Universal dos Direitos Humanos”, seus princípios parecem
se restringir ao papel. Estamos envoltos por oxigênio, no entanto, o “direito universal de
respiração” não é garantido a todas as pessoas.
Diante do que está posto, qual a saída? Há uma saída possível? Ao tratar da ideia de
finitude – em palestra realizada em momento anterior ao advento do coronavírus - o líder
indígena Ailton Krenak afirmou:
Nosso tempo é especialista em criar ausências: do sentido de viver em
sociedade, do próprio sentido da experiência da vida [...] Então, pregam o fim
do mundo como uma possibilidade de fazer a gente desistir dos nossos
próprios sonhos. E a minha provocação sobre adiar o fim do mundo é
exatamente sempre poder contar mais uma história. Se pudermos fazer isso,
estaremos adiando o fim.” (KRENAK, 2019, p. 19)

Se, por um lado, ainda não temos a cura para a doença, por outro, o processo de asfixia é
anterior à pandemia. O que podemos fazer para “adiar o fim do mundo” é combater as mãos
que estrangulam, através de ações que reafirmem nossa humanidade e que deem sentido à vida.
Krenak fala da importância de se contar mais uma história: para se contar histórias deve-se ter
tido a chance de experienciar vida – algo que o cotidiano de exploração laboral pouco nos
permite; é necessário tempo para dispensar à contação – tempo que nos é roubado na luta pela
sobrevivência; ter gosto em mostrar um ponto de vista – o oposto do ideário globalizante,
produtivista, utilitário, que procura homogeneizar as pessoas, transformando-as em meros
consumidores; há que se ter alguém interessado em ouvir – capturados e isolados em telas de
computador, poucas vezes levantamos os olhos para enxergar a nós mesmos e ao outro; é
fundamental perceber o valor das vivências e, também, o sentido de passá-las adiante –
novamente: como fazê-lo, se nos é subtraída a experiência de vida, o tempo, a grandeza da
ancestralidade; é preciso querer aprender e ensinar, afetar e ser afetado – outra vez: é preciso
contato, é preciso coexistir. Assim, contar uma história não é algo tão simples quanto possa
parecer; a esse ato estão atrelados tantos outros que dão sentido à nossa existência e nos fazem
o que somos. E o que são (ou podem ser) museus, que não casas que contam histórias? O que
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são os textos de exposição senão uma das partes explícitas da narrativa que nos é contada? E
como essas histórias são contadas? Aí se encontra o cerne da questão.
É legítimo e mesmo desejável que nos perguntemos qual a relação dos textos de museus
– e mesmo desta dissertação – com os eventos listados. A resposta é – ou deveria ser: toda.
Estamos no meio de um turbilhão de acontecimentos reveladores de um jogo de forças que
aponta para direções opostas. O status quo está sendo posto em xeque e, portanto, as estruturas
de nossa sociedade estão oscilando de um lado para o outro. Se o que buscamos é um museu
que sirva à vida, nada mais justo que os graves e profundos acontecimentos que
experimentamos se reflitam na maneira com que compreendemos museus e patrimônio. Os
textos de museu, consequentemente, sofrem a repercussão dos abalos provocados nos alicerces
museológicos e devem responder à altura. A pandemia de Covid-19 nos colocou frente a frente
com a morte80. Nessa situação-limite, o que devemos esperar dos museus? Qual a sua função?
Devem manter-se abertos? Devem fechar? Devem repensar seu papel? Devem se digitalizar?
Fabio Cypriano cita Krenak em matéria intitulada O espetáculo deve continuar?:
É como se a ideia das nossas bienais de arte, das nossas galerias estivessem
todas ficado no passado, vencidas pelo tempo, pela urgência de uma nova
mentalidade, de nós os humanos aprendermos a pisar com cuidado, a pisar
suavemente na Terra profundamente marcadas pelas nossas pegadas, que nos
puseram no limiar desse Antropoceno. (KRENAK apud CYPRIANO, 2020)

As instituições não tiveram tempo de se preparar: foram aprendendo na marra, à medida
que faziam, seus atos refletindo seu modus operandi. O Museu da Maré, habituado a um contato
visceral com seu público, propôs ações que visavam informar à população de maneira segura e
responsável sobre a doença e o que fazer para não disseminá-la – através de publicações em
redes sociais, faixas e carros de som (atuando conjuntamente à Frente de Mobilização Maré81);
a distribuição de cestas básicas, kits de limpeza e higiene, quentinhas e botijões de gás; a
promoção de atendimento psicológico através da organização internacional Luta Pela Paz; a
contação de histórias pela equipe do Educativo, através do canal do museu no Youtube, além
de lives e seminários em outros canais; sugestão de jogos, filmes e livros para diversão em
tempos de acesso restrito às ruas, dentre outras estratégias para resistência.

80

Em setembro de 2020, o número de mortos pela doença ultrapassou a marca de 134 mil pessoas no Brasil e 939
mil no mundo.
81
Trata-se de uma associação de moradores e coletivos promovida por comunicadores comunitários da região
durante a campanha Coronavírus nas favelas, iniciada em março de 2020.
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Figura 95 - Publicação no Instagram do Museu da Maré em 20 de março de 2020

Fonte: <https://www.instagram.com/p/B9-AEhKJVzk/> Acesso em: 15 out 2020.

Figura 96 - Logo utilizada pelo Museu da Maré a partir da criação de site pelos seus 14 anos

Fonte: <https://www.museudamare.org/> Aceso em 19 out 2020.
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As soluções encontradas pelo Museu da Maré estão em consonância com as necessidades
e anseios de seu público e refletem seus valores. Não poderia ser diferente, já que é um museu
dentro do complexo, construído por seus moradores. Sua política não está limitada aos
parâmetros estreitos de uma definição de museu que deveria funcionar apenas como diretriz e
não como camisa de força, que restringe e imobiliza. Justamente: ao final de 2019 – portanto,
às vésperas de todas as efemérides que o presente ano nos trouxe – a comunidade museológica
se reuniu em Kyoto, no Japão, em busca de uma nova definição de museu. O encadeamento dos
fatos não é fruto do acaso, mas reflexo de um processo complexo em andamento. Talvez o que
gere incômodo não seja propriamente a definição, mas a instituição museu em si, cujas bases
estão fixadas em um ideário colonialista, racista e patriarcal. Pressupondo que seja desejável
manter os museus em virtude de seus aspectos positivos – e eles são muitos e diversos – e que
possamos operar mudanças a partir de dentro, através de frestas e rachaduras em sua estrutura,
talvez a pergunta que devamos nos fazer não seja o que é o museu, mas, sim, para quê e de que
maneira.
Meu interesse por textos de exposição tem origem nesses mesmos questionamentos.
Trata-se de uma pequena parte de uma exposição, mas, como qualquer um de seus outros
componentes – como cor, luz, espaço etc. – tem o potencial de ser muito mais do que apenas
um amontoado de letras em uma parede. A diferença reside no como e no porquê. Utilizei como
estudo de caso o Museu da Maré por acreditar em sua trajetória, seu desejo de memória e por
acreditar que seus textos fogem de um padrão tão conhecido dos textos inócuos, herméticos,
narcisistas e aborrecidos. O Museu da Maré me transformou, certamente. O contato com as
pessoas que o criaram, com os moradores, com a exposição, com as histórias ali contadas. Tudo
foi pouco a pouco abrindo feixes de luz em minha estrutura enquanto ser humano. É como na
música de Arnaldo Antunes e Paulo Tatit O Seu Olhar (1995):
O seu olhar lá fora
O seu olhar no céu
O seu olhar demora
O seu olhar no meu
O seu olhar seu olhar melhora
Melhora o meu
Onde a brasa mora
E devora o breu

149

Como a chuva molha
O que se escondeu
O seu olhar seu olhar melhora
Melhora o meu
O seu olhar agora
O seu olhar nasceu
O seu olhar me olha
O seu olhar é seu
O seu olhar seu olhar melhora
Melhora o meu

Luiz Antônio Simas e Luiz Rufino explicam em seu livro, Encantamento: sobre política
de vida, que: “encantar é expressão que vem do latim incantare, o canto que enfeitiça, inebria,
cria outros sentidos para o mundo.” (SIMAS; RUFINO, 2020 p.1) É dessa forma que percebo
o potencial dos textos de exposição: narrativas que encantam, que despertam a imaginação,
emocionam, fazem refletir. Narrativas abertas à contribuição de quem as lê, mutáveis e
mutantes, transformadoras. Ao contrário do que se possa pressupor, textos de exposição não
são uma espécie de bula de remédio para o “público ignorante”; pelo contrário: podem ser um
suplemento ao seu olhar. Sim, muitas legendas e textos podem e devem trazer informações das
quais não dispomos, para somar ao que apreendemos de outras maneiras – e por outros sentidos
– ao visitar um museu, mas não é apenas isso. Se desejássemos apenas a informação pela
informação, teríamos outras formas de buscá-la. O contato com texto e objeto é algo de
característico dos museus tradicionais (apesar de estarmos experimentando outras formas de
interação).
Assim, o texto de museu não deve anular a interpretação dos visitantes, mas, sim,
alimentá-la, ampliá-la, questioná-la, transmutá-la ou mesmo reafirmá-la. Vou além: já que a
comunicação somente ocorre através da negociação de sentidos entre as partes envolvidas, é
preciso que o museu esteja aberto para ouvir o que vem dos visitantes e utilizar esse material
concretamente na exposição que já está em exibição. Ouvir através de questionários, de painéis
interativos onde o visitante pode escrever o que julgar importante, através de atividades do setor
educativo, através da observação da maneira com que as pessoas caminham no espaço, o que
leem ou não, o que desperta a atenção, ou não. No dia de abertura da exposição, ela não estará
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pronta. Será sempre um trabalho em desenvolvimento, vivo, que absorve e inclui as
contribuições do público, enriquecendo ainda mais o que está sendo mostrado. E essa
suplementação pode ser realizada de maneira simples e não onerosa, basta, para isso, prever
originalmente um painel que possa incluir as percepções do público, ou mesmo legendas que
se complementem às legendas originais. Tal qual o encantamento, como afirmam Simas e
Rufino: “encantamento como ato de desobediência, transgressão, invenção e reconexão: a
afirmação da vida, em suma.” (SIMAS; RUFINO, 2020 p.3). Desobediência e transgressão à
forma e conteúdo ultrapassados, transformando-os pela criatividade, imaginação e contato,
reconexão com o público, para, de fato, fazer o que o museu deve fazer: contribuir
verdadeiramente para a vida de cada um de nós. Dessa forma, o texto de museu que desejo é
reflexo do museu que anseio, um museu que encanta:
[...] o encantamento dribla e enfeitiça as lógicas que querem apreender a vida
em um único modelo, quase sempre ligado a um senso produtivista e utilitário.
Daí o encante ser uma pulsação que rasga o humano para lhe transformar em
bicho, vento, olho d’água, pedra de rio e grão de areia. O encante pluraliza o
ser, o descentraliza, o evidenciando como algo que jamais será total, mas sim
ecológico e inacabado. (SIMAS; RUFINO; 2020, p. 19)

Os museus-espetáculo, as exposições blockbuster, a arte como mercadoria, a história
como propaganda, o abuso de engenhocas eletrônicas, todas essas manifestações têm propósito
diverso de um museu que celebra a vida. Com diz Paul B. Preciado em Apartamento em Urano:
Se quisermos salvar o museu, talvez tenhamos que, paradoxalmente, escolher
a ruína pública frente à rentabilidade privada. E, se não for possível, então
talvez tenha chegado o momento de ocupar coletivamente o museu, esvaziálo de dívida e fazer barricadas de sentido. Apagar as luzes para que, sem
possibilidade alguma de espetáculo, o museu possa começar a funcionar como
um parlamento de outra sensibilidade. (PRECIADO; 2020, p.157)

Na contramão do avanço tecnológico irreversível, que, a princípio, nos seduziu e agora
nos aprisiona, penso os museus como espaço de resistência. Espaço onde é possível ouvir o
silêncio – não sepulcral ou hierático, mas, sim, aquele que decorre de um encontro profundo –
ou conversar e trocar impressões com o outro, se assim quisermos. Onde podemos escolher não
estar distraídos de nós mesmos pelos estímulos do celular. Onde podemos aprender com as
histórias de outras pessoas e nos colocar em seu lugar, exercendo a empatia. O caminho possível
diante das enormes dificuldades que vivenciamos no presente – e que vão além daquelas
percebidas pelo setor dos museus – é nos levar de volta à nossa humanidade: aquilo que nos
constitui, aquilo que nos é intrínseco. Como representação dessa ideia, imagino uma grande
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fogueira, onde pessoas de todos os gêneros, origens, cores, classes, idades, se sentem à volta,
congreguem à meia luz, dividindo o alimento, contando histórias e ouvindo tantas outras.
Figura 97: Foto de Flávio Vidaurre, registrada em 04 de junho de 2019.

Viadurre é coordenador do projeto “Entre Lugares” - Maré, social media do Museu da Maré e ator e professor de
teatro.
Fonte: <https://www.instagram.com/p/ByT76IYpOiR/> Acesso em: 15 out 2020.
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APÊNDICE A – Termo de cessão de entrevista com Cláudia Rose Ribeiro da Silva
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APÊNDICE B – Entrevista com Cláudia Rose Ribeiro da Silva
Entrevista concedida presencialmente em 24/09/2019, no Museu da Maré, por Cláudia Rose
Ribeiro da Silva, coordenadora do Museu da Maré. A entrevista foi formulada por Tatiana
Aragão Pereira, mestranda em Museologia pela Universidade Federal da Bahia, sob orientação
de Mario Chagas, como subsídio à construção de sua dissertação “A dimensão ética e estética
dos textos expográficos: o caso do Museu da Maré.”

Tatiana: Eu trouxe algumas perguntas escritas, apenas para me guiar, para a gente ir
conversando. Como eu falei para você, estou fazendo mestrado na Bahia, na UFBA. Escolhi o
Museu da Maré para abordar o tema dos textos de exposição. O professor Mario (Chagas) me
disse que você é responsável pelos textos aqui do museu, então eu queria saber um pouco mais
de sua relação com o Museu da Maré. Como é que você começou esse trabalho?

Cláudia: A gente começou com a Rede Memória Maré, através do Ceasm, que fica no alto do
Morro do Timbau e depois, em 2003, a gente inaugurou esse espaço onde a gente está – na
Avenida Guilherme Maxwell – como Casa de Cultura da Maré. Os projetos que o Ceasm
desenvolvia foram trazidos para cá. Em 2004, a gente se inscreveu no primeiro edital “Cultura
Viva” e o Museu da Maré foi selecionado. A gente começou a instalar a exposição quando os
recursos foram liberados: eram para dois anos – 2005/2006 – e o museu foi inaugurado em
2006.

Tatiana: Como é a sua relação com o Museu hoje? É essa, da criação, ou você ocupa algum
cargo atualmente?

Cláudia: Hoje eu sou a coordenadora do museu.

Tatiana: Junto com outras pessoas?

Cláudia: Na verdade, tem uma equipe de gestação do museu e eu sou a coordenadora.
Tatiana: Quando foi pensada a exposição os “12 Tempos da Maré”, existiu alguém ou um
grupo de pessoas que assumiu essa função de curador, que começou a pensar essa exposição,
que a desenvolveu?
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Cláudia: Não, foram várias pessoas. Trabalhamos com a ideia de curadoria coletiva. Foram
pessoas aqui da Maré: eu, Marcelo (Marcelo Pinto Vieira), Carlos (Antônio Carlos Pinto
Vieira), Marli (Marli Damascena Matias dos Santos), Marilene (Marilene Nunes da Silva
Ernesto), Terezinha, Rosângela, Betinha, não lembro de todo mundo. Eram pessoas daqui, em
parceria com o Demu/Iphan. Naquela época, o Mario Chagas estava lá, a Cláudia Estorino...
Então, a gente trabalhou com a perspectiva de apoio técnico, mas na verdade a gente construiu
muito coletivamente.

Tatiana: Eu imaginei isso, que fosse uma curadoria coletiva. Eu queria saber o seguinte: A
exposição é dividida em 12 tempos. Como é que vocês chegaram ao “Tempo da Água”, “Tempo
da Imigração”, “Tempo do Trabalho”, “Tempo da Casa” ...?

Cláudia: Acabou sendo um esforço grande de síntese. A gente já sabia que o museu seria um
museu temático, então a gente começou a listar vários temas possíveis. Eram muitos, não
lembro exatamente, mas acho que ultrapassavam 20 temas. Até que surgiu a ideia, não lembro
se uma pessoa sugeriu ou acabou surgindo na conversa, de seguir a temática do “Calendário da
Família Maré”, que era um calendário que o museu havia feito. Nesse calendário, havia fotos
de famílias a cada mês e depoimentos do morador que havia cedido aquele acervo fotográfico.
O que nós fizemos foi, a cada mês, colocar uma foto que tivesse relação com o mês. Então em
fevereiro a gente colocou uma foto que era da família de seu Adevanir, que era presidente do
bloco carnavalesco “Mataram meu gato”. Era uma foto de Carnaval – do desfile do “Gato” – e
tinha um depoimento dele, falando como ele chegou aqui, como era o Carnaval e por aí foi...
Em junho, tinha uma família com três irmãs vestidas de caipira: uma das irmãs deu um
depoimento falando sobre as festas juninas da Maré. Era um calendário temático, então surgiu
a ideia de fazer isso: o museu ser um museu temático, seguindo o calendário. Só que aí não
seriam mais 20 temas, seriam 12, como 12 são os meses do ano. E foi o que fizemos. Fizemos
uma síntese que foi demorada, porque de todos aqueles temas tivemos que escolher 12 e não
foi fácil. Alguns temas acabaram tendo de ficar dentro de outros. Por exemplo, violência acabou
sumindo como tema, acabou ficando no “Tempo do Medo”.

Tatiana: Eu sinto que alguns temas se interpenetram. São todos temas que dizem respeito à
comunidade, ao Complexo das Favelas da Maré.
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Cláudia: A ideia era trabalhar a partir de temas que tivessem relevância para comunidade da
Maré e que tivessem a ver com o cotidiano e com a história do lugar. Mas, logo que a gente
conseguiu fazer a lista, percebeu que esses 12 tempos são, na verdade, universais, porque eles
dialogam com pessoas de todos os lugares. Água, migração, criança, medo, casa são temas que
têm a ver com pessoas, não só moradores da Maré. Mas, a princípio, esses 12 temas foram
tirados/escolhidos a partir do lugar.

Tatiana: Como foi o processo de escrever esses textos?

Cláudia: Não foi difícil. Foi fácil, não demorou muito. O texto de abertura não é o texto que
fica no painel laranja, esse texto apresentava a ideia do museu e o tempo. Tinha um outro texto,
um pouquinho mais para dentro, logo que a pessoa entrava, a primeira coisa que ela via era esse
texto embaixo de uma foto. Era uma foto do Augusto Malta, uma foto grande, mostrando essa
região aqui e, ao fundo, o Morro do Timbau, com muito mangue, vegetação de alagadiço... Não
tinham construções, acho que essa foto é de 1920 e alguma coisa... Então, tinha um texto falando
sobre o lugar. De fato, era um texto com mais conteúdo, com mais informações e aí quando se
fez a renovação da exposição em 2013, esse texto foi tirado, porque a foto do Augusto Malta
também foi tirada. Não que se pense em voltar com ela, até porque no lugar que ela ficava, hoje
tem uma lona com assinaturas de pessoas que vieram no último “Chá de Memórias” dos 13
anos do Museu. Ali seria o espaço para essa foto, mas o texto não entraria, é um texto maior
que os outros e ele é mais informativo e mais chato. Acho que tem um caráter mais acadêmico
talvez.

Tatiana: Esse texto é de autoria de quem?

Cláudia: Eu mesma.

Tatiana: Seu, mas com outra abordagem.
Cláudia: É. Tirando esse texto, que não está mais na exposição, os outros – tanto o de abertura,
quanto o dos “Tempos” – são de minha autoria. Como foi escrever esses textos? Eu peguei
aquilo que eu já sabia da infância, das brincadeiras, do lugar que conhecia, o que eu ouvi das
pessoas e fui montando isso como um retalho, como uma colcha de retalhos. E aí foi saindo
naturalmente, assim, o foi texto saindo. A ideia era clara, desde o início, que era para fazer
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textos pequenininhos sobre cada tema, e acabou saindo daquele jeito. São textos pequenos, mas
que não são meramente informativos. São textos mais lúdicos, que mostram e apresentam os
temas, mas de forma poética.

Tatiana: Exatamente. É isso que eu sinto.

Cláudia: Mas eu não tinha pensado isso a princípio. Quando eu comecei a escrever, o primeiro
saiu assim, foi o “Tempo da Água”. Aí os outros foram saindo automaticamente assim também.

Tatiana: No trabalho que estou redigindo, quero falar justamente disso: o apelo poético que eu
sinto nos textos – pelo ritmo, pela forma que você repete algumas frases, algumas palavras que
dão uma cadência, pelas sensações e memórias que eles despertam. Eu notei, visitando site, que
eles estão estruturados de maneira um pouco diferente do que a gente vê na exposição.
Estruturados como um poema mesmo, com estrofes, versos e tudo. Existe algum motivo dessa
diferença, saberia me dizer sobre isso?

Cláudia: Não. Porque eu já não entro no site há muito tempo. Ele está defasado e a gente está
construindo um novo, só que esse site está custando a sair, mas vai sair esse ano. Eu nem lembro
mais como os textos são apresentados no site, mas não fui eu que os coloquei lá. Acho que esse
site é bem antigo e acho que os textos foram colocados lá bem depois. Eu não lembro mais.
Provavelmente, a gente vai refazer, já estamos refazendo tudo e mesmo porque, quando site foi
feito, a exposição ainda não tinha passado pela renovação de 2013. Agora já está passando por
uma outra renovação, mas essa outra renovação agora vai mexer menos com a estrutura
narrativa, é mais mesmo com a estrutura física. Vamos tirar os cupins, porque têm materiais
com infestações de cupins, fazer pinturas, esse tipo de coisa. A renovação de 2013 mudou
basicamente quase tudo. A começar pelo “Tempo da Água”. Você tem a palafita que é o
“Tempo da Casa” para quem entra nela, mas lá embaixo ela faz parte do “Tempo da Água”
ainda. Então ela compartilha o “Tempo da Água” com o “Tempo da Casa”, porque a casa foi
construída em cima da água, ficando as palafitas, e acima da água colocava-se o assoalho para
construir o barraco. A ideia era que quem entrava iria ver a exposição até o final dela, até o
“Tempo do Cotidiano” e isso não acontecia antes. Tem umas fotos antigas que mostram que
embaixo tem umas madeiras que simulam palafitas, que são as pernas de três. Existiam painéis
e esses painéis, bloqueavam a visão lá de trás e isso foi retirado. Outra coisa é que na entrada
do “Tempo da Água” ficava o barco de São Pedro.
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Tatiana: Já vi fotos assim, com essa montagem.
Cláudia: E a gente resolveu – foi até com uma ideia do pessoal da Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo da UFRJ, que participou com a gente da renovação de 2013. Eles sugeriram que,
como eram duas peças muito fortes, a palafita e o barco, muitas vezes eles conflitavam e talvez
fosse melhor colocar o barco lá atrás. A gente resistiu muito: São Pedro, padroeiro dos
pescadores, iria lá para trás.
Tatiana: Em que “Tempo” ele está situado?
Cláudia: Entre o “Tempo da Festa” e o “Tempo da Fé”, que seria aquela festividade de São
Pedro e a fé no santo de devoção. Fomos amadurecendo a ideia e achamos que realmente seria
um bom lugar, porque ali ele estaria em um lugar que de destaque.

Tatiana: Eu gosto de lá.

Cláudia: Então, ele foi lá para trás. Quem entra na exposição não vê bem a barca, o Barco de
São Pedro, mas vê o final, o “Tempo do Cotidiano”, a construção de tijolo, e aí entra mais um
pouco e já pode ver o barco. De qualquer forma, se você está lá em cima do barraco na varanda,
você consegue ver toda a exposição, com exceção do “Tempo do Medo”. “O Tempo do Medo”
tem um telhado, um teto de tecido que quem está em cima não consegue ver, mas todo o restante
da exposição você tem uma visão total, você vê todos os tempos de cima do barraco.

Tatiana: Você teve algum escritor te que influenciou? Não sei por que, mas em algum
momento eu senti uma inspiração de Fernando Pessoa...

Cláudia: Na verdade, eu gosto de poesia, mas não teve uma inspiração, não pensei diretamente
em alguém. Acho que, inconscientemente, tudo que eu li influenciou na minha escrita, mas, na
hora, foram as memórias da minha infância, tudo que pude ouvir já na Rede Memória: o que as
pessoas falavam, as entrevistas que a gente fez com as pessoas. Isso foi o que mais me inspirou.
Não teve a inspiração de um poeta, mas o fato de eu ter lido me influenciou na forma de
escrever.
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Tatiana: Eu notei também que existe uma fonte diferente para os textos, um aspecto bem
interessante nos títulos dos “Tempos”, que dá meio que uma pista dos assuntos que eles estão
tratando. Você participou desse processo? Como, por exemplo, o “Tempo da Migração”, ele
tem umas fontes que me lembram aquelas fontes de caminhão, desenhos de carroceria e tal.

Cláudia: Então, a ideia de fazer as fontes dos títulos ter algum tipo de referência foram ideias
do Marquito (Marco Antonio Fonseca) e do Marcelo (Marcelo Pinto Vieira). A gente gostou
disso, mas precisava materializar. Aí uma pessoa que é designer, eu esqueci o nome, não é aqui
do museu, ele faz trabalho para museus, mas não é daqui. Ele fez um estudo e mostrou para
gente, nós gostamos muito e era exatamente essa ideia. Já tinha na cabeça coisas escritas em
caminhões: como estávamos falando de migração e muita gente veio no pau-de-arara a gente
colocou essa letra. No “Tempo do Medo” é uma letra muito tremida, que dá a sensação de que
alguém está passando por um medo, as pessoas tiveram medo e escreveram daquele jeito. No
“Tempo da Resistência” foi inspirado na fonte de faixas, protestos.

Tatiana: Eu também achei que era isso. Palavras de ordem escritas nas paredes da rua, como
“Abaixo a ditadura!”, ou algo do gênero.
Cláudia: No “Tempo da Água”, que eu acho legal, se usou fontes e desenhos que são usados
nos barcos dos pescadores.

Tatiana: Isso eu não sabia. Você tinha uma intenção clara, específica nos textos que você
escreveu? “Eu quero que esses textos sejam dessa maneira, porque eu quero que as pessoas
sintam tal coisa com esse texto”, você tinha algo projetado? Você falou que queria que os textos
fossem curtos.

Cláudia: O primeiro critério era que eles fossem curtos. O segundo é que eles fossem textos
que tivessem uma simplicidade ao comunicar, para que todo mundo entendesse ou para maioria
das pessoas, a ideia era essa. Como eu acho que poesia é algo que... Eu sou professora e, toda
vez que eu trabalho com uma poesia, eu vejo que os alunos se interessam muito. Eles gostam
de poesia, não sei se é o jeito que é escrito, uma escrita diferenciada, então eu imaginei... O
primeiro saiu como poesia, eu achei que ficou legal, então decidi fazer todos os outros assim.
Foi saindo naturalmente, mas a ideia era ter textos curtos, com uma linguagem acessível.
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Tatiana: De que maneira esses textos refletem o projeto estético e ético do museu?

Cláudia: A questão estética é essa, a questão da simplicidade. Depois da renovação de 2013,
os títulos ganharam formatos com fontes que têm a ver com o tema discutido pelos textos. Eu
acho que o fato de serem textos que usam a cor e serem de fácil acesso cria uma comunicação
interessante e isso tem a ver com a questão ética do museu, que é se comunicar a partir da
realidade, mas comunicar pra todo mundo e não, digamos, uma comunicação simplista ou
infantil ou uma comunicação que empobreça a ideia em nome da compreensão.

(comunicação com outra pessoa que não faz parte da entrevista)

Tatiana: Você estava falando que buscava essa simplicidade nos textos, mas de uma forma
que, obviamente, não reduzisse aquele tema, não o tornasse banal. Eu sinto realmente isso e
também percebo que não vai pelo outro lado, de fazer uma coisa totalmente hermética que
ninguém consegue acessar, complicada, que não comunica. Acho que ele te captura por outros
meios. Tem alguma coisa que seu texto não diz – você responde se quiser – que podemos sentir
justamente pela ausência, você acha que tem algo assim?

Cláudia: Não sei! Nunca parei para pensar nisso. Mas eu acho que seria interessante essa
pergunta ser feita para quem visita e lê os textos, porque tem gente que visita e não lê os textos.
Se as pessoas visitam e leem os textos, qual o sentimento? Eu teria curiosidade de saber. Guarda
essa pergunta para mim.

Tatiana: Eu fico pensando nas questões das associações que a gente vai fazendo, a gente tem
uns temas ali, mas têm certos assuntos que não são tocados, mas que talvez estejam naqueles
temas, são essas outras coisas que vêm à minha cabeça.
Qual a relação da mediação com a exposição? Aqui todas as visitas são mediadas?

Cláudia: Não! Só quem pede para ser. Geralmente é morador que vem e não pede mediação.
Quando é um grupo de fora, sempre pedem mediação. Pessoas de fora, que venham
espontaneamente, é menos comum. Quando vêm de fora, são geralmente um grupo, ou duas,
três pessoas ou ainda um grupo grande que agenda. Ou aqui, quando vêm as escolas, nós
fazemos com mediação, porque os professores participam e tal. Aí, realmente, grupos que não
são mediados são grupos ou pessoas que já são da comunidade que não querem. Às vezes, por
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exemplo, vem um grupo que quer fazer uma atividade e quer visitar a exposição, eles mesmos
já pensaram como fazer a mediação dentro do objetivo da atividade, então a gente não participa,
mas na maioria das vezes sim. A maioria das visitas são grupos de universidades, de escolas,
de projetos... Eles sempre pedem mediação.

Tatiana: Você acha que essa exposição poderia acontecer sem o texto? O que se ganha e que
se perde com o texto?

Cláudia: Olha... Sem o texto, acho que poderia, mas não sem o título. Porque tem o título para
marcar o tempo. Porque são 12 temas. O primeiro é o “Tempo da Água” então aquilo está
marcando ali. Eu não sei se ganha alguma coisa tirando o texto. A exposição “12 Tempos da
Maré” já tem uma identidade que carrega o texto como identidade dessa exposição. Eu acho
que não se ganha muito tirando o texto.

Tatiana: Eu sinto o texto como um ganho. Ele tem um potencial, pode ser um ganho para uma
exposição... Muitas vezes não é, muitas vezes é um texto aborrecido, inacessível, hermético.
Eu acho que, no caso, ele é justamente um ganho. Eu falo da minha sensação, da minha
experiência ao visitar a exposição, desse verbo poético, desse apelo à lembrança, memória...
Pelo menos é o que seu texto me traz.

Cláudia: Então, o texto tem muito de memória. Logo que inaugurou o museu, no ano seguinte
– a gente inaugurou em maio de 2016 – nós já fizemos um vídeo falando sobre o museu, aí
apresentamos o objetivo da exposição, os tempos e todos eles foram abertos. Toda as vezes que
alguém ia apresentar o tempo, tinha também a leitura do texto do tempo. Então acho que já está
muito marcada a exposição e seria uma perda retirar o texto. Acho que já faz parte da identidade
da exposição esses textos, acho é que um ganho para exposição.

Tatiana: Eu também acho. Tem alguns textos que estão no site e não estão na exposição, isso
é por uma questão técnica? Tipo o “Tempo da Feira”, não está lá, mas está no site. Tem também
o “Tempo do Futuro” – esse texto fica se renovando naquela parte que é meio que uma galeria,
não é?
Cláudia: Mas tem o texto do “Tempo do Futuro”.
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Tatiana: Pois é, eu o vi no site, mas não vi na galeria, não encontrei lá. Estava no “Tempo de
Marielle”.
Cláudia: Sobre o “Tempo da Feira” e o “Tempo do Futuro”: o que aconteceu foi que esses
textos existem, só que, na hora de montar a exposição, por uma falha técnica, não botaram o da
“Feira”. O do “Futuro”, o que aconteceu é que a gente não colocou, porque logo em seguida
começou uma outra exposição que usou aquele espaço. Quando a exposição saísse, a gente ia
colocar, mas acabou não colocando, porque toda vez tem uma exposição que toma aquele
espaço, no qual agora está a porta da Marielle.

Tatiana: Porque acaba que o texto consome o espaço das paredes e, de certa maneira, você fica
naquele impasse. Uma coisa: por que não tem legendas nos objetos? Você acha que essas
legendas iram beneficiar essa exposição, ou você pensa que seria explicação demais? O que
você pensa em relação a isso? Porque eu pessoalmente sinto falta, mas eu queria saber a posição
de vocês. Tem muitos lugares que realmente não querem legendas, eu, por exemplo, já trabalhei
em um museu que não tinha legenda nenhuma e a intenção da pessoa que criou o museu era
não ter mesmo. Então, eu queria saber de vocês: como é isso?

Cláudia: Então, aqui é essa disputa, um grupo acha que tem que ter, outro acha que não tem
que ter e aí a gente está tentando chegar a um consenso. A gente faria, a princípio, um catálogo,
mas não obrigatoriamente... Podem ser fichas que fiquem em cada “Tempo”. Botar fichas sem
que interfiram na museografia, sem tirar a atenção daquilo que está sendo exposto. A pessoa
poderia pegar enquanto ela estiver naquele “Tempo”.
Tatiana: E fica mais “limpo” também.

Cláudia: Ela leria e veria os objetos que estiverem lá, ou por foto, ou por numeração. A gente
prefere por foto. Porque o que acontece – com exceção dos moradores – é que as pessoas pedem
visita guiada, uma mediação, justamente pela falta. No geral, a pessoa quer até entender, mas
ela quer saber detalhes e esses detalhes... A gente até fez, eu fiz, eu acho que você não viu,
porque não é um objeto que fique ali na exposição, mas é um catálogo. Esse catálogo, qual é a
questão dele? Ele apresenta cada “Tempo”, mas não minuciosamente cada objeto. Ele apresenta
um ou dois objetos de cada “Tempo”, mas com a ideia geral. Depois eu posso te mandar um
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texto desse. Aí, é um texto maior, comprido. Acho que é uma página, ou meia página, para cada
“Tempo”, que divide o texto por objetos.

Tatiana: Muitas vezes as minhas questões são com as fotos e como eu não sou daqui, tem horas
que eu me pergunto: onde é? Tenho mais uma pergunta. Há inúmeros fatores que influenciam
negativamente o deslocamento de visitantes para conhecer o Museu da Maré. Preconceito,
localização, desconhecimento, falta de interesse, entre outros. É claro que o texto por si só não
é capaz de resolver esses problemas, há outras coisas em jogo, mas, levando esse aspecto em
consideração, se essa barreira é ultrapassada e o visitante vem até o museu, como seu texto
contribui para encurtar a distância entre pessoas que vivem na mesma cidade e não se conectam?
Não sei se me fiz clara, não só o texto, mas o texto é meu assunto: a exposição mesmo, como é
que ela contribui para diminuir o abismo dessas pessoas da mesma cidade. Se é possível isso
ou é uma utopia, não sei...

Cláudia: A exposição é uma narrativa. A exposição não é um texto escrito, mas é uma narrativa
visual. O texto escrito ajuda a comunicar melhor aquilo que está sendo exposto. É uma narrativa
imagética por objetos e fotos. A escolha dos temas já traz essa comunicação e diminui essas
barreiras. Acontece de pessoas virem visitar o museu que nunca moraram em comunidade, que
nunca entraram em um barraco antes e se sentirem muito próximas, porque justamente a escolha
dos temas traz uma proximidade. A proposta é exatamente essa: partindo da realidade da Maré,
esses tempos buscam comunicar a memória dos moradores com pessoas e realidades de outros
lugares. A gente logo de início percebeu que isso estava acontecendo, eu não sei precisar se
foram em duas semanas ou um mês, mas bem próximo da inauguração um grupo de chineses
veio visitar o museu, porque eles estavam no Brasil participando de um encontro. O tradutor
morava no Brasil, era bem jovem, de família de imigrantes. Ele falava mandarim e estava
fazendo a visita guiada. Ele entrou em contato e disse que tinha visto no jornal que o museu
havia sido inaugurado e perguntou se tinha problema de trazê-los aqui. Dissemos que não e foi
uma coisa bem marcante, porque já tem 13 anos que isso aconteceu e a gente lembra disso até
hoje. Vários chineses muito emocionados com a exposição, falando, falando, falando e a gente
não entendia e o rapaz traduzindo, dizendo que eles gostaram muito e estavam muito
emocionados. É uma realidade que a gente pensa: “o que os chineses têm a ver com a Maré?”
A exposição cumpre esse papel de ser ponte entre diferentes realidades. Então, acho que sim,
quebra barreiras. As pessoas chegam aqui e vêm outras realidades que elas não estão
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acostumadas a ver pela mídia, mas é algo que não tem como evitar, porque, de fato, aqui
acontece operações policiais e têm pessoas armadas na Maré, então isso é fato. É claro que a
violência armada está mais presente aqui por conta dessa realidade, de uma política de
segurança que visa combate ao tráfico – não sei nem se isso é combate ao tráfico –, que visa
combater o tráfico dentro das favelas quando haveria outras possibilidades... Pensar em como
fazer isso sem colocar a vida das pessoas em risco. É lógico que a mídia coloca a Maré como
um lugar muito perigoso. A exposição “Canudos”, em parceria com o Museu da República, foi
a primeira vez que as imagens de Canudos vieram para uma favela, para a favela da Maré. A
gente criou aqui uma exposição sobre Canudos, tem um texto que fala sobre isso, eu fiz o texto:
“Favela Planta e Perigo”. No texto, é explicado como surgiu a palavra favela e depois fala sobre
o sentido que a palavras tem hoje. Como os aplicativos para motoristas que colocam alerta:
você está entrando em área de crime, área de perigo. Justamente por ser, não bem uma área de
crime, mas uma área conflagrada por essa posição da política pública e pelo que a mídia mostra.
Se a pessoa vence essa barreira e consegue chegar aqui e ela vê a exposição com uma narrativa
das histórias e memórias dos moradores, muitas pessoas ficam chocadas. Porque, como elas
foram moldadas dentro de uma outra narrativa da violência, das ausências e quando elas chegam
aqui e percebem que não é isso, elas ficam chocadas, aí acontece das pessoas... Muita gente
chora. Teve uma menina que pediu perdão, porque tinha medo de entrar aqui: “Só vim porque
a minha turma da faculdade veio, tinha muito medo, muito medo... Estou me sentindo mal por
isso, agora eu vi…”. Não é um lugar onde você vai ter 100% de segurança, mas eu digo que
nenhum lugar você tem 100% de segurança. O que diferencia aqui de outros lugares – e que é
fato – é que aqui existem pessoas armadas. É o tráfico que anda armado e a polícia que investe
em operações que muitas vezes ninguém está esperando, muitas vezes se espera uma operação
pela manhã: 5h30, 6h... Por exemplo, a última que aconteceu, quarta-feira passada, começou às
10h30, 11h, 11h30 da manhã e ninguém estava esperando. Já estava todo mundo nas escolas,
todo mundo trabalhando e foi um horror, porque as crianças que estavam dentro das escolas
ficaram horrorizadas, o helicóptero passou atirando para baixo, então é uma situação terrível.
Imagina uma pessoa que não mora na favela e vê aquilo na televisão: qual a imagem que ela
vai ter desse lugar? Com certeza a pior possível. Eu estava vendo um programa de turismo e
alguém perguntou para o rapaz que leva grupos para visitar vários lugares do mundo: “Como
você faz quando está visitando um lugar com um grupo e esse lugar é um lugar de conflito,
como Egito, Israel?”. Ele respondeu: “Eu já estou nesse ramo há muito tempo, tenho amigos
nesses lugares e eles sempre dão um alerta quando está acontecendo alguma coisa, mas muita
coisa a gente ouve da mídia e acaba ficando com o pé atrás com relação a ela”. Ele disse que
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estava em Jerusalém com um grupo, quando a mídia noticiou aqui no Brasil, no ocidente, que,
da Faixa de Gaza, tinha sido lançado não sei quantos mísseis em direção à Israel, ele disse que
estava lá e não viu nada. É exatamente isso. Foi lançado o míssil? Não sei se é uma propaganda
enganosa, mas que é uma área conflagrada, isso é. É a mesma coisa aqui. Até que na área do
museu é menos: como ele está localizado nessa rua que liga a Avenida Brasil à Linha Amarela,
você tem menos presença ostensiva do tráfico e da polícia, mas, mesmo assim, quando tem
operação policial você vê... Por exemplo, na quarta-feira passada, as escolas fecharam, o posto
de saúde fechou, tudo fechou, mas o museu continuou aberto e funcionando normalmente,
várias coisas aconteceram, encontros e visitas, porque aqui não está acontecendo nada.

Tatiana: Cláudia, era isso. Muito obrigada pela entrevista.

Cláudia: De nada. Eu vou te passar o texto do catálogo, a gente chama de catálogo, na verdade
é um pequeno guia para orientar as pessoas. Quando elas entram com esse guia da exposição,
eu já reparei que elas nem abrem, elas ficam olhando a exposição, ainda mais quando é visita
guiada.

Tatiana: Eu acho que é legal ter o catálogo para ler depois. Acho que o momento de estar na
exposição é para se estar realmente presente ali. Muito obrigada.
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APÊNDICE C - Termo de cessão de entrevista com Marcelo Pinto Vieira

Termo de cessão de entrevista

Eu, Marcelo Pinto Vieira, declaro para os devidos fins que cedo à pesquisadora Tatiana Aragão
Pereira os direitos de uso, divulgação e direitos autorais que correspondem a mim, do conteúdo
da entrevista que lhe concedi por escrito para fins científicos. Declaro também que o conteúdo
da entrevista poderá ser consultado sem restrições por pessoas qualificadas e devidamente
acreditadas, a partir desta data, podendo o mesmo ser publicado, porém, sem alterar em nada a
sua essência.

Rio de Janeiro, 02 de outubro de 2020.

Marcelo Pinto Vieira

174

APÊNDICE D - Entrevista com Marcelo Pinto Vieira
Entrevista concedida via e-mail em 02/10/2020, com Marcelo Pinto Vieira, cenógrafo
responsável pela exposição de longa duração “12 Tempos da Maré”, em cartaz no Museu da
Maré. A entrevista foi formulada por Tatiana Aragão Pereira, mestranda em Museologia pela
Universidade Federal da Bahia, sob orientação de Mario Chagas, como subsídio à construção
de sua dissertação “A dimensão ética e estética dos textos expográficos: o caso do Museu da
Maré.”
1) O que está no centro do paredão, no terreno do Museu, é um mandacaru? Se sim, quem o
colocou ali? Há alguma história por detrás disso?
É um mandacaru. Ele foi plantado por mim. Planta típica do Sertão. É a relação com a origem
de muitos moradores das favelas do Rio de Janeiro e da Maré. A ideia do projeto paisagístico
do pátio do Museu é usar essas espécies de planta.
2) Como começou a pintura do paredão? Foi com “Bem-vindos ao Museu da Maré” e os
“Pontos de Memória”? E as primeiras alterações e adições?
A pintura foi realizada para o encontro “Teia de Memória” realizado no Rio de Janeiro e
algumas reuniões aconteceram no Museu da Maré. As alterações aconteceram no encontro da
América Latina e da Palestina no Museu da Maré e coincidentemente a Marielle foi assassinada
e o Museu abriu o painel para os moradores e visitantes participarem da intervenção.
3) A identidade visual do Museu me remete a um livro. É realmente um livro ou são os dois
prédios que compõe a sua estrutura? Na comemoração dos 14 anos do Museu houve uma
mudança na coloração dessa logo e em sua forma. Antes ela era preta e branca e agora é rosa,
azul e alaranjada e é replicada três vezes. Ela faz relação com as cores externas e internas da
palafita? O que motivou essa transformação?
O conceito inicial da logo do Museu foi o da construção e desconstrução da imagem. A forma
simples que as crianças desenham uma casa e o desenho foi cortado ao meio e depois
organizado de forma que lembra uma bandeirinha das festas populares. Negativo e o positivo.
A nova programação visual da logo do Museu e as cores está relacionado com as cores usadas
na exposição. O laranja da seca do Nordeste, o azul do céu, das cores do limite em que os
pescadores se encontram quando estão no mar, céu e água e seus vários tons de azul e o azul da
tinta que os moradores pintavam os barracos. O rosa era uma cor muito utilizada no interior dos
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barracos e casas, espaço do feminino. E a organização da nova logo foi de encontro com as
bandeirinhas da pintura do Volpi.
4) Reconheço um dos moradores nos nichos do trabalho: o sr. Atanásio Amorim (1930-2020),
alfaiate. Há também ferramentas de barbeiro e sapateiro. Quem são essas pessoas e por que
razão foram escolhidas?
O conceito é colocarmos imagens de moradores que realizam as profissões. As fotos usadas são
as que tínhamos no arquivo. Barbeiro sr. Antônio e sapateiro João.
5) Gostaria de confirmar a reutilização de painéis e fotos de mulheres da exposição “O Rio que
se queria negar”. As imagens são todas da Maré?
As imagens vieram doadas para o Museu da Maré depois da Exposição no Museu da República.
Imagens pertencem ao Arquivo da Casa de Osvaldo Cruz – Fiocruz.
6) Qual a origem da foto 3x4 de dona Orosina? É foto de algum documento? Restaram outras
fotos dela? Se sim, por que motivo essa foi escolhida? Minha pergunta se dá porque me intriga
a foto marcada, rasurada.
A foto 3x4 da dona Orosina foi doada pelo casal que ocupou a sua casa depois que ela faleceu.
O casal Gelson e Arlete doaram esta foto para a rede de Memória do Ceasm. A foto é antiga,
por isso ela é rachada. Não tenho informação de que a foto era de algum documento.
7) Qual a motivação relativa à presença da mesa de jogo do bicho próximo à casa?
Foi o local que na montagem da exposição achamos mais apropriado para colocarmos os
objetos. As peças foram doadas pelo filho, apelido “Siri”, de um antigo bicheiro da região,
conhecido como “Russo". Vitrine da telha: São vitrines cobertas com latas coloridas. É um
conceito para retratar, lembrar, a forma de como eram construídas algumas casas nas favelas
do Rio de Janeiro e da Maré. Existe uma música cantada por Elizete Cardoso chamada
“Barracão de Zinco”.
8) A vitrine que guarda os vestígios da casa de dona Orosina é muito bonita: folhas de lata
pintadas de colorido, como as que compunham os barracos mais simples. Gostaria de confirmar
o conteúdo da vitrine: um pedaço de telha, uma tomada instalada sobre placa de madeira
consumida pelo tempo.
São telhas canoas da casa da dona Orosina e a madeira com fusível era do Botequim do Sr.
Francisco, avô da Marielle.
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9) Existe algum padrão específico que motivou a escolha de cores, padrão, fontes do texto
introdutório da exposição (no painel em tom alaranjado)?
O painel laranja da entrada do Museu – representa o tom da terra seca do sertão. O povo que
fugiu da seca do Nordeste no período da migração, vieram para o sudeste e muitos ocuparam
as favelas do RJ e da Maré.
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ANEXOS
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ANEXO A - Equipe do Museu da Maré e CEASM em 2020:

DIRETORIA COLEGIADA CEASM
Francisco Overlande Manço de Souza
Humberto Salustriano da Silva
Lourenço Cezar da Silva
Luiz Antonio de Oliveira
Maria Aparecida Rodrigues de Araújo
COORDENAÇÃO DO MUSEU
Antônio Carlos Pinto Vieira
Cláudia Rose Ribeiro da Silva
Luiz Antonio de Oliveira
ARQUIVO OROSINA VIEIRA E PESQUISA
Marli Damascena Matias dos Santos
Adrielly Ribas Morais
Thamires Ribeiro de Oliveira
CENOGRAFIA E MUSEOGRAFIA
Marcelo Pinto Vieira
Marco Antonio Fonseca (Markito)
COMUNICAÇÃO (redes sociais e site)
Flávio Vidaurre de Oliveira
Maria Gabriela Duarte
Carolina Vaz (Jornal O Cidadão)
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EDUCATIVO (Biblioteca, Brinquedoteca e Contadores de Histórias)
Marilene Nunes da Silva Ernesto
Maria Aparecida Rodrigues de Araújo
Sandra Martins de Oliveira Viana
Matheus Frazão
Yago Melo da Silva
Camila Barbosa de Moura
Jefferson Batista Melo
OFICINAS CULTURAIS
Claudio Marcio
PRODUÇÃO CULTURAL
Vanessa Greff
SECRETARIA E APOIO ADMINISTRATIVO
Leonice Silva de Oliveira
Vera Marta Alves de Carvalho
Consultor Voluntário
Ole Joerrs
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