Bonecas de maçaroca e machadinhas

DESCOBRIMOS O PATRIMÓNIO COLONIAL
QUE JOACINE QUER DEVOLVER

Lista de artefactos

e obras de arte? Não há. E pedidos de outros países? Também não. Só
recuperar as suas máscaras - mas a pretensão foi recusada

os índios em Manaus tentaram

Ninguém sabe porque falta fazer um inventário. E também ninguém
(oficialmente) pediu nada. Mas há intenções (de Angola, que quer bonecas e
machadinhas) e um "objeto de desejo" do Brasil, a Carta de Pêro Vaz de Caminha.
Por Sara Capelo

que viram as
máscaras com a forma
de animais, os índios
ticuna reconheceram-nas como suas. Eram
de vime e pano retirado, ali por
1783 ou poucos anos depois, de
uma árvore de nome Candixuba.
As bocas eram uma larga lista preta
até às orelhas, como era costume
entre os ]urupixuna
os índios da
Amazónia cujo nome significa precisamente bocas negras, por tingi-

Assim

-

rem as suas.
Estavam em Portugal desde o fim
do século XVIII, levadas pelo naturalista Alexandre Rodrigues Ferreira, que durante nove anos percorreu 40 mil quilómetros em território
brasileiro. E regressavam naquele
abril de 1997 pela primeira vez ao
Brasil para uma exposição em Manaus. Os jurupixuna tinham-se extinguido, mas os ticuna ocupavam o
mesmo território e mantinham rituais próximos. Sentiam-se herdeiros. Impuseram a proibição da entrada de mulheres na sala onde estavam expostas as 27 máscaras para
rituais exclusivamente masculinos.
E negociaram até a presença de um
deles na sala para garantir que nenhuma as observava.
Depois, pediram a restituição. A
exigência foi-lhes negada pelos organizadores da exposição
que incluía, segundo noticiou o jornal Folha de São Paulo, 250 peças, como

-

flautas, arcos e flechas depositadas
na Academia das Ciências de Lisboa
e da Universidade

de Coimbra.

O tema da devolução

de patrimó-

nio indígena estava quente nessa
época no Brasil: cerca de uma década antes, os índios krahô tinham
conseguido reaver um machado cede pedra que estava no Museu Paulista. E três anos mais tarde,

rimonial

os ticuna criaram

uma moção para
exigir ao Nationalmuseet, da Dinamarca, a restituição de um manto cerimonial de penas que fora exposto
em São Paulo. Tal como no caso português, a pretensão foi-lhes negada.
A história das máscaras dos jurupixuna é, a vários títulos, exemplar
na discussão sobre a devolução de
património colonial, que tem tido
grande expressão em França (que
já decidiu devolver peças ao Benim) ou na Holanda (onde as negociações estatais com o Sri Lanka
parecem ter falhado). E foi motivo
de debate com uma proposta de
Joacine Katar Moreira para que
fossem alocadas verbas no Orçamento do Estado para "um grupo
de trabalho composto por museólogos, curadores e investigadores
científicos" inventariarem
o património colonial em Portugal.

Inventariação

O
As bonecas

do Sudoeste de Angola
foram citadas
pelo governo angolano como um
bem a devolver.
Mas estas chegaram ao museu
numa expedição
científica, diz o
diretor do museu

Quais são, afinal, os objetos no
centro da discussão?
Os Museus de Etnologia e de Ar-

14
artefactos
dosjurupixuna
estão na coleçãodo Museu
da Ciência da
Universidade de
Coimbra. Há ainda outros quatro dos ticuna

nacional por fazer

A surpresa dos índios ticuna ao encontrarem as máscaras poderia colocar-se também nos dias de hoje.
É que não se tem conhecimento
absoluto da extensão do património de outros países depositado em
Portugal. A Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) não respondeu sobre se já se iniciou o trabalho de identificação de peças ou
artefactos em organismos do Esta-

do. Numa resposta por email à SÁBADO, o Ministério dos Negócios
Estrangeiros fez questão de sublinhar que "o Governo respeita as
decisões da Assembleia da República" e a intenção do Livre/Joacine
"foi rejeitada". A SÁBADO sabe que
não existe uma lista oficial com o
património de origem colonial.

AO MNE E À
DGPC NÃO
CHEGOU ATÉ
AGORA
NENHUM
PEDIDO DE
RESTITUIÇÃO

queologia, em Lisboa, são imediatamente apontados como contendo
peças daqueles territórios. Também
a Academia das Ciências, a Sociedade de Geografia, o Museu Arqueológico do Carmo (onde existe,
por exemplo, uma múmia pré-colombiana exposta) ou as Universidades de Lisboa e de Coimbra
que não conseguiram responder a
tempo do fecho deste artigo sobre o
ou a Unipatrimónio que detêm
versidade do Porto, onde através de
permutas, compras ou recolhas estão "várias peças arqueológicas e
etnográficas oriundas de culturas e

-

-

civilizações

de praticamente

todas

as regiões do mundo, não apenas

das chamadas antigas colónias portuguesas", explicou fonte oficial.
Ali existe uma múmia e uma
máscara funerária do Antigo Egito,
esculturas astecas, ferramentas da
Papua-Nova Guiné, máscaras ceri-

moniais e relicários da Bacia do
Congo, para citar apenas algumas.
Nenhuma foi alvo até agora de um
pedido de restituição.
Depois, existem peças dispersas.
No espólio do Museu Municipal
O

O de Faro existe "uma única" peça
africana, uma estátua com o nome
Nkisi Nkondí que chegou a receber
uma oferta de 2 milhões de euros
de uma galeria londrina. "É uma
peça importante no acervo do mu
seu", refere o diretor, Marco Lopes,
citando um estudo que coloca a
doação em 1917, pelo coronel João
Viegas, que recolheu a peça na
fronteira com o Congo.

MUSEUS

UNIVERSITÁRIOS, DE

ETNOLOGIA
OU A TORRE
DO TOMBO
ESTARÃO NO
CENTRO DO
DEBATE

Apesar de assumir que "existem
bens culturais coloniais que pode-

riam ser devolvidos", o antigo diretor da Biblioteca Nacional c professor no King's College, Francisco
Bethencourt. entende que não se
pode indicar objetos de modo individual. Teriam primeiro de ser inventariados por "uma equipa conjunta de especialistas portugueses e
dos novos países independentes".
isso não foi feito.

E

Os manuais
devem perder o
eurocertrismo,
exemplo da
referência aos
escravos como
"produxs de

enorme valor

A Carta de Pêro Vaz, um "desejo"
O Instituto

Brasileiro

comercial", diz
Joacine Katar

de Museus

(Ibram) assume desconhecer o património existente em Portugal. A
"questão da repatriação de bens
culturais é assunto ainda embrionário", explicou fonte oficial do Ibram
à SÁBADO. Não existe, por isso, "um
levantamento pormenorizado des

nem "um grupo institucionalizado sobre o tema" (apesar
de haver discussões no Comité de
Prevenção ao Tráfico Ilícito do Mertes acervos",

nem "consenso acerca de pedidos formais de repatriação". Ainda assim, o Ibram aponta a
Carta de Pêro Vaz de Caminha
um
dos tesouros da Torre do Tombo
como um "objeto de desejo".
O Ministério dos Negócios Estrancosul Cultural),

-

-

geiros e a DGPC disseram exatamente o mesmo: nenhum tem "registo de qualquer pedido de resti
tuição de obras". E a SÁBADO esbarrou num muro de não respostas
da parte de outros governos (Angola, Moçambique, Cabo Verde, Timor), que tentou contactar por te
lefone e para os quais enviou per
guntas por email.
Entre todos os países, Angola tem
sido o único a expressar publicamente a vontade de reaver alguns
bens, nomeadamente os que estão
nos Museus de Etnologia e de Ar

Moreira

O
Universidade
de Coimbra diz
não ter registo
de "qualquer
contacto recente
com o povo
ticuna"
A

queologia. No fim de 2018, a então
titular da pasta, Carolina Cerqueira, listou ao Expresso as peças que
sabia estarem nessas entidades:
"Máscaras, cestarias, cerâmica,
estatuetas de arte Mbali, machadinhas polidas do Neolítico, arte
tchokwe, bonecas". Já este ano, à
TSF, o secretário de Estado Aguinaldo Cristóvão reforçou que "há,
no geral, museus portugueses com
peças que fazem parte do património cultural angolano" e que
"ainda" está a proceder "a um inventário para estimar quantas peças saíram ilicitamente do país". A
lista, há anos prometida, tarda.
E c possível saber se essas peças

são ilícitas?

Depende de quem res
ponde à pergunta. Primeiro, explica
Isabel Roque, não se referindo ao
caso angolano, "a investigação sobre as proveniências é residual,
porque essa não tem sido considerada prioritária [e] muito por falta
de fontes arquivísticas
que a possam suportar". É que "parte das peças existentes em museus terão
sido produzidas com intuitos de
e, portanto, a incomercialização
vestigação acerca dos seus contextos de produção é difícil", diz a
professora da Universidade Europeia, especializada em Museologia.
Depois, acrescenta Luís Raposo,
presidente do ICOM (International

O
Apesar dos eventuais pedidos
externos de restituição, Joacine
Katar Moreira
pretende "um
debate nacional"

histórica":

"A ideia não é esvaziar

E se fosse Portugal?

os museus

nacionais,

Dois exemplos de património
que o País tem no exterior

peças e obras para espaços que
não manifestaram nenhum interesse." Luís Raposo recorda-se de há

Abibliotecada

uns anos ter acompanhado

diocese do

Algarve foi saqueada por Francis
Drakc às ordens da coroa irglcsa. "É importante para o estudo
do Algarve e está
hoje em Inglaterra", diz o arqueólogo Luís Raposo. Outro exemplo é o Padrão de Diogo Cão

da hiszóna

UM EGÍPCIO
QUE DEFENDE A DEVOLUÇÃO DAS
PEÇAS QUIS
MANTER AS
MÚMIAS EM
PORTUGAL
Council

of Muscums)

Europa, "as
coleções pilhadas provavelmente
não existem nos museus públicos".
A origem está documentada e é lícita, acrescenta o diretor do Museu
de Etnologia, Paulo Costa. Este
refere que nunca recebeu nenhum
contacto ou pedido a este respeito.
E recorda que o museu foi criado
em 1965 e "que a grande parte" do
espólio (cerca de 40 mil peças, de

80 países) foi recolhida em missões
científicas. Muitas das bonecas exigidas por Angola (que são amuletos
de fertilidade, feitas de carolo de
milho, barro, tronco) são dessas expedições ao Sul da então província
ultramarina.
neolíticas, são
Já as machadinhas
uma pretensão "risível", entende
por não serem "símbolos
identitários"
de um único povo:
"Têm muitos milhares de anos e
Raposo,

existem aos pontapés em Portugal
e Angola."
loacine Katar Moreira explica que
a questão é muito mais do que a
origem ilícita das obras. E lança
duas perguntas: se estes povos viviam "na época colonial" num am-

Os/feda
Fundação
Sindika Dokolo,
marido de Isabel dos Santos,
ostá "cm

manutenção",
lê-se na página
em inglês

E "negociaram
em pé de
igualdade?" Paulo Costa não concorda com esta argumentação, que
entende como "radical e extremista, que não ajuda a resolver nada".

O arqueólogo
é

favorável

-

Luís Raposo
que
à devolução, mas com

a visita
de um alto responsável museológico egípcio ao Museu Nacional de
"Era um indivíduo
Arqueologia.
muito conhecido como sendo muito lutador do regresso dos tesouros

ao Egito e ele disse: 'Está muito
bem aqui e ajuda a promover a
imagem do Egito.'" Considerava
aquela uma peça de menor valor
face às que tem no país.

Privados: o elefante na sala
A deputada

sublinha

que esta é

regras c "limitadas"
vaziar os museus"

para "não es
- questiona se
sobre que fim será dado a esses
objetos. "Devolver, sim. Mas não
para destruir por um ritual mágico.

uma "missão geracional" e que
continuará a apresentar iniciativas
sobre o tema
ainda que não tenha um calendário definido para
tal. Igual resposta deu o PAN à SÁ-

É

BADO: o partido propôs no programa eleitoral "devolver o património
cultural" afim de repor "a Justiça
histórica", mas ainda não tem "da

para ser apresentado publicamente." Ou seja: sair de um museu
para outro. A própria foacine Katar
Moreira coloca esse como um ponto de honra na
restituição, que
classifica pela
necessidade
de "Justiça

-

ta definida". Importa "abrir um
debate sério e construtivo".
O debate tem estado até agora
apenas centrado no património público e tem deixado de parte o que
existe no privado, alerta Lufs Rapo
so. Esse é o "elefante na sala": d que,
"no caso dos museus portugueses,
são poucos os que resultaram de pi
lhagens ou que são ícones identitários. E o lado invisível

TAMBÉM AS
COLEÇÕES
PRIVADAS
DEVERIAM
ENTRAR NO
DEBATE, DIZ
O ARQUEÓLOGO LUÍS
RAPOSO

biente de "violência institucionalizada", quando venderam esses
bens haveria "espaço para a nego
ciação"?

Estava na Alemanha, que aceitou
devolve-lo à Namíbia, onde o
explorador o criciu em 1486.

Não é enviar

O
O relatório

pedido pelo
Presidente francês, Emmanuel
Macron, lançou
a discussão ao
nível nacional

do icebergue

privadas, de que
ninguém fala. É muito mais grave
continuar a haver leilões". Manten
do nos ainda em Angola, as 20 pe
são as coleções

ças que, até ho|e. regressaram àquele país eram propriedade de priva
dos. E foram compradas pela Fun-

dação Sindika Dokolo, o marido
de Isabel dos Santos. As primeiras,
duas máscaras e uma estátua
tchokwe (que tinham sido saqueadas do Museu do Dundo
durante a guerra civil) foram
entregues ao sogro, o então
presidente fosé Eduardo dos
Santos, em 2016. Depois de
anos de negociações, Dokolo
revelou que as comprara a
dois colecionadores
anónimos de França e da Bélgica. O

