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Relatório de Viagem ao Benim - Visita técnica ao Museu Histórico de Ouidah 

 

  

 

 

Resumo: relatório de viagem com descrição dos resultados da visita técnica ao Museu Histórico de Uidá. 

 

Palavras-chave: Relatório de Viagem ao Benim - Visita técnica ao Museu Histórico de Ouidah, África, Benim, 

Arte Africana, Museus, Juliana Ribeiro da Silva Bevilacqua, Museu Afro Brasil 

 

 

 

Período da viagem: de 28/04/2013 a 04/08/2013 

Equipe: Juliana Ribeiro e Fátima Gomes 

 

Dia 29/07/2013: Primeira visita ao Museu Histórico de Ouidah.  Fomos recebidos pela diretora Micheline A. Egounlety 

e sua equipe. A diretora e funcionários nos apontaram os principais problemas e necessidades do Museu, listados a 

seguir: 

1-  Conservação e Restauro; 

2- Renovação da exposição permanente; 

3- Interatividade: participação da comunidade nas atividades do Museu; 



 

4- Formação técnica de funcionários; 

5- Renovação do jardim para alugar o espaço para festas, casamentos, etc, visando gerar renda para o museu. 

 

Dia 30/07/2013: Visita técnica ao espaço do Museu e registro fotográfico dos espaços. 

Dia 31/07: Visita aos espaços da reserva técnica e registro fotográfico. 

 

 

 O Museu da História de Ouidah 

O Museu histórico de Ouidah está localizado num forte português, construído em 1721. O forte foi um enclave 

português em território daomeense até julho de 1961, quase um ano depois da independência do Benin. Durante o 

abandono do prédio pelo presidente português, o prédio principal foi incendiado. 

O forte foi reformado e transformado em "Museu Histórico da Cidade de Ouidah". Sua inauguração ocorreu em 06 de 

setembro de 1967. 

O prédio principal do Museu apresenta dois pisos de espaços expositivos.  O forte conta ainda com uma capela que 

foi transformada num espaço de exposições temporárias e um teatro a céu aberto. 

 

 

 

Prédio Principal do Museu Histórico de Ouidah 



 

 

Detalhe da fachada do prédio principal 

 

 

 

 

Interior da capela, transformada em espaço expositivo. 

 



 

 

Teatro a céu aberto no espaço do Forte. 

 

 

Pátio do Forte  

 

O andar térreo do Museu da História de Ouidah 

No andar térreo está em cartaz uma mostra recém-inaugurada sobre o Pierre Verger, com fotografias do próprio 

artista, além de outras obras pertencentes ao acervo do museu, como asens, bochios, duas obras do artista brasileiro 

Mestre Didi, além de ferramentas de orixás, um tambor de Cuba e apliques. O andar possui quatro salas expositivas. 



 

 

Texto introdutório da exposição sobre Pierre Verger 

 

 

Sala 1 do piso térreo 

 



 

 

Corredor de acesso às demais salas do piso térreo 

 

Sala 2 - expõe Bocio e fotografias de Pierre Verger. 

 

 

 



 

 

Sala 3 – com fotografias de Verger, obras do Mestre Didi e asen. 

 

 

Sala 4 – apliques e uma maquete de Igreja e duas imagens de santos. 

 

Considerações sobre a exposição 

A exposição sobre Pierre Verger foi inaugurada há apenas alguns dias antes da nossa visita. O andar inteiro foi pintado 

para receber a exposição. Na entrada da exposição há um pequeno texto sobre o Pierre Verger, no entanto, não fica 

evidente para o visitante a relação entre Verger e o Museu da História de Ouidah. A ideia é que a exposição seja 

permanente, o que torna o problema ainda mais grave.  

Não há nenhuma legenda explicativa sobre as obras que compõem a exposição. É difícil entender, por exemplo, qual 

é a relação das esculturas bochio e os altares portáteis asen com a exposição e com o próprio Pierre Verger. Essa 

relação precisa ser mencionada de alguma forma, seja através de textos de parede ou legendas ampliadas. 



 

 

 

Exposição Permanente 

 O piso superior conta com 7 salas.  

Sala 1 – Sem título 

Expõe os objetos encontrados no Forte português durante as obras de recuperação do local após o incêndio. Há 

exposto um sino, além de contas, cerâmicas, cachimbos antigos, entre outros objetos.  

 

 

 

Sala 1  

 



 

 

Detalhe das vitrines da sala 1. 

 

 

Sala 2 – Está relacionada (ou deveria estar relacionada) à própria cidade de Ouidah. Apresenta algumas reproduções 

de mapas, além de uma maquete do forte francês, já destruído.  

 

 

Sala 2  



 

 

Detalhe da Sala 2  

 

Sala 3 – Reino de Savi: Xwedo 

A sala apresenta reproduções de gravuras, além de achados arqueológicos realizados na cidade de Savi, antiga capital 

do reino de Hueda. 

 

Sala 3 – Reino de Savi: Xwedo 



 

 

Sala 3 - Detalhe das vitrines com achados arqueológicos 

 

Sala 3 – Vitrine com achados arqueológicos de Savi 



 

 

Vitrine com achados arqueológicos de Savi relacionados às guerras para captura de escravos. 

 

 

Sala 4 – Reino de Abomey 

A sala apresenta reproduções de fotografias, apliques e récades relacionados à história do Reino de Abomey. 

 

Sala 4 – Reino de Abomey 



 

 

Sala 4 - Vitrines com récades 

 

 

Sala 5  

É uma extensão da sala 4 e se refere também ao Reino de Abomey. Apresenta reproduções de gravuras e fotografias 

relacionadas à história desse reino. 

 

Detalhe da sala 5 



 

 

Sala 5 - Duas reproduções existentes na sala com as respectivas legendas. 

 

Sala 6 – A História da Escravidão 

Sala que expõe reproduções de gravuras relacionadas ao navio negreiro, além de ferramentas de escravos. 

 

Panorâmica da sala 06 

 

 

Sala 7 



 

A sala aborda a vida cotidiana dos escravos através de reproduções de gravuras de Jean- Baptiste Debret, entre outros 

viajantes que exploram os trabalhos desempenhados pelos escravos no espaço rural e urbano. 

 

 

Sala 7 – Reprodução de gravuras de viajantes 

 

Considerações  

Apenas o visitante conhecedor da História de Ouidah é capaz de compreender a curadoria da exposição do primeiro 

piso sem o acompanhamento de um guia do Museu. Ao pesquisar o website do Museu, no entanto, percebe-se que 

as salas deveriam abordar os seguintes temas: 

Sala 1 e 2: O Forte Português 



 

O forte português foi construído em 1721 por Joseph de Torres e se manteve como propriedade de Portugal até 1961, 

quando, logo após a independência, foi anexado à República do Daomé. Por causa desse episódio, os portugueses 

incendiaram o forte. Foi durante o período de recuperação do próprio forte, alguns anos após o incêndio, que objetos 

como o sino do Museu foram encontrados. 

Sala 3: O reino de Hueda 

O reino de Hueda, cuja capital era Savi, dominou Ouidah até 1727, quando a cidade foi tomada pelo Reino do Daomé. 

O reino de Hueda ficou conhecido como um importante entreposto comercial no século XVII. Os reis de Hueda 

trocavam escravos por bens manufaturados trazidos por comerciantes europeus. Por causa dessa intensa relação 

entre Hueda e os europeus, Savi rapidamente se transformou num importante centro político e também religioso, até 

ser derrotado pelo reino do Daomé. 

A recuperação da cultura material de Savi foi realizada através de escavações arqueológicas coordenadas por dois 

americanos: Kenneth Kelly e Neil Norman. Os materiais encontrados variam de porcelanas, garrafas de vinho ou gin a 

tijolos e contas, de origem europeia e do Novo Mundo, o que comprova a intensa relação comercial estabelecida entre 

essas áreas. Objetos produzidos localmente também foram encontrados, tais como cerâmicas, ferramentas em metal 

e pedra, além de contas. Uma pequena parte do material arqueológico coletado está exposta na sala referente ao 

Reino de Savi. A maior parte, entretanto, está encaixotada e armazenada na reserva técnica do Museu, sem nunca ter 

sido exposta desde sua coleta na década de 1990. 

Sala 4 e 5: O Reino do Daomé (Abomey) 

O Reino do Daomé tomou Ouidah em 1727, após derrotar o Reino de Hueda.  Em 1724, o Daomé já havia derrotado o 

Reino de Allada. Essas conquistas transformaram Daomé num grande protagonista no controle do tráfico de escravos 

da região. Os escravos capturados eram embarcados em Ouidah, o que justifica a grande importância histórica da 

cidade.   

Sala 6 e 7: Escravidão 

Três grandes reinos estiveram envolvidos no tráfico de escravos: Allada, Hueda e Daomé. O primeiro a ser derrotado 

pelo Daomé foi o reino de Allada em 1724, e três anos depois o reino de Hueda. Após dominar esses reinos, Daomé, 

finalmente, centralizou os negócios ligados ao tráfico de escravos. 

Piso térreo: Ligação cultural entre Benin e o Novo Mundo 

Até ser montada a exposição sobre Pierre Verger, o andar era dedicado às ligações históricas entre o Benin e as 

Américas, através de obras de Cuba, Haiti, Brasil, entre outros países. 

 

 

Avaliação 



 

Na primeira sala não fica claro que as obras foram encontradas no próprio forte durante as obras de sua recuperação 

após o incêndio, já que não há qualquer texto informativo a respeito. Sugestão: Inserir um texto contando a história 

do forte, do incêndio e dos achados durante as obras de sua recuperação.  

A segunda sala é difícil de ser entendida pelo visitante e precisa ser revista com urgência. Há uma maquete do Forte 

francês sem nenhuma legenda explicativa, além de reproduções de mapas muito danificadas e sem nenhuma 

contextualização. 

A terceira sala necessita de um texto explicativo sobre a relação entre Hueda (Savi) e Ouidah. Seria interessante 

também que o público tivesse mais informações sobre as escavações arqueológicas que foram feitas em Savi. 

As quarta e quinta salas deveriam também conter textos explicitando a relação entre o reino do Daomé e Ouidah. 

Existem obras na reserva técnica, inclusive doadas pelo Museu de Abomey que deveriam ser expostas. 

A sexta sala, que trata da escravidão, poderia disponibilizar informações sobre Ouidah como ponto estratégico no 

tráfico de escravos, podendo inclusive fazer referência à rota dos escravos e ao portal do não retorno. 

A sétima sala, que se refere aos escravos no Novo Mundo, é muito pobre, pois apenas apresenta reproduções já 

bastante danificadas de imagens de viajantes. Já que as obras relacionando o Benin e o Novo Mundo não estão mais 

expostas, por causa da exposição do Pierre Verger, essa relação poderia ser mais bem aproveitada nessa pequena sala 

e finalizada no espaço da capela. 

Já que o espaço é chamado de “Museu Histórico de Ouidah”, outra proposta é dedicar uma sala voltada para a Ouidah 

contemporânea, abordando, por exemplo, o Vodun hoje e o próprio festival de Vodun e a floresta sagrada, além do 

templo das pítons, entre outros espaços históricos de Ouidah. 

 

 

Reserva técnica 

O Museu da História de Ouidah possui dois espaços usados como reserva técnica. O primeiro espaço visitado possui 

obras de diferentes tipologias, desde esculturas, até apliques e reproduções de imagens de viajantes e fotografias. 

Algumas obras presentes na reserva técnica poderiam compor a exposição tal como uma escultura de uma ave em 

bronze (?), doada pelo Museu de Abomey e um conjunto de esculturas fon em bronze. Há também uma escultura de 

Legba de Cuba, além de uma fantasia de Mami Wata. 

Na outra sala usada como reserva técnica há um conjunto de caixas com os achados arqueológicos de Savi. As caixas 

estão identificadas pelos próprios responsáveis pelo trabalho de escavação. Percebe-se que há nessas caixas, desde 

cachimbos, até cerâmicas, garrafas e contas. Como as caixas não foram abertas desde que deram entrada ao museu, 

não foi possível analisar os seus conteúdos. 

 


