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RESUMO

Esta tese tem como tema o reconhecimento social da diferença no Brasil no que
concerne à população negra. A problematização desta questão se dá a partir da análise
de políticas públicas de regularização fundiária de territórios quilombolas e de
patrimonialização de bens culturais relacionados a este segmento social, com o intuito
de compreender como se dá o reconhecimento da diferença negra nesses processos
sociais e refletir sobre a participação dos antropólogos nessas situações. Deste modo,
procuramos explorar as nuances desse fenômeno, os impactos que ele produz sobre os
grupos que são objetos dele e as reações que ele provoca na esfera pública. O
universo de pesquisa deste trabalho é composto pelos processos de reconhecimento
territorial da comunidade remanescente de quilombo Família Silva, em Porto Alegre, e
de reconhecimento cultural do Cerro de Porongos, em Pinheiro Machado, ambos
municípios do estado do Rio Grande do Sul. A análise comparativa desses processos
nos leva a acreditar que a cultura continua sendo o lugar por excelência reservado ao
tema da população negra em nosso país; isto é o espaço da diferença.
Palavras chaves: Reconhecimento social. Diferença. População negra. Políticas
públicas.

ABSTRACT

This work has as its subject the social acknowledgment of the difference in Brazil related
to afro-descendent population. The problematization of such question is made from the
analysis of the public policies of land regularization of quilombolas territories and the
patrimonialization of cultural goods related to this social segment, aiming to understand
how works the acknowledgment of afro-descendents difference in these social
processes and to think about the participation of anthropologists in these situations. This
way, we aim to explore the subtleties of this phenomenon, its impacts over the groups
that are its objects and the reactions it causes on the public realm. The research
universe in this work is composed by the territorial acknowledgment processes in the
lasting community at quilombo Família Silva, in Porto Alegre, and the cultural
acknowledgment of Cerro dos Porongos, in Pinheiro Machado, both counties at Rio
Grande do Sul State. The comparative analysis of the processes leads us to believe that
the culture is still the place par excellence reserved to the subject of afro-descendent
population in our country, what means to say, the espace of difference.
Keywords: Social acknowledgment. Difference. Afro-descendent population.
policies.

Public

RÉSUMÉ

Cette thèse a pour thème la reconnaissance sociale de la différence au Brésil
concernant la population noire. La problématisation de cette question est faite à partir de
l’analyse des politiques publiques de régularisation foncière des territoires marrons et de
la patrimonialisation de biens culturels relatifs à ce segment social, avec l’intention de
comprendre la manière dont on fait la reconaissance de la différence noire à l’intérieur
de ces processus sociaux ainsi que de réfléchir à la participation des anthropologues
dans ces situations. De cette façon, nous cherchons à explorer les nuances de ce
phénomène, les impacts qu’il produit sur les groupes qui sont ses objets et les réactions
qu’il provoque dans la sphère publique. L’univers de recherche de ce travail est
composé par les processus de reconnaissance territoriale de la communauté
rémanente de marrons Famille Silva, à Porto Alegre, et de reconaissance culturelle du
Cerro de Porongos, à Pinheiro Machado, deux villes de l’état du Rio Grande do Sul.
L’analyse comparative de ces processus nous mène à croire que la culture est toujours
le lieu par excellence réservé au thème de la population noire dans notre pays ; ceci est
l’espace de la différence.
Mots-clés: Reconnaisance sociale. Différence. Population noire. Politiques publiques.
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