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Resumo 

 

O presente artigo visa proporcionar uma reflexão sobre o Museu Afro Brasil enquanto 

instituição museológica destinada a representação de uma cultura que é marcada pela hibridação 

cultural e pelos processos de intercâmbio cultural a qual foi submetida através da sua inserção em 

um território desconhecido e de forma subjugada. O artigo se inicia com uma breve consideração 

sobre os processos de hibridação cultural que resultaram na formação da etnia afro-brasileira, 

seguido de um histórico da busca desse grupo étnico por um lugar dentro da realidade da arte 

nacional, almejando uma representação cultural e histórica que estivesse de acordo com os seus 

anseios como sociedade. Neste contexto, o Museu Afro Brasil foi escolhido como objeto de estudo 

devido a sua singularidade e por diversos aspectos apresentados no decorrer do texto. Esta 

reflexão busca compreender quais são os elementos e ferramentas utilizadas pelo espaço 

museológico para alcançar a representação de uma cultura híbrida em sua formação e tão 

necessitada de espaços que a afirmem e a evidenciem no contexto atual.  

Palavras-chave: Culturas híbridas; Cultura afro-brasileira 

 

Abstract 

 

This article seeks to provide a reflection on the Afro Brazil Museum museum institution 

intended as a representation of a culture that is marked by cultural hybridization and the processes 

of cultural exchange which was submitted through their inclusion in an unknown territory and 

subdued manner. The article begins with a quick consideration of the processes of cultural 

hybridization that resulted in the formation of african-Brazilian ethnicity, following a historical 

search of this ethnic group for a place within the realm of national art craving a cultural and 

historical representation that was according to their aspirations as a society, within this context the 

Museu Afro Brazil was chosen as the object of study because of its uniqueness and various other 
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aspects presented throughout the text. This reflection seeks to understand what are the elements 

and tools used by the museum space to achieve a representation of a hybrid culture in their 

training and so in need of spaces that affirm and to depict the current context. 

Keywords: Hybrid cultures; Afro-brazilian culture 

 

 

 

 

 

Africano + Brasileiro = Afro-brasileiro 

 

O fenômeno de hibridação cultural que consiste, entre muitos conceitos, no intercâmbio 

entre culturas que favorecem e contribuem para a geração de novas expressões e manifestações 

culturais e artísticas vem modificando diretamente a sociedade e as interações entre o homem e o 

meio que o cerca. Na América Latina, por exemplo, podemos encontrar muitos povos e grupos 

étnicos que através dos processos de colonização aos quais os países foram submetidos, tiveram 

suas expressões culturais e artísticas transformadas através dessas novas relações sociais 

estabelecidas. A matriz étnica brasileira que pode ser compreendida através do cruzamento 

cultural entre o índio e o branco português que chegou até o Brasil por meio das ações de 

colonização, é um bom exemplo dos resultados desses processos de hibridação cultural 

(RIBEIRO, 1995). Seguindo o exemplo supracitado da cultura brasileira, podemos identificar 

muitas outras etnias e culturas que auxiliaram na constituição do que hoje podemos chamar de 

cultura nacional. O grande território recém-descoberto e todo o seu potencial colaboraram com a 

junção de muitos grupos de colonizadores vindos de muitos lugares, principalmente do continente 

europeu, que aqui encontraram uma nova chance de vida e trabalho. Porém, nesta reflexão cabe 

ser citado um grupo étnico que contribuiu densamente para a constituição da identidade cultural 

do povo brasileiro, mas que muitas vezes teve sua própria cultura subjugada ou relativizada - os 

afrodescendentes (ALBUQUERQUE, FILHO, 2006). 

A etnia africana foi inserida no Brasil sob regime de escravidão, o que relaciona a 

expressão cultural dessa etnia com o sentimento de luta, resistência e reconhecimento. Mesmo 

não tendo a liberdade de expressão a favor do seu desenvolvimento, as manifestações culturais 

africanas foram introduzidas de maneira substancial no contexto social, tornando-se fundamental 
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na construção da identidade cultural do povo brasileiro. As marcas deixadas por esse processo de 

intercâmbio cultural podem ser percebidas no sincretismo religioso, por exemplo, ou na 

quantidade considerável de palavras inseridas ao léxico popular oriundas das adaptações e 

modificações das línguas e dialetos trazidos pelos negros com a língua portuguesa do colonizador 

(LODY, 2006). Como resultado da mistura desse embrião da cultura brasileira com a cultura negra 

africana, que chega de forma massiva ao país, temos uma etnia que nasce de um processo de 

hibridação, que já carrega em sua denominação as suas matrizes geradoras - o afro-brasileiro. Ao 

longo de toda a sua existência a cultura afro-brasileira evolui no processo de reconhecimento que 

visa não só obter os méritos por sua larga contribuição, mas também ser entendida e 

compreendida como peça fundamental na construção de uma identidade nacional. 

No campo da arte e das representações culturais, o afro-brasileiro teve em grande parte 

das vezes, sua participação relativizada ou marginalizada pelas classes hegemônicas, como por 

exemplo, na religião, o já citado, sincretismo que através da fusão das práticas afrodescendentes 

com as referências visuais e simbólicas da religião católica dominante, contribuiu para a 

resistência da tradição religiosa do povo negro. Muitos outros exemplos dessas manifestações 

que se transmutaram e se adaptaram na busca por sua sobrevivência podem ser vistos na história 

da cultura e arte negra no país. Porém, foi somente através da atuação dos artistas do movimento 

moderno no Brasil que os temas e discussões tendo como base as culturas até então “populares” 

ou “marginais” tiveram seu espaço nas artes, aparecendo em muitos trabalhos de artistas de 

grande importância para o contexto da época, como na Semana de Arte Moderna de 1922 

(SILVA, 20013).  Assim, a cultura negra começa a ser introduzida aos museus e, de alguma 

maneira, a arte brasileira não apenas como uma representação gráfica ou referência estética, mas 

sim como um indivíduo com toda a sua devida complexidade e particularidade.  

 

A representação do negro nos museus e o museu Afro Brasil 

 

A participação do negro nos museus inicialmente se destinava em registros etnográficos 

que visavam às representações de costumes de povos primitivos ou registros de documentos, 

como cartas de alforria ou a relação do negro com o trabalho e a escravidão.  Do mesmo modo, 

no Brasil as representações destinadas ao negro eram restritas aos registros do período de 

escravidão e colonização do país. Mesmo com as discussões propostas pelos modernistas, 

trazendo à tona as questões acerca da origem do povo brasileiro a da importância das diversas 

etnias nesse processo, muitas foram as tentativas de inserção dos negros na arte no Brasil. 

Inúmeros grupos artísticos tentaram organizar projetos e ações no anseio de possibilitar a 

manifestação e produção artística do afrodescendente de forma mais abrangente, como por 

exemplo, o grupo TEN (Teatro Experimental Negro) que consistia em uma organização que 
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buscava a revolução estética através das rupturas com o padrões da representação da cultura 

brasileira até então existentes (SILVA, 2013).  

Nesse mesmo esforço por reconhecimento podem ser apresentadas outras ações 

relevantes na luta pela manutenção e disseminação do patrimônio material e imaterial do povo 

negro em território nacional, mas pode-se adotar como primeira intenção de criação de um espaço 

museológico destinado às manifestações de artes visuais que buscavam o reconhecimento da 

identidade do negro através das artes visuais no país. A proposta de implantação do Museu de 

Arte Negra, ideia que teve como berço o I Congresso do Negro Brasileiro em 1951, não encontrou 

o respaldo necessário da iniciativa pública para a sua consolidação. Após um longo período de 

recesso na discussão da valorização da cultura afrodescendente no país, agravado principalmente 

pela repressão da Ditadura Militar, quando qualquer discurso sobre o tema era tido como 

subversivo, é fundado o Museu Afro-Brasileiro (MAFRO) na Bahia em 1982. Ao lado dessa 

iniciativa deve ser destacado também o tombamento da Serra da Barriga como patrimônio 

histórico – arqueológico – ecológico – paisagístico, o Memorial Zumbi, a instauração da Fundação 

Cultural Palmares em 1988, a fundação do Museu Nacional da Cultura Afro-brasileira (MUNCAB) 

em 2002 e do museu Afro Brasil em 2004, um dos objetos de estudo desse artigo (SILVA, 2013).  

O Museu Afro Brasil que tem como sede o pavilhão Padre Manuel de Nóbrega, está 

localizado no Parque Ibirapuera no estado de São Paulo. O prédio de linguagem modernista 

projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer foi denominado a princípio de Palácio das Nações, 

construído para as comemorações oficiais do IV Centenário da Cidade de São Paulo. O museu 

tem como curador e fundador o artista plástico baiano Emanoel Araújo, personalidade de grande 

contribuição em diversas instituições e museus do país, como o Museu de Arte da Bahia e a 

Pinacoteca de São Paulo tendo atuado em ambos como diretor. Entre sua atividade prática como 

artista plástico e funções administrativas, como já mencionadas, Emanoel reuniu um grande 

acervo pessoal referente à atuação e contribuição do afro-brasileiro na história e identidade do 

povo brasileiro. Inicialmente este colecionismo não se destinava diretamente à composição de um 

acervo museológico ou de um projeto claramente delineado, porém com o crescimento vertiginoso 

do material em questão, Araújo percebeu que o valor do patrimônio reunido era elevado para se 

manter privado. Assim a iniciativa para a implantação e criação do museu é, além de tudo, um 

modo de disseminar e promover a análise e a construção de uma postura crítica da sociedade 

perante a história e a cultura afrodescendente, dessa forma o museu atua não só como 

ferramenta de legitimação de uma cultura especifica, mas exerce também um papel de 

conscientização de um povo em relação a sua própria identidade. 

O Museu Afro Brasil possui em seu acervo mais de 5 mil obras, que incluem fotografias,  

obras de arte, documentos, peças etnológicas, entre outras representações e manifestações da 
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diáspora africana e sua relação com a história do Brasil. O trabalho museográfico realizado por 

Emanoel em sua curadoria trata dos diferentes aspectos que caracterizam a trajetória do negro 

desde antes da sua chegada ao Brasil até os dias de hoje. O acervo permanente se divide em 

seis blocos temáticos distribuídos no pavimento superior, onde também podem ser encontrados o 

setor administrativo do museu, o auditório Ruth de Souza e a Biblioteca Carolina Maria de Jesus, 

ambas homenageando com seus nomes personalidades afrodescendentes. No andar térreo,  

existem duas salas de exposições permanentes, a loja destinada a papelaria, livros e publicações 

referentes ao tema retratado no museu e uma área de recepção e acomodação dos visitantes. 

Outros dois espaços de extrema importância para o museu são a Oficina de Artes, que atualmente 

está locada abaixo da rampa de acesso ao pavimento superior e o espaço de intervalo entre os 

pilotis e a fachada recuada do pavimento térreo que cria uma área semi-privada que se estende 

ao longo das fachadas norte e sul e possibilitam atividades externas e a integração entre interior e 

exterior através do acesso coberto e da fachada em pele de vidro. 

O espaço referente ao Museu Afro Brasil configura um exemplo singular na realidade dos 

espaços culturais destinados a representação do povo afro-brasileiro no país, seja por sua 

implantação que possibilita um contato maior com o público, já que se encontra em um parque 

urbano de intensa vitalidade na maior cidade do país; pelo prédio que serve de sede para a 

instituição, sendo uma edificação modernista com todas as características que o estilo delimita e 

que diretamente não possui ligação com a temática do acervo do museu ou referências 

identitárias e simbólicas com o mesmo; ou pela sua atuação diferenciada no contexto das 

atividades e programas propostos no seu cotidiano. O espaço em questão se torna um bom objeto 

de estudo para a reflexão seguinte que se ocupa em analisar a dinâmica e os elementos que 

compõe um ambiente museológico que tem a responsabilidade de representar uma cultura híbrida 

com todas as suas particularidades e desafios. 

 

Museu Afro Brasil: uma visita 

 

O patrimônio pode ser interpretado como o repertório cultural fixo representado em 

objetos ou manifestações sociais e culturais, deste modo o museu pode ser visto como o palco-

vitrine de exibição desse material. O museu é o espaço onde o patrimônio é contemplado, 

apreciado, conservado, celebrado, no qual se estabelece o contato e a interpretação semiótica do 

que está sendo exposto. O museu que possui como patrimônio museológico uma etnia com uma 

história de sobrevivência e resistência como o Museu Afro Brasil acaba que por ser também um 

símbolo da mesma luta que o faz existir e o dá significado. Segundo Canclini: “Ainda que o 

patrimônio sirva para unificar cada nação, as desigualdades em sua formação e apropriação 

exigem estudá-lo também como espaço de luta material e simbólica entre as classes, as etnias e 
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os grupos” (CANCLINI, 2011). Portanto, além de simplesmente colocar a cultura afro-brasileira no 

campo de batalha dessa luta, o espaço Afro Brasil incita a crítica e a conscientização do público 

em relação à importância e o papel do negro na construção da identidade do povo brasileiro.  

À primeira vista o espaço físico do museu, principalmente de quem o vislumbra por entre 

os caminhos sinuosos do Parque Ibirapuera sem saber qual é o seu real uso, mostra-se como um 

grande prisma de vidro e concreto estéril e monumental. Um enorme retângulo elevado no ar por 

pilares inclinados que nos indicam de que ali, por mais racional que seja a sua forma, algo 

diferente nos aguarda. Esse paradoxo entre a estética arquitetônica do prédio e o seu conteúdo 

nos coloca diante de uma metáfora que pode ser interpretada como um dos maiores desafios da 

própria cultura negra, o de superar o estereótipo ou a busca da valorização do seu conteúdo.  O 

grande balanço formado pelo recuo das fachadas envidraçadas, norte e sul, do pavimento térreo, 

garante o conforto da edificação e delimita um acesso coberto que leva o usuário até área de 

recepção do museu. Nesse momento o visitante encontra-se completamente livre, nos dois lados 

do pavimento térreo localizam-se as salas de exposições transitórias, e em cada uma delas existe 

uma circulação que leva ao pavimento superior, seja por rampa ou escada. Novamente a 

arquitetura de caráter modernista que define o espaço museológico deixa sua marca na 

experiência de percepção do espaço, os grandes vãos sem delimitações de ambientes, ou 

elementos que sirvam de obstáculo nos grandes vãos, possibilitados pela estrutura de concreto 

armado, que transformam os espaços de exposição em salões abertos e totalmente flexíveis, 

permitindo um trabalho museográfico igualmente flexível e que fornece liberdade total na 

concepção dos espaços expositivos.  

A proposta de experiência promovida pelo museu visa a integração do usuário com as 

obras e exposições que ali se encontram, por esta razão as visitas acompanhadas não são 

realizadas por guias que, de forma mecânica apresentariam as peças e os temas encontrados em 

cada setor, mas sim, por educadores como acompanhantes que favorecem a relação pedagógica 

entre a vivência proporcionada pelo museu e a experiência de ter contato com uma nova cultura 

em um espaço que, muitas vezes, é desconhecido do grande público. Assim, a visita pode ser 

iniciada ou pelas exposições transitórias ou pelo acervo permanente, que se localiza no pavimento 

superior e é divido em seis blocos (SILVA, 2013), são eles:  

 

 África, diversidade e permanências: que trata das culturas espalhadas pelo continente 

africano e que juntas no processo de intercâmbio cultural contribuíram para a construção 

da cultura brasileira.  

 Trabalho e escravidão: que reúne o material referente à inserção do povo negro no regime 

de trabalho escravo em sua totalidade. Contextualiza geograficamente a atuação dos 
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negros em território nacional, além de demonstrar as condições e práticas da mão de obra 

afrodescendente. 

 As religiões afro-brasileiras: bloco destinado às representações das religiões de origem 

africana que têm papel fundamental na caracterização e legitimação do negro brasileiro. 

Apresenta historicamente e socialmente as relações das religiões com o povo, não apenas 

afrodescendente, proporcionando uma reflexão quanto à intolerância religiosa. 

 O sagrado e o profano: espaço destinado a mostrar as relações de troca entre o 

cristianismo e as religiões afro-brasileiras. Proporciona uma visão de como a hibridação 

cultural afeta ambos os polos envolvidos na troca de experiências, pode ser visto como 

uma reflexão paralela à evocada no bloco anterior. 

 História e memória: nesse momento a exposição se ocupa em apresentar as 

personalidades negras que desempenharam papel fundamental no processo de 

reconhecimento e valorização da cultura ao longo da história, permitindo uma nova 

interpretação da mesma. 

 Artes plásticas, a mão afro-brasileira: no último bloco temos o espaço dedicado às artes 

plásticas produzidas por artistas afrodescendentes ou que tenham em seu significado a 

temática proposta pelo museu, sendo seus artistas negros ou não.   

 

Diante desta breve apresentação do conteúdo básico apresentado pelo Museu Afro 

Brasil, fica claro perceber a preocupação do espaço em acompanhar as evoluções e 

transformações as quais a sociedade foi submetida, nos processos de hibridação que 

acompanharam toda a trajetória do povo negro na sua busca por inserção social e acima de tudo, 

uma preocupação em correlacionar os elementos que configuram a identidade da exposição como 

um todo. Seguindo o pensamento de Raymond Williams (1980), Nestor Canclini apresenta uma 

organização da política cultural que vem ao encontro do que é observado na exposição 

permanente do Museu Afro Brasil baseado na ideia do arcaico, residual e emergente:  

 

“O arcaico é o que pertence ao passado e é reconhecido como tal por aqueles 

que hoje o revivem, quase sempre “de modo deliberadamente especializado”. Ao 

contrário, o residual formou-se no passado, mas ainda se encontra em atividade 

dentro dos processos culturais. O emergente designa os novos significados e 

valores, novas práticas e relações sociais.” (CANCLINI 2007, p.198) 

 

Com essa reflexão podemos correlacionar o arcaico como sendo os blocos destinados a 

apresentar de forma histórica os elementos do passado que agiram diretamente na construção do 

que hoje é o presente, o residual pode ser visto nos momentos em que nos é apresentado todo o 

desenvolvimento da cultura dentro da sociedade, através das manifestações culturais e religiosas 
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que ainda estão presentes no cotidiano e, por fim, o emergente seriam todas as manifestações 

que o museu abrange e que já não estão diretamente ligadas ao fazer arcaico, sejam nas 

instalações, performances, entre outras manifestações contemporâneas comportadas pelo museu. 

Além desta reflexão, enquanto conjunto, o acervo do Museu também apresenta  

diversidade de formas em inúmeras escalas e materiais. Uma das instalações mais significativas 

pode ser encontrada no bloco “Trabalho e Escravidão”, denominada “Navio Negreiro”, que 

apresenta a estrutura de uma embarcação em madeira juntamente com vídeo, áudio e texto, 

proporcionando ao usuário a vivência necessária para uma experiência de imersão sensorial 

singular, rompendo a impressão do museu como galeria estéril, galeria de espelhos, simulacro. O 

contato integral do usuário com o espaço e com a obra a ser exposta no mesmo, proporciona algo 

além de uma peregrinação ritualística por peças de arte deslocadas, provocando muitas vezes 

nada além de um reconhecimento estético. A utilização dessas ferramentas de imersão auxilia na 

construção de uma visão que vai além da contemplação, evoca uma conscientização, proporciona 

uma ressignificação da história e da cultura que está sendo apresentada, bem como uma 

reinterpretação do próprio espaço museológico que se apresenta como uma eficaz ferramenta de 

comunicação que pode auxiliar na democratização da cultura. 

Além das exposições, outras atividades fazem parte da dinâmica atuação do museu 

dentro do cotidiano cultural da cidade. Palestras e seminários são propostos no auditório Ruth de 

Souza, assim como a biblioteca é aberta ao público para pesquisa. Uma atividade recorrente no 

museu chamada “Aos pés do Baobá” destina-se a contar histórias com a temática 

afrodescendente à crianças, bem como atividades artísticas e pedagógicas oferecidas na Oficina 

de Artes dentro do espaço do museu. Através dessas experiências, o Museu Afro Brasil consegue 

manter-se um ambiente ativo, tanto na cena cultural quanto na sua própria dinâmica e nos seus 

programas internos. 

 

Considerações Finais 

 

Para um museu o simples fato de existir já é um grande desafio, um museu que tem 

como temática patrimonial uma cultura que tem uma carga de desvalorização acumulada ao longo 

de muitos anos pode parecer uma missão quase impossível. E se isso já não fosse agravante 

suficiente, se manter atualizado e conectado de forma eficaz às mudanças e evoluções que a 

própria sociedade sofre pode, por fim, transformar o que era impossível em impraticável. O Museu 

Afro Brasil, porém, mostra que herda a força e o desejo de sobrevivência da cultura afro-brasileira 

e transpõe todos os desafios demonstrando o quanto ações valorizativas podem contribuir para a 

afirmação de uma identidade e para a construção de um sentimento de orgulho tanto do próprio 
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povo afrodescendente quanto de todos os brasileiros que compartilham das influências e 

contribuições advindas dos povos africanos. 

Com toda a reflexão proposta pode-se concluir também que as culturas híbridas possuem 

características particulares na sua interpretação, principalmente por pertencerem a estratos 

sociais nem sempre valorizados ou pertencentes às classes dominantes. Desta forma o espaço 

museológico destinado a essa representação tem em sua necessidade básica não apenas 

confinar o patrimônio em uma redoma ritualística de sacralização e contemplação excessiva, 

muito menos buscar apenas a valorização da sua contribuição cultural, muitas vezes 

encapsulando toda sua importância em manifestações folclóricas. O espaço do museu tem o 

papel de conscientizar, promover atividades pedagógicas, inserir a população local em seu 

cotidiano e se possível, rompendo o confinamento do espaço físico delimitado pela edificação, 

pensar atividades que englobem a sociedade em uma vivência que ajude na compreensão das 

diferenças culturais, não apenas das contribuições que cada uma faz para o todo que o engloba. 

Por fim, pode-se concluir que espaços como o Museu Afro Brasil são de suma 

importância para o grupo étnico ao qual ele se propõe representar, colocando-se muitas vezes 

além de um local no qual, o mesmo possa se ver refletido ou se sentir acolhido. O papel do 

museu, neste caso, pode ser visto como uma valiosa ferramenta de auxilio para o indivíduo na 

compreensão da sua personalidade e da busca pela sua própria identidade, não apenas por ser 

pertencente a um grupo étnico específico e sim, justamente por reconhecer as suas diferenças 

perante uma sociedade que em vários momentos parece caminhar para a massificação e a 

relativização de todas as pessoas em grandes grupos, favorecendo o anonimato e o sentimento 

de invisibilidade social. 
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