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RESUMO: Tendo por base teórica conceitos do pluralismo jurídico e da decolonialidade, e seus 

reflexos na discussão do Racismo estrutural, o objetivo geral desta pesquisa é analisar as 

instituições de Museus Afro-brasileiros, no Rio Grande do Sul, a partir dos comentários 

publicados por alguns movimentos negros gauchos. A escolha dos museus se deu após um 

levantamento dos órgãos, eventos, políticas e instituições de cultura gaúchos, em vigor entre 2018 

e 2020. Os Museus voltados especificamente para a cultura afro-brasileira foram escolhidos por 

serem instituições permanentes no tema da memória e da cultura afro-brasileira. Por sua 

expressividade, focou-se, aqui, nos museus “Afro-Brasil-Sul” (Pelotas), “Comunitário Treze de 

Maio” (Santa Maria) e “de Percurso do Negro” (Porto Alegre), coletando-se informações acerca: 

1) das condições de seu acesso pela população afro brasileira e geral; 2) participação social em 

sua discussão, elaboração e execução; 3) natureza de valorização cultural: reconhecimento ou 

mercadorização; Buscou-se a avaliação desses Museus por parte de alguns movimentos negros 

gauchos: 1) o Museu Treze de Maio, e sua interpretação pelos Movimentos Negro Santamariense 

e Negro Unificado; 2) o Museu de Percurso do Negro, e sua interpretação pelo Grupo Angola 

Janga, Associação Satélite Prontidão e Congregação em Defesa das Religiões Afro-Brasileiras-

RS; e 3) Museu Afro- Brasil–Sul e a visão de intelectuais e estudiosos sobre o mesmo . A Pesquisa 

é de natureza exploratória, com finalidade descritiva e comparativa, usando-se de publicações de 

livre acesso e documentos de domínio público. 

PALAVRAS-CHAVE: Racismo Estrutural. Acesso à cultura. Museus. Afro-brasileiro. Direitos 

Culturais. Memória 
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1. Introdução 

Tendo por base conceitos do pluralismo jurídico e da decolonialidade, e seus reflexos 

na discussão do Racismo estrutural, o objetivo desta pesquisa é analisar os Museus Afro-

brasileiros, no Rio Grande do Sul, a partir dos comentários de alguns movimentos negros gauchos. 

Os Museus da cultura afro-brasileira foram escolhidos por serem instituições permanentes da 

memória afro.. Essa pesquisa se justifica em discutir direitos culturais de grupos minoritários, 

historicamente invisibilizados pela discriminação, e destaca a importância de instituições 

culturais públicas e de sua avaliação a partir do olhar da população representada como estratégia 

para reverter esse quadro.  

Focou-se, aqui, nos “Museus Afro-Brasil-Sul” (Pelotas), “Comunitário Treze de Maio” 

(Santa Maria) e “de Percurso do Negro” (Porto Alegre), coletando-se informações sobre: 1) 

condições de seu acesso pela população afro-brasileira e geral; 2) participação social em sua 

discussão, elaboração e execução; 3) natureza de valorização cultural: reconhecimento ou 

mercadorização; Buscou-se a avaliação desses Museus por alguns movimentos negros gauchos: 

1) o Museu Treze de Maio, e sua interpretação pelos Movimentos Negro Santamariense e Negro 

Unificado; 2) o Museu de Percurso do Negro, e sua interpretação por ONG GT Angola Janga, 

Associação Satélite Prontidão e Congregação em Defesa das Religiões Afro-Brasileiras-RS. A 

Pesquisa é de natureza exploratória, com finalidade descritiva e comparativa, usando-se de 

publicações de livre acesso e documentos de domínio público. 

Essa pesquisa se justifica na relevância em discutir direitos culturais de grupos 

minoritários, direitos que são facilmente deixados de lado nos orçamentos públicos, ainda mais 

quando se trata de indivíduos que sofrem discriminação. O racismo estrutural no Brasil e no 
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Estado do Rio Grande do Sul é um fato, tornando-se importante que existam formas de se reverter 

esse quadro, a fim de promover a isonomia e formar uma opinião pública igualitária. Há vantagem 

da contribuição científica neste estudo, pois traz à tona o outro olhar da história, das características 

e das necessidades da população negra e de seus movimentos sociais, demonstrando o teor de 

suas reivindicações, lutas e triunfos culturais e provocando a ponderação acerca da importância 

da cultura afro-brasileira no Estado gaúcho.   

 

2. Racismo Estrutural e Colonização Cultural  

Segundo Almeida (2019), no Brasil, o racismo não é só o comportamento individual, 

ou de um grupo, em manifestos atos discriminatórios contra as pessoas negras, como comumente 

é pensado, mas envolve uma estrutura de pensamento, de juridicidade, de moralidade e de 

sociabilidade que se sustenta em uma suposta hierarquia entre os seres humanos, hierarquia essa 

que é naturalizada em estigmas demarcados em aspectos físicos e sociais, tendo o conceito de 

raça como um dos fatores dessas marcações. Essa ideologia de se fazer os seres humanos 

acreditarem que existem raças superiores e raças à serviço surgiu na modernidade colonial, como 

atesta Anibal Quijano (2005), tendo sido um eficiente instrumento de exploração do Novo Mundo 

e de capitalização do centro do poder político/econômico global naquela época e, quiçá, até os 

dias de hoje. Todos os segmentos da vida em sociedade foram profundamente influenciados e 

afetados por essa ideologia, fazendo o racismo se impregnar na estrutura de todas as relações 

sociais. Aliás, de acordo com Souza (2019), a escravidão deve ser vista como um dos principais 

pontos de partida para o entendimento da formação da sociedade brasileira, não só porque 

permaneceu por quase 400 anos entre nós, e seus efeitos persistem no Brasil até os dias de hoje, 

mas porque é uma das principais causas de nossas profundas desigualdades de consideração e 

respeito entre as pessoas. 

A partir do século XIX, a ciência legitima essa invenção capitalista colonial do conceito 

de raça, reforçando determinismos biológicos e geográficos para justificar as diferenças entre 

seres humanos baseados no conceito de distintas raças (SCHWARCZ, 2018). Isso só será 

desconstruído quando a antropologia ganha destaque, provando que não existem diferenças que 

justifiquem diferenças de raças entre seres humanos, de modo que tratamento discriminatórios 

são construções sociais, não envolvendo um suposto conceito determinista de raça. Assim, mesmo 

perdendo espaço enquanto categoria biológica, a noção de raça ainda é usada como categoria 

sociológica, por conta dos impactos históricos que tal noção gerou na visão equivocada de 

naturalizar desigualdades e legitimar a exclusão desses grupos e de seus indivíduos.  
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O racismo como ideologia, assim, segundo Almeida (2019, p. 45), molda o 

inconsciente, cria a raça e sujeitos racializados e “constitui todo um complexo imaginário social 

que a todo o momento é reforçado pelos meios de comunicação, pela indústria cultural e pelo 

sistema educacional”. E assim, como consequência do racismo, temos uma classificação também 

hierarquizada das culturas, onde os feitos e costumes de algumas comunidades encontram-se 

subestimados pela sociedade e pela atenção de políticas públicas, isso em comparação com a 

proteção de bens culturais de outros grupos, tidos como dominantes nessa lógica colonial. O povo 

negro sempre teve sua religião, idioma, cultos, artes e outras formas de expressar sua identidade, 

mas esses foram invisibilizados ou até reprimidos ao longo da história brasileira.  

As instituições culturais têm funções importantes na reprodução ou no combate ao 

racismo. A partir do século XVIII, esclarece Souza (2006), o Iluminismo vê o ser humano como 

um objeto de estudo, e passa a fazer a sua classificação com base em características físicas e 

culturais; essas características assumem a função de marcadores para distinguir, em um 

evolucionismo, o homem selvagem (no qual foram classificados índios e negros) e o homem 

civilizado (que coincidia com o Europeu), tido como ápice da evolução. Baseando-se no fator 

cultural, assim, passa a ser possível julgar um individuo ou um grupo de diversas formas e 

justifica-se inferioriza-lo fisicamente, moralmente, intelectualmente e culturalmente, garantindo 

a manutenção das desigualdades sociais e a exploração de alguns desses grupos. Souza (2006) 

destaca que Bourdieu percebeu esses mecanismos mascaradores das relações de dominação na 

sociedade em várias de suas dimensões, e que fazem com que alguns fatos se tornem verdades 

naturais absolutas classificatórias. E aí, verifica Almeida (2019, p. 48), a própria caracterização 

folclórica da cultura negra, cheia de “lugares-comuns”, “chistes” e misticismo, fez como que a 

"cultura popular naturalizasse a discriminação no imaginário social”.  

No Brasil, Djamila Ribeiro (2019, p. 8), nessa construção racista de cultura, denuncia 

que “o mundo apresentado na escola era o dos brancos, no qual as culturas europeias eram vistas 

como superiores, o ideal a ser seguido”. E assim funcionava porque, segundo Brant (2009), a 

cultura, em sua função simbólica, expressa também um poder simbólico que governa 

comportamentos, definindo o que é adorado ou o que é desprezado. Afinal, cultura, para Ruth 

Benedict (1972), é como uma lente através da qual o homem vê o mundo, permitindo que crenças 

e hábitos sejam adquiridos em sociedade com o passar do tempo e com a intensificação dos 

contato e comunicações entre os seres humanos, não sendo algo geneticamente determinado. No 

caso brasileiro, a cultura africana, junto da indígena e da europeia, mesclaram-se na produção da 
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suposta síntese cultural brasileira (FREYRE, 2005), mas essa síntese teve, nas contribuições 

dessas duas primeiras culturas, sempre uma consideração mais periférica ou folclorizada, haja 

vista que tal síntese era marcada por uma visão de mundo evolucionista eurocêntrica.1 Isso só 

começou a mudar, de maneira significativa, quando uma visão mais multicultural de nação foi 

assumida na nossa Carta Política de 1988 (art. 215 e 216), tornando um pouco mais factível a 

coexistência de diversas visões de mundo e culturas que deveriam ser reconhecidas pelo Estado 

como sendo de mesmo valor. 

Sabe-se o quão decisivo é o papel do Estado na superação dessa desigualdade de 

reconhecimento e de cidadania cultural para as pessoas negras, pois ele pode ser meio, seja de 

reproduzi-la, seja de combatê-la. Mas, para fazer isso, o Estado precisa ser legitimado por uma 

sociedade que se coloque na posição de superar o racismo, pois do contrário, o Estado torna-se 

também, um dos meios de reprodução social do racismo, criando normas e políticas públicas que, 

em sua aplicação, aumentam a distância social e reproduzem estereótipos discriminatórios e de 

segregação racial, haja vista que: 

Dizer que o Estado é “relação material de força” ou uma forma específica de 

exercício do poder e de dominação é, sem dúvida, um avanço diante de 

definições como “bem comum” ou “complexo de normas jurídicas [...] O papel 

do Estado no capitalismo é a manutenção da ordem e a internalização das 

múltiplas contradições, seja pela coação física, seja por meio da produção de 

discursos ideológicos justificadores da dominação (ALMEIDA, 2019, pág. 61-

62). 

O Estado, assim, não é neutro, tendo um grande poder de influência social, podendo 

instituir atos e leis que reproduzam o racismo ou que o combatam. Hoje, há um consenso 

internacional de que a sociedade e o poder público têm o dever Constitucional de assumir a 

posição contra o racismo estrutural. E, nesse sentido, alguns eventos e instituições culturais 

voltados à afrobrasilidade foram estimulados por leis, como o Decreto nº 43.444/04, que institui 

a Semana da Consciência Negra no Estado, a Lei nº 12.288/10 (Estatuto da Igualdade Racial), a 

Lei nº 10.639/03, que incluiu, no currículo oficial, a "História e Cultura Afro-Brasileira”, a Lei nº 

12.288/10, que institui diretrizes para a construção do Museu da História e da Cultura do Povo 

Negro, entre outros. Importantes instituições, como o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

                                                 
1 Para Souza (2019), a abordagem de Freyre era culturalista, e o culturalismo não acaba com o racismo, mas dá outra 

face a ele. A partir de Gilberto Freyre temos que o racismo culturalista, ou culturalismo racista, não tem mais como 

base a discriminação pela cor da pele, mas leva em consideração a cultura, pois mesmo com o reconhecimento da 

existência de diversas culturas, isso não significa que exista o respeito entre elas. "O culturalismo, cientificamente falso 

como é, cumpre, assim, exatamente as mesmas funções do racismo científico da cor da pele. Presta-se a garantir uma 

sensação de superioridade e distinção para povos e países em situação de domínio, e desse modo, legitimar e tornar 

merecida a própria dominação.” (SOUZA, 2019, pág. 16). 
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Nacional, como atesta Albernaz (2021), têm feito esforços no sentido de incrementar a 

representação das culturas negras e indígenas no elenco do patrimônio cultural do Brasil e da 

Humanidade, apesar de ainda haver um longo percurso para que a igualdade de consideração do 

valor cultural dos bens entre os diversos grupos formadores da cultura do Brasil seja alcançada, 

em termos de políticas públicas, destino de recursos e mecanismos de proteção oficial.  

O poder público, assim, tem esse dever de tornar visível a história e os feitos da 

população africana, criando políticas e informando sobre sua cultura, a fim de torná-la acessível 

e valorizada. Albernaz e Azevedo (2011), na linha do pluralismo jurídico, demostram o quanto 

as políticas públicas e instituições estatais precisam estar atentas às diversas sociabilidades e 

justicialidades que vicejam, há séculos, no Brasil, como forma de superar esse colonialismo e 

monoculturalismo da justiça. Também na linha das resistências a essa colonização cultural, 

Bernardino-Costa e Grosfoguel (2016, p. 15) denunciam que “os conflitos de poder e os regimes 

de poder-saber são questionados, hoje, em expressivos movimentos intelectuais e sociais, 

denominados como pós coloniais, decoloniais, estudos subalternos e de fronteira, que surgem 

como uma possibilidade de oposição à essa hegemonia do pensamento eurocentrista sob o qual 

essa classificação racial e estereotipada de cultura e de poder se erguia. 

Mas, afinal, que tipo de visibilização da cultura afro-brasileira fazer? Chauí (2018) 

atenta que há a posição pública de reconhecimento das culturas e há a posição de sua 

mercadorização: o reconhecimento a enseja com expressão de uma condição de "cidadania 

cultural”, essa que inclui o direito de acesso às obras culturais  produzidas,  particularmente  o  

direito  de  fruí-las,  o  direito  de  criar  as obras,  isto  é,  produzi-las,  e  o  direito  de  participar  

das  decisões  sobre  políticas culturais (CHAUI, 2008, p. 61, tradução livre). A mercadorização, 

por sua vez, explora a cultura como um exótico a ser consumido, e faz com que “los grupos 

sociales dominados sólo 'participan”de la cultura dominante en tanto que “clientela”, más no 

como autores o “elaboradores” de esa cultura” (QUIJANO, 2014, p. 675). Essa visibilização 

mercadorizada  mantém a colonialidade, pois "reprime os modos de produção do conhecimento, 

os saberes, o mundo simbólico, as imagens do colonizado” (OLIVEIRA e CANDAU, 2010, p. 

19). 

Os fatos da massificação da cultura e da indústria cultural, conforme Chauí (2008), são 

reminiscências e expressões atuais dessa mercadorização e, assim, violência simbólica à 

diversidade cultural brasileira. A massificação da cultura é uma negação da cultura, denuncia a 

autora (2008), pois implica desvalorizar as outras culturas que não se assemelham às europeias, 
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ou, quando muito, torna-as um espetáculo exótico ou anedótico para fins de serem fruidas pelas 

classes culturais dominantes. A situação se agrava em um cenário neoliberal, onde a cultura é 

transformada em mercadoria ajustada aos gostos do cliente e violada em seu sentido de produção 

de subjetividades e identidades. Além dessa seletividade, no Brasil, a cultura é um dos setores 

que menos recebe recursos orçamentários do governo 2 , o que dificulta a promoção dessa 

cidadania cultural por meio do provimento de condições satisfatórias para que os indivíduos 

exerçam seus direitos culturais. 

Os direitos culturais estão relacionados ao respeito pela identidade cultural das pessoas, 

assegurando a livre criação, fruição, difusão, e participação nas decisões de políticas culturais, 

tendo como base o fato de que somos todos agentes culturais (CARVALHO et al, 2018). No 

Brasil, a exclusão da parcela afrodescendente do acesso às condições de fruição dos direitos 

culturais é histórica e persistente, mas a resistência em manter sua cultura também é marcante. A 

demanda por políticas que viabilizem e reconheçam a história e os movimentos artístico culturais 

da população negra no Rio Grande do Sul ocorreu, com mais veemência, a partir de 1970, através 

das reivindicações do Movimento Negro Brasileiro (MNB) (SANTOS, 2016), mas persistem, 

com força, até hoje. Como essas reivindicações estão ecoando, hoje, para os fins de valorização 

e reconhecimento da cultura afro-brasileira, nas políticas estatuais gauchas? 

3. Ações e políticas públicas de valorização da cultura afro-brasileira no Rio Grande do Sul 

O Estado do Rio Grande do Sul possui uma população estimada de 11,42 milhões de 

cidadãos (IBGE, 2020), distribuída em 497 municípios, e, de acordo com a Constituição 

Estadual3, esses entes federativos tem por dever fomentar direitos culturais que expressem a real 

diversidade de povos que formam o nosso Estado. Mas quais foram essas ações do Estado, para 

cumprir esse dever, nos anos de 2018-2020, no que se refere aos afro-gaúchos? Para encontrar 

resposta a essa questão, foi realizada, a partir de buscadores como o Google e nos sites do Governo 

do Estado do Rio Grande do Sul, das prefeituras municipais e em portais virtuais de 

notícias/informativos, as leis, políticas, instituições, eventos públicos que versavam sobre o tema 

                                                 
2 PIFFERO, Luiza. Cultura representa apenas 0,2% dos gastos públicos no Brasil. Gaúcha ZH, 2019. 

Disponível em: <https://gauchazh.clicrbs.com.br/cultura-e-lazer/noticia/2019/12/cultura-representa-

apenas-02-dos-gastos-publicos-no-brasil-

ck3rtr03l02p101rzdfvrc3oy.html#:~:text=Cultura%20representa%20apenas%200%2C2%25%20dos%20

gastos%20p%C3%BAblicos%20no%20Brasil>. Acesso em: 30 de jun. de 2021. 
3 RIO GRANDE DO SUL. [Constituição (1989)]. Constituição do Estado do Rio Grande do Sul. 4ª. ed. 

atual. Porto Alegre: Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, 1995, seção II, da Cultura, 

art. 220 a art. 231. 
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"Cultura Afro-brasileira”, "Cultura Negra", “Tradições Quilombolas", propostos e/ou apoiados 

pelo poder estatal, entre os anos 2018 a 2020. Foram registrados cerca de 40 eventos/políticas 

culturais no Estado utilizando essas palavras chaves (Lista em Apêndice a esse artigo), sem 

considerar eventos específicos em Municípios que não constam em páginas das redes mundial de 

computadores.  

Desse levantamento, percebe-se, em termos de eventos, que um grande número deles se 

concentra no mês ou na semana do Dia da Consciência Negra, dia 20 de novembro, quando 

diversos municípios preparam festividades para lembrar a causa. E, também que a capital, Porto 

Alegre, é um dos municípios que mais possui eventos e locais preservados como patrimônio 

imaterial da presença afro no estado. Mesmo assim, essas expressões públicas ainda são poucas, 

pois há apenas três museus dedicados a cultura afro-gaúcha, e esses foram frutos de reivindicações 

e da colaboração de entidades e membros do movimento negro. 

Há um número expressivo de exposições fotográficas, se comparado aos outros formatos 

de evento, como forma de tornar literalmente visível a arte de artistas negros como a “Exposição 

Orgulho Negro”, que ocorreu no Foro Trabalhista de Pelotas, realizada pelo Comitê de Equidade 

de Gênero, Raça e Diversidade e da Comissão de Cultura, junto com o Coletivo de Servidores 

Negros do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (RS). A “Exposição: Presença Negra no 

RS: História, Literatura, Saberes e Fazeres” e  a “Exposição: Memórias e Histórias Negras do 

RS” teve por fim fortalecer o caráter identitário, ao tornar acessível, para o público, os registros 

documentais, tanto da Biblioteca Pública do Estado, que é local de realização do primeiro evento, 

como do Museu Antropológico do RGS (MARS), responsável pela segunda exposição, sobre a 

história e cultura do povo negro em território gaúcho.  

Outras formas de tornar visível a cultura afro é a partir de consertos musicais como no 

“Festival Porongos em Porto Alegre”, que, antes, dedicava-se apenas à música, mas que, 

atualmente, conta com outras linguagens artísticas, tal como ocorreu nas apresentações de dança 

do “3º Seminário de Danças Negras do Rio Grande do Sul na UFPel”, unindo apresentações 

artísticas de diversos ritmos e debates com o objetivo de descolonizar o campo das artes cênicas. 

As mostras proporcionam que o público tenha contato com diversos aspectos da cultura afro, 

desde a música até a culinária, tudo em um único evento, e como modelos temos a "I Mostra de 

Cultura Popular Afro-Gaúcha”, em Pelotas, executado a partir do Edital Pró-cultura FAC 

Regional e com financiamento da Secretaria de Estado da Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, e a 

"Programação cultural especial em alusão ao Dia da Consciência Negra de 2020 em Porto 
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Alegre", eventos esses que permitiram manifestações, expressões e opiniões que, até então, não 

eram aprofundadas por grande parte da população, mas que são importantíssimas para quebrar a 

lógica dos esteriótipos discriminatórios. 

Percebeu-se, na visita das páginas oficiais dos Municípios gaúchos, que muitos deles 

deixam celebrações e reflexões para o mês de novembro, quando se reunem diversos modos de 

se exaltar a importância do dia 20. Um exemplo de evento é a “Praça Negra”, na cidade de Rio 

Grande, quando a Praça Xavier Ferreira, no centro da cidade, serve de espaço para todas as formas 

de manifestações culturais afro brasileiras de diversos grupos, de forma mais concentrada, 

proporcionando oficinas, cursos, apresentação e debates. Outros municípios, como Porto Alegre,  

trazem essas ações objetivando um misto de entretenimento com reflexão critica em diferentes 

locais da cidade, em vez de focar as atividades em determinado local. As questões quilombolas 

também não devem ser esquecidas, mostrando-se em eventos como o “Rio Grande tem 

Quilombo” que, mesmo realizado por meio da Secretaria de Município da Saúde e do Programa 

Municipal de Atenção Integral a Saúde da População Negra, tem como objetivo dialogar e trazer 

uma reflexão sobre a questão histórica e cultural do negro no município de Rio Grande, focando 

na participação da própria comunidade quilombola, mas sendo aberto também a outros públicos. 

Não há dúvidas que o apoio do poder estatal é um grande alicerce para que todas essas 

ações sejam possíveis.Todos esses eventos ocorreram ou ocorrem periodicamente com o apoio 

do poder público a partir de leis estaduais como o Decreto nº 43.444/04, que institui a Semana da 

Consciência Negra no Estado e a Lei nº 10.986/10 que Institui diretrizes para a construção do 

Museu da História e da Cultura do Povo Negro e dá outras providências no âmbito municipal. 

Mas, entre os elementos mapeados destacaremos os museus, como instituições de 

proteção dos bens materiais, mas em suas expressões simbólicas, que são permanentes, como o 

recorte do presente trabalho. Há poucos museus no Estado protagonizando, prioritariamente, a 

temática negra, pois a maioria dos museus traz o tema de maneira não permanente, em algumas 

das suas exposições e acervos, e são esses que serão discutidos aqui. 

a) Museu Afro-Brasil Sul 

Com a expressão “Museu Afro-Brasil-Sul”, o Google encontrou aproximadamente 

1.170 resultados. O site oficial desse museu, que é virtual, fica no acervo virtual da Universidade 

Federal de Pelotas (UFPel). Além de site, o museu também possui conta no Instagram, Facebook, 

canal no Youtube, entre outros, mostrando-se bastante presente nas redes sociais como principal 
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meio de contato com o público, e ainda abrindo palestras e bate-papos sobre diversos assuntos da 

cultura africana, com a participação de pessoas pertencentes a movimentos negros. Ele foi 

formalizado no ano de 2020, por cerca de 40 profissionais integrantes da UFPel e de outras 

instituições. envolvendo profissionais de diversos cursos universitários, com o objetivo de tornar 

visível muitos aspectos da cultura negra, destacando a identidade afro presente no Sul do país. Na 

página inicial do site do Museu temos que ele: 

tem por missão identificar, preservar, divulgar amplamente e tornar acessível 

em meio digital: o patrimônio cultural material e imaterial pertencentes à 

região sul do Brasil, presentes nas expressões e manifestações culturais afro-

brasileiras especificamente, dos Estados do Rio Grande do Sul, Santa 

Catarina e Paraná. (MABSul, s.d) 

Por ser um projeto novo, ele está aberto a contribuição da população com informações, 

fotos e objetos para enriquecer o acervo, incluíndo elementos passados de geração para geração, 

mostrando-se bastante aberto à participação da comunidade. Como é um projeto elaborado e 

realizado em meio à pandemia, seu acervo e acesso, ainda, é apenas virtual, tornando a condição 

de acesso possível para todos aqueles que estão conectados a internet. 

b) Museu Treze de Maio 

Pesquisando pela expressão "Museu Treze de Maio”, o Google obteve aproximadamente 

22.900 resultados. Levando em consideração o ano em que foi fundado o Museu (2001), em Santa 

Maria, bem como o legado histórico que ele traz consigo, o museu tem uma longa trajetória, pois 

tudo começou com chamado “Treze - Clube Social Negro", que se tornou a “Sociedade Cultural 

Ferroviária 13 de Maio” e, posteriormente, o “Museu Treze de Maio”. Desde sempre, o objetivo 

era resguardar a memória da antiga sociedade, preservando a cultura afro no geral e no local 

(WEBER, 2014). Ele é também conhecido pelo nome “Museu Comunitário Treze de Maio”, onde 

o principal patrimônio é a comunidade que se mantém bastante ativa e presente, em oficinas de 

capoeira, samba e danças afro, em cursos e debates, tendo se tornado um ponto de encontro para 

o Movimento Negro de Santa Maria e reforçado a questão identitária da população santa-mariense 

(TV OVO, 2014). 

O museu foi interditado em 2014 por más condições da estrutra e por falta de verba para 

tal e após isso, por conta das ações de reforma, quando foi considerado patrimônio do Estado pelo 

IPHAE (Instituto do Patrimônio Histórico do Rio Grande do Sul), o que fez a população não ter 

acesso ao acervo e a alguns serviços antes disponíveis voltando suas atividades no ano de 2021 

https://soundcloud.com/museu-afro-brasil-sul/missao
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de forma virtual, por exemplo, foi proporcionado um tour virtual pelo museu como uma maneira 

a torná-lo mais acessível, principalmente em contexto de pandemia. Ele  foi tombado, também, 

pela Prefeitura Municipal por sua importância cultural para a cidade e o Estado o reconheceu 

como bem que integra o Patrimônio Histórico e Cultural do Estado do Rio Grande do Sul 

(SANTA MARIA, 2021). 

c) Museu de Percurso do Negro 

O Museu de Percurso do Negro, em Porto Alegre, foi criado em 2011, a partir de 

reivindicações da comunidade negra da cidade pela busca de representação e valorização de sua 

identidade e cultura. Fruto de parcerias entre entidades do movimento negro, poder público, 

terceiro setor e setor privado, o museu é de percurso, e revela que a capital do Rio Grande do Sul 

possui diversos locais que foram testemunho da presença negra em solo gaúcho, sendo que o 

centro histórico concentra muitos deles. Logo, a ideia do museu é ser um percurso pelo centro da 

cidade, onde o público passe por monumentos, construções e espaços que emanam a história da 

permanência da identidade negra. O trajeto começa no Largo da Forca (Praça Brigadeiros 

Sampaio), onde está o monumento “O Tambor”, segue pela Igreja das Dores, Praça da Alfândega, 

Esquina do Zaire até o Mercado Público, manifestando tanto o patrimônio material como  

imaterial, em marcas históricas e em esculturas feitas especialmente para destacar a interpretação 

desses locais. 

A realização do projeto só foi possível com a participação de historiadores, artistas 

plásticos e de diversas entidades do Movimento Negro, reunidos pelo Centro de Referência Afro-

brasileiro (CRAB)4, o que tornou o projeto apto a ser aprovado, no ano de 2003, junto ao Núcleo 

de Políticas Públicas para o Povo Negro, da Prefeitura de Porto Alegre5. A presença e a influência 

dos movimentos sociais para a consumação do objeto, no caso do Museu de Percurso do Negro, 

é, assim, expressiva, reforçando a sua característica de expressão de cidadania cultural.  

As seguintes entidades foram reunidas em torno do projeto por meio do CRAB: 

Associação Cultural Quilombo do Areal, Instituto de Assessoria as Comunidades Remanescentes 

de Quilombos (IACOREQ), Associação dos Amigos do Bairro Cidade Baixa e Arredores 

                                                 
4 O Centro de Referência Afro-brasileiro (CRAB) visa à promoção de atividades culturais, esportivas, 

educacionais, de lazer e de geração de renda para os povos de matriz africana. 
5 Conforme o site da Prefeitura de Porto Alegre, a Secretaria Adjunta do Povo Negro foi criada em janeiro 

de 2013 e está veiculada à Secretaria dos Direitos Humanos. Originária do Gabinete de Políticas Públicas 

para o Povo Negro (GNP, criado em dezembro de 2009), tem como premissas o assessoramento, a 

articulação e a formulação de políticas públicas visando o combate ao racismo institucional.  
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(MOCAMBO) e Congregação em Defesa das Religiões Afro-brasileiras (CEDRAB/RS) (TVE, 

2015). Em consulta ao seus sites ou em informações de seus líderes e gestores em suas redes 

sociais, obteve-se que suas interpretações sobre o Museu e seu funcionamento vem de 

reivindicações feitas no passado, tanto o Museu de Percurso do Negro como os outros dois museus 

acima mencionados. Flávio Teixeira, coordenador do projeto e secretário executivo do Grupo de 

Trabalho Angola Janga6, diz que um dos objetivos do museu foi fazer um resgate histórico do 

que, muitas vezes, livros e outras fontes de informação trazem de maneira distorcida (JORNAL 

DO MERCADO, 2010). É necessário partir do propósito de que se o próprio negro está disposto 

a contar sua história, é preciso promover condições para que ele  faça e divulgue essa expressão. 

Conforme site da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, a primeira etapa do projeto foi 

realizada por diversas entidades, sob a coordenação gestora do Grupo de Trabalho Angola Janga, 

que sempre se fez presente em diversos eventos, tanto municipais e estaduais, focados na semana 

da Consciência Negra. A ideia inicial do projeto surgiu em 1997, através de proposta em 

deliberação em Orçamento Participativo, onde a questão do patrimônio histórico-cultural negro 

foi muito debatida. O projeto tomou corpo por meio de recursos advindos do Programa 

Monumenta, do Ministério da Cultura (JORNAL DO MERCADO, 2017). Nesse Programa, a 

primeira parte foi financiada pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, atuando em 

cooperação técnica com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) e com 

a UNESCO 7 . As próximas etapas tiveram a forte atuação da Congregação em Defesa das 

Religiões Afro-brasileiras (CEDRAB-RS) e contou com recursos da Prefeitura de Porto Alegre 

(TERRA, 2021). 

O Museu de Percurso do Negro é um museu a céu aberto, ou seja, todos tem facilidade 

para acessá-lo, incluindo um conjunto de espaços públicos localizados todos no mesmo bairro, 

em que os usuários o acessam à pé. Além disso, ele possui um blog e um espaço reservado no site 

da prefeitura de Porto Alegre, mas não possui redes sociais como Facebook e Instagram. O fato 

de ser um museu a céu aberto pode dificultar a interação com o público pela internet. Sobre ele,  

ntelectuais negros como Arílson Gomes, que é historiador, declara que, até então, não se tinha 

uma referência sobre as populações negras em Porto Alegre como sujeitos ativos na história da 

cidade, havendo, apenas, relatos de memórias, pesquisas, mas não chegando a manifestar o lado 

                                                 
6  O Grupo Angola Janga é uma organização não governamental que atua na área da educação 

desenvolvendo cursos principalmente para integrantes do Movimento Negro com o objetivo de 

conscientizar sobre a necessidade da igualdade racial. 
7  Museu de Percurso do Negro em Porto Alegre. Disponível em: 

<http://museudepercursodonegroemportoalegre.blogspot.com/> Acesso em: 24 abr. 2021. 

http://museudepercursodonegroemportoalegre.blogspot.com/
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patrimonial, a expressividade de um lugar que as pessoas negras deixaram na cidade. Há, também, 

a arte, expressa em esculturas, que se ajunta à expressão do lugar, para compor a linguagem do 

museu e de seu acervo. Conforme Ivan Braz, do coletivo negro Angola Janga, obras como o Painel 

Afro-brasileiro, que fica no Chalé da Praça XV, demonstram a necessidade da materialização para 

marcar a presença dos negros nos locais públicos, consagrando esses espaços como um território 

carregado dos sentidos e das nuanças promovidas pelas pessoas negras de Porto Alegre (TVE RS, 

2015) 

4. A visão dos movimentos negros sobre os museus 

O Museu Treze de Maio se destaca pela expressiva participação da comunidade negra de 

Santa Maria, desde sua elaboração à realização atual do projeto. Conforme reportagem da 

CentralSul, Andressa Messias participou desse momento, como membro do Movimento Negro, 

e atualmente é coordenadora da companhia de dança afro Euwa Dandaras, que é uma das oficinas 

presentes no Museu voltada para crianças e jovens carentes. Ela destaca8 a importância das 

oficinas presentes no museu, citando que sua oficina tem o papel de resgatar a autoestima de 

meninas negras, ao mesmo tempo em que se ensina sobre a cultura africana. Uma de suas alunas 

diz9 que o museu é importante para o desenvolvimento dos jovens, para que eles se valorizem e 

para que possam ter uma nova visão de futuro. Sandro Rogério Militão é mestre de capoeira e 

realiza sua oficina também dentro do museu. Ele afirma10 que o museu é espaço de debate e 

restauração da cultura afro no país. Nota-se que o museu é valorizado, por parte dos próprios 

atores negros, como instrumento de mudança na vida da comunidade negra, tornando capaz o 

fortalecimento identitário, desde a infância até a vida adulta, resgatando e mantendo as raízes da 

cultura e da identidade na comunidade. 

 Quando o museu ficou de portas fechadas por causa de problemas de infraestrutra, 

Gustavo Rocha, ativista social e membro do Movimento Negro Unificado, ressaltou que o Museu 

Comunitário Treze de Maio, por pertencer a toda a Comunidade, precisava ser reaberto, por 

respeito à história do povo negro de Santa Maria (GONÇALVES, 2020). Ele destaca, assim, o 

quão impactante o museu é na vida das pessoas que o frequentam, e que ele junta as forças do 

Movimento Negro Santamariense, manifestando espaço de empoderamento e de resistência local. 

                                                 
8 SALDANHA, Paola. Museu Treze de Maio promove inclusão e resgate étnico. Central Sul Agência de 

Notícias, 2016. Disponível em: <http://centralsul.org/2016/museu-treze-de-maio-foca-na-inclusao-e-

resgate-etnico/>. Acesso em 3 de abr. de 2021. 
9 et seq. 
10 et seq. 

http://centralsul.org/2016/museu-treze-de-maio-foca-na-inclusao-e-resgate-etnico/
http://centralsul.org/2016/museu-treze-de-maio-foca-na-inclusao-e-resgate-etnico/
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 O Museu de Percurso do Negro, na capital do Estado, une marcas naturais do passado  e 

obras artísticas feitas, exatamente, para expressar o que determinado local representa para a 

cultura afrogaúcha. Elza Vieira da Rosa (ROSA, 2019), Mestra em Sociologia pela UFRGS, 

ativista e militante do Movimento Negro/RS, comenta que projetos como o Museu de Percurso 

do Negro contribuem para a continuidade da história de um povo e que as obras expostas de modo 

público fortalecem o reconhecimento da cultura afro-brasileira e, consequentemente, o 

sentimento de pertencimento à comunidade. Nilo Alberto Feijó, Presidente da Associação Satélite 

Prontidão11 e participante do Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra 

no Rio Grande do Sul, cita a importância do monumento do tambor, feito tão somente para o 

Museu de Percurso do Negro,  por exaltar a história, a cultura, a religião, a dança e a música afro-

brasileira (SOARES, 2017). Flávio Teixeira, ratifica a importância do monumento, e cita12 que o 

Rio Grande do Sul veio a ser o único Estado que teve esse tipo de projeto aprovado pelo Programa 

Monumenta, em 2009, demonstrando a atipicidade de modelo dessa proposta. Diz ele13 que 

através da arte, é possível que a cultura negra tenha espaço para se expressar na capital do Estado, 

sendo essa uma das marcas do museu. 

 A religião também é valorizada pelo museu. Mãe Norinha de Oxalá14, Fundadora e 

Presidente da Congregação em Defesa das Religiões Afro-Brasileiras – RS, conta que o Mercado 

Público de Porto Alegre, que está presente no percurso, é de extrema importância para a história 

do negro, pois em seu interior há a preservação e o culto ao Orixá Bará Agelu Olodiá, um orixá 

que é muito reverenciado por toda comunidade negra do Estado. 

 Já, sobre o Museu Afro-Brasil-Sul, Matheus Cruz, museólogo da UFPel e participante, 

junto de outros intelectuais da 19ª Semana Nacional dos Museus, destaca a importância de 

compreender um museu virtual, pois precisamos separar a ideia de museu prédio, local para a 

ideia de museu como o fenômeno da relação que se estabelece com o patrimônio e a memória, já 

que os museus são construtores de narrativas, e, no caso do Museu Afro-Brasil-Sul, a luta 

                                                 
11 Associação que visa atuar cmo clube social negro na comunidade, promovendo a transformação social, 

por meio de processos educativos, recreativos esportivos, assistenciais, jurídicos e culturais para formação 

cidadã para a comunidade negra. 
12 Museu de Percurso do Negro: tambor ecoando a história negra. Jornal do Mercado, 2010. Disponível 

em: <https://jornaldomercado.com.br/museu-de-percurso-do-negro-tambor-ecoando-a-historia-negra/>. 

Acesso em: 12 abr.de 2021. 
13 et seq. 
14  As Obras Públicas do Percurso do Negro. Museu de Percurso do Negro. Disponível em: 

<http://museudepercursodonegroemportoalegre.blogspot.com/2010/04/as-obras-publicas-do-percurso-do-

negro.html>. Acesso em: 12 abr. de 2021. 

https://jornaldomercado.com.br/museu-de-percurso-do-negro-tambor-ecoando-a-historia-negra/
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antirracista é um eixo dessa narrativa.15 Jocelem Marisa Soares Fernandes, da coordenação do 

museu, cita a limitação, invisibilidade e a simbologia ligada a comunidade negra, nos museus do 

Rio Grande do Sul, pois, na maioria deles, a representação negra que está presente está associada 

a escravidão e aos seus acessórios de tortura. Por isso, o Museu Afro-Brasil-Sul queria se 

distanciar disso, valorizando a cultura negra livre, em suas diversas abordagens.16 A Professora 

Rosemar Lemos também fala de como é importante que os museus com temática afro mostrem 

outra perspectiva da história, além da que marca a violência da escravidão, sob a perspectiva do 

explorador ou pela piedade cristã, pois os negros contribuíram imensamente para a construção 

desse país e os traços da cultura negra estão por toda parte.17 

5. Considerações finais 

A partir do referencial teórico exposto se tem que a existência de políticas públicas 

culturais para minorias sociais é um direito que deve ser assegurado e uma alavanca para 

possibilitar de autoafirmação e a valorização social de culturas históricamente invisibilizadas. A 

questão da participação e acesso a instrumentos que proporcionam liberdade de expressão se 

conecta com a necessidade de ações de apoio promovidas pelo poder público que juntos tornam 

possível a continuidade da luta contra o racismo estrutural. Assim, os museus estudados, como 

entidades permanentes que contribuem para a visibilidade e valorização de histórias e costumes 

dos afro-brasileiros e africanos, são ferramentas que contribuem para a transformação dessa 

lógica estrutural do racismo, em sua expressão cultural, no EStado e nos seus municípios. 

No Estado do Rio Grande do Sul, a manifestação cultural de povos subalternizados tem 

se tornado mais expressiva com o passar dos anos. A concepção da multiculturalidade presente 

no estado se torna mais aceita à medida que os grupos minoritários reivindicam seus direitos e a 

sociedade e o Estado passam a considerar instituições para essa expressão, como é o caso dos três 

museus analisados. 

 Há vários museus presentes na região, mas há poucos protagonizando a temática negra, 

pois a maioria traz o tema, apenas, em exposições eventuais. O “Museu Afro-Brasil-Sul” é o mais 

                                                 
15 Mabsul. 19ª Semana Nacional dos Museus: Museu Virtual: Rompendo Limites, Alcançando Horizontes, 

2021. 1 vídeo (1h e 34 min). Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=uiM32m6Jy6w>. 

Acesso em: 2 jun. de 2021. 
16 et seq. 
17 MabSul. Webinar - Resgatando e Registrando Memórias e Patrimônios Negros No Sul Do Brasil, 2021. 

1 vídeo (1h e 45 min). Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=q66CFyMTcCo>. Acesso em: 

3 jun. de 2021. 
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novo deles (2020). É significativa a sua construção participativa, pois envolveu uma quantidade 

de pessoas que atuaram em prol do projeto, muitos vinculados a movimentos negros. O "Museu 

Treze de Maio” (2001), legado do “Treze - Clube Social Negro”, desde a sua origem, foi 

protagonizado pela comunidade negra, deferido e apoiado pelo Estado. Conhecido como “Museu 

Comunitário Treze de Maio”, ele também é muito apropriado por essas comunidades, que muito 

o utilizam em expressões de valorização de sua cultura afro em oficinas de capoeira, samba, 

danças afro, cursos e debates, e que o tem como ponto de encontro para o Movimento Negro em 

Santa Maria. O Movimento Negro Santamariense e o Movimento Negro Unificado destacam 

positivamente o Museu Treze de Maio por sua capacidade de articular a comunidade negra do 

município. 

 O Museu de Percurso do Negro, em Porto Alegre (2011), surgiu de reivindicações da 

comunidade negra portoalegrense. A realização do projeto, vinculado ao Núcleo de Políticas 

Públicas para o Povo Negro da Prefeitura de Porto Alegre, envolveu equipe interdisciplinar, 

artistas, a Associação Cultural Quilombo do Areal, o Instituto de Assessoria as Comunidades 

Remanescentes de Quilombos – IACOREQ, a Associação dos Amigos do Bairro Cidade Baixa e 

Arredores – MOCAMBO, a Congregação em Defesa das Religiões Afro-brasileiras – CEDRAB 

RS. Militantes do Movimento Negro/RS, ONG GT Angola Janga e da Associação Satélite 

Prontidão relatam, em suas postagens, que o museu contribui para o reconhecimento afro-

brasileiro e das religiões de matriz africana. 

Essas ações culturais, quanto mais envolventes e mais abertas ao protagonismo desses 

grupos nela representados, mais levam a sociedade refletir sobre o racismo estrutural que retirou 

a contribuição e o pertencimento negro das expressões culturais oficiais, e as ações mapeadas 

parecem ir no sentido positivo de contribuir para romper esse racismo estrutural em sua dimensão 

cultural, na perspectiva de fala dos movimentos negros gaúchos. 
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