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MUSEUS: PERFORMANCES CULTURAIS PARA O ESQUECIMENTO 
 

Resumo: Consideramos que museus são instituições nas quais nossas 

histórias, lembranças e testemunhos culturais são guardados para que não os 

percamos de vista. No entanto, existem museus que ao serem criados, com 

intenção consciente disso ou não, acabam por fazer justamente o contrário: 

calam sobre determinados assuntos e grupos sociais considerados polêmicos, 

incômodos ou indigestos e, desta forma, transformam-se em instrumentos para 

o esquecimento de memórias. Em esquecer não há problema. O problema 

surge quando são sempre os mesmos que são esquecidos, geralmente os que 

costumam ser discriminados pelos mais diversos motivos (raciais, étnicos, 

econômicos, sexuais, religiosos, culturais, sociais). Neste artigo, serão tecidas 

considerações sobre esta controvérsia museal, a partir da Museologia Social e 

dos Estudos das Performances Culturais, área do Programa Interdisciplinar 

oferecido pela Escola de Música e Artes Cênicas (EMAC)/Universidade Federal 

de Goiás (UFG), ao qual esta pesquisa de Mestrado está vinculada. 

Palavras-chave: Museus; Performances Culturais; Esquecimento. 

 

Quem me dera, ao menos uma vez, 

Entender como um só Deus ao mesmo tempo é três 

E esse mesmo Deus foi morto por vocês 

É só maldade então, deixar um Deus tão triste. 

(Trecho da música “Índios”, Legião Urbana, 1986) 

 

Envolvido desde sempre nos imbróglios do Olimpo, para a mitologia grega, um 

só Museu ao mesmo tempo é três: Filho de Orfeu, o músico e poeta que teve 

seu corpo destroçado pelas Fúrias; Templo das musas, os entes que nos 

inspiram a criação artística e científica; e Casa de Mnemósine, deusa que 

personifica a memória e é mãe, junto com Zeus, das nove musas (BRANDÃO, 

1999, p. 202). 



 
 

Sobre a sua trágica e poética filiação, pouco se fala. Que é templo para a arte e 

a ciência que criamos sob inspiração, quase todo mundo sabe. Mas, ser a casa 

de Mnemósine se tornou sua alma. 

Posto que a mãe das Musas é “aquela que preserva do esquecimento”, 

acostumamo-nos a acreditar que museus são os guardiões das memórias, que 

são lugares nos quais nossas histórias, lembranças e testemunhos culturais 

são guardados para que não os percamos de vista. É esse o pacto museal. 

No entanto, existem museus que acabam por fazer justamente o contrário: 

calam sobre determinados assuntos e grupos sociais considerados polêmicos, 

incômodos ou indigestos e, desta forma, rompem o combinado, transformando-

se em instrumentos para o esquecimento.  

Aqui não estamos a falar do olvido natural ante a infinitude de coisas no 

mundo. Desnecessário dizer que nem para o Museu, que ao mesmo tempo é 

três, é possível guardar todas as memórias que existem, relativas aos temas de 

que tratam. Sempre há que se fazer recortes. Todos sabemos. 

Em esquecer não há problema. O problema surge quando são sempre as 

mesmas memórias que são esquecidas, geralmente as referentes aos que 

costumam ser discriminados pelos mais diversos motivos: raciais, étnicos, 

econômicos, sexuais, religiosos, culturais ou sociais. 

Assim como a família de Gregor (KAFKA, 1997), há museus que escondem 

num quarto trancado os seus familiares transformados em insetos. Que fazem 

de conta que o feio, o grotesco, o violento, o diferente, o dissidente, não 

existem. Que os exclui de seus acervos e exposições. 

Museus que agem assim entristecem os Deuses. Desentendem-se, ao mesmo 

tempo, com Mnemósine, com as Musas e com Orfeu: deliberadamente calam 

poesias, estancam criações, silenciam memórias. Contradizem a sua vocação. 

A conflitos de tal natureza, o antropólogo britânico Victor Turner chamou de 

dramas sociais: “episódios de irrupção pública de tensão” (TURNER, 2008, p. 

28), momentos em que se revelam antagonismos, dissensões, oposições, que 



 
 

normalmente encontram-se velados pelos costumes ou tradições; nos quais 

pode-se distinguir quatro fases – ruptura, crise, ação corretiva e reintegração. 

O drama social do museu que promove o esquecimento se encontra na fase de 

ruptura – momento sinalizado “pelo descumprimento deliberado de alguma 

norma crucial que regule as relações entre as partes” (TURNER, 2008, p. 33): 

de acordo com o estabelecido pela teoria museológica, os museus são 

espaços de elaboração, reelaboração, preservação e comunicação das 

memórias individuais e coletivas, especialmente por meio das suas exposições 

de longa duração, nas quais estão (ou deveriam estar) traduzidas as suas 

missões (motivos das suas existências).  

Nos dramas sociais “há uma grande parcela de singularidade e arbitrariedade” 

(TURNER, 2008, p. 39). Um museu que seleciona as memórias a serem 

preservadas levando em consideração, prioritariamente, os preconceitos que 

infestam a sociedade, deliberadamente rompe com a principal norma que 

regula a sua existência. 

Uma vez que, conceitualmente, museus são instituições que preservam, 

pesquisam e comunicam memórias, ao fazer uma seleção arbitrária, alguns 

deles, contraditoriamente, provocam o esquecimento de algumas delas. É 

nisso que reside o seu drama. Na contradição ao que diz a inscrição a seguir: 

“A gente como que se encontra... E se lembra de coisas que a gente 
nunca soube, mas que estavam lá dentro de nós”.  

 

Esta é a primeira frase da epígrafe do texto intitulado “O Patrimônio Nacional”, 

capítulo 2, “Trajetórias da construção do patrimônio no Brasil” (KERSTEN, 

2000). Em nota de rodapé, a autora nos informa que a mesma foi emitida pelo 

arquiteto e urbanista Lucio Costa (1902-1998), diante do casario de cidades 

históricas mineiras. 

É possível aplica-la aos museus, instituições que associamos a descobertas e 

encontros, lugares onde deveríamos nos lembrar e encontrar. Uma de suas 

várias definições diz que “são pontes, portas e janelas que ligam e desligam 

mundos, tempos, culturas e pessoas diferentes” (IBRAM, 2010. Disponível em: 

http://www.museus.gov.br/. Acesso em 11/01/2010).  

http://www.museus.gov.br/


 
 

Em suas atividades e exposições “a gente como se encontra... E se lembra de 

coisas que a gente nunca soube, mas que estavam lá dentro de nós”. Museu é 

memória. É o encontro com a memória individual, coletiva e social. Não fosse o 

tal do “drama social” seria sempre assim. Mas não é.  

Não é assim e nem somente do silenciamento das memórias dos indigestos 

vivem os museus que provocam o esquecimento. Existem alguns deles que a 

gente visita e, neles, não nos encontramos com nada que nos diga respeito, 

não nos lembramos de nada com o que nos reconheçamos, de fato. 

Esquecendo-se que nada faz muito sentido quando isolado do seu contexto, as 

atividades e exposições desses museus são como que descoladas das suas 

realidades circundantes.  

Muitos deles situam-se em casas e prédios históricos e, simplesmente, viram 

às costas as suas histórias, invertendo a lógica da contextualização museal: ao 

invés de buscarem a integração entre objeto, ser humano e cenário (fato 

museal), isolam-se dos seus contextos, alijando de si mesmos as histórias e 

atores dos seus cenários. As suas portas e janelas apontam para mundos, 

tempos e culturas e suas exposições e atividades apontam para mundos, 

tempos e culturas outros.  

O museólogo Mario Chagas nos diz que “o trabalho precípuo do museu é levar 

o homem à reflexão, é colocá-lo diante de si mesmo e de seu ambiente físico e 

social” (CHAGAS, 1985, p. 185). No entanto, não raras vezes, a musealização 

de espaços históricos e suas expografias são feitas de forma que apagam e/ou 

camuflam memórias. Ocultam os fatos históricos ali vivenciados e conjunturas 

socioculturais ali existentes, induzindo os seus públicos ao “esquecimento” de 

tais textos e contextos.  

Apague-se tudo o que diz respeito ao que está impregnado em suas paredes e 

entorno, e façamos surgir exposições, palestras, cursos, seminários e oficinas 

sobre o distante e inacessível, parece ser o lema de tais museus. Se estão 

localizados no sertão brasileiro, na Bahia ou em Goiás, tratam, por exemplo, da 

arte europeia ou eurocêntrica. Se são instalados em uma antiga estação 

ferroviária ou armazém de arroz, vão mostrar a história do cinema no país ou 



 
 

imagens religiosas, esquecendo-se de, ao menos, inserir ou relacionar a estes 

assuntos as memórias dos trabalhadores, forasteiros e aventureiros que 

costumam ser parte das paisagens desses locais.   

Assim, mais uma vez evidencia-se a contradição existente entre a teoria 

museológica, que apresenta os museus como espaços que preservam e 

comunicam memórias, templo das musas e casa da que preserva do 

esquecimento, e a prática museal, que, em casos como estes, ao invés disso, 

destrói memórias.  

A respeito do esquecimento e das lembranças, o sociólogo francês Maurice 

Halbwachs nos diz que:  

Da mesma maneira que é preciso introduzir um germe num meio 
saturado para que ele cristalize, da mesma forma, dentro desse 
conjunto de depoimentos exteriores a nós, é preciso trazer como que 
uma semente de rememoração, para que ele se transforme em uma 
massa consistente de lembranças. Se, ao contrário, essa cena 
parece não ter deixado, como se diz, nenhum traço em nossa 
memória, isto é, se na ausência dessas testemunhas nós nos 
sentimos inteiramente incapazes de lhe reconstruir uma parte 
qualquer; aqueles que nô-la descrevem poderão fazer um quadro vivo 
dela, mas isso não será jamais uma lembrança (HALBWACHS, 1990, 
p. 28). 

 

Museus são lócus privilegiados para a construção do que estou aqui chamando 

de “performances de esquecimento”. O fato de as memórias lembradas em 

muitos deles não trazerem nenhuma “semente de identificação” com a história 

de grande parte da população, notadamente a que costuma ter baixa renda 

econômica, os esvazia, tanto no sentido literal, ligado ao número de pessoas 

que os visitam, tanto no sentido simbólico, no que tange à subutilização do 

poder de transformação social que têm. Mata a sua alma. 

Na maioria das vezes, as cenas relembradas em suas exposições não deixam 

“nenhum traço em nossa memória” porque não são relativas à nossa história, 

nelas estão expostos os testemunhos dos feitos de uma outra classe 

socioeconômica, de uma outra etnia, deixando-nos, quando nos deixam, 

relegados a “um papel menor ou um papel pior”, como diz o músico baiano 

Edson Gomes, na música “História do Brasil”, lançada no álbum “Reggae 

Resistência” (1988).  



 
 

Quando a ocasião praticamente manda, como nos passeios escolares ou 

turísticos, podemos até visita-los, mas o que lá vimos “não será jamais uma 

lembrança”. E, como não nos remete a nenhuma das nossas lembranças, 

como não nos provoca identificação, não nos pertence, não nos interessa. Ao 

invés de nos transformar, como o fazem as boas performances, nos enfadam 

ou impressionam, superficial e temporariamente. E nada mais. 

A partir daqui, entremos, brevemente, no campo das Performances Culturais.  

  

“Iniciações, casamentos e funerais” (LIGIÉRO, 2012, p. 50), o trabalho do 

advogado, o papel de namorada, a ida ao cartório, dançar numa boate, votar 

numa eleição, assistir à uma missa, uma ida ao teatro ou a um museu... Tudo 

isso e muito mais. A forma como morremos, como nascemos, ritual sagrado ou 

secular: tudo isso é performance. 

 

À semelhança dos exemplos dados por Halbwachs (1990), um homem em 

viagem e uma criança vivendo uma situação de adulto, uma visita a um espaço 

museal é um momento performático: situações em que as realidades cotidianas 

estão em suspenso, instantes que têm a capacidade de nos transportar para 

um outro tempo e um outro local. E de nos transformar.   

Nos museus, analogamente, podemos encontrar tanto as etapas essenciais da 

performance quanto as suas qualidades inter-relacionadas, ambas 

mencionadas por Langdon (1995): 

 

1. Display – nos museus, tanto as narrativas postas em suas exposições 

quanto o comportamento dos seus visitantes estão à mostra, “frente aos 

outros” (LANGDON, 1995, p. 168); 

2. Responsabilidade de competência – o museu, por meio do trabalho dos 

seus técnicos, assume a responsabilidade de “exibir o talento e a técnica 

de falar e agir em maneiras apropriadas” (LANGDON, 1995, p. 168). 

Nessas instituições, um dos termos utilizados para designar tal conjunto 

de talentos aliado à técnica é “discurso expográfico” ou “expografia”: a 

forma como as exposições, sua forma de comunicação por excelência, 

são organizadas e montadas; 



 
 

3. Avaliação – em que pese a ausência de instrumentos formais de 

avaliação, em muitos casos, o museu está sempre sendo avaliado pelos 

seus públicos. O sucesso ou insucesso de uma exposição é também 

medido por esta avaliação feita; 

4. Experiência em relevo – o discurso expográfico, com todos os seus 

elementos, luzes e sombras, sons e silêncios, provocados pelos 

técnicos, são capazes de também provocar nos visitantes “uma 

intensidade especial, onde as emoções e os prazeres suscitados pela 

performance são essenciais para a experiência” (LANGDON, 1995, p. 

168) da visitação; 

5. Keying – a visita a uma exposição museal é capaz de “abrir uma chave” 

que pode transportar e transformar os visitantes/espectadores da sua 

performance, sinalizando que aquele é um momento “de ruptura do fluxo 

normal de comunicação. [...]. Servindo como metalinguagem, indica 

como interpretar a mensagem e estabelece um conjunto de expectativas 

sobre os atos a seguir” (LANGDON, 1995, p. 169). Chega a ser 

interessante se observar que, mesmo sem nenhuma indicação explícita, 

grande parte dos visitantes de um museu assim que adentram em seus 

espaço assumem uma postura hierática, comportando-se de forma 

silenciosa, com as mãos postas para trás, como se estivessem numa 

catedral ou num mausoléu; 

6. Participação expectante – ainda que a participação do público seja 

passiva, na maioria das vezes, para que se complete a experiência da 

visitação é necessária a sua participação. Vale ressaltar que nada 

impede e que é cada vez mais desejado que as visitas às exposições 

museais sejam interativas, explorando diversos meios. De uma forma ou 

de outra, um museu não existe sem o seu público; 

7. Experiência multissensorial – novamente, ainda que em muitos casos as 

exposições museais contenham poucos elementos sensoriais, uma 

visita a seus espaços contempla uma miríade de experiências dessa 

natureza. Nos museus, encontramos imagens, cheiros, sons e, por 

vezes, até sabores. Se não em uma exposição propriamente dita, em 

seus diversos recantos. Contudo, vale a pena ressaltar que é crescente 

o número de exposições que exploram essa riqueza sensorial; 



 
 

8. Engajamento corporal, sensorial e emocional – uma visita a um museu 

pode, perfeitamente (e costuma, ainda que efêmero e superficial), ser 

um momento de reencontro com o passado, ou com elementos da nossa 

identidade cultural. Em ambos os casos, este contato carrega em si uma 

carga emocional, corporal e sensorial. Existem casos de pessoas que 

chegam a chorar em algumas exposições; 

9. Significado emergente – assim como em qualquer uma das áreas em 

que se aplique o conceito das performances culturais, também uma 

visita a museus “implica na experiência imediata, emergente e estética” 

(LANGDON, 1995, p. 176) por parte do visitante. 

Manifestação cultural de um desejo de memória inerente à condição humana, o 

fenômeno museu, com todas as suas tensões e múltiplos significados, pode ser 

incluso nesta ampla relação de produtos passíveis de análise à luz 

transformadora das Performances Culturais mas, diante das exposições 

desconectadas das nossas realidades, ainda que em nós seja despertado um 

pequeno contentamento ou que nos tragam algum tipo de informação, 

geralmente essas performances são frágeis demais, semelhantes a um Boitatá, 

uma chama de fogo fátuo: provisórias e superficiais, incapazes de fazerem 

cumprir as missões social e educativa que os museus possuem.  

Performances museais alheias às nossas identidades, podem até, muito 

momentaneamente, transportar. Mas nunca transformar. Por vezes, o resultado 

de uma visitação a um deles é oposto ao pactuado entre os deuses e os 

homens, em relação ao filho de Orfeu: ao invés de um reconhecimento das 

nossas heranças, das nossas identidades culturais, quando as memórias 

expostas e as memórias esquecidas neles “se afrontam, temos a impressão 

que não estamos engajados nem em um, nem em outro” (HALBWACHS, 1990, 

p. 48), nem no passado, nem no presente, nem no futuro. Nem aqui, nem ali. 

“Não é na história aprendida, é na história vivida que se apoia nossa memória” 

(HALBWACHS, 1990, p. 60). Se, como também nos diz esse autor, as 

memórias coletivas são mais facilmente acessáveis que as individuais e essas, 

por vezes, se ancoram naquelas, são as histórias vividas pelos nossos mais 

próximos que maior potencial têm de se transformarem em memórias, e não 



 
 

aquelas vividas distantes de nós. Se é assim, os museus têm suas parcelas de 

responsabilidade quanto a falta de reconhecimento que os públicos 

experimentam em seus espaços. 

Retomando o exemplo da criança que lembra-se mais facilmente daquilo que 

experimentou com seus pais (HALBWACHS, 1990), apoiando-se nas 

lembranças deles para construir as suas, seria mais fácil e possível 

acessarmos as lembranças históricas dos mais velhos que fizeram parte de 

nossas vidas, às quais tivemos contato mediante a convivência com eles, nas 

conversas, passeios, leituras, atividades compartilhadas. Mas o que 

costumamos ver com mais frequência nos museus tradicionais brasileiros são 

outras imagens, outras palavras: 

os acontecimentos passados são escolhidos, aproximados e classificados 
conforme as necessidades ou regras que não se impunham aos círculos de 
homens que deles guardaram por muito tempo a lembrança viva 
(HALBWACHS, 1990, p. 60). 

 

São imagens e palavras escolhidas, aproximadas e classificadas em outros 

círculos, conforme interesses alheios aos grupos que compõem a maior parte 

da sociedade. A esse conjunto de acontecimentos alguns estudiosos dão o 

nome de “narrativas culturais”: discursos nos quais se juntam eventos 

históricos, “caóticos e arbitrários”, em enredos coerentes, “rigorosamente 

interconectados em uma estrutura sequencial, com um começo, meio e fim” 

(GONÇALVES, 1996, p. 16). Tais narrativas são determinadas por políticos e 

intelectuais (gestores e técnicos de museus, inclusos), que se autoproclamam 

mais capacitados que os demais para a tarefa de preservação patrimonial. 

Como segue nos alertando Gonçalves (1996), as narrativas culturais não são 

apenas discursos textuais, mas também formas de ação (performances) 

capazes de determinar ou influenciar comportamentos de grupos humanos por 

meio da invenção de tradições e culturas. Como as demais performances, elas 

não são neutras, “podem associar-se a interesses, a tentativas por parte de 

certos grupos, de controlar outros” (BURKE, 1992, p. 45).  

Nesse contexto, o papel do filho de Orfeu é fundamental. Por meio de suas 

exposições, eles traduzem, afirmam e reafirmam (ou negam e contradizem) 



 
 

narrativas que privilegiam determinados grupos sociais, sempre e 

necessariamente em detrimento de outros.  

Por mais que os testemunhos culturais neles expostos tenham uma aura de 

verdade absoluta, nos museus existe muito de elaboração ficcional, consciente 

e com propósitos bem definidos, que corroborarão determinas narrativas e 

desqualificarão outras. A feição dos seus espaços, desde a escolha dos 

objetos aos textos informativos e recursos educativos que serão oferecidos ao 

público, não é aleatória, reflete as narrativas que estão em disputa.  

Museus também alvo de narrativas e performances inventadas pela cultura 

oficial, representada por indivíduos ou grupos, com o intuito de se auto-

afirmarem enquanto lideranças legítimas, por meio do culto às suas memórias. 

Em cada um deles se dá uma verdadeira luta de e por Poder.  

Alguns deles, deliberadamente, super exaltam as memórias dos vencedores e, 

apesar da permanência dos registros, as memórias pertencentes aos grupos 

sociais subalternizados são negligenciadas. Eles alijam dos seus discursos as 

memórias dos grupos socioeconomicamente menos privilegiados e das 

populações tradicionalmente marginalizadas e/ou discriminadas, como negros, 

indígenas, ciganos, refugiados, homossexuais, lésbicas, transexuais, pessoas 

com necessidades especiais (físicas e mentais), com nenhuma ou baixa 

escolaridade, que cometeram crimes e tantas outras. 

Nos que agem assim, “a tendência para a celebração da memória do poder é 

responsável pela constituição de acervos e coleções personalistas e 

etnocêntricas, tratadas como se fossem a expressão da totalidade das coisas e 

dos seres” (CHAGAS, 2000, pp.2-3). Alguns desses se denominam 

genericamente de “Histórico”, “Científico” ou de “Arte Sacra”, mas no entanto 

preservam e expõem apenas um ou dois recortes do vasto mundo das Musas 

da História, das Ciências e das Religiões. Se acham simplesmente tudo, esses 

museus. Mas, danadamente (para eles), seus “lapsos” não são capaz de 

apagar as lembranças que estão esquecidas em seus acervos:  

As pedras e os materiais não vos resistirão. Mas os grupos resistirão, 
e, deles, é com a própria resistência, senão das pedras, pelo menos 
de seus antigos arranjos na qual vos esbarreis. Sem dúvida, essa 
disposição anterior foi outrora obra de um grupo. O que um grupo fez, 
outro pode desfazê-lo. Mas o desígnio dos antigos homens tomou 



 
 

corpo dentro de um arranjo material, quer dizer dentro de uma coisa, 
e a força da tradição local veio da coisa, da qual era a imagem 
(HALBWACHS, 1990, pp. 136-137). 

 

Mesmo que não estejam abrigadas num museu, sendo alvo de suas ações de 

conservação e preservação, as memórias silenciadas persistem nas pedras, 

nos materiais e nas tradições dos variados grupos que compõem as 

sociedades. Apesar disso, até a década de 1970 era muito difícil vermos em 

museus tradicionais os testemunhos materiais e imateriais das culturas das 

comunidades discriminadas, subalternas, periféricas, estranhas, queer, seja 

qual for o nome que usemos pra elas.  

Quando as víamos, geralmente, a performance escolhida era a de mostra-las 

de forma submissa ou marginalizada, como é o caso da presença negra 

durante o período de formação da nação brasileira, que era (e ainda é, em 

muitos casos) sempre representada com uma aura de primitivismo, exotismo, 

submissão ou rebeldia injustificada, num verdadeiro falseamento da história.  

Ou das comunidades indígenas, normalmente apresentadas como 

preguiçosas, ingênuas ou também exóticas. 

Após a famosa “Mesa Redonda de Santiago do Chile” (1972), encontro que 

reuniu especialistas para discutirem sobre os museus latino-americanos, novas 

tipologias museais surgiram para tentar preencher essa lacuna e “dar conta” 

dessas tantas memórias, a exemplo dos ecomuseus, museus comunitários e 

museus de percurso.  

Os princípios estabelecidos na Mesa, deram origem à Nova Museologia, 

Sociomuseologia e/ou Museologia Social. Consideradas teorias distintas ou 

apenas uma, com três ou duas designações diferentes, como o Deus de 

Renato Russo ou o Museu dos gregos, são essas elos ou uma mesma corrente 

que insiste na colocação em evidência das memórias de grupos oprimidos ou 

discriminados e na função social dos museus, considerando-os: 

uma instituição a serviço da sociedade, da qual é parte integrante, e que 
traz consigo os elementos que lhe permitem participar da formação da 
consciência das comunidades que atende. Por meio dessa consciência, 
os museus podem incentivá-las a agir, situando suas atividades em um 
contexto histórico para ajudar a identificar problemas contemporâneos; 
ou seja, ligando o passado ao presente, comprometendo-se com 



 
 

mudanças estruturais em curso e provocando outras mudanças dentro 
de suas respectivas realidades nacionais (IBRAM, 2012, pp, 136-137). 

  

Seja que nome escolhermos, a aplicação desses novos princípios é uma forma 

de romper com o drama social dos museus que são performances de 

esquecimento: em que pese a impossibilidade de se reviver o já vivido, sua 

práxis permite a apropriação da memória pelos membros dos grupos 

detentores das lembranças, de forma interior, no seio dos próprios grupos, sem 

a exteriorização mencionada por Halbwachs já que a sua principal matéria-

prima “é o grupo visto de dentro” (HALBWACHS, 1990, p. 88). 

No entanto, apesar da necessidade e importância destes novos museus, neles 

pode estar contida uma pequena armadilha: podemos estar criando um gueto, 

pois enquanto nos ocupamos em colocar as nossas memórias em museus que 

podem ser considerados periféricos, os grandes museus continuam liberados 

para nos excluir das suas narrativas.  

Ao lado de nossos bem vindos e necessários museus de território e de favela, 

nos quais somos nós mesmos os protagonistas, autores, atores e espectadores 

principais, é necessário que investiguemos as possibilidades de inclusão das 

memórias dos que participam de rinhas de galos, bebem ayahuasca, fumam 

maconha, batem seus tambores, arrocham ou vão até o chão nos bailes funk, 

mesmo nos espaços museais tradicionais.  

É muito bom estarmos em nossa própria casa, mas de guetos já estamos 

cheios! Também queremos estar nos espaços “nobres”, nos museus do Centro, 

nos melhor equipados, nos que recebem as maiores verbas. 

Respondendo à Brecht (2003), fomos nós os que arrastamos os blocos de 

pedra, somos nós os pedreiros, os cozinheiros dos banquetes e os que 

pagamos as contas mais caras. Merecemos estar lá, nos museus tradicionais, 

com toda nossa dignidade e valores destacados, fizemos por onde.  

Queremos que nossas lembranças sejam incluídas nesses contextos, pois, 

fazemos parte da ação social. Entender o que se passa conosco, a partir dos 



 
 

registros culturais que deixamos do passado e dos que estamos a produzir no 

presente, também importa. 

Queremos que sejam nossas as vozes a serem ouvidas porque mais que 

museólogos, antropólogos, sociólogos ou outros “ólogos” de fora, sabemos o 

que são e quais são os significados das nossas “piscadelas”, pois somos de 

dentro.  

Sabemos que “as culturas não entram em contato umas com as outras em pé 

de igualdade” (BURKE, 1992, p. 89), que estão sempre em “negociação”. Mas, 

se querem ser reconhecidos e respeitados pela maioria do conjunto social e 

não apenas por uma elite minoritária, ainda é necessário que os museus 

alarguem seus recortes incluindo outros modos de vida.  

É necessário que o museu plante variadas sementes “de rememoração, para 

que [...] se transforme em uma massa consistente de lembranças” 

(HALBWACHS, 1990, p. 28), para que não faça a maldade de deixar, ao 

mesmo tempo, tantos deuses tristes, sendo uma performance para o 

esquecimento. 
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