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RESUMO 
 
Os museus entraram novamente em cena como sugestão de guarda das 
estátuas de colonizadores e traficantes de escravos para que possam ser 
problematizadas de acordo com os seus múltiplos significados. Proponho 
pensar esses lugares junto a marca da colonialidade do poder que subescreve 
nossas formas de ser e pensar no mundo contemporâneo. Essa perspectiva 
nos possibilita produzir conhecimento histórico compreendendo as lutas de 
narrativas de modo a contribuir com as questões identitárias.   
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INTRODUÇÃO 
 

 O patrimônio cultural e seus locais de salvaguarda 

podem se constituir como ferramentas férteis na produção do 

conhecimento escolar. Docentes da educação básica têm cada vez 

mais se apropriado desses bens e enriquecido as discussões em 

sala de aula. Apesar de não ser uma tarefa fácil de articulação, 

por conta das condições de trabalho impostas, os patrimônios 

possibilitam vários questionamentos desde a construção da 

memória até a função que exercem em cada sociedade. 

Contudo, suas potencialidades nem sempre são 

evidentes. Os bens culturais materiais, embora carreguem 

aspectos acerca da vida social por onde circularam, não possuem 

o mesmo prestígio e validade intelectual nos meios educacionais 

como as fontes escritas. Por outro lado, suas mensagens não são 

explícitas exigindo um trabalho educacional para a 

problematização, de modo a não ficar num uso exemplificador. 

Uma visita ou abordagem tradicional pode resultar numa visão 

parcial e simplista das suas multifacetas. Estamos a tratar de um 
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campo de disputas daquilo que deve ficar ou não ficar exposto 

num ambiente público ou privado, e que impacta a formação de 

identidades e molda a história a ser contada.  

Em tempos de pandemia devido ao Covid-19, o mundo 

assistiu derrubadas e depredações de monumentos históricos 

num movimento antirracista em decorrência da morte de um 

norte-americano negro, durante abordagem policial nos Estados 

Unidos em maio de 2020. A repercussão foi imediata em 

passeatas nas ruas e nas redes social sociais com a hashtag “vidas 

negras importam”. Em seguida, no sul da Inglaterra, 

manifestantes arrancaram a estátua do traficante de escravos 

Edward Colston (1636-1721) e depois a jogaram em um rio. A 

ação reverberou e nos EUA uma efígie de Cristóvão Colombo foi 

atirada em um lago e uma estátua da mesma pessoa foi 

vandalizada. Esse tipo de atitude não é novidade ao longo da 

história. No Brasil casos semelhantes já aconteceram como o 

monumento do Zumbi dos Palmares no Rio de Janeiro pichado 

com símbolo nazista e em São Paulo, o Monumento às Bandeiras 

foi pintado com tintas coloridas em protesto contra a escravidão 

de negros e indígenas no país. 

A discussão em torno das estátuas rendeu e mobilizou 

diversos intelectuais. Comunidades também buscaram meios de 

retirar, abaixo-assinados, ou proteger algumas delas. Alguns 

pontuam que não podemos apagar a história, outros sinalizaram 

que o fato de termos esses objetos erguidos no passado não 

significam que sejam atualmente comemorados, por fim, o 

historiador Amilcar Pereira exclama que “a praça pública não é 

lugar para exaltar figuras que causaram tanta dor”2. Estamos 

diante claramente de um embate de memória e narrativa 

suscitado pelo patrimônio histórico. Em determinado momento, 

quando as estátuas foram construídas, tais questões não eram 

tão latentes, mas hoje elas são totalmente interrogadas, tendo em 

vista as questões raciais que visualizamos repetidamente. Isso faz 

                                                
2  ‘A praça pública não é lugar para exaltar figuras que causaram tanta dor’, diz 

historiador. Reportagem O Globo, 14 de junho de 2020. Disponível em: < 

https://oglobo.globo.com/mundo/a-praca-publica-nao-lugar-para-exaltar-

figuras-que-causaram-tanta-dor-diz historiador-24477825> Acessado: 15 

jun.2020. 
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parte do processo da História, em constante mudança, sendo um 

conhecimento construído pelas demandas do presente. O 

passado não é algo estático e hoje vemos o quanto ela é dinâmica. 

Para além de problematizar a existência desses bens e gerar a 

reflexão histórica e social, aqueles que defendem a retirada 

apostam na recolocação deles no espaço do museal. Desse ponto, 

fica a pergunta se o museu é o local propício de 

questionamentos? Ou onde guardamos peças do colonizador? Ou 

somente o baú de coisas velhas? 

Evidentemente, o patrimônio histórico tem se 

apresentado como ferramenta potencialmente reflexiva acerca da 

complexidade do espaço e tempo construído socialmente, nos 

permitindo ter um olhar para as diferentes práticas sociais e logo, 

a pluralidade do mundo. Ocorre que até então, muitas dessas 

estátuas e monumentos eram invisíveis a maioridade da 

população no espaço público e caso encontradas no museu, eram 

símbolos ou heróis da nação. Ao buscar construir uma história 

nacional no século XIX, o Brasil optou pelo lado “civilizado” do 

branco, uniformizando os negros e indígenas a uma história dos 

perdedores. Os museus de história seguiram a mesma lógica 

exaltando os europeus que conquistaram o novo mundo e 

guardando peças que pertenciam às elites. O projeto civilizatório 

foi bem articulado para a construção do país. Retomando ao 

tema das estátuas, o historiador Paulo Garcez Marins3 afirma que 

sua derrubada “não resolve, é preciso discutir a memória”. 

Quanto que expor nos museus ajudaria nesse aspecto? 

Diante dessas constatações, o ensino de história e a 

museologia têm repensado suas práticas em busca de atuações 

inclusivas e democratizantes, de modo a favorecer a pluralidade e 

contribuir na diminuição das nossas mazelas e desigualdades 

sociais. Novos tempos surgiram e com ele novas demandas, de 

fazer História, de retomar o passado e das metodologias de 

trabalho. Caminhamos para novos horizontes e narrativas, de 

maneira a problematizar e questionar um passado fixo e único. 

                                                
3  ‘Destruir uma estátua não resolve, é preciso discutir a memória’, diz 

historiador. Reportagem Uol, 11 de junho de 2020. Disponível em: < 

https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/rfi/2020/06/11/destruir-uma-

estatua-nao-resolve-e-preciso-discutir-a-memoria-diz historiador.htm> 

Acesso: 20 jun. 2020. 
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As dimensões temporais tornam-se flexíveis e novos 

equacionamentos estão sendo formados. A proposta decolonial 

aqui posta compreende que a colonialidade perpassa diferentes 

âmbitos, impactando os nossos meios de saber e ser. Uma 

mentalidade outra para esses espaços requer reconhecer as 

estruturam que as sustentam para que então, possamos avançar 

no respeito à diversidade e a diferença.  

 
A colonialidade nos museus de história 
 

A concepção moderna é um traço simbólico marcante da 

nossa sociedade e os museus não estão isentos: racionalidade, 

busca pela verdade e progresso foram incorporados na 

construção de discursos museográficos, e acabaram por 

privilegiar narrativas colonizadoras e de grupos abastados. 

Contudo, impera hoje a necessidade do enfrentamento da 

alteridade. Em tempos pós, a relação entre os sujeitos se 

modificaram conjuntamente com os aparatos culturais. Estamos 

diante de demandas que exigem o respeito à diversidade, o 

desmonte de cânones estético, e logo, a flexibilização de critérios 

culturais. O momento não é mais de busca de igualdade, mas de 

acatamento da existência de diferenças e do tratamento 

diferenciado para cada uma delas. Apoiada em Gabriel (2013), a 

diferença é constituinte do social e sua existência é inerente 

dentro do espaço político democrático. Nesse aspecto, 

reconhecer o outro é tarefa incontornável na construção de uma 

sociedade justa. Mas, como os museus entram nessa disputa? 

Que histórias os museus têm contado para seus visitantes? 

Como criações do seu tempo, Chagas e Gouveia (2014, p. 

10) apontam o seguinte: “Ora, se os [primeiros] museus 

brasileiros foram criações coloniais, é hora de se criar museus 

que produzam rompimento com essa mentalidade [colonizadora 

e colonizada]”. A chamada colonialidade do poder (QUIJANO, 

1992) presente e marcada em diferentes instâncias da vida 

registra-se também nos museus de história promovendo ações de 

exclusão, silenciamentos, hierarquizações e, portanto, 

manutenção de desigualdades, preconceitos e a superioridade da 

perspectiva eurocêntrica. Assim esses espaços são vistos por 
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alguns educadores, haja vista que são constituídos por objetos 

extorquidos, morte, opressão, sangue, guerras e disputas. Os 

museus são verdadeiros cemitérios de peças roubadas e de povos 

violentados em seus próprios territórios expostos como tesouros. 

Albuquerque (2018) pontua que quanto mais analisando as 

narrativas contextualizadoras, mais o que vemos sacralizado 

parece estar fora do lugar e perdido.  

O desenvolvimento do paradigma moderno foi 

estabelecido numa relação de dominação direta, política, social e 

cultural dos europeus sobre os conquistados de todos os 

continentes, explica Quijano (1992). Suas bases estão no 

colonialismo imposto a América, a África e a Ásia, que criou um 

poder global que articula e controla todo o planeta em benefício a 

um determinado grupo de minoria europeia. No aspecto político 

a dominação foi derrotada, porém deixou rigidamente a 

estrutura colonial de poder que produziu as discriminações 

sociais. O produto dessa dominação colonial é de tamanha 

toxicidade que segundo Quijano (1992, p. 438) “tal estrutura do 

poder foi e ainda é o marco a partir do qual operam as outras 

relações sociais, de tipo classista ou estamental”.  

A dominação não era somente na subordinação cultural a 

cultura europeia, mas de “uma colonização das outras culturas, 

em uma colonização do imaginário dos dominados”, enfatiza 

Quijano (1992, p. 439). Nesse caso, a repressão incidiu sobre os 

modos de conhecer, de produzir conhecimento, de produzir 

perspectivas, de significação, simbolismo e representação. No 

lugar, a imposição de padrões de expressão e crença dos 

dominantes como meio de impedir a produção cultural dos 

dominados, mas também como forma de controle social e 

cultural. Em seguida, os modelos de produção de conhecimentos 

e significação dos colonizadores tornaram-se caminhos de acesso 

ao poder. A europeização cultural era objetivo para alcançar bens 

materiais e participar do poder colonial. Dessa forma a “cultura 

europeia passou a ser um modelo cultural universal”, de acordo 

com Quijano (Idem). 

Enquanto a dominação cultural se efetivava, foi sendo 

constituído o complexo cultural conhecido como 
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racionalidade/modernidade europeia, que tem na colonialidade 

do poder seu padrão estrutural de poder específico. Sua 

composição está assentada em um sistema de dominação 

baseado na classificação hierárquica da população mundial. 

Segundo Quijano (1992), a relação entre colonialidade e a 

elaboração da modernidade está associada a emergência das 

relações sociais urbanas e capitalistas. O modelo referencial era o 

eurocêntrico, caracterizado por um conjunto de imaginários 

sociais e de perspectivas de conhecimento, dependentes tanto 

das exigências do capitalismo, como a necessidade de os 

colonizadores de perpetuar e naturalizar sua dominação. Funda-

se um novo sistema de produção e controle das relações 

subjetivas como parte do padrão de poder moderno/colonial. 

O recurso mais violento do eurocentrismo será a negação 

do valor histórico e cultural dos “dominados”, que tenderão a 

olhar-se pelo viés e perspectiva dos colonizadores. A imposição 

está para as populações subalternizadas, derrotadas nos conflitos 

coloniais não pelo resultado de uma luta de poder, mas como a 

derivação lógica de uma inferioridade essencial em sua natureza. 

Nessa lógica, explica Quijano (1992), a radical ausência do outro 

(sujeito) fora do contexto europeu foi uma prática colonial 

europeia de construção da identidade no momento mesmo em 

que a própria ideia de Europa está se constituindo precisamente 

em relação com o resto do mundo em colonização. A ideia de 

“Ocidente” ou de “Europa” tem como pressuposto relações de 

experiências culturais baseadas na diferença e desigualdade no 

sentido hierárquico. Quijano (1992, p.443) problematiza os 

critérios de sujeitos e racionalidade estabelecidos por essas 

relações. 

 

Tais desigualdades são percebidas como de natureza: só a cultura 
europeia é racional, pode conter “sujeitos”. As demais não são 
racionais. Não podem ser nem almejar ser “sujeitos”. Em 
consequência, as outras culturas são diferentes no sentido de 
serem desiguais, de fato inferiores por natureza. Só podem ser 
“objeto” de conhecimento ou de práticas de dominação. Nessa 
perspectiva, a relação entre a cultura europeia e as outras 
culturas se estabeleceu e, desde então, se mantém como uma 
relação entre “sujeito” e “objeto”. 

 

No caso brasileiro no movimento de tornar-se nação 

dentro do projeto civilizatório europeu era importante demarcar 
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o “outro”. O diferente estaria na figura do negro e índio, as 

grandes dificuldades desse processo, somado ainda ao trabalho 

escravo. Para eles foram cunhadas as características de barbárie 

e atraso cultural. Daí, segundo Araújo (2009), o papel 

imprescindível da historiografia em construir e reforçar uma 

narrativa homogeneizante do Brasil, onde os conflitos e 

contradições foram apagados ou suavizados dando lugar ao 

imaginário de um povo tranquilo e harmonioso dentre as classes 

e etnias. O desprezo de vidas humanas, hierarquização de 

saberes e inferioridade cultural na busca de um padrão branco, 

ocidental são marcas da colonialidade. 

Observando as práticas de patrimonialização e 

musealização ao longo dos séculos XIX e XX, Chuva (2014) 

coloca que a preservação do patrimônio cultural foi o método 

encontrado na delimitação das fronteiras e identidades 

nacionais. A conformação de uma identidade nacional 

dominante se fez por meio de silenciamentos, apagamentos, 

exclusão e soterramento de povos.  

 

Quantas perguntas podem surgir ao imaginarmos um museu das 
Missões Jesuíticas no sul do Brasil? Deveria ser lembrada ou 
esquecida a chamada 'guerra guaranítica', que levou a dizimação 
de cerca de 1500 índios guaranis reduzidos nas missões, que 
resistiram as mudanças imposta pelo Tratado de Madri, em 
relação as terras por eles ocupadas, ocorrida em meados do 
século XVIII? (CHUVA, 2014, p. 204).  

 

Varine (1979, p. 12) enquadra a origem dos museus no 

século XIX dentre uma das etapas da colonização histórica da 

Europa: “foram os países europeus que impuseram aos não 

europeus seu método de análise do fenômeno e patrimônio 

culturais; obrigaram as elites e os povos destes países a ver sua 

própria cultura com olhos europeus”. Pensados e criados dentro 

do contexto de formação dos Estados modernos e da 

identificação do Estado com a nação, era preciso um discurso 

uniformizador culturalmente. Assim, a dicotomia entre os 

saberes está posta no espaço museal: de um lado o clássico; do 

outro, o popular, o exótico, folclórico. A desvalorização de 

saberes é inconsciente dentro da modernidade que deslumbra 

um futuro promissor. Mas, se a ideia é unir e alcançar o topo 
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civilizatório, o resultado é segregacionista. Cury (2011, p. 18) 

explica:  

 

O museu é fruto do saber moderno que exclui o saber popular e, 
ao mesmo tempo, as classes populares. O museu, como 
prolongamento da hegemonia nega e esconde o popular, não 
como um estratagema e sim como consequência do modo de 
funcionamento do hegemônico. 

 

A imposição de uma hegemonia epistêmica pelos 

museus, como pontuado por Almendra (2016), o torna também 

responsáveis pelo estabelecimento de narrativas eurocêncritas, 

hierarquizantes e opressoras. Eles colaboram com a perpetuação 

da colonialidade do poder ao desconsiderar os povos nativos das 

colônias ou mesmo distorcendo a representação deles nos seus 

acervos conquistados. Nega-se a pluralidade, a diversidade 

cultural em favorecimento de uma visão singular e 

monoepistêmica onde a realidade do outro não-europeu é 

reduzida a partir da criação de estereótipos. Nesse constructo da 

modernidade racional, acabam sendo produzidos preconceitos, 

discriminação e racismo. O modelo de pensamento é complexo e 

trabalhado em diferentes frentes na manutenção do discurso de 

superioridade. Almendra (2016, p.4) discrimina:  

 

a sistemática de negação, o silenciamento e o extermínio de 
conhecimentos, saberes e narrativas que não fazem parte dos 
modos de pensar, de existir e de narrar estabelecidos pela 
racionalidade moderna imperial. Trata-se de uma real violência 
epistêmica que nega e extermina a pluralidade cultural existente 
no mundo. 

 

Uma agressão simbólica, intelectual e cultural que vem 

ferindo até os dias atuais. O museu contemporâneo representa 

essa hegemonia do discurso, que se encontra na estrutura do que 

entendemos ser museu, explica Cury (2011), mesmo que não 

tenha essa intenção. Esses espaços são tidos pelo grande público 

como o detentor da verdade, possuidor dos grandes 

conhecimentos científicos e artísticos. Portanto, o que não se 

encontra lá dentro não compõe o campo da História, arte ou 

ciência. Ao exporem objetos culturais de povos dominados e 

explorados, a narrativa construída pelos museus tradicionais é 

única, lateral num discurso opressor.  

https://historiaassis47.wixsite.com/zume
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Diante do exposto, essa relação de 

dominante/dominador, opressor/oprimido também subscrevem 

os museus. Suas bases estão imbricadas de demonstração de 

poderio, exploração e controle da ordem superior. Museu pode 

ser entendido como espaço de povos usurpados e sacrificados 

pela colonização, detentor de “prêmios roubados”. Concordo com 

Cury (2011), que romper com essa lógica instituída no passado 

corresponde ao respeito e valorização de saberes populares e 

tradicionais. 

A proposta de “ecologia de saberes” de Santos (2010b) se 

baseia no reconhecimento da pluralidade de conhecimentos 

heterogêneos, sendo um deles a ciência moderna, como possível 

forma de superar o universalismo encarnado pela cultura 

europeia e permitir que novas narrativas antes não incluídas nos 

espaços museais possam ser contadas. Aposto nessa perspectiva 

como ferramenta de leitura da problemática das lutas sociais, 

culturais e globais que subsistem nos museus de história, na 

medida em que ela carrega a possibilidade de reconfiguração de 

uma epistemologia social de construção do conhecimento 

histórico aberta aos saberes de grupos até, então, silenciados. Na 

ideia de que conhecimento é interconhecimento, nega-se a 

possibilidade de totalidade e unidade de história global. A 

identificação da legitimidade do outro a partir da lógica de 

inclusão, não permitiria universalismos excludentes. 

O museu representa as vidas que a realidade carrega 

consigo. Nessa imensidão ele fala sobre e deve suscitar no seu 

visitante inquietações, sendo esta a tarefa das políticas 

patrimoniais, diante da possível passividade dos objetos. Rangel 

(2000) referencia o patrimônio como meta-linguagem, já que 

fala de e sobre as coisas e não se faz falar. Qual seria então o 

papel do museu nesse contexto da pós-modernidade e 

acatamento da existência da diferença que subjaz o Estado 

democrático? Sua própria história reconhece a criação dos 

discursos museográficos ligados a necessidades de determinados 

grupos sociais. 

Porém, tempos novos sugiram e concordo com Rangel 

(2000) que a diversidade cultural é uma das principais riquezas 

de uma nação, sendo fundamental seu respeito. Enquanto 
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instituição discursiva deve atentar-se a pluralidade das 

narrativas acerca dos processos históricos na tentativa de não 

cair num reducionismo excludente. Tal atitude pode parecer uma 

heresia a museologia tradicional, mas os museus são socialmente 

construídos, tendo papel importante na reunião de testemunhos 

dessa pluralidade. Na medida em que se mantém a parte, corre-

se o risco de viver pura e simplesmente de passado, estagnado no 

tempo e torna-se um agente da morte, nos termos de Rangel 

(2000), ao não contribuir com a diversidade cristalizando 

narrativas. 

 

Pensando a interculturalidade nos museus de história 

para o ensino de história 

 

Até aqui denúncias foram feitas e os terrenos do museu e 

do ensino de História foram expostos. As reflexões desenvolvidas 

são também formas de clarificar e compreender os sustentáculos 

das estruturas que nos dominam. São maneiras de investigar e 

visualizar caminhos que prezem por uma ordem alternativa para 

a construção de um novo mundo. A interculturalidade apresenta-

se como conceito desestabilizador ao colocar na mesma sentença 

a igualdade e a diferença. 

O contexto apresenta-se carregado de críticas, tensões e 

conflitos oriundos das diferenças étnicas, culturais, religiosas, de 

gêneros, que cada vez mais se manifestam de maneiras 

diferentes, assumindo e ocupando o espaço democrático e de 

direito. Com outro perfil, ecoam vozes preconceituosas, 

homofobias, discriminatórias, formas de violência e intolerância 

em todo canto, inclusive em espaços formativos. 

Os choques entre os movimentos são visíveis nos 

coletivos contemporâneos, exclamando e reivindicando justiça, 

respeito e igualdade perante a diversidade cultural. Essa 

realidade tônica é impossível de não atingir o profissional ligado 

a educação, preocupado com o processo de ensino aprendizagem 

na perspectiva de garantia de todos à educação. Para a mudança 

Candau (2012, p. 237) afirma “a urgência de se trabalhar as 

questões relativas ao reconhecimento e à valorização das 

diferenças culturais nos contextos escolares”. Nessa postura 
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extrapolo para todos os espaços que envolvem a construção de 

conhecimento. O processo exige ações de desconstrução 

cotidianas das configurações arraigadas na sociedade. 

O movimento de adentrar ao museu para pensar a 

interculturalidade e a diversidade junto ao ensino de História foi 

um dos caminhos encontrados para contribuir com a construção 

de outras “histórias possíveis”, como descritas por Araújo (2014), 

e não só uma história excludente e colonizadora. Segundo a 

autora, mesmo diante da crítica ao modelo hegemônico, são 

visíveis as opções a essa tradição que visam favorecer a existência 

e emergências de outras experiências, de outras narrativas e de 

outras temporalidades. A ideia não é impor uma proposta 

universal, mas sim o acatamento da diferença por meio de 

diálogos horizontais. A homogeneidade imposta pela 

modernidade criou desigualdades quando uniformizou a 

narrativa a ser seguida. Na desconstrução é importante ter como 

centro a articulação entre igualdade e diferença. Ambas estão 

associadas na perspectiva do respeito mútuo, sendo improdutivo 

abordar uma e excluir a outra. Candau (2012, p. 239) explica que 

“de fato, a igualdade não está oposta à diferença, e sim à 

desigualdade, e diferença não se opõe à igualdade e sim à 

padronização, à produção em série, à uniformização”. Esse 

debate latente atualmente está prescrito por questões históricas e 

sociais permeadas de relações de poder. Nesse aspecto, os 

processos educacionais adquirem especial destaque.  

Walsh (2009) afirma que é trabalho fundamental 

enfrentar, desafiar e derrubar a colonialidade das ações 

pedagógicas, entendendo-as “como processo e prática 

sociopolítica, produtiva e transformativa assentadas nas 

realidades, subjetividades, história, lutas e realidades da gente” 

(WALSH, 2009, p. 62). Pedagogias decoloniais, assim ela 

intitula, pressupõem a negação da estrutura dominante, mas 

também apontam novas epistemologias que questionam e 

deslocam a tradição. Busca-se esclarecer e desenvolver a análise 

crítica de modo a intervir e transformar as relações de poder, de 

saber e viver em algo totalmente distinto. 

Walsh apoia-se em Fanon que aposta na descolonização 

como forma de desaprender todo o arcabouço imposto pela 
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colonização e desumanização, para enfim, reaprendermos a 

sermos homens e mulheres. Para isso é preciso uma educação 

política que desenvolva a tomada da consciência política social. A 

decolonização4  e humanização requerem a neutralização dos 

problemas centrais da modernidade e da civilização moderna: os 

valores e padrões de poder racionais, brancos e europeus. Na 

missão de libertação dos imperativos limitantes e prover nova 

humanidade, a interculturalidade crítica coloca-se, segundo 

Walsh (2009), como projeto de promoção plural, preocupada 

com os poderes coloniais e compromissada na transformação 

política, social, epistêmica e ética.  

A perspectiva intercultural5, como postulado por Candau 

(2008) e Walsh (2012), articula políticas de igualdade com 

                                                
4 Reconheço a diferença conceitual entre decolonização e descolonização 
dentro do projeto de modernidade/colonialidade. Utilizo o primeiro termo 
assim como Walsh (2012), que explica a partir de um jogo linguístico. A 
distinção está numa lógica de movimento de ação contínua por parte do 
decolonial, já que o fim da colonialidade não existiria, logo a superação se faz 
permanente na construção de alternativas. A descolonização estaria na 
transposição de um estado com para um sem colonialidade. 
5 Candau (2012) explica que há uma relação entre interculturalismo e 
multiculturalismo. Alguns autores os colocam em oposição outros como 

políticas de identidade. Essa perspectiva carrega características 

fundamentais para a construção de projeto de comunidade onde 

“as diferenças sejam dialeticamente integradas” (CANDAU, 

2008, p. 52). Dentre elas: promoção da inter-relação entre 

diferentes grupos culturais; quebra de visões essencialistas; a 

afirmação de constantes processos de hibridização cultural; e por 

fim, a consciência da existência de mecanismos de poder que 

permeiam as relações culturais. Logo, sustento uma educação 

intercultural como descrita por Candau (2012) para a proposição 

de ações baseadas na democracia, respeito, equidade e 

reconhecimento das diferenças.  

Para Walsh (2012), pensar a interculturalidade na 

América do Sul tem outro caráter tendo em vista que foi onde a 

modernidade e a colonialidade tomaram forma, prática e sentido. 

Nesse caso preza-se por desenvolver uma interculturalidade 

                                                                                                                
sinônimos. Para a autora o segundo termo é polissêmico e atribui a ele três 
fundamentos: assimilacionista, diferencialista e interativo, também 
denominado interculturalidade. 
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crítica e não uma funcional6. A segunda é aplicada pelos Estados, 

ou seja, pelo sistema dominante, orientado para diminuir as 

áreas de tensão e conflito entre os diversos grupos e movimentos 

sociais que focalizam questões identitárias, sem atacar as raízes 

do agente causador do problema. Nessa perspectiva, busca-se 

agenciar o diálogo, convivência e tolerância, já que reconhecem a 

existência da diversidade e diferença cultural. 

A defesa na primeira concentra-se em atingir as matrizes 

da colonialidade do poder com projetos políticos, sociais, 

epistemológicos, éticos de transformação e decolonialidade, a fim 

de refundar as estruturas dominantes. Esse tipo de ação visa 

acometer os dispositivos que mantém a desigualdade, a 

subalternização e inferiorização de seres, saberes e modos, 

lógicas e racionalidades da vida. Ao mesmo tempo promover 

relações positivas entre grupos distintos culturalmente para o 

confronto com o outro e formar uma consciência cidadã das 

                                                
6  Walsh (2012) ainda dispõe de uma terceira perspectiva de interculturalismo: 
o relacional. Ele refere-se ao contato e intercâmbio entre culturas de forma 
essencialista, omitindo violências e usurpações. 

diferenças como fator construtivo e rico de desenvolvimento 

social para a construção de uma sociedade justa e igualitária. É 

preciso evidenciar junto a Walsh (2012, p.65) que “o problema 

central que parte a interculturalidade não é a diversidade étnico-

cultural; é a diferença construída como padrão de poder colonial 

que segue transcendendo praticamente todas as esferas da vida”. 

O esforço de interculturalizar e decolonizar, como 

defendido por Walsh (2012), conjuga essa associação, pois um 

depende do outro na possibilidade de convivência de uma nova 

ordem pautada na especificidade de cada parcialidade social. 

Assim, sabe-se da existência de lógicas e modos viver outros que 

seguem sendo negados e subjugados, sendo necessária sua 

articulação com orientação decolonial para a transformação e 

nova construção. A pluralidade de saberes e o respeito a 

diversidade são  princípios  que vão  de encontro à singularidade, 

a heteronormatividade e a representatividade de uma única cor. 

Abre-se espaço para a emergência de princípios, pensamentos e 

prática de povos originários.  

https://historiaassis47.wixsite.com/zume


 

Zumé 
Boletim Eletrônico do Núcleo de Pesquisa e Extensão em História, Filosofia e 

Patrimônio (NATIMA), Juazeiro do Norte, vol. 2, nº 1, 2020. 
 

ISSN 2675-0201 
 
 

~ 75 ~ 
 

Do modo que o futuro tem sido encarado, na ausência de 

progresso triunfante perante as perspectivas pós-modernas e os 

decoloniais, os conceitos passam a receber um olhar mais crítico 

e revisional. Abre-se espaço para aqueles “outros”, de saberes 

marginalizados que compõem nos termos de Santos as 

epistemologias do sul (2010) . Estamos numa crise 

paradigmática e a História, a ciência que estuda os homens no 

tempo, é assim inevitavelmente atingida.   

A ciência histórica volta o olhar para si diante da 

abundância e diversidade de vozes que questionam seus 

fundamentos baseados na exclusão participatória processada 

historicamente. Esses tempos que exigem flexibilidade e abertura 

são interpelados pela produção de história em novas instâncias e 

mídia, discutido pelos estudos da História Pública e a História 

Digital. Tudo isso impõe reflexão dos modos de fazer, ordenar e 

pensar a lógica da História tradicional de acordo com as 

demandas atuais, que também miram as identidades e 

concepções fixas. Na esfera pública, das crescentes novas mídias 

que possibilitam a troca de experiências, expressões de 

desrespeito ao outro são constantes apesar da agenda 

democrática e multicultural.  

Nesse ponto, pensar o ensino de história também é 

inevitável. Embora ainda existam museus e exposições com 

perspectivas tradicionais, que contam a história do ponto de vista 

do vencedor, unilateral, linear e evolucionista, é preciso 

considerar as políticas de memória existentes, as lutas por 

hegemonização de histórias oficiais e o papel das instituições 

culturais e históricas na sociedade. A visita a esses lugares exige 

um olhar apurado e não ingênuo para leituras de mensagens não 

explícitas. O reconhecimento da resistência está subescrita 

nesses espaços e cabe ao educador subverter a ordem tradicional 

singular, e apresentar a pluralidade desses grupos, de modo a 

produzir novas narrativas.  

Significando os bens culturais como um elo entre 

passado e presente na compreensão das nossas realidades, o 

ensino de História encontra terreno profícuo na Educação 
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Patrimonial7  para o desenvolvimento de uma leitura crítica de 

mundo, logo a interculturalidade, na qual o público escolar 

discente adquire ferramentas para uma participação ativa frente 

às demandas e desafios sociais atuais, de modo que esse aluno 

deixa de ser um mero espectador e passe a ser um sujeito 

produtor da História e perpetuador da memória social e coletiva, 

ao entender seu papel como cidadão e o funcionamento da 

História. 

De acordo com Yassuda (2009, p.70), em uma trajetória 

espaço-temporal, os objetos museográficos tiveram “participação 

ativa na vida das pessoas, atrelando-se a ele conceitos de 

utilidade, valor e significado. Afastando-o do contexto em que 

vivia depositado em um museu, perdeu-se a utilidade primária”. 

                                                
7 Entendo Educação Patrimonial junto ao IPHAN como: todos os processos 
educativos formais e não formais que têm como foco o patrimônio cultural, 
apropriado socialmente como recurso para a compreensão sócio-histórica das 
referências culturais em todas as suas manifestações, a fim de colaborar para 
seu reconhecimento, sua valorização e preservação. Considera-se, ainda, que 
os processos educativos devem primar pela construção coletiva e democrática 
do conhecimento, por meio da participação efetiva das comunidades 
detentoras e produtoras das referências culturais, onde convivem diversas 
noções de patrimônio cultural. 

Nos espaços museais ele adquire novos significados e é 

enriquecedor entender esse percurso que o fez estar ali. Nesse 

movimento de história biográfica do objeto é possível estabelecer 

diversos diálogos temporais e culturais como forma de 

desenvolvimento intelectual. Bustamante (2019, p. 6) chamou de 

“polifonia do objeto”, quando compreendemos as múltiplas 

significações que ele adquiriu ao longo da sua trajetória, 

evidenciando sua historicidade. O objeto é a materialidade de 

uma ou várias histórias sendo, portanto, um conector temporal e 

espacial. A historiadora resume sua relevância: 

 

O estudo da cultura material faculta a indagação sobre as formas 
de organização material da sociedade, o processo de apropriação 
do universo material pelo grupo humano, as relações sociais 
implicadas pela interação entre homens e o meio e ainda as 
representações coletivas. Assim, a cultura material constitui um 
relevante documento a ser mobilizado nos estudos e ensino da 
História (BUSTAMANTE, 2019, p. 3-4).  

 

Alocar-se no museu é estar num local legítimo de 

proteção. A cultura material como patrimônio cultural 

estabelecido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
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Nacional (Iphan) está relacionada ao tempo e associado ao 

homem, afirma Hartog (2006). Na definição da Constituição 

brasileira de 19888  “constituem patrimônio cultural brasileiro os 

bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente 

ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à 

memória dos diferentes grupos formadores da sociedade 

brasileira”. Portanto, temos o museu como espaço discursivo 

onde ocorre a revisitação do passado pela escrita histórica 

através do patrimônio, ou seja, como produtor de conhecimento 

histórico.  

 
Ampliando o olhar... 
 

As discussões aqui discorridas buscou pensar nas 

possibilidades de construção de conhecimento histórico escolar 

dentro dos espaços museais, reconhecendo a existência da 

tradição moderna que marca nossa sociedade e acaba por 

                                                
8 Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. 
Acessado: 20 jul. 2019. 

privilegiar saberes fundamentais para a perpetuação da lógica 

colonial que enrijece nossa sociedade desigual. Dessa forma, cria 

silenciamentos circunstanciais e dicotomias propositais tendo em 

vista a hegemonização intelectual da modernidade ocidental. 

Adentrar ao museu não significa estabelecer laços de 

maneira imediata com o espaço e acervo. Adultos, crianças e 

jovens, público em geral, que frequentam esses locais culturais 

encontram variados objetos expostos em vitrines, muitas vezes 

com legendas técnicas, o que dificulta a inteligibilidade e 

consequentemente algum aprendizado ou vínculo identitário. Em 

muitas situações, é necessária e bem-vinda a mediação de algum 

profissional. Esse é um dos fatores que tem contribuído com o 

afastamento das pessoas dos museus. Se lemos pelo viés da 

colonialidade do poder, encontramos violência e opressão. 

Portanto, recolocar estátuas dentro do espaço museal 

não necessariamente contribuiu para a sua problematização, mas 

ao retirá-los das ruas facultamos o encontro ao grande público. A 

existência desses bens e a mobilização sobre eles exprimem a 

complexidade de seu significado alertando para a necessidade de 
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um olhar a partir da heterogeneidade do passado e do presente. 

O poder educativo e transformador do patrimônio e museu 

reside na sua temporalidade intrínseca. A experiência histórica 

proporcionada nos leva a refletir sobre a vida e entrar num 

processo de reelaboração e ressignificação do próprio ser, ao 

ponto de tornar-se agente ativo.  

 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

ALBUQUERQUE JR., Durval Muniz de. A melancolia dos 

objetos: algumas reflexões em torno do tema do patrimônio 

histórico e cultural. In: BAUER, Letícia; BORGES, Viviane 

Trindade (Org.). História oral e patrimônio cultural: 

potencialidades e transformações. São Paulo: Letra e Voz, 2018.  

p.137-163. 

ARAUJO, Cinthia Monteiro de. A colonialidade do saber 

histórico escolar: um ponto de vista sobre a história da história 

ensinada. In: Educação, Autonomia e Identidades na América 

Latina: IX Congresso Iberoamericano de história da 

educação latino-americana, Rio de Janeiro, 2009. 

_________________________Por outras histórias 

possíveis: construindo uma alternativa à tradição moderna. In: 

__________; MONTEIRO, Ana Maria; GABRIEL, Carmen 

Teresa, COSTA, Warley da. (Org.). Pesquisa em Ensino de 

História: entre desafios epistemológicos e apostas políticas. Rio 

de Janeiro: Mauad X, 2014. p. 227-242. 

ALMENDRA, Renata S. Museus, modernidade e 

colonialidade. Cadernos de Pesquisa do CDHIS, v. 29 n. 2, 

2016.  

BUSTAMANTE, Regina. A Pompeia do Museu Nacional: oficina 

pedagógica "Vozes de Pompeia". 3º Simpósio Científico do 

ICOMOS Brasil. Belo Horizonte/MG. 

CANDAU, Vera M. F.. Direitos humanos, educação e 

interculturalidade: as tensões entre igualdade e diferença. 

Revista Brasileira de Educação, vol.13, n.37, p.45-56, 2008. 

https://historiaassis47.wixsite.com/zume


 

Zumé 
Boletim Eletrônico do Núcleo de Pesquisa e Extensão em História, Filosofia e 

Patrimônio (NATIMA), Juazeiro do Norte, vol. 2, nº 1, 2020. 
 

ISSN 2675-0201 
 
 

~ 79 ~ 
 

___________________. Diferenças culturais, 

interculturalidade e educação em direitos humanos. Educação 

e Sociedade, v. 33, n. 118, p. 235-250, jan. - mar., 2012.   

CHAGAS, Mário; GOUVEIA, Inês. Museologia social: reflexões e 

práticas (à guisa de apresentação). Cadernos do CEOM, ano 

27, n. 41, dez. 2014, p. 9 – 22. 

CHUVA, Márcia. Para descolonizar museus e patrimônio: 

refletindo sobre a preservação cultural no Brasil. In: 

MAGALHÃES, Aline Montenegro; BEZERRA, Rafael Zamorano 

(Org.). 90 anos do Museu Histórico Nacional: em debate. 

Rio de Janeiro: Museu Histórico Nacional, 2014. p. 195-208. 

CURY, Marília Xavier. Museus em transição. Museus: o que são, 

para que servem? In: SISEM SP – Sistema Estadual de Museus 

(org). Bodowski: ACAM Portinari, Secretaria do Estado de 

Cultura de São Paulo, 2011, p. 17 - 29. 

GABRIEL, Carmen Teresa. "outro" como elemento incontornável 

na produção do conhecimento histórico. In: PEREIRA Amilcar 

Araujo; MONTEIRO Ana Maria (Org.). Ensino de História e 

culturas afro-brasileiras e indígenas. 1ed. Rio de Janeiro: 

Pallas, 2013. p.1-347. 

HARTOG, François. Tempo e Patrimônio. Varia Historia, Belo 

Horizonte, vol. 22, n 36, Jul/Dez 2006, p.261-273. 

QUIJANO, Aníbal. Colonialidad y modernidad/racionalidad. In: 

BONILLA, Heraclio (Org.). Los Consquistados 1492 y la 

problación indígena de las Américas. Bogotá: FLACSO, 

1992. p. 437-449. Tradução de Wanderson Flor do Nascimento. 

RANGEL, Marcio Ferreira. A formação do acervo do museu 

histórico da cidade do Rio de Janeiro: caos e memória. 

2000. Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós-graduação em 

Memória Social e Documento da Universidade do Rio de Janeiro, 

Rio de Janeiro, 2000. 

SANTOS, Boaventura de Sousa. A gramática do tempo. Para 

uma nova cultura política. São Paulo: Cortez, 2010. 

VARINE-BOHAN, H. Entrevista com Hugues de Varine-Bohan. 

Os museus no mundo. SALVAT Editora do Brasil, 1979. p. 8-

21.  

https://historiaassis47.wixsite.com/zume


 

Zumé 
Boletim Eletrônico do Núcleo de Pesquisa e Extensão em História, Filosofia e 

Patrimônio (NATIMA), Juazeiro do Norte, vol. 2, nº 1, 2020. 
 

ISSN 2675-0201 
 
 

~ 80 ~ 
 

WALSH, CATHERINE. Fanon y la pedagogía de-colonial. 

Nuevamérica, Buenos Aires, p. 60-63, 2009. 

_____________________. Interculturalidad y 

(de)colonialidad: perspectivas críticas y políticas. Visão Global, 

Joaçaba, v. 15, n. 1-2, p. 61-74, jan./dez., 2012.  

YASSUDA, S. N. Documentação museológica: uma reflexão 

sobre o tratamento descritivo do objeto no Museu Paulista. 

Marília: Dissertação (Mestrado em Ciência da Informação) – 

Faculdade de Filosofia e Ciências, Universidade Estadual 

Paulista, 2009. 

 

https://historiaassis47.wixsite.com/zume

