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OS JOVENS, O CANDOMBLÉ E OS PROCESSOS MUSEAIS 

 

Antonio Marcos Passos1  

 

Resumo: As tradições africanas sabiamente vêm abrindo novos caminhos de atuação em 
várias áreas. E não é diferente com a Museologia que, vivenciada na Comunidade de 
Portão, em Lauro de Freitas (BA), aciona processos culturais e educativos no Museu 
Comunitário Mãe Mirinha de Portão e sua juventude. Através de ações centradas na 
Museologia, História e Arte-Educação, esta instituição se propõe a motivar novas e 
urgentes questões, criando grandes perspectivas para o exercício contínuo da Cidadania.  
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Primeiras Idéias 

 

O negro africano e sua oralidade desde o berço – África – trazem com virtude a 

memória dos grandes impérios e nomes, mas também as Histórias das pequenas 

comunidades, seus valiosos causos, personagens, conhecimentos e revelações, 

aspectos de extraordinária riqueza, que entre um fato e outro, possibilitam aos 

diferentes sujeitos, voz para transmitir aos jovens relevantes conhecimentos que 

dificilmente estarão materializados no papel para consulta de todos, contudo se 

encontram na mente e no coração à espera de tornar-se uma ação para fomentar 

liberdade e justiça social. 

Esta busca sempre aciona novas idéias e ações, que abrem espaços para 

diferentes experimentações, também na área museológica que tem um relevante papel 

a cumprir, especialmente quando tal prática está sendo vivenciada na comunidade de 

Portão, município de Lauro de Freitas, Estado da Bahia que, com o exemplo da 

Mameto (Mãe) Mirinha de Portão, está acionando atividades museológicas que 
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envolvem a participação consciente de jovens de várias idades na criação constante de 

um Museu Comunitário com seus anseios e potencialidades.  

Este artigo vem traçar, ainda que de forma concisa, a trajetória dos negros 

africanos trazidos à força para o Brasil, especialmente os Bantu, o surgimento dos 

museus comunitários no mundo, a importância destas duas Histórias, aqui unificadas 

em um Museu Comunitário, equipamento cultural de todo um universo de lutas, 

conquistas, resistências e vitórias que estará sempre em processo através das investidas 

de uma juventude disposta no ambiente de um candomblé angola, fonte de diferentes e 

valiosos saberes.   

 

Início da diáspora 

 

  A escravidão, desde aproximadamente o século XV, começa a ser reapropriada 

pelos europeus em África. Tal fato destruiu e espalhou milhares de famílias negras 

africanas para diversas partes do globo terrestre, sempre aperfeiçoando a 

desumanidade que criou distanciamento, medo, banzo, discórdia, desespero e cativeiro 

nos corpos e nas mentes, mas também fortunas para seres que se autointitularam 

“civilizados” e produziram o maior holocausto que o mundo já presenciou. Conforme 

dados de diversas fontes sobre o continente africano e a escravidão, milhares de vidas 

foram utilizadas para manter o sistema escravocrata em funcionamento entre os 

séculos XV e XIX. Uma destas fontes, Grinberg (2003, p. 34), revela que: 

 “Tudo começou a mudar em 1483, quando o navegador português Diogo Cão aportou 
na foz do Rio Zaire, reino do Congo. A partir de então, com o crescimento e a expansão do 
tráfico atlântico, as formas de utilização da escravidão até então praticadas sofreriam uma 
lenta mas radical transformação: de forma de dependência pessoal, a escravidão passaria a ser, 
nas Américas, um sistema no qual o trabalho escravo ocupava o centro da atividade produtiva. 
Na África, as disputas pelo controle do novo mercado de escravos acentuariam as tendências à 
dispersão política e à diferenciação social no continente. Até 1600, cerca de 409.000 escravos 
sairiam das costas africanas em direção às ilhas do Atlântico e às Américas.” 

Estes povos tiveram que ser muito fortes para suportar a sistemática escravidão 

imposta e mostrar sua força de regeneração, fatos ocorridos com os Pigmeus, os 

Khoisan, os Khoi-khoi, os Sans, os Negróides, estes últimos apresentados por Pereira 

(2003, p.12), como um grupo que “constituem cerca de 70% da população do 

continente africano. Lingüisticamente podem ser considerados, grosso modo, divididos 

em três grupos: nilóticos, sudaneses e bantos”, com vastas riquezas espirituais, morais 

e tecnológicas. 



 

Destes povos negróides, pontuamos em especial os povos Bantu, aqueles 

localizados na África Centro-austral, região que conhecemos hoje como os países da 

República Democrática do Congo, Angola e Moçambique. Conforme Maestri (1998a, 

p.100),  “são tidos como povos que trabalhavam a agricultura e a metalurgia em torno 

do século VII antes de nossa era e, posteriormente, na mineração.”  

Ressalta-se que o termo Bantu, de acordo com Lopes (2003, p.17), “é o termo 

português que designa um grande grupo de línguas e dialetos negro-africanos; e que 

foi utilizado pela primeira vez em 1862, por Wilhelm Bleek, filósofo alemão, que 

empregou para caracterizar aqueles falares nos quais a palavra que nomeia os seres 

humanos é sempre – com pouquíssimas variações – ba-ntu (singular: mu-ntu), sendo 

NTU o radical e  BA o prefixo plural.” 

Ribas (1997, p. 22) cita que este povo:  

“divide-se conforme Artur Ramos citado por Bastide em: civilizações bantas do grupo 
angola-congolês – representadas pelos Ambudas (Cassangue, Bangalas, Dembos) de Angola, 
Congos ou Cambindas do Zaire e os Benguela e, civilizações bantas da contra-costa – 
representada pelos Moçambiques (Macuas e Angicos).”  

Para aprofundarmos estes conteúdos, Rodrigues (1990, p. 44) também afirma 

que: 

“os bantu estão longe da unidade racial: mestiçados aos Khoisan, aos Tuá e aos Nilo-
hamitas – com quem disputaram palmo a palmo um território para viver -, em cada região 
adquiriram características físicas peculiares. Podendo classificar as tribos bantu em regiões 
geográficas: Bantu da Floresta Tropical, da Savana Atlântica, do Planalto Central, Bantu 
Meridionais e Orientais”.  

Maestri (2003b, p.112) completa que: 

 “a metalurgia do ferro permitiu que os povos bantu assentassem suas civilizações 
sobre uma economia fundamentalmente agrícola, onde os instrumentos simples de ferro e a 
produção de cereais desempenhavam um papel essencial.” 

A partir das identidades lingüísticas e culturais entre os diversos povos da 

África Centro-ocidental que formavam cerca de 90% da população escrava das áreas 

cafeeiras do Rio de Janeiro, nas primeiras décadas do século XIX, o historiador Robert 

Slenes nos fala sobre uma verdadeira protonação bantu que se formava na região, que 

assustava as autoridades e teria influenciado também na decisão de finalmente 

suspender o tráfico atlântico. Esta grande quantidade de negros bantu veio inspirar a 

linguagem baiana e o português do Brasil em geral. Melo (1998, p. 36) afirma que:  

“As palavras de base bantu chegaram às senzalas no século XVI e XVII porque o 
volume do tráfico de escravos se concentrou na área da foz do rio Congo durante esse período. 
Os escravos que saíram destas terras africanas eram principalmente falantes do Kikongo, 
Kimbundo e, em menor grau, Umbundo. Foi no século XVI que o porto de Luanda, no 
noroeste de Angola, se transformou no mais importante para o tráfico destinado ao Brasil...” 



 

Com base nas observações históricas acima, verificamos que os Bantu foram os 

primeiros povos a serem trazidos à força para o Brasil. Exímios na agricultura foram 

submetidos à lavoura e demais usos, como todos os outros povos africanos aqui 

brutalmente utilizados. Através da oralidade recriaram o seu mundo, os dogmas e a 

ética africana em solo brasileiro. 

Na Bahia, os povos africanos recriaram sua religião, alicerce para cultura de 

resistência que foi (re)trabalhada, (re)vivida, (re)constituída, congregando as ancestrais 

forças de África e também do Brasil. E nesta onda de resistência fizeram (re)nascer 

inúmeras culturas com novos nomes. É o caso do Candomblé, mais uma das 

estratégias sedimentadas pelas comunidades negras, unificando-as, para lutar contra 

privações, descasos, discriminações, e mesmo, com todas estas celeumas impostas pela 

cultura européia, foi possível plantar revoluções internas e externas e realizá-las, as 

quais contextualizam a não-submissão do negro como escravo, lutando contra os 

mandos e desmandos do colonizador. 

São estas batalhas pela liberdade corporal, mental e espiritual, que aos poucos 

nos são reveladas. Histórias como a de Mãe Mirinha de Portão, iniciada na década de 

20 do século XX, e mesmo após o seu falecimento, no final da década de 80, parece 

inesgotável pela força de resistência plantada junto a sua gente, à comunidade do 

bairro de Portão, Lauro de Freitas (BA) e seu Candomblé de Nação Angola, conhecido 

como Terreiro São Jorge Filho da Goméia, tombado como Patrimônio Cultural do 

Estado da Bahia, em 2004.  

É neste conjunto de significados que o Museu Comunitário Mãe Mirinha de 

Portão surge trazendo novas perspectivas, para possibilitar voz, respeito e estratégia às 

populações negras das muitas cidades da Bahia, do Brasil e do mundo. Comunidades 

que possuem verdadeiros mestres do conhecimento, que, às vezes, pouco sabem 

escrever no idioma português, mas possuem uma vivência extraordinária que cria e 

recria o aprendizado e a escrita da vida. 

 

A idealização dos Museus Comunitários 

 

          Como a trajetória africana, também os museus comunitários nascem da 

emergência de um dado momento. Surgido por volta das décadas de 60 e 70 do século 

XX, a partir da necessidade das comunidades, em especial no México que, ao desejar a 

criação de um espaço sócio-político-cultural para intensificar discussões sobre suas 



 

problemáticas, propiciaram diversas formas de preservação dos seus Bens Culturais, 

muitas vezes esquecidos, e mesmo, não percebidos pelas novas gerações que estão 

sempre se renovando, sendo estas constantemente bombardeadas por propostas muitas 

vezes alheias à sua cultura local. 

          Henri-Pierre Jeudy (1980, p. 31), escritor, ensaísta e professor de Sociologia da 

Arte e Filosofia, ao fazer uma análise sobre a Museologia Popular chega, no nosso 

entender, a explicitar também o que vem a ser museu comunitário: 

          “Do ponto de vista dos princípios, conclui-se que a museologia popular não está 

dirigida aos objetos, a conservar ou a exibir a um público, mas sim aos sujeitos sociais. São os 

modos de pensar, de fazer e de falar, além dos objetos e edifícios, que se tornam objetos de 

uma investigação museológica. E a conservação só adquire seu sentido pelo cumprimento de 

uma integração, de uma inserção no desenvolvimento econômico e social. O museu perde 

então seu sentido habitual, tornando-se um centro onde se exprime uma dinâmica social de 

grupos que trabalham sobre sua identidade, filiação e legitimidade, utilizando a memória e o 

passado como “motores”  de tal reflexão.”  

          Para ampliar o entendimento citamos Martins (1998, p. 5) que, de forma mais 

explícita, define museu comunitário: 

          “O museu comunitário é o resultado da criatividade comunitária, já que sua criação e 

desenvolvimento têm como fundamento a participação ativa da comunidade, que se encarrega 

de investigar, resgatar, preservar e difundir seu patrimônio histórico e cultural. Essas 

atividades contribuem para firmar a identidade cultural, valorizando os elementos específicos 

da visão do mundo de cada grupo, recuperando o passado a fim de forjar um presente mais 

claro e melhor.”  

           Seguindo o raciocínio sobre o conceito de Museu Comunitário, faz-se 

necessário citar Gonzales (1990 s.p.): 

           “Poderíamos assegurar que somente uma concepção que considera o museu como um 
instrumental cultural dinâmico de educação popular que é criado pela comunidade e para a 
comunidade, poderia assumir a importância e o valor que constitui a investigação participativa 
como uma orientação metodológica, que vê na apropriação coletiva do saber, na produção 
coletiva de conhecimentos, a possibilidade de tornar efetivo o direito que os diversos grupos 
sociais têm para realizar a preservação autogestiva de sua história e de sua cultura.” 
          Santos (2000, p. 12) nos traz uma contribuição significativa para o entendimento 

de aspectos peculiares e inerentes à instituição Museu e especialmente o Museu 

Comunitário. Segundo a autora: 

“O museu é considerado um espaço privilegiado, onde é possível concretizar as 
propostas de intercâmbio com as diversas áreas e, ao mesmo tempo, produzir conhecimento a 
partir dos temas e problemas que são potencializados no desenvolvimento das ações de 
pesquisa, preservação e comunicação, aplicadas em interação com as comunidades locais, 
reconhecendo no patrimônio cultural um instrumento de educação e desenvolvimento social.” 



 

          O pensamento destes pesquisadores, suas vivências junto aos museus 

comunitários vêm despertando e desencadeando ações extremamente válidas, 

propiciando aos diferentes grupos espalhados pelo mundo a percepção para busca de 

soluções que só virão a partir da realização de intercâmbios intensos, a exemplo do que 

vem ocorrendo no bairro de Portão. 

 

Muitas mãos, um só Museu 

Como observa-se, são muitos séculos até chegarmos neste momento, com o  

surgimento de mais um Museu Comunitário na Bahia. Ele nasce a partir da 

necessidade de dar prosseguimento e fortalecer, ainda mais, as práticas sociais 

desenvolvidas pelos negros africanos no Brasil. Os processos museais originados no 

México, e agora emergentes no Terreiro São Jorge Filho da Goméia, favoreceram um  

trabalho social criado entre as décadas de 40 a 80, por Mãe Mirinha, que procurava 

minimizar os problemas da vida de crianças, jovens e adultos de uma comunidade.  

Com base nesta necessidade, a criação do Museu Comunitário Mãe Mirinha de 

Portão representa um relevante equipamento sociocultural que busca mostrar a 

trajetória da Mameto (Mãe) Mirinha, de outros personagens, a partir de ações técnicas 

museológicas e de arte-educação. Assim pretende-se fortalecer e ampliar os trabalhos 

sociais e, conseqüentemente, as parcerias com outras instituições, desencadeando 

propostas que venham contribuir na formação de agentes multipicadores, que deverão 

atuar com responsabilidade comunitária.  

          Estes processos museais desencadeados na comunidade no bairro de Portão, nos 

instrumentalizam a compreender este Museu Comunitário como um espaço 

participativo, construtivo, preocupado com os diversos bens culturais, a partir da 

memória, da prática religiosa do Candomblé Angola, seus valores estéticos, educação 

particularizada, modos de falar, sentir e demais sutilezas culturais inerentes e que 

compõem o cenário negro-mestiço baiano. Esses aspectos fortalecem os trabalhos 

junto ao território e às diversas comunidades, seus bens culturais, suportes importantes 

para o desenvolvimento da ação museal, que são fundamentais para a compreensão dos 

diferentes patrimônios culturais, como parte do município de Lauro de Freitas e, que, 

potencializam a existência e a compreensão dos múltiplos saberes.  

          Assim, a equipe deste Museu Comunitário formada por jovens de várias idades, 

passam a cada momento a compreender que as ações museológica na comunidade de 

Portão são suportes essenciais para preservação e desenvolvimento crítico da cultura 



 

bantu, do candomblé e suas peculiaridades culturais e históricas. Com estes agentes e 

seus princípios, a atuação do Museu Comunitário, constrói diálogos para a melhoria da 

qualidade de vida de crianças, jovens e adultos, a partir do objetivo de articular com a 

comunidade práticas representativas a partir do seu Patrimônio Cultural, possibilitando 

a valorização humana, tendo como base as ações de pesquisa, preservação e a 

comunicação de seus referenciais.   

Tecendo considerações sobre essa trama cultural em Portão, a filha de Mãe 

Mirinha, Gildete das Neves, traduz em palavras seu sentimento sobre a criação deste 

museu-comunitário e suas potencialidades: 

“O museu é uma coisa que precisa aqui em Portão. Ela (Mirinha) lutou muito por 
Portão, o museu é um lugar que a comunidade precisa para evoluir mais, ficar mais sabendo 
das coisas. Acho legal este museu comunitário aqui, é uma coisa a ser feita para a comunidade, 
uma coisa feita pensando na comunidade, no município, entendeu? Que eles, os jovens, 
tenham isso como uma coisa deles, seja deles, que procure preservar sempre, valorizar, não só 
os netos, bisnetos, os filhos, mas a comunidade em geral, tudo que é feito aqui é pensando na 
comunidade do Município.” 
 
Novos tempos 

Originário de uma ancestral trajetória de lutas pela liberdade, o Museu 

Comunitário Mãe Mirinha de Portão traz, no presente, estratégias para articular ações 

museais junto aos jovens e experiências que mostram a importância deste equipamento 

cultural na preservação da memória e construção de humanidade para um futuro 

melhor.  

A prática estabelecida neste Museu Comunitário busca valorizar a autoestima 

de crianças, jovens e adultos do município de Lauro de Freitas, que passam a ter um 

espaço reservado a atividades culturais, educativas e profissionalizantes, trazendo 

novas perspectivas de vida para a comunidade; contribuindo para o crescimento de 

todos os integrantes do Museu, a partir  da posse da palavra, que muitas vezes lhe é 

retirada ou negada.  

Para tanto, os trabalhos permeiam a valorização da autoestima, o exercício da 

cidadania, a capacitação e treinamento constante, a percepção e valorização do 

Patrimônio Cultural local, a busca de parcerias entre Comunidade-Empresas, o 

respeito e fortalecimento da identidade e da diversidade cultural, a potencialidade para 

ampliação do potencial turístico do município. Esses aspectos fortalecem e aproximam 

um concreto retorno social para os diferentes jovens. 

Fazem parte da equipe de luta pela manutenção das tradições africanas no 

Brasil, a partir desta ação museológica comunitária: a Mameto Lúcia das Neves, 



 

Marcelo Cardoso, Daiane dos Santos, Balbino Paz, Gildásio Freitas, Rique Paz, 

Raimundo Neves, Ricardo Paz, Profa. Maria Célia Santos (Consultora), Mestre 

Neguinho, Eliana Santos, Antonio Marcos Passos, Joçana Planisant, Mestre Boca, 

Reginaldo Valério, Antonio Marcos das Neves, Rita Néri e muitos outros agentes 

comunitários que, em um processo de descobertas, passam a ser multiplicadores de um 

ideal que cresce e se estabelece a todo o momento. 

Esta grande família em crescimento, e sua prática museológica, ao ser gerida 

por jovens articuladores, constroem e disseminam a estima de “ser negro”; a 

importância do vivenciar e preservar os valores do Candomblé Angola; a busca pela 

afirmação social e a desconstrução das barreiras preconceituosas que apenas 

atrapalham a ampliação das fronteiras dos conhecimentos entre nós. Acreditamos que, 

apenas nesta perspectiva será possível renovar o mundo que nos cerca, construir novos 

caminhos e assistir ao sorriso de nossas crianças, jovens e adultos de cultura mestiça, 

que necessitam saborear a plenitude do que chamamos VIDA. 

 

Bibliografia Consultada 

 

BELLUCCI, Beluce. Introdução à História da África e da Cultura Afro-Brasileira. 

Rio de Janeiro: UCAM, CEAA: CBBB, 2003. 

GONZALES, José. Museu Comunitário. 1990. 

JEUDY, Henri-Pierre. Memórias do Social. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 

1990. p.31. 

MAESTRI, Mário. História da África negra pré-colonial. Porto Alegre: 1988. p. 122. 

MARTINS. Museologia Popular. 1998. 

MATTOS, Hebe & GRINBERG, Keila. “As relações Brasil-África no contexto do 

Atlântico Sul: escravidão, comércio e trocas culturais”. In: BELLUCCI, Beluce. 

Introdução à História da África e da Cultura Afro-Brasileira. Rio de Janeiro: UCAM, 

2003, p.34 .  

MELO. Letras e significados. São Paulo: Atica. 1998, p.36. 

RIBAS, José Tadeu de Paula. “Exu da Libertação”. In: Thoth. Brasília: Gabinete do 

Senador Abdias do Nascimento, 1997, p.22.  

RODRIGUES, João Carlos. Pequena História da África Negra. São Paulo: Globo, 

1990, p 44. 



 

SANTOS, Maria Célia Teixeira Moura. Repensando ação cultural e educativa dos 

museus. Salvador: UFBA, 1990. 

_________. O Processo Museológico como Ação Educativa e de Comunicação. In: 

Museu e Educação: conceitos e métodos. Curso de Especialização em Museologia do 

Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, 2001, 12. 

 

Contato: antoniomarcosd@yahoo.com.br 

 

 


