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Resumo: Este texto tem como objetivo relacionar as 
práticas adotadas pelo Museu Paranaense na organização 
da Mostra de Arte Indígena Contemporânea “Retomada 
da Imagem”, inaugurada no dia 16 de dezembro de 
2021 e protagonizada pelos artistas Denilson Baniwa e 
Gustavo Caboco, com o pensamento cosmopolítico de 
Isabelle Stengers e as teorias de Deleuze e Guattari, em 
uma tentativa de reimaginar as práticas museológicas 
sob a ótica da arte indígena, modernizando o trato de 
coleções a partir de uma releitura decolonial dos acervos 
institucionalizados, visando a colocar o indivíduo indígena 
como autor e protagonista de sua própria história e dos 
discursos que a circundam.
 

Palavras-chaves: Museologia; Cosmopolítica;  
Museu Paranaense; Arte Indigena Contemporânea; 

A Museologia no Brasil, assim como diversos outros campos do âmbito cultural, 
nasceu envolta da lógica colonial. O primeiro museu criado no país, a Casa dos Pássaros, 
fundado em 1784, tinha por objetivo descobrir, categorizar e enviar para Portugal diversos 
animais, plantas e até mesmo indígenas que fossem considerados “pitorescos” aos olhos 
da corte. Com a dissolução do Império Português, a Casa dos Pássaros acabou se trans-
formando no Museu Nacional, que até incêndio de 2018 era o maior e mais antigo museu 
do Brasil.
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A instituição museológica brasileira cresceu com um olho na 
instituição europeia, também conhecida como Gabinete de Curiosi-
dade. Estes espaços surgiram como uma tentativa de sistematizar e 
categorizar o outro e justificar a dominação colonial. No período, o 
museu ainda se via no papel de dono da verdade, detentor de todo 
o conhecimento e, seguindo um pensamento iluminista, tinha por 
meta validar ou não a existência de outros seres vivos. Tais conflitos 
gerados por essa perspectiva de museu levaram a um constante 
apagamento das culturas indígenas e aquelas que sobreviveram fo-
ram vítimas da fetichização de seus corpos e seus saberes.

Partindo do princípio de que o campo deveria mudar, nos 
anos 70, a Museologia deu uma guinada metodológica, com a reu-
nião da Mesa Redonda de Santiago do Chile, em 1973. Durante esta 
reunião, que aconteceu em plena ditadura militar, diversos pensado-
res da área da América Latina e alguns europeus reuniram-se para 
pensar em estratégias para o campo, levando em consideração a 
realidade dos museus latino-americanos. 

Dentre as muitas pautas suscitadas neste evento, uma das que 
mais chamou a atenção foi a criação dos Ecomuseus, hoje chamados 
de Museus de Território. Na época, os mesmos foram pensados 
para abarcar grandes reservas florestais e patrimônio natural, entre-
tanto, com o tempo, o museu de território acabou-se mostrando 
uma estratégia também ligada aos saberes e fazeres indígenas, que 
habitavam e lutavam dentro destes espaços.

Beneficiando-se dessa nova abertura da museologia, nos anos 
90, surge no Brasil o primeiro museu indígena, o museu Maguta, fun-
dado pelo povo Ticuna na cidade de Benjamin Constant, localizada 
no Amazonas, a cerca de 1118 km de Manaus. O museu serve de 
ponto de encontro para todas as 11 terras pertencentes aos Ticuna 
e suas populações, que se expandem para além da fronteira do Bra-
sil, chegando à Colômbia e ao Peru. 

Desde o momento de sua criação, o espaço serviu como cen-
tro de trocas e de luta dos indivíduos Ticuna, no combate à tomada 
de seu território pelos seringalistas apoiados por políticos locais 
e pela imprensa amazonense. No ano de 1995, o Museu Maguta 
recebeu o prêmio de “Museu Símbolo” do ICOM (Conselho Inter-
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nacional de Museus), graças ao seu pioneirismo e serve até hoje de 
inspiração para diversos outros focos de luta indígena em espaços 
museológicos.

Entretanto, mesmo com museus indígenas aos poucos apare-
cendo no território nacional, impulsionados pela iniciativa Ticuna e 
pelas novas definições suscitadas pela Carta de Santiago, estes locais 
são ainda minoria se comparados à totalidade de espaços museo-
lógicos no país. Por outro lado, museus ocidentais já consolidados 
a partir da antiga lógica colonial de gestão de coleções, dados os 
desafios do contemporâneo, hoje enfrentam problemas para identi-
ficar, organizar e exibir seus acervos, estando cada vez mais cientes 
de suas limitações e do quanto ainda estão atrelados à tradicional 
exibição remanescente do Gabinete de Curiosidade.

O MUSEU PARANAENSE 

O Museu Paranaense é o terceiro museu público mais antigo do 
Brasil, inaugurado em 25 de setembro de 1876, em um pequeno 
edifício no Largo Conselheiro Zacarias, no centro de Curitiba. Seu 
primeiro diretor, Agostinho Ermelino de Leão, foi também membro 
da comissão de fundação do museu, junto com José Cândido da 
Silva Murici, e o engenheiro André Braz Chalréo Junior, todos no-
meados pelo Presidente da Província, Adolpho Lamenha Lins, para 
esta finalidade.

Ermelino Leão pertencia a uma das famílias mais poderosas do 
Paraná, a família Leão, ligada à extração do Mate e influente até hoje 
no estado. As primeiras coleções do Museu Paranaense, portanto, 
estavam estreitamente ligadas à cultura do mate, e à presença colo-
nial do estado, ao mesmo tempo em que o diretor, utilizando-se de 
sua influência, tentava estabelecer uma boa relação com o Impera-
dor, amplamente conhecido por seu interesse em museus. 

Ao longo do tempo, o Museu Paranaense expandiu-se e pas-
sou por sete edificações diferentes, que acompanharam o cresci-
mento de seu acervo e a consolidação do museu como a primeira 
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instituição científica do Paraná. A atual sede, no Palácio São Francis-
co, fica localizada na Rua Kellers número 289, também no centro de 
Curitiba, e abriga em seus três edifícios uma coleção contendo mais 
de 400.000 itens, que englobam temas da Antropologia, Botânica, 
Etnologia, Geografia, Zoologia e História

Este acervo cresceu tanto em parte pelas doações particulares 
em parte com a aquisição de acervos de outros museus, que, com 
o tempo, extinguiram-se. Exemplo disso foi a aquisição do acervo 
do Museu Coronel David Carneiro (1972), Museu Banestado (2004) 
e Museu do Mate (2011). Na mesma linha, o Museu Paranaense 
também abriga coleções de pesquisadores, artistas ligados à história 
natural e antropólogos do estado, tais como Vladmir Kozak, impor-
tante fotógrafo theco que trabalhou anos fotografando os indígenas 
do Paraná, e Telêmaco Borba, indigenista possuidor de um vasto 
acervo de plumárias e indumentárias tradicionais.

Entre os grupos indígenas que possuem peças incorporadas 
ao Museu Paranaense, estão os Tukano-AM, Kaapór-Ma, Kayapó-
-PA, Xavante-MT, Karajá-TO, Tapyrapé-MT, Xokléngs-SC, Terenas-
-MS, Yanomamis-AM, Kuikuro-MT, Chamacoco(Paraguai), Sanapa-
ná(Paraguai). além dos Kaingang, Xetás e Guaranis nativos do Paraná.

Este acervo, até meados de 2019, era apresentado ao públi-
co de forma bastante tradicional: ou organizado em duas salas do 
palacete intituladas “Índios do Brasil”, onde as peças das etnias de 
estados mais distantes encontravam-se agrupadas todas juntas, ape-
sar de pertencerem a culturas e tempos diversos, ou como parte 
da “Linha do Tempo do Paraná”, onde os acervos de aldeias para-
naenses estavam expostos em vitrines de acordo com a etnia (Xetá, 
Kaingang, Tupiguarani) e antecediam o circuito de “Grandes Desco-
brimentos”.

Em 19 de dezembro de 2019, foi inaugurada a “Efhemera/
Perprtua”, nova exposição no Museu Paranaense que reúne peças 
do acervo da instituição, do Hebário Municipal de Curitiba, do De-
partamenteo de Zoologia da UFPR, da Casa Alfredo Andersen e do 
Museu Oscar Niemeyer. A mostra de cunho antropológico, históri-
co e biológico substituiu as antigas “salas dos indígenas” ocupando 3 
salas principais do Palacete Gramatter.
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Segundo entrevista com a atual diretora da instituição, Gabrie-
la Bettega, publicada na página do museu:

“Ephemera/Perpétua’’ ultrapassa os limites do arqueológico, 
antropológico e histórico, especialidades do museu, trazendo 
as outras áreas que já fizeram parte da instituição, como pa-
leontologia, mineralogia e botânica. A exposição propõe cor-
relações inesperadas, narrativas que se sobrepõem, gerando 
intertextualidade e conexão entre as ciências e a arte. É uma 
exposição composta por muitas outras, para diferentes gostos 
e curiosidades, para visitar e revisitar, como o próprio Museu 

Paranaense faz com sua história.”

A ideia da mostra é utilizar o contraponto para pensar vestí-
gios que pertencem ao acervo, e o que neles é perpétuo ou efême-
ro: o material? a história? os saberes?. Desta forma cria-se uma pon-
te entre as coleções que o museu abriga e a contemporaneidade, ao 
evidenciar como o olhar contemporâneo influencia na percepção 
do passado. A curadoria desta mostra também reforça a ideia de 
modernidade ao organizar os objetos como uma sobreposição de 
narrativas, não como uma linearidade de eventos.

Inaugurando a nova maneira de trabalhar do Museu Paranaen-
se, a mostra também questiona o papel dos “protagonistas” da his-
tória – que, dentro do museu tradicional, costumam ser homens de 
poder, reis, imperadores, grandes fazendeiros – e transfere este pos-
to aos cientistas, historiadores e estudiosos que doaram suas cole-
ções e contribuíram para a consolidação do museu como instituição 
científica. O trabalho de nomes como Frederico Lange de Morretes, 
Günther Tessmann, Jesus Moure, Per Karl Dusén, Reinhard Maack, 
Vladimir Kozák e Wanda Hanke colaborou para a construção do 
que hoje se vê como identidade paranaense, englobando, entre mui-
tas outras temáticas, a ideia de independência identitária do estado.

Entretanto, entendendo que muitos destes “protagonistas” só 
puderam contribuir nesta magnitude graças ao tempo e ao meio em 
que estavam envolvidos, dada a violência que perpassa as relações 
de poder e apagamento na História do Brasil, o Museu Paranaense 
também começou a pensar naqueles que não puderam contribuir 
com o museu e nas lacunas/ausências que a instituição ainda precisa 
preencher. Sendo assim, o museu visou a fazer parcerias com comu-
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nidades indígenas locais para organizar curadorias compartilhadas 
do acervo, porém, por causa da pandemia do COVID-19, os proje-
tos acabaram sendo adiados.

RETOMADA DA IMAGEM

 Em 16 de dezembro de 2021, depois de muita negociação e da re-
dução dos casos do Coronavírus, foi possível realizar a abertura da 
exposição Retomada da Imagem, na sala anexa ao museu. A mostra 
foi protagonizada por Gustavo Caboco e Denilson Baniwa e trouxe 
um novo olhar sobre o acervo fotográfico indígena da instituição, 
sobretudo, as imagens produzidas pelo fotógrafo Vladmir Kosak, ar-
tista tcheco que fotografou boa parte das populações indígenas do 
interior do estado do Paraná.

Muitas destas imagens foram nomeadas pelo próprio museu 
posteriormente à morte do artista e causaram certo estranhamen-
to aos indígenas, que foram capazes de identificar parentes, amigos 
e entes queridos entre as imagens referenciadas apenas como “Índio 
com Machado” ou “Desconhecido”. Partindo disto, Baniwa e Ca-
boco selecionaram fotografias dos anos 60 e entraram em contato 
com outras lideranças indígenas do estado, trazendo-os para o mu-
seu para reverem essas imagens.

Nas palavras de Denilson, em entrevista para a Revista Zum, 
concedida ainda no ano de 2021:

A convite do Museu Paranaense, o MUPA, eu e Gusta-
vo Caboco fizemos uma análise do acervo fotográfico 
da instituição. Eu já tenho feito isso em arquivos de 
instituições de outros lugares, mas foi a primeira vez 
que fiz no Brasil. O projeto resultou numa mini residên-
cia, em que convidamos cinco mulheres indígenas para 
olhar esse acervo conosco e identificar as pessoas que 
estão nas fotografias a fim de pensar a produção desse 
registro fotográfico etnográfico a partir do momento 
em que vivemos. Como, enquanto indígenas, podemos 
reconstruir essas imagens ou construir outras imagens? 
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O MUPA tem várias coleções de fotografia, e nós cha-
mamos pessoas de etnias que vivem ali, indígenas mais 
velhos também. A maioria das fotografias data de 1958 
e 1960. Então, encontramos parentes vivos das pessoas 
fotografadas. Fomos identificando e refazendo as legen-
das das fotos, tanto repensando o modo de apresenta-
ção desse acervo, quanto refazendo e fotografando, por 
exemplo, os netos de pessoas fotografadas. Em outros 
momentos, fizemos cópias das fotografias e fomos ma-
nipulando analogicamente. Trabalhos criados ao longo 
da residência podem ser vistos no MUPA e, em 15 de 
dezembro, inauguramos lá uma exposição a partir des-
se projeto.

Fig. 01: Sem título. Artistas indíge-
nas trabalhando em painel da Mostra 
Retomada da Imagem. Fonte: Acervo 
Museu Paranaense



A partir desta iniciativa do museu, foram criadas uma série 
de intervenções e obras de arte, tendo por base as fotografias, que 
experienciam o que é “ser indígena” e como eles gostariam de ser 
representados, abarcando conceitos do imaginário tradicional e oci-
dental. Também para a mostra foram repensadas as legendas das 
imagens, que agora identificam os personagens fotografados e os 
contextos inerentes a essa produção;  afinal, nenhuma fotografia é 
neutra.

Convidados pelos artistas que encabeçaram a mostra, os indí-
genas Camila dos Santos, Thais Krīg (Kanhgág), Indiamara e Nicolas 
Paraná (Xetá), Juliana Kerexu, Ricardo Werá, Flávio Karai e Elida Yry 
(Mbyá-Guarani) encontraram nestes acervos fotos de seus parentes 
e de si próprios que não faziam ideia de que existiam. Durante a 
conversa com o publico na abertura e encerramento da exposição, 
Idiamara Paraná se emocionou ao falar das imagens de seu avô que 
encontrou em posse do museu.

De acordo com ela, estas fotos foram tiradas em meados dos 
anos 60, quando sua família ainda morava na aldeia Xetá, antes do 
contato com os brancos. Muitas das legendas foram reescritas por 
Indiamara, colocando o nome dos seus parentes na fotografia e fa-
zendo referência ao período e às modificações que sua família so-
freu ao longo dos anos. Nas palavras de Gustavo Caboco, “é como 
se alguém tivesse um álbum de fotografia da sua família que você 
nunca teve acesso”. 
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Fig. 02: Sem título. Indígena não Iden-
tificado, fotografia data dos anos 60. 
Acervo Vladmir Kosak. Fonte: Acervo 
Museu Paranaense
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Fig. 03: Sem título. Intervenção feita 
em cima da Figura 02 pelos artistas da 
Mostra Retomada da Imagem. Fonte: 
Acervo Museu Paranaense
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  O reencontro dos indígenas com essas fotos e a reescrita 
das legendas não inviabiliza o apagamento de suas histórias nem a 
fetichização de seus corpos pelas lentes do fotógrafo, que nem ao 
menos perguntou seus nomes, mas cria outras conexões entre o 
passado e o presente e possibilita uma abertura para o resgate des-
tas narrativas e da própria imagem dos indivíduos, que se tornam 
seres ativos no processo de construção de sua memória.

De acordo com Gustavo Caboco, em entrevista a Fernanda 
Maldonado (Secretaria de Cultura)  publicada no Instagram do Mu-
seu Paranaense:

Muitas dessas imagens que fazem parte do acervo do 
museu não têm um referencial, não têm o nome da 
pessoa retratada. O que elas têm são generalizações. 
A gente sabe que nessas ideias de categorizações, por 
exemplo, muitas narrativas foram sendo criadas. Então, 
o que eu vejo de transformação nessa ação é a possi-
bilidade desse encontro de narrativas, até uma dispu-
ta narrativa, na verdade, de como os povos indígenas 
podem olhar a sua própria história. Existe na constru-
ção das narrativas das imagens essa ideia de exotização, 
tipificações, critérios que funcionam num campo aca-
dêmico e que para gente às vezes podem revelar uma 
ideia de racismo nessas escolhas: o que motivou fazer 
tal imagem? Ou por que fazer uma dada sequência de 
imagens? Para nós, acessar essas gavetas do museu - e 
me vem como imagem essa gaveta empoeirada -, poder 
ver essas imagens, para alguns de nós, pela primeira vez, 
é algo muito importante. Coisas podem se revelar com 
esse encontro. Nós sabemos, por exemplo, que algu-
mas dessas pessoas que estão registradas são parentes 
de participantes desse projeto. São pessoas próximas. 
Então é como se alguém tivesse um álbum de fotografia 
da sua família que você nunca teve acesso. O que pode 
acontecer a partir desse tipo de encontro? Acho que 
são questões. 
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Fig. 04: Sem título. Fotografia de le-
genda de fotografia, reescrita pelos 
artistas da Mostra Retomada da Ima-
gem. Fonte: Acervo Sara Uliana
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Essas iniciativas conjuntas da museologia podem ser com-
preendidas no campo como um pensamento de linhas flexíveis se 
utilizarmos a analogia proposta por Deleuze, em seu livro Sobre 
o Teatro Um Manifesto de Menos (2010). O campo específico dos 
museus tradicionais, ainda cheio de caixinhas, definições, categori-
zações, corresponde a um pensamento de linhas duras e inflexíveis, 
que, muitas vezes, são necessárias para estruturar uma instituição 
em meio a uma sociedade capitalista.

Entretanto, ao pensar em acervos indígenas e imaginários 
para além da cultura ocidental, é imprescindível que haja outras 
propostas de linha flexíveis, que repensem a maneira de lidar com 

Fig. 05: Sem título. Fotografia de le-
genda de fotografia feita pelo Museu 
Paranaense, com interferência dos 
Artistas da Mostra Retomada da Ima-
gem. Fonte: Acervo Sara Uliana
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esses objetos e com as discussões que estes suscitam. Ao sobrepor 
estas narrativas, o museu repensa seu próprio tempo e sua forma 
de trabalhar, flexibilizando processos internos, sem deixar de cor-
responder às expectativas de uma instituição tradicional.

A partir disto, proponho o termo que nomeia este traba-
lho Museu Serpente: um lugar que, mesmo tendo suas linhas duras, 
processos e enraizamentos, ainda  encontra espaço para sair do 
caminho proposto e agregar outros imaginários. Nesse âmbito, a 
figura da serpente surge como um representante anímico das linhas 
flexíveis deleuzianas e ainda incorpora, em seu significado, uma re-
ferência à clássica serpente hermética, símbolo do conhecimento 
ocidental e do trabalho com serpentes gigantes do artista indigena 
Jaider Esbell, que enxergava na figura destes animais um símbolo de 
resistência anti-colonial.

Denominado Entidades, o trabalho foi apresentado pelo ar-
tista Macuxi Jaider Esbell na Bienal Internacional de Artes de São 
Paulo, que reuniu o trabalho de outros 34 artistas indígenas. Além 
de expor outras duas pinturas inéditas, Jaider iluminou o lago do 
Ibirapuera com suas duas serpentes gigantes, de quase 17 metros 
de altura, posicionadas de boca aberta estrategicamente opostas à 
estátua de Pedro Álvares Cabral.

De acordo com o artista, as serpentes gigantes são resultado 
do estudo em cima da Cobra Grande, figura que representa a avó 
universal dentro da cosmogonia Macuxi. Segundo a entrevista dada 
pelo artista para a CURA, em 2020:

A Cobra Grande tá sempre trabalhando nos bastidores, 
sempre, incansavelmente pra nos alertar, nos proteger, 
nos manter vivos neste mundo enquanto povos origi-
nários dessas terras todas. A Cobra Grande representa 
várias simbologias, desde a fertilidade e o caminho das 
águas, da fartura, porque ela vive debaixo da terra, nos 
grandes rios subterrâneos, mantendo o movimento da 
água sempre pulsando para que sejam mantidas as fon-
tes. Ela também está distribuída no universo através da 
Via Láctea, também no intermediário, através dos rios 
voadores. Então, é uma ideia de sacralizar mesmo esse 
animal que é tão banalizado ainda na própria Amazônia, 
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o quanto as pessoas não valorizam a sua sabedoria, a 
sua medicina, o seu poder e também distendendo essa 
cosmologia para a nossa realidade cotidiana e atual, que 
é o desafio que nós temos de substituir o garimpo por 
outra forma de economia. O objetivo é uma expansão, 
tentando fazer as pessoas entenderem que Minas Ge-
rais, assim como a Amazônia, ainda se mantém forte-
mente arraigada nessa base econômica garimpeira.

Neste sentido, ao relacionar-se com todos os significados pro-
postos pela analogia com a serpente, um Museu Serpente não vive 
apenas na dicotomia presente-passado, mas toma como objetivo 
propor rupturas e imaginar futuros.  Sendo assim, mesmo que a 
exposição Retomada da Imagem seja desmontada e as peças artís-
ticas expostas passem pelo processo de categorização e armaze-
namento, não sendo mais possível voltar a vê-las juntas sob esse 
mesmo contexto, para a posteridade, ficam as discussões, o registro 
fotográfico (feito também pelos próprios artistas) do processo e 
as legendas com informações dos indígenas agentes de memória, 
representando um marco para a feitura de uma museologia que 
pretende unir os dois mundos.

Ao enxergar as limitações da instituição e procurar novas al-
ternativas para pensar o presente, o Museu Paranaense reformula 
a ideia de progresso, tão enraizada pelo capitalismo no imaginário 
mundial. Neste sentido, a analogia da serpente também é oportuna, 
ao sugerir o movimento de “serpentear” para encontrar soluções, 
abarcando as laterais dos conceitos e contra convencionando a li-
nearidade evolucionista colonial.

“Ficar com o problema”, como afirmaria Isabelle Stengers, é 
parte do procurar a solução. Embora não tão óbvio, e muitas vezes 
temido, há a necessidade de todas as coisas de hesitar, desacelerar 
e repensar trajetórias. O que a determinados olhos pode significar 
um gesto de fraqueza, dentro do pensamento cosmopolítico é um 
sinal de força e que implica uma nova maneira de pensar e agir, para 
além do capitalismo e suas conjunturas. 

Indo mais além, nos desafios que uma instituição entre-mun-
dos precisaria sobrepor, ou pelo menos lidar cotidianamente, há a 
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questão da diferença entre o tempo indígena e o tempo do capi-
talismo. De acordo com as organizadoras do Retomada da Imagem, 
mostra ocorrida no Museu Paranaense, Giselle de Moraes e Josielle 
Spenassatto, foi dado aos artistas um prazo de cinco dias para que 
estes pudessem trabalhar no acervo e incorporar suas intervenções 
às paredes da sala.

Se formos refletir tendo por base o texto de Deleuze e Gua-
ttari, analisado por Bedin (2019), este prazo de cinco dias foi dado 
dentro de linhas duras, que pensam no calendário da instituição, no 
tanto de tempo que a mostra poderia ficar em voga e no quanto o 
museu poderia pagar aos artistas para realizar os trabalhos. Entre-
tanto, nem por isso eles correram para fazer as análises ou se preo-
cuparam primordialmente com a produção do registro material. De 
acordo com as organizadoras, parte do tempo que lhes foi dado foi 
gasto em conversas e na criação de familiaridades entre os agentes, 
trocando afetos e memórias.

Tal postura, distante do ideal capitalista de produtividade, é 
parte primordial de qualquer processo de criação, seja englobando 
o pensamento ocidental, que propõe que o processo de criação 
acontece primeiro no mental e depois se materializa no físico, seja 
então no pensamento indígena, que preocupa-se muito mais com 
os afetos e familiaridades do que com as expectativas de progresso 
dos brancos. Uma instituição entre mundos seria uma instituição 
em que estes momentos de troca fossem possíveis e constantes e 
que houvesse, em meio à rotina, tempos para pensar e tempos para 
agir, levando em consideração que o trabalho museológico é um 
trabalho mental tanto quanto é um trabalho prático.

Porém exigir este tipo de condição de trabalho parece impos-
sível, uma vez que vivemos uma época em que as instituições cul-
turais e educacionais seguem sendo mutiladas com cortes de verba, 
cortes de pessoal, escassez de editais de cultura e uma constante 
sobrecarga daqueles que ainda trabalham nas mesmas. Sendo assim, 
para que um Museu Serpente possa existir, é necessário mais do 
que uma mudança de mentalidade da própria instituição em si, é 
preciso um maior suporte das esferas superiores em cultura e for-
mação de profissionais.
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Por fim, como parte da teia de possibilidades que a mostra Re-

tomada da Imagem abre para o pensamento museológico, é também 
possível pensar no “museu, ambiente estranho”, tendo em mente 
a série de desconfortos que aflige os indígenas quando os mesmos 
adentram instituições que guardam objetos etnológicos de suas cul-
turas e se familiarizam com os processos de salvaguarda e preserva-
ção ensinados na tradição ocidental.

Pode-se citar como exemplos desse desconforto os relatos 
de Davi Kopenawa (KOPENAWA: ALBERT 2015) em Paris, visitan-
do os acervos e, sobretudo, as múmias do Louvre, e Ailton Krenak 
(2017), que visitou o museu de São Petersburgo e deparou-se com 
uma série de relatos de viagem dos pesquisadores russos sobre a 
língua Krenak. Tal imagem do museu como detentor da memória, 
mesmo que este abra as portas para os indígenas, ainda é vista com 
desconfiança, tendo em mente que só modificar os processos de 
exposição das peças não é o suficiente para englobar o imaginário 
do outro.

Sendo assim, termino este trabalho com um questionamento/
proposição: É possível pensar em uma museologia compartilhada? 
Indo para além da exposição e da curadoria compartilhada e elen-
cando os conceitos indígenas sobre a materialidade das coisas e sal-
vaguarda de objetos? Como o campo ainda pode se transformar? 
E que outros caminhos ainda podem ser abertos para uma melhor 
compreensão sobre o processo da memória?
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