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Resumo 

O presente artigo analisa a construção do pertencimento étnico-racial na sociedade brasileira e sua 

articulação com as memórias negras e o patrimônio cultural afro-brasileiro, a partir da perspectiva 

teórica dos Estudos Culturais em Educação e dos Estudos Afro-Brasileiros. Examina-se a 

centralidade de alguns discursos, tais como: o discurso da democracia racial, do branqueamento e 

da diáspora negra e suas múltitplas implicações na construção do pertencimento étnico-racial e na 

produção de sujeitos e subjetividades na sociedade brasileira contemporânea.  
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Abstract 

The current article analyzes the construction of ethnic-racial belonging in contemporary Brazilian 

society and its articulation with black memories and black cultural heritage from the theoretical 

perspective of Cultural Studies and Afro-Brazilian Studies. It also examines the main discourses in 

Brazilian ethnic relations such as the discourse of racial democracy, whitening, and black diaspora, 

and its multiple implications in the construction of ethnic-racial belonging and in the production of 

subjects and subjectivities in contemporary Brazilian society.  
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O texto que segue é resultado da interlocução realizada entre as duas autoras, em um 

evento sediado na grande Porto Alegre, Rio Grande do Sul, no ano de 2011. O artigo 

examina questões relativas ao pertencimento étnico-racial, às memórias e ao patrimônio 

cultural afrodescendente na sociedade brasileira, a partir da perspectiva teórica dos Estudos 

Culturais em Educação e dos Estudos Afro-Brasileiros. Parte-se dos posicionamentos que 

reconhecem o esgotamento das macro-abordagens na análise educacional e que enfatizam a 

necessidade de inserção e discussão de novas temáticas, como por exemplo, da diversidade 

étnico-racial, para repensar a escola e as práticas pedagógicas na sociedade brasileira 

contemporânea. 

Entre os vários desafios para se constituir programas e projetos, atividades culturais e 

políticas, para a formação de professores dispostos a criar pedagogias que combatam o 

racismo e toda sorte de discriminações na sociedade brasileira, está à discussão teórico-

metodológica em torno da cultura e da História africana e afro-brasileira. Com o propósito 

de apoiar e garantir a implantação do determinado na Lei 10639/2003, os Núcleos de 

Estudos Afro-Brasileiros (NEABs) das universidades do país têm ampliado suas atividades 

de pesquisa, ensino e extensão universitária. Diversas instituições que não contavam com 

esses grupos de estudos foram incentivadas a criá-los, contando-se, hoje, com 

aproximadamente 50 grupos que se articulam no Consórcio de NEABs. Em seus estudos e 

investigações, os pesquisadores encontram-se diante de uma indagação fundamental: Como 

se constroem os sentidos de pertencimento e de exclusão étnico-raciais na sociedade 

brasileira contemporânea? Quem é negro no Brasil? 

Um dos aspectos fundamentais da discussão sobre o pertencimento étnico-racial no 

Brasil parece estar vinculado ao processo de desnaturalização do conceito de raça na 

sociedade brasileira, especialmente nas suas instâncias formadoras, como a escola e os 

currículos culturais da mídia. Vários autores, entre eles Sérgio Guimarães (2002), 

Kabengele Munanga (2010) e Nilma Nilo Gomes (2010), têm observado que diferente do 

que predomina no senso comum, o conceito de raça não diz respeito a fatores biológicos ou 

a características fenotípicas, mas é uma construção social e política. Gládis Kaercher 

(2010), em seu estudo sobre as pedagogias da racialização, destaca que na sociedade 

brasileira as representações de branquidade e negritude, presentes nos mais variados 

artefatos culturais, constroem a pertença racial "como um processo 'natural', demarcado por 

traços fenotípicos: a cor da pele, o cabelo, a largura do nariz, a espessura dos lábios, 

demarcando o que constitui 'ser branco' ou 'ser negro’" (Kaercher, 2010, p. 86). No entanto, 

como sugere Stuart Hall (2003), as identidades raciais longe de naturais, estão sujeitas ao 

contínuo jogo da história, da cultura e do poder. Tais conceitos (como outros), não têm em 

si um significado fixo e imutável, mas são marcadores sociais que fazem parte do processo 

de construção das diferenças e das identidades culturais. As noções de raça e etnia estão 

relacionadas à produção de critérios de pertencimento e de construção de fronteiras étnico-

raciais que classificam aqueles que pertencem e os que não pertencem a determinados 

grupos sociais. Conforme aponta Dagmar Meyer (2002), um olhar mais atento revela que 

essas fronteiras, em sua versão dominante, foram determinadas tomando como referência a 

Europa branca, cristã e masculina do Iluminismo. Neste sentido, Marisa Vorraber Costa 

destaca que "A modernidade gerou variedades próprias de racismo, nas quais as culturas 
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não-ocidentais frequentemente foram vistas como obstáculo ao desenvolvimento e ao 

progresso e passaram a ser vistas como anti-modernas" (Costa, 2004, p. 385). No contexto 

brasileiro, no âmbito das teorias raciais deterministas, na passagem do século XIX para o 

XX, as culturas indígenas e negras foram vistas como bárbaras, como selvagens e 

primitivas e as populações indígenas e afro-brasileiras foram representadas como inferiores, 

indolentes, e preguiçosas. Portanto, retomar os conceitos de raça e etnia significa também, 

questionar as representações étnico-raciais dominantes, problematizá-las e desnaturalizá-

las. Somente assim abriremos espaço para a construção de representações culturais 

alternativas e plurais dos diferentes sujeitos que interagem na escola e, nos demais espaços 

educativos, onde aprendemos sobre nós mesmos e sobre os outros. Portanto, entendemos 

que os sentidos de pertencimento e exclusão são produzidos por discursos implicados em 

relações de poder que fazem circular na linguagem representações étnico-raciais que nos 

interpelam e nos constituem como sujeitos.  

Um exemplo da naturalização de critérios étnico-raciais na demarcação de quem é 

negro no Brasil é apresentado por Marcos Maio e Ricardo Ventura quando analisam o caso 

do vestibular da Universidade de Brasília (UNB), primeira Universidade Federal a adotar 

uma política de ações afirmativas por meio da adoção do sistema de cotas para negros. De 

acordo com os autores, a identificação de quem era negro deu-se por meio de fotografias, 

em que "os indivíduos fotografados deveriam ser confirmados como ‘negros’ a partir de 

características físicas como cor da pele, textura do cabelo e formato do nariz. As fotos 

mostravam os indivíduos na mesma posição, segurando um número de identificação" (Maio 

e Ventura, 2005, p. 183). Paradoxalmente, uma ação que se propunha anti-racista fez 

lembrar as práticas racistas do final do século XIX e início do século XX.  

Nesse sentido, vale problematizar alguns discursos que, apesar de distantes no tempo, 

ainda circulam em variados textos culturais na sociedade brasileira e continuam 

profundamente incorporados em nosso imaginário social. Um discurso que exerce grande 

impacto no imaginário dos brasileiros e que instaura uma rede de significações 

ambivalentes é o da democracia racial, ou seja, a noção de que a nação brasileira oferece a 

todos os seus cidadãos, negros, pardos ou brancos, igualdade de oportunidades em todas as 

áreas da vida pública e um convívio harmonioso, livre do racismo e da discriminação racial. 

Como afirma George Reid Andrews (1998), o Brasil foi o último país do mundo cristão a 

abolir a escravidão e, surpreendentemente, tornou-se o primeiro a se proclamar uma 

democracia racial. Essa crença na igualdade de oportunidades de brancos e negros na 

sociedade brasileira fez com que muitos negros se sentissem culpados pela sua suposta 

incapacidade de ascender socialmente e contribuiu para a construção de um sentimento de 

inferioridade entre os afrodescendentes. O discurso da democracia racial contribuiu 

também para camuflar o racismo e encobrir as desigualdades e os conflitos étnico-raciais, 

dificultando a construção de identidades específicas e o poder de contestação dos excluídos. 

Neste sentido, Guimarães lembra que "os negros brasileiros demoraram mais que os norte-

americanos para se definirem como "negros" (Guimarães, 2003, p. 262). Para Heloisa 

Buarque de Holanda (1997) um dos efeitos da chamada “democracia racial brasileira” foi a 

folclorização das manifestações culturais afro-brasileiras, sua cristalização num passado 

distante e a-histórico e o apagamento de suas contribuições para a cultura e história afro-
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brasileiras. Esse ocultamento da diversidade étnico-racial brasileira impediu que a 

comunidade afro-brasileira tivesse acesso às suas memórias, à sua história e ao seu 

patrimônio. 

Como coloca Nilma Lino Gomes (1996), o reconhecimento da diversidade étnica 

brasileira não resolve todos os problemas da construção das identidades negras, mas 

permite dar visibilidade às diferentes referências de identidade construídas pelos sujeitos de 

outros segmentos étnicos na sociedade brasileira. Vale destacar, que o complexo processo 

de construção das identidades étnico-raciais se dá dentro e fora da escola. Há uma 

multiplicidade de outros espaços além da escola que nos ensinam, cotidianamente, modos 

de ser e estar no mundo, entre eles, o cinema, a televisão, o teatro, os jornais, as revistas. 

Esses ensinamentos produzidos para além dos muros da escola são chamados nos Estudos 

Culturais em Educação de pedagogias culturais, que fazem circular na cultura, modos de 

ser "branco", "negro", "indígena", que disseminam modos de pertencimento étnico-racial. 

Para o entendimento da construção de sentidos de pertencimento étnico-racial da 

população afrodescendente no Brasil, salienta-se também a centralidade do discurso do 

branqueamento construído pelas elites brasileiras na passagem do século XIX para o século 

XX. De acordo com Giralda Seifferth, a nação brasileira, notadamente a partir da abolição 

do regime escravista, projetou-se branca. As elites políticas brasileiras acreditaram ser 

possível branquear a população, promovendo a imigração europeia e supondo que, num 

processo de mestiçagem, fossem prevalecer as características da “raça branca” (2002, p. 

37). Dessa forma, a branquidade estabeleceu-se como norma e padrão de comportamento, 

com efeitos perversos sobre a cultura e as identidades negras que continuaram sendo 

desvalorizadas e estigmatizadas. Os negros só teriam chance de reconhecimento e ascensão 

social caso se assimilassem à cultura branca. Desse modo, na perspectiva da democracia 

racial, passava-se a associar pertencimento étnico-racial de raiz europeia à obtenção de 

sucesso na sociedade brasileira. 

Portanto, uma questão importante a ser enfrentada na perspectiva de uma educação 

anti-racista, uma tarefa desafiadora para professores e professoras, é desconstruir as 

narrativas étnico-raciais dominantes e oficiais que têm buscado omitir e negar as 

contribuições de outros grupos étnicos, particularmente, dos indígenas e dos 

afrodescendentes, na tentativa de privá-los de suas memórias e histórias. Para Gomes e 

Silva (2002) foi a atuação de movimentos sociais como os "de Mulheres, dos Negros, dos 

Povos indígenas e dos Sem Terra", que pressionou a escola e provocou mudanças na 

estrutura educacional brasileira (Gomes e Silva, 2010, p. 26). Nesse sentido, as Leis 

10.639/2003 e 11.465/2008 alteraram a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDBEN), introduzindo a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira e 

africana e também indígena. Também as manifestações do Conselho Nacional de Educação 

- Resolução CNE/CP 1/2004 e Parecer CNE/CP 3/2004 - que estabelecem as Diretrizes 

Curriculares para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino da História e da 

Cultura Afro-Brasileira e Africana, ampliaram o foco dos currículos escolares para a 

diversidade cultural. Nessa direção, Petronilha Silva destaca que "os Estudos Afro-

Brasileiros focalizam as raízes africanas e as problemáticas de vida e formação humana 

enfrentadas pelos negros e dialogam com os conhecimentos produzidos por outras raízes 
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étnico-raciais que constituem a humanidade" (SILVA, 2010, p. 37-38). Vale lembrar que o 

estudo da história da África, da história e da cultura afro-brasileiras foram reivindicações 

que sempre estiveram presentes na pauta das discussões do Movimento Negro (Alberti e 

Pereira, 2007, p. 429-432). 

Não obstante, a política educacional proposta pelas diretrizes curriculares requer o 

aprofundamento dos conceitos de raça, etnia, cultura afro-brasileira e identidades negras e 

sua contextualização no processo histórico em que se constituiu a nação. De acordo com 

Márcia Abreu (2005) esses conceitos, assim como outros, precisam ser entendidos 

enquanto categorias politicamente construídas ao longo da história. Assumir a existência 

natural de identidades negras ou de uma cultura afro-brasileira é perder a dimensão política 

"das lutas travadas em torno da construção das identidades indígenas e negras, ao longo da 

história do Brasil" (Abreu, 2005, p. 424). Nesta direção, Hall (2003) destaca que é somente 

através da maneira como o termo "negro" é representado e imaginado nos discursos em 

situações históricas específicas que os seus significados flutuantes podem ser examinados. 

A construção das identidades negras passa, pois, necessariamente, pela forma como os 

negros são representados e como representam a si próprios nos mais variados locais da 

cultura. 

No âmbito da educação escolarizada, em seus diferentes níveis, da educação infantil ao 

ensino superior, uma das questões sobre a qual é preciso refletir diz respeito à construção 

de currículos que não silenciem sobre a diversidade étnico-cultural e que expressem, sem 

estereótipos e preconceitos, as contribuições e visões de mundo dos diferentes grupos 

étnico-raciais que compõem a nação brasileira. Afinal, na escola não aprendemos somente 

Português, Matemática ou Estudos Sociais, o currículo não envolve apenas questões 

técnicas, relativas a conteúdos, mas transmite visões sociais particulares, que estão 

envolvidas com a produção de identidades específicas. Tomaz Tadeu da Silva sublinha que 

as narrativas dos currículos escolares e de outras instâncias culturais contam histórias que 

fixam noções particulares dos diferentes grupos sociais e étnico-raciais; enquanto alguns 

são valorizados e instituídos como cânones, outros são desvalorizados, negados e omitidos. 

Como afirma Nilma Nilo Gomes, "(...) não podemos continuar nos escondendo atrás de um 

currículo escolar que silencia, impõe estereótipos e lida de maneira desigual, 

preconceituosa e discriminatória com as diferenças presentes na escola" (Gomes, 2006, p. 

24). Neste sentido, a cultura negra estigmatizada e estereotipada, como frequentemente é 

apresentada pela mídia e também pelos livros didáticos, é a forma como a sociedade branca 

representa a população negra, são os lugares que pretende lhe reservar na sociedade, espaço 

onde os negros são representados para o público lá fora e também para si mesmos. 

Se, como já foi dito, as identidades dos negros brasileiros vêm sendo construídas no 

contexto do racismo biológico, da ideologia do branqueamento e da democracia racial é 

fundamental, ainda, não perder de vista a formação diaspórica das culturas negras, 

particularmente as suas raízes africanas. Na perspectiva do sociólogo britânico Paul Gilroy 

(1993), as identidades negras são criadas e redefinidas através de uma troca triangular de 

símbolos e ideias entre a África, Américas e a Europa, numa área cultural transnacional, 

multilinguística e multirreligiosa, de convergência das culturas de matriz africana, chamada 

"Atlântico Negro". Também René Depestre (1998) aponta que estamos diante de processos 
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de interfecundação de culturas, de uma “alquimia de trocas, de fusão de civilizações”. 

Nessas circunstâncias, “os dogmas integracionistas (...), as diversas barbáries que um dia 

vingaram, estão fadadas ao insucesso, diante da interfecundação de sentidos e valores que 

estão se impondo por todo lado, nas relações entre os indivíduos, as sociedades, os 

saberes.” (Depreste, 1998, p. 60). Portanto, as culturas e identidades negras construídas na 

diáspora, em seus diferentes matizes, se caracterizam pela interfecundação cultural, por 

sincretismos e hibridismos. Segundo Paul Gilroy (2001), é a construção multiétnica, 

transnacional e híbrida das culturas negras, particularmente nas Américas, que tem 

caracterizado a nova etnicidade negra contemporânea. Também Hall (2003) insiste que a 

cultura popular negra é produto de sincronizações parciais, de confluências de mais de uma 

tradição cultural, de negociações entre posições dominantes e subalternas e do ato de 

significar a partir de maneiras pré-existentes. O autor argumenta que a cultura popular 

negra na diáspora vem sendo sobredeterminada parcialmente por suas heranças africanas e 

também pelas condições vivenciadas nos diferentes territórios da diáspora. Na diáspora 

negra houve apropriação, cooptação e rearticulação seletiva de ideologias, culturas e 

instituições europeias, junto à preservação das tradições dos patrimônios culturais africanos 

(Hall, 2003). Assim, é necessário um movimento para além dos essencialismos, capaz de 

nos deslocar para um novo tipo de posição cultural, uma lógica diferente da diferença, para 

além do binarismo "nós" e "eles". Nessa mesma direção, a historiadora Martha Abreu 

(2005), ao refletir sobre o ensino da história e da cultura afro-brasileira, aponta que um dos 

grandes desafios no Brasil é o modo como articular as políticas de combate ao racismo, 

especialmente na escola, sem tropeçarmos em essencialismos culturais. Conforme a autora, 

se levarmos em conta os intercâmbios culturais que se processavam (e se processam) nos 

dois lados do Atlântico, é para a diversidade, e não para a homogeneidade da experiência 

negra, que precisamos dirigir nossa atenção.  

Stuart Hall propõe repensar os posicionamentos das identidades negras em relação a 

pelo menos três presenças: a presença africana, a europeia e a dos povos das Américas. A 

presença africana, aparentemente silenciada, fez-se presente nas línguas, nos contos, nas 

crenças e práticas religiosas, nas artes, nas músicas, nos ritmos dos movimentos do corpo e 

adquiriu um valor imaginativo, como símbolo de ancestralidade. A presença europeia 

introduziu a questão do poder e posicionou o sujeito negro no âmbito de seus regimes 

dominantes de representação, particularmente no discurso colonial. Conforme aponta Hall 

(1996): "Este ‘olhar’ – por assim dizer – desde o lugar do Outro, fixa-nos, não só em sua 

violência, hostilidade e agressão, mas também na ambivalência de seu desejo" (Hall, 1996, 

p. 73). A terceira presença, americana, é o ponto em que as culturas se encontram e que 

marca o início dos processos de diversidade e hibridação cultural. É o palco "onde o 

encontro entre o Ocidente e a África foi encenado" (HALL, 1996, p. 74). Como afirma 

Antônio Sérgio Guimarães, passa-se a reivindicar crescentemente "uma 'cultura negra' 

internacionalizada, que se constrói em diálogo íntimo com o que se passa nos E.U.A, no 

Caribe, na África e na Europa e que virá a ser o Atlântico Negro, de que nos fala Gilroy" 

(Guimarães, 2003, p. 265).  

No âmbito da cultura afro-brasileira contemporânea é possível observar que homens e 

mulheres afro-brasileiros preservaram um rico patrimônio cultural material e imaterial, de 
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matriz africana, que se expressa por meio da oralidade nas diversas formas de festejar, nas 

religiosidades, na culinária, nos ervanários, na música negra, nas danças e em todas as 

formas de expressão dos corpos negros nas cidades, no campo, nos quilombos tradicionais 

e urbanos. No entanto, vale à pena lembrar, como apontou Guimarães (2003), que até o 

final dos anos 1960 o termo "negro" continha um valor semântico pejorativo que talvez 

resultasse "da sua associação com "africanos", ou "escravos", pensados como estrangeiros à 

nação e a cultura que essa nação queria reivindicar para si" (Guimarães, 2003, p. 267).  

Recentemente, crescem as demandas dos novos atores sociais para a construção de 

seus próprios lugares de memória. Nessa direção, cabe destacar um conceito que se revela 

interessante para refletir sobre as articulações entre memória, patrimônio cultural e 

identidades negras na contemporaneidade, o conceito de territórios negros. Os territórios 

negros marcam os lugares de memórias negras, desde os diversos espaços de trabalho do 

negro nas cidades aos espaços destinados às suas manifestações culturais, que incluem, 

além das práticas culturais cotidianas, as práticas de resistência negra à escravidão e ao 

racismo. Os territórios negros são os espaços onde se preservaram as práticas culturais de 

matriz africana e onde se construíram identidades negras positivas. 

Em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, o Movimento Negro e o Programa 

Monumenta, com base na definição de territórios negros, implantaram o Museu de Percurso 

do Negro. Como afirma a antropóloga Ilma Vilasboas (2010), o Museu visa dar visibilidade 

ao patrimônio material e imaterial dos negros e promover, no Centro Histórico da cidade, a 

visualização dos territórios negros. Cada local receberá um marco simbólico representativo, 

produzido em oficinas por artistas da própria comunidade negra. De acordo com a autora, o 

Museu de Percurso do Negro implica na re-leitura de uma história e de uma cidade negra 

que foram esquecidas e no incentivo à apropriação e re-apropriação do patrimônio cultural 

negro, permitindo a preservação das memórias negras e contribuindo para construção de 

identidades negras positivas. Nesse sentido, pode-se perguntar: O que se pretende com o 

estudo das memórias negras no Brasil? De acordo com Emanoel Araújo: 
 

O estudo das memórias negras pretende resgatar entre os negros uma certa auto-

estima e uma imagem que nos sirva de orgulho de nossos heróis, que 

pretendemos que sejam devolvidos em carne e osso, em sangue e espírito (...) 

Não mais como lendas perdidas numa nebulosa história. Precisamos ter orgulho 

dos feitos de nossos homens e mulheres que, a despeito do estigma herdado da 

escravidão, marcaram seu lugar na história, como cientistas, engenheiros, poetas, 

escritores, doutores, escultores, pintores, historiadores. Queremos que os nossos 

sejam reconhecidos (Araújo, 2004, p. 247). 

 

De acordo com o historiador Leo Spitzer (2001), os afro-americanos se voltaram para a 

História à procura de realizações dos negros no passado para combater as acusações 

racistas que lhes eram atribuídas no presente e para reescrever as memórias negras de forma 

a garantir um lugar de honra às suas heranças culturais. Nessa direção, o poeta e museólogo 

Mário Chagas sublinha que, em termos práticos, “não há como separar a memória e a 

preservação do exercício do poder” e, portanto, os lugares de memória são também lugares 

de poder; lembrando que o poder não é apenas repressor, mas promotor de memórias e 
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esquecimentos, de preservações e destruições (Chagas, 2002, p. 18). É a partir do 

entendimento de que narrativas e instituições da memória não são politicamente neutras que 

se entende o longo período de invisibilidade do negro na cultura e na história brasileiras. 

No entanto, como aponta Santos, “cabe a nós investigar esse imaginário comum e perceber 

em que medida ele traz hierarquia de valores e elege padrões estéticos e produções culturais 

de um segmento populacional, em detrimento de outro” (Santos, 2004, p. 7).  

No Brasil, numa primeira fase, o patrimônio cultural digno de preservação foi aquele 

que dizia respeito às edificações de valor excepcional, geralmente vinculadas às elites, 

minimizando, ou mesmo negando, a importância do patrimônio cultural dos grupos 

subalternos. Como salientou Fernandes (1993), houve uma política de patrimônio no Brasil 

que preservou as casas-grandes, as igrejas barrocas, os fortes militares (...), e que relegou ao 

esquecimento as senzalas, as favelas e os bairros operários. Myrian Sepúlveda dos Santos 

sublinha que o apagamento das diferenças étnicas nas instituições de memória foi resultado 

da crença na democracia racial, que contribuiu para “o silêncio sobre a arte, a cultura e a 

história do negro brasileiro nos museus brasileiros” (Santos, 2004, p. 5). O resultado dessas 

políticas foi o ocultamento do patrimônio cultural das classes menos favorecidas. Conforme 

Fábio Cerqueira “(...) os jovens das escolas públicas, a maioria afrodescendente, não é 

capaz de situar a sua identidade cultural dentro do patrimônio público, o que constitui uma 

forma de auto-exclusão cultural e identitária.” (Cerqueira, 2005).  

Néstor Garcia Canclini (1984), em seu estudo sobre patrimônio cultural no México, 

sublinhou os usos políticos do patrimônio e apontou que nas décadas de 1970 e 1980, o 

patrimônio cultural mexicano extrapolou a alçada do Estado e converteu-se em interesse 

dos movimentos sociais. No Brasil, foi também somente a partir do final das décadas de 

1970 e de 1980, como resultado da organização negra e das pressões do Movimento Negro 

Unificado (MNU), que as manifestações de origem africana deixaram de ser vistas como 

exóticas e passaram a ser reconhecidas e valorizadas como formas de expressão da cultura 

negra, como referências às identidades negras, cujo patrimônio cultural precisava ser 

preservado. Como salientam Joseane M. Freitas, Lívia Maria B. da Silva e Luzia Gomes 

Ferreira (2008), as atuais discussões em torno do reconhecimento do patrimônio cultural 

afro-brasileiro, devem ser entendidas como resultado da organização do movimento negro 

contemporâneo no contexto das políticas de identidade. Para as autoras, a inclusão da 

temática afro-brasileira na questão do patrimônio cultural “vem responder a uma histórica 

invisibilidade das questões étnico-raciais nas instituições oficiais e tradicionais de 

memória” (Freitas, Silva e Ferreira, 2006, p. 124). Essa nova política de patrimônio 

ampliou a noção de patrimônio cultural e passou a valorizar as manifestações culturais 

cotidianas e incluir os bens culturais das populações indígenas e afro-brasileiras. Houve, 

sobretudo, uma diversificação dos bens tombados, que começou com a iniciativa da 

Fundação Nacional Pró-Memória, de tombamento do terreiro Casa Branca, em Salvador, 

em 1982. 

No processo de reconhecimento do patrimônio cultural afro-brasileiro, merece também 

destaque o papel assumido pela Fundação Cultural Palmares (FCP), criada pela lei 7.668 de 

22 de agosto de 1988, que resultou das pressões do movimento negro brasileiro e do novo 

ordenamento jurídico materializado na Constituição de 1988. A Fundação Cultural 
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Palmares, que tem como marca principal de atuação a valorização e a proteção do 

patrimônio cultural (material e imaterial) afro-brasileiro e o registro e certificação de 

comunidades remanescentes de quilombos, já registrou e certificou 1.342 comunidades 

remanescentes de quilombos. O próprio conceito de quilombo foi ampliado em termos 

políticos e jurídicos e passou a contemplar todas as comunidades negras cujas formações 

são particulares e adversas e que se autorreconheçam como um quilombo. Recentemente, o 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) registrou um número 

significativo de patrimônios culturais imateriais afro-brasileiros, entre eles: o ofício das 

Baianas de Acarajé (BA), o Samba de Roda do Recôncavo Baiano (BA), o Tambor de 

Crioula (GO), o Jongo da Serrinha (RJ), o Samba do Partido Alto (RJ), A Roda da Capoeira 

e o ofício dos mestres de capoeira. Essas manifestações culturais afro-brasileiras 

demonstram a vitalidade da cultura brasileira de raiz africana e sua capacidade de 

preservação cultural, apesar do contexto adverso do racismo brasileiro.  

Como salientaram Pedro e Raquel Funari (2007), em uma sociedade tão desigual como 

a brasileira, é fundamental que as políticas de preservação da memória e do patrimônio 

cultural priorizem o direito das etnias historicamente excluídas às suas memórias e ao seu 

patrimônio cultural, particularmente, daqueles que tiveram suas histórias silenciadas e suas 

experiências estigmatizadas.  

 Por último, voltando à questão central sobre como se constrói a pertença étnico-racial 

na sociedade brasileira, parece fundamental entender as identidades negras como 

politicamente construídas e em constante disputa e negociação de sentidos. Para tanto, 

convém reconhecer que no Brasil a auto-atribuição é o princípio que garante a 

autodeterminação na construção das identidades negras. De outro lado, é importante não 

perder de vista que as memórias negras são o fundamento e a referência básica para a 

construção das identidades negras e para a preservação do patrimônio cultural afro-

brasileiro. No entanto, como interrogam Gomes e Silva: "que caminhos construir para 

reconhecer e valorizar o outro na sua diferença quando ainda vemos essa diferença como 

uma marca de inferioridade?" (Gomes e Silva, 2002, p. 29) Mais do que uma resposta 

conclusiva, o presente artigo busca desconstruir as narrativas que essencializam e 

naturalizam as culturas negras, congelando-as em um passado remoto e a-histórico e 

representando-as de forma unificada e homogeneizante. Busca-se refletir sobre a 

importância da construção de memórias étnico-raciais plurais que contemplem as diversas 

formas de ser das identidades negras diaspóricas e a pluralidade dos patrimônios culturais 

afro-brasileiros. 
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