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RESUMO 

 

Esta dissertação tem por objetivo analisar e refletir sobre os entrecruzamentos 

entre arte e política nas criações de artistas e coletivos negros, no teatro e na 

performance. Para essa análise, levanto alguns saberes emancipatórios 

constantes nas criações em arte preta contemporânea brasileira - tais como a 

encruzilhada, a quilombagem e a centralidade do corpo negro na performance 

preta - e debruço-me sobre conceitos dos campos artístico e sociológico. Lanço 

um olhar para a cena preta contemporânea no Brasil, observando tanto 

aspectos formais quanto organizacionais que compõem uma perspectiva 

afrocentrada de fazer e pensar a arte, buscando pontos que possam também 

dialogar com minhas criações artísticas. Também reflito sobre meu processo 

criativo, indicando alguns procedimentos e sua relação com os espaços e  

espectadores, para observar suas implicações políticas na minha experiência 

como pessoa preta e na transformação dos espaços que participo.  

 

Palavras-chave: Teatro negro contemporâneo. Performance. Relações 

Raciais. 
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ABSTRACT 

 

This thesis aims to analyze and reflect on the interrelations between art and 

politics in the creations of black artists and collectives, theater and performance. 

For this analysis, I raise up some emancipatory knowledge that is constant in 

contemporary Brazilian black art creations - such as crossroads, quilombagem 

and the centrality of the black body in black performance - and I focus on 

concepts from the artistic and sociological fields. I take a look at the 

contemporary black scene in Brazil, observing both formal and organizational 

aspects that make up an afrocentrated perspective of making and thinking art, 

looking for points that can also dialogue with my artistic creations. I also reflect 

on my creative process, indicating some procedures and their relationship with 

spaces and spectators, to observe their political implications in my experience 

as a black person and in the transformation of the spaces I participate in. 

 

Keywords: Contemporary black theater. Performance. Racial Relations 
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Introdução 

 

Esta dissertação tem por objetivo analisar e refletir sobre a articulação 

entre arte e política nas criações de artistas e coletivos negros das artes da 

presença. Apresento uma contribuição aos estudos em teatro e performance 

lançando olhar para a cena contemporânea e relacionando-a aos acúmulos da 

trajetória da arte negra e do Movimento Negro brasileiro. 

Para essa análise, levantarei alguns elementos constantes nas criações 

em arte preta contemporânea brasileira, debruçando-me sobre conceitos dos 

campos artístico e sociológico e priorizando autoras e autores latino-

americanos afrodescendentes, que me auxiliam neste exercício de reflexão dos 

entrecruzamentos entre arte e política. Nesta pesquisa, privilegia-se olhares 

outros em relação ao habitual discurso hegemônico centrado num ponto de 

vista masculino e europeu. Isso como exercício teórico e político de 

deslocamento de centro epistemológico para uma realidade coerente às 

experiências artístico-políticas que analisarei. 

As escolhas temáticas e metodológicas aqui empregadas estão 

extremamente vinculadas à minha breve trajetória de negro bicha criado na 

periferia em meio às lutas sociorraciais. Meu nome, Winny Silva da Rocha, é 

uma homenagem do meu pai, Isaias Santana da Rocha, à Winnie Mandela1. 

Ele, junto à minha mãe Maria da Penha Silva, militantes históricos do 

movimento negro no Espírito Santo, seguiram o costume que se desenvolvia 

naquele momento, como forma de valorizar a memória deste segmento racial, 

conforme registrado por Osvaldo Martins de Oliveira (2016, p. 241): 

 

Além de dar início a um processo de reconstrução da memória 
negra por meio da nomeação dos lugares de encontro, esses 
militantes também retomaram um movimento de recuperação e 
recriação de nomes próprios para seus filhos, atribuindo aos recém-
nascidos nomes de lideranças negras do passado e do presente. Foi 
nesse movimento de renomeação que desde então, passou a ser uma 
prática compartilhada entre as lideranças das organizações negra, 
desde o MNU, a atribuição de nomes de personalidades políticas 
negras aos seus filhos. 

 

                                                 
1
 Mulher negra sul-africana, foi uma das principais figuras negras na luta contra o  Apartheid na 

África do Sul.  
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 Nasci e fui criado entre as atividades do Movimento Negro no Espírito 

Santo. Desde criança observava as reuniões, atos públicos, festas tradicionais, 

eventos acadêmicos e apresentações culturais. E a aproximação com grupos 

de dança e teatro, místicas do Movimento Sem Terra, desfiles de escolas de 

samba, apresentações nos cultos afros da igreja católica e terreiros de 

candomblé e umbanda guiaram meu olhar para as práticas artísticas.  

Iniciei minha carreira no teatro na pré-adolescência: com 12 anos já 

estava nos principais palcos do Espírito Santo com o grupo em que permaneci 

até 17 anos. O moleque preto recebeu o apelido de “Neguinho” e, neste ato, 

marcava-se a diferença. O grupo era composto por outros corpos negros, mas 

a temática racial era alheia ao processo criativo. E, assim, meu corpo de 

adolescente negro era estranho ao grupo e aos espaços de arte que 

frequentava. 

 Neste período também busquei formação técnica na FAFI, naquele 

momento a única escola pública de teatro e dança de Vitória.  Fui apresentado 

às teorias clássicas da História da Arte. Por muito tempo me orgulhei de 

mostrar certo domínio em reconhecer traços estilísticos de artistas europeus, 

dizer nome de obras antigas ou dissertar sobre momentos históricos de 

referência branca. Também conheci a história do teatro pelo Dicionário de 

Teatro, de Patrice Pavis (1999,) e pela História Mundial do Teatro, de Margot 

Berthold  (2000), que formaram meus conceitos sobre arte junto à vivência fora 

da escola.  

 Já na graduação na Universidade Federal de Ouro Preto, com 18 anos, 

meu olhar crítico para os conteúdos de arte estava mais aguçado. A realidade 

de desigualdade racial da universidade pública e da cidade de Ouro Preto, 

como também a experiência de estudar licenciatura, com estágios e projetos, 

me religaram com os ideais que me aproximaram da arte. 

 Minha inquietação sempre foi: Como ligar a arte à minha realidade e a 

de meus pares pretos e pobres da periferia? Como ela pode ser sensível e 

significante a quem não faz parte do meio artístico e também a quem não é de 

uma classe aproximada a estes bens culturais? Questão que Leda Maria 
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Martins também compartilha em entrevista2: “Como afetar aqueles que estão 

aí, e nos rodeiam? Como afetar? E como afetar eu acho em todos os sentidos 

possíveis, inclusive no sentido do afeto”. 

 Num primeiro momento, falar da história de Ouro Preto pelo teatro de 

rua foi, para mim, a resposta para esta questão. Participei do projeto de 

extensão da UFOP “Mambembe - Música e Teatro Itinerante”, cuja proposta é 

democratizar o acesso às artes cênicas através do teatro de rua. Os 

espetáculos criados pelo grupo de estudantes da universidade são 

apresentados nos bairros e distritos da cidade de Ouro Preto, principalmente 

nas periferias. O espaço da rua era o elemento de conexão com os pares que 

eu queria acessar. Outra vez estava no teatro de grupo, no qual permaneci por 

mais quatro anos (2010-2013), em pesquisa constante sobre a linguagem do 

ator e da cena, sempre buscando a aproximação com o outro através do teatro.  

De fato, o Mambembe aproximava, em algum nível, a experiência do 

teatro aos moradores de Ouro Preto. Na trajetória de mais de 14 anos, o grupo 

fortaleceu a relação dos ouropretanos com seus espetáculos e com o teatro de 

um modo geral. Entretanto, em minha análise a partir dos anos em que 

participei, essa aproximação é tensionada pela diferença de realidades que 

separa o público dos artistas e dos espetáculos. No meu entendimento, a 

experiência compartilhada entre público e artistas era mediada pelo enunciado 

“alunos da UFOP trazendo arte para o morro”. 

 Os espaços coletivos que, até ali, tinham se mostrado para mim como 

uma experiência rica em diversidade, foram também lugar de silenciamento. 

Nas encenações do grupo, meu corpo negro transitou entre personagens da 

dramaturgia e literatura europeias, como Romeu, na versão do Mambembe 

para a obra de Shakespeare, ou como o jovem guerreiro Rambaldo, da obra O 

Cavaleiro Inexistente, de Ítalo Calvino. Integrando encenações do mesmo 

grupo, os dois personagens tinham uma construção de masculinidade que 

pouco se aproxima da minha realidade. Mesmo considerando que, no teatro, 

posso representar papéis que não correspondem à minha personalidade, peso 

                                                 
2
 A Revista Marimbondo (2015, p. 38) realizou uma roda de conversa com o título “Alteridade 

negra em cena” reunindo os artistas e pesquisadores negros e negras: Leda Maria Martins, 
Alexandre de Sena, Aline Vila Real, Gil Amâncio, Meibe Rodrigues, Rui Moreira e Soraya 
Martins. 
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aqui a não criticidade às normas já estabelecidas e o apagamento de 

identidades LGBTs no teatro. 

Também representei o estereotipado servo ingênuo, em personagens 

como o Bobo, no espetáculo Reizinho, do Grupo Calopsita; ou como o Coelho 

Branco, em A quintessência de Alice, do Grupo Calor de Laura. Porém, esses 

personagens ou pouco falavam sobre as questões que são específicas do meu 

corpo ou, como nos dois últimos casos, ressaltavam no corpo negro os 

estereótipos de servidão que detalharemos mais à frente. Representavam um 

corpo “universal” que se esvaziava para encher-se de um discurso que pouco 

lhe pertencia. 

 O corpo é sempre signo quando colocado em cena e, por isso, é 

carregado de significados construídos historicamente. Quando não levamos em 

consideração estes signos, podemos cair no erro de representar estereótipos 

racistas, cisheteronormativos ou misóginos que perpetuam as opressões 

existentes em nossa sociedade. Ainda há um longo caminho a ser feito em 

relação à desconstrução do padrão masculino branco cisheteronormativo que 

nos estrutura e esse caminho deve ser feito por todos, inclusive pela arte. 

Como licenciando, no meu último ano de curso tive a oportunidade de 

pesquisar sobre educação para as relações raciais pelo Programa Institucional 

de Bolsas de Incentivo à Docência, no subprojeto interdisciplinar História, 

Literatura e Cultura Africana e Afro-brasileira, o PIBID-Afro, financiado pela 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES com 

coordenação da Prof.ª Dr.ª Kassandra Muniz (UFOP). Após uma formação 

centrada nas referências europeias, com o PIBID-Afro tive a oportunidade de 

me aproximar dos estudos introdutórios sobre relações raciais, história da 

África e da sua diáspora. Com isso, pude pesquisar processos de educação 

para as relações raciais na teoria e na prática em escolas públicas de Ouro 

Preto e Mariana3. 

                                                 
3
 O projeto era desenvolvido na parceria entre universidade e escolas da rede pública estadual 

e municipal. Cada grupo era formado por um professor da rede e por alunos dos cursos de 
artes cênicas, música, letras, história e pedagogia. No período de um ano, o grupo desenvolvia 
intervenções pedagógicas na escola dentro das aulas deste professor e ações pontuais com 
toda a comunidade escolar. Além do trabalho na escola, ocorria o processo de formação e 
planejamento com a professora orientadora, no qual se pesquisava autores dos campos da 
educação, sociologia, história e arte com referencial afrocentrado. 
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Ao mesmo tempo em que realizava o caminho em direção às pesquisas 

teóricas sobre africanidades e negritude no Brasil na educação, também se 

acentuava a necessidade de tornar mais evidente a questão racial nos meus 

trabalhos nas artes. O processo de enegrecimento da minha prática artística 

será detalhado nesta dissertação, na análise que farei das performances que 

começo a realizar a partir de 2014. 

Junto às questões raciais, minha orientação sexual se apresentou como 

outro elemento a ser marcado nas minhas criações no campo da performance. 

As pesquisas sobre os estudos de gênero na perspectiva de Judith Butler, 

entre outras teóricas da área, ampliaram meu entendimento sobre as 

construções identitárias em todos os contextos da experiência humana, 

apresentando-se, em mim, de forma mais forte, a possibilidade de reconstruir 

minha presença preta e bicha não só na cena, mas também em todos os 

espaços que convivo. Ariel Silva articula o termo bicha: 

 

Ser bicha é estar no entremeio entre o tido como homem e mulher, 
dividir a marginalização com as travestis que também transitam por 
esse limbo social, é utilizar o que se tem vontade sem a importância 
dada para o que a sociedade dirá sobre ser coisa “de menino” ou “de 
menina”, é ser decolonialista e não aceitar que se imponha sobre a 
própria vida um ideal [...]. Ser bicha é, então, uma identidade de 
gênero e resistência. Não se contentar com o que foi dado, não 
receber só o esperado e não viver oficialmente. Ser bicha é subverter o 
papel de subalterna que a sociedade dá e dizer que não irá assimilar, 
não irá falar grosso se não quiser e não irá também aceitar ser essa 
voz subalterna e calada (SILVA apud. FERREIRA, 2016, p. 215). 

 

A cisheteronormatividade presente na sociedade é espelhada nas 

produções teatrais. A bicha e a sapatão são geralmente apresentadas como o 

outro, o duplo cômico em relação à norma heterossexual, não tendo sua 

subjetividade e afetividade exploradas para além dos estereótipos. Identidades 

trans e não binárias foram habitualmente apagadas da cena até o presente 

momento. A partir desta constatação, como podemos deixar de ser apenas 

espelhos do presente, para projetarmos outros futuros? Eu, como bicha preta, 

hoje, não consigo pensar teatro e a arte em geral sem ser a partir da minha 

condição de vivente, sem comprometimento com as minhas lutas cotidianas e 

subjetivas. 

No meu entendimento, um texto, um movimento, um material fictício 

produz realidades concretas na relação com o espectador. Por isso, reflito 
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sobre que realidades eu quero propor a partir da arte. Esta, como ação no 

mundo, necessita do meu engajamento ético a todo tempo. Por isso a 

necessidade de eu lançar meu olhar de bicha preta de forma consciente para 

os processos artísticos dos quais participo ou realizo. Tanto no sentido de criar 

realidades mais favoráveis à minha (r)existência, quanto para não assumir 

posturas que vão contra o que eu acredito. Neste sentido o performativo se 

apresentou para mim como elo direto e indissociável entre minha vida e minha 

arte.  

 

Uma prática de criação de corpo que só pode acontecer no confronto 
direto com o mundo; e ainda, uma prática de criação de mundo que só 
pode nascer do confronto direto com o corpo. Uma prática “acutilante” 
e humorada que chacoalha a separação entre arte e não-arte. Que 
lança o corpo do artista na urgência do mundo e a urgência do mundo 
no regime de atenção artístico. Uma prática do não ensaio. Um elogio à 
determinação do agente e à indeterminação da vida. Uma prática que 
exige tônus e flexibilidade, planejamento e abertura, disciplina e 
presença de espírito (FABIÃO, 2013, p.10). 

 

  Na performance pude criar atravessamentos sensíveis com um público 

diverso e criei espaço para colocar em público as minhas questões mais caras 

que, antes, eram silenciadas em processos criativos de grupos de teatro 

embranquecidos. Sabemos que processos de criação podem ser opressores, 

seja num espaço branco ou preto. Entretanto, a afirmação da negritude por um 

grupo delega a esse coletivo o compromisso com a construção de outras 

formas de organizações grupais, por exemplo a quilombagem4.  

 O enegrecimento da minha arte se relaciona também com o 

aprofundamento da minha relação com o axé. Religar-me com as origens 

ancestrais por meio do sagrado, sentir a presença de Exu e entender isso 

como parte do meu processo de criação em arte, apresentando outras 

camadas para a composição nas minhas criações artísticas e modificando meu 

olhar para o mundo e para o trabalho de outros artistas negros. 

 Nesta dissertação - Performance preta: encruzilhadas entre arte e 

política - reflito sobre as artes da presença na contemporaneidade a partir de 

um olhar sobre os conhecimentos emancipatórios sistematizados pelo 

                                                 
4
 Utilizo o termo para observar formas de organizações coletivas pretas que se fundamentam 

em saberes ancestrais advindos das experiências quilombolas e reinventados nas vivências do 
movimento negro no Brasil. Explicarei mais sobre o conceito no segundo capítulo desta 
dissertação. 
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movimento negro brasileiro e as experiências artísticas pretas anteriores à 

cena que irei destacar aqui. Articulo os conceitos de encruzilhada e quilombo 

para analisar práticas artísticas realizadas por afrodescendentes, tendo a 

performance como linguagem catalisadora dessas experiências. 

 No primeiro capítulo, apresento um pouco da história dos movimentos 

sociais negros no Brasil e do teatro negro brasileiro, indicando algumas 

aproximações entre a luta deste segmento racial, sua visão e organização, com 

a história de coletivos artísticos negros no passado e no presente. Ainda 

apresento parâmetros para a análise das experiências negras nas artes da 

presença, entendendo sua complexidade e contextualizando-a, em suas 

especificidades, em relação ao olhar hegemônico branco cisheteronormativo da 

cena brasileira. Resgato brevemente a trajetória do Teatro Experimental do 

Negro - TEN, como um ícone das experiências negras, e referência para as 

criações artístico-políticas contemporâneas. 

No segundo capítulo, analiso algumas práticas artísticas negras, 

destacando alguns elementos importantes para entender a relação entre arte e 

política nessas práticas e os procedimentos empregados nelas, tais como a 

encruzilhada, a quilombagem e a performance. Lanço um olhar para a cena 

preta contemporânea no Brasil, observando tanto aspectos formais quanto 

organizacionais que compõem uma perspectiva afrocentrada de fazer e pensar 

a arte, buscando pontos que possam também dialogar com meu processo 

criativo. 

Já no terceiro capítulo, apresento três experiências em performance 

realizadas por mim entre os anos de 2014 e 2018. Ações que exploram 

recursos estéticos distintos e temáticas diversas, mas que se relacionam na 

escolha da performance como linguagem e nas questões raciais como eixo 

para a criação. Reflito sobre meu processo criativo, indicando alguns 

procedimentos e sua relação com os espaços e espectadores, para observar 

suas implicações políticas na minha experiência como pessoa preta e na 

transformação dos espaços de militância dos quais participo. Performances 

que, no ato de sua realização e em suas reverberações, denunciam as 

precariedades que são impostas ao meu corpo, mas que também anunciam 

rearticulações da minha forma de existência em sociedade. 
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Nas considerações finais reúno alguns apontamentos gerados pela 

pesquisa de mestrado relacionando as experiências de outros artistas às 

minhas performances. E apresento algumas sínteses sobre a performance 

preta na contemporaneidade e a relação com a quilombagem e a encruzilhada.  
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Capítulo 1 -  Encruzilhadas: arte preta e política. 

 

1.1 - Militância e arte na trajetória dos Movimentos Sociais Negros no 

Brasil. 

 

Pensar a presença das negras e negros no Brasil, historicamente, é 

pensar uma realidade de resistência e silenciamento. Os movimentos sociais 

negros tem pautado suas lutas entre o enfrentamento à discriminação e a 

valorização da pessoa negra, de sua cultura e história para promoção da 

igualdade racial. São duas vias de luta que se entrecruzam na urgência de criar 

um Estado e uma sociedade que promovam a dignidade deste segmento da 

população. É um embate que segue no campo do direito e da linguagem e que 

passa principalmente pela vivência do corpo. Neste sentido, Marcos Antônio 

Cardoso (2001, p. 5) afirma: 

 

Na disputa pela memória, a ação sócio-política [sic] do Movimento 
Negro procura inverter o foco das análises produzidas sobre a 
população negra no Brasil, desmistificar o "mito da democracia racial" 
brasileira e contribuir para reintroduzir o povo negro como sujeito 
fundante da nossa História.  

 

Esta disputa pela memória e reintrodução do povo negro na construção 

histórica deste país se dá nos mais diversos âmbitos da sociedade, 

principalmente nos espaços de legitimação. Sendo assim, estrategicamente, a 

arte é um campo de ação do movimento negro, assim como é, também, uma 

forma de ação deste movimento; é onde atua e por onde atua. Foram parte das 

lutas desta população – e ainda são – a criação de datas oficiais, órgãos 

estatais e espaços de arte e cultura, como museus, monumentos artísticos, 

festivais e mostras de arte negra. Posso citar, como exemplo, o Dia da 

Consciência Negra – 20 de novembro, a Fundação Palmares, o Museu Afro 

Brasil – MAB, o Museu Capixaba do Negro “Verônica da Pas” - MUCANE, os 

monumentos dedicados a Zumbi dos Palmares em várias cidades, inclusive em 

Vitória-ES. O Festival de Arte Negra – FAN, de Belo Horizonte, é um expoente 

dentre os eventos que promovem a nossa cultura.  
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É possível considerar que desde a década de 1960 essa identidade 
afro-brasileira foi “inventada”, com a construção de heróis, datas 
significativas, celebrações públicas e tradições que remetesse à 
condição de afrodescendente. Por meio de uma revisão do passado 
histórico, foram construídos valores como “consciência étnica” e 
“solidariedade étnica” (KÖSSLING, 2007, p. 138). 

 

As estratégias dos movimentos passam pela reinvenção do imaginário 

do negro na sociedade brasileira. A criação de uma imagem positiva da cultura 

afro-brasileira em contraponto às construções negativas hegemônicas, 

construídas historicamente, do negro e da África, e que foram propagadas 

amplamente pela arte brasileira de modo geral. 

Pensando na pluralidade do movimento negro, destaco alguns coletivos 

que promovem a arte a partir de suas estruturas políticas – Centro de Estudos 

da Cultura Negra - CECUN5, Círculo Palmarino6, Mães de Maio7, entre outros  

– ou que atuam politicamente por meio da arte: Cia. Negra Ô8, Bando de 

Teatro Olodum9, Estação Primeira de Mangueira10.   

Na metade do século XX, segundo momento do movimento negro, esse 

segmento teve como seus principais expoentes e aglutinadores dois grupos de 

teatro. No Sudeste, o Teatro Experimental do Negro – TEN (RJ), de Abdias 

Nascimento, e, no Nordeste, o Teatro Popular Brasileiro (PE), de Solano 

Trindade (PEREIRA apud. PEREIRA, 2012, p. 91).  

Toda arte configura-se como ação política – considerando este termo de 

forma ampla como uma ação no mundo (DIÉGUEZ, 2011, p. 184). Como 

linguagem, a arte produz realidades, seja na legitimação de discursos 

hegemônicos ou na confrontação destes. A presença ou ausência das 

questões raciais nos processos de criação são posições políticas e, 

potencialmente, fortalece o racismo ou o combate. Entretanto, ao pensar a arte 

                                                 
5
 A instituição capixaba promove pesquisas e formação em negritude e africanidade, foi um 

importante centro de organização dos negros e negras no Espírito Santo nos anos 80. 
6
 O Círculo Palmarino é uma entidade do movimento negro de abrangência nacional fundado 

em 2006. Tem como forma de atuação principal a formulação e publicização de estudos sobre 
a condição do negro no Brasil, a formulação de políticas públicas e, tem destaque, o Sarau 
Palmarino. 
7
 Movimento que reúne mães das vítimas das chacinas de maio de 2006 no Estado de São 

Paulo e que pauta sua luta na denúncia institucional e na sensibilização da opinião pública a 
partir de diferentes linguagens. 
8
 Companhia de dança afro fundada em 1991 na cidade de Vitória-ES. 

9
 Grupo de teatro fundado em 1990 em Salvador-BA. 

10
 Uma das escolas de samba cariocas mais tradicionais do carnaval. 
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relacionada a esses coletivos e aos artistas comprometidos com as questões 

raciais, o potencial político é destacado como parte inseparável da suas 

práticas artísticas. Alinho-me à pesquisadora Ileana Diéguez (2011, p. 184), 

quando ela afirma: 

 

Penso que toda arte é política, não me referindo ao 'político' em 
termos de 'discurso ideológico'. A estetização do político hoje não se 
define como expressão de projetos totalitários e muito menos 
fascistas, mas pela elaboração das ações cidadãs ao envolver 
dispositivos artísticos que diferenciam-se da linguagem habitual do 
protesto. Tendo estas ações uma representacionalidade política 
própria, é no estranhamento e na produção de linguagens 
simbólicos/metafóricos que elas alcançam um potens e transformam-
se em gestos extracotidianos que desautomatizam as gesticulações 
políticas comuns . 

 

O potens é a elevação da capacidade de incidência da arte na 

comunidade. Nesse potens, a arte pode se colocar como um elemento 

desarticulador do discurso ideológico, propondo uma experiência de 

visibilização das questões caras ao movimento negro, bem como tem a 

potência de problematizar o discurso que o próprio movimento social produz. 

Concretizadas na linguagem artística, na ação dos agrupamentos negros, 

essas questões abrem um canal dialógico de visibilidade, identificação e 

contestação, possibilitando desarticulação/rearticulação do discurso.  

 

Diéguez, em seu livro Cenários liminares: teatralidades, política e 

performance, apresenta um pouco do que chama de “estetização do político” 

nas experiências contemporâneas na América Latina. Ela aponta inter-relação 

entre segmentos sociais que se afetam dos procedimentos artísticos em sua 

ação política. Em equivalência, a autora observa que artistas, provocados pelos 

contextos políticos que estão inseridos, conduzem suas práticas para uma 

atuação mais incisiva na vida de suas cidades e países (DIÉGUEZ, 2011). 

 Podemos dizer que essa inter-relação é responsável por um lugar para 

a arte, específico, que pensa o comprometimento de artistas com o que 

produzem, para além do “tema” e incidindo nos processos de criação, nos 

materiais utilizados, na relação com o público (quando este existe), nos modos 

de circulação desta arte etc. Também se pensa em outras formas de luta, que 
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encontram no simbólico e no lúdico algumas estratégias para se realizarem na 

concretude da vida social. 

 Posso observar essa inter-relação arte/política apresentada por Diéguez 

como uma constância nas ações dos movimentos negros aqui no Brasil. 

Desenharei isso de forma mais evidente no decorrer deste trabalho. A título de 

breve exemplo, no contexto da arte preta, posso citar o coletivo Frente 3 de 

Fevereiro11. Passeando entre música, poesia, teatro, artes visuais, audiovisual 

e performance, o coletivo desestabiliza as fronteiras entre arte e política.  

Uma ação em que a Frente ganhou destaque aconteceu a partir de um 

caso de racismo, sofrido pelo jogador de futebol brasileiro Grafite durante um 

jogo, quando foi chamado de “macaco” por um jogador argentino do time 

oposto. Em resposta, a Frente levou uma bandeira gigantesca com a frase 

“BRASIL NEGRO SALVE” para o estádio Morumbi, durante jogo transmitido em 

rede nacional em julho de 2005. Na ocasião, estava em campo o jogador 

Grafite e a ação contou com o apoio da torcida presente. 

Naquele mesmo ano a performance, que levou o nome de Ação 

Bandeiras, foi realizada mais duas vezes em estádios de futebol. Em 14 de 

agosto, a frase pintada na bandeira foi “ONDE ESTÃO OS NEGROS?”. 

Posteriormente, a bandeira foi “ZUMBI SOMOS NÓS”, erguida no estádio 

Pacaembu no dia 20 de novembro, data que marca a morte de Zumbi, líder do 

Quilombo dos Palmares. Iulo Almeida Alves e Marília Flores Seixas de Oliveira 

afirmam: 

 

Esses manifestos da F3F se ligavam à prática rotineira das grandes 
torcidas de clubes de futebol de abrir bandeiras em homenagem aos 
times que participam dos jogos em campo. A apropriação deste gesto 
estético e performático pela Frente 3 de Fevereiro, no entanto, se deu 
pelo inesperado: as inscrições presentes nas faixas de tecido de 
grandes dimensões não versavam sobre um time tampouco mostravam 
seu símbolo, mas se ligavam a um campo de atitude política e social 
(ALVES e OLIVEIRA, 2013, p.183). 
 

                                                 
11

 Coletivo paulistano que reúne artistas de várias linguagens em torno de ações performáticas 

que tem como centralidade o enfrentamento ao racismo. 
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Figura 1: Frente 3 de fevereiro, ONDE ESTÃO OS NEGROS?, Campinas, Estádio Moisés 

Lucarelli. 14 de agosto de 2005. Foto: Divulgação. 

 

Na Ação Bandeiras, ao trabalhar a partir do crime de racismo cometido 

contra o jogador Grafite, o coletivo traz para a sua criação artística o futebol, 

bem como seu público, seu espaço, os procedimentos das torcidas; inclui como 

agentes esses torcedores e tensiona simbolicamente o próprio futebol, 

evidenciando o racismo dentro e fora de campo e conclamando à luta o povo 

preto. Continuamente, “o coletivo Frente 3 de Fevereiro questiona também 

publicamente, em estádios de futebol, a visibilidade e a condição social dos 

afrodescendentes” (CURUNDU, 2007, p. 93), estando, também, em outros 

espaços, como nas ocupações dos movimentos de moradia e ações nas ruas 

em denúncia à violência policial. 

Podemos identificar alguns elementos que aparecem nos trabalhos de 

artistas que, alinhados a estratégias de militância e, também, movimentados 

pelas inquietações próprias de suas vivências como pretos e pretas, criam 

estéticas próprias que tentaremos destacar mais à frente. Junto a isso, o 

legado de artistas e coletivos negros é referência para a criação 

contemporânea de uma cena preta. 
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1.2  - O Legado do Teatro Experimental do Negro e outras experiências 

pretas. 

 

Considero importante o empenho em fazer uma revisão breve da 

presença12 do negro nas artes da presença no contexto brasileiro, para mais 

adiante refletir sobre os procedimentos das criações pretas contemporâneas. O 

Teatro Negro é um pequeno recorte do que é a teatralidade num contexto 

específico da cultura negra. Pensando a partir de Leda Maria Martins (1995, p. 

52):  

 

Falar de Teatro Negro demanda um duplo processo: 1. uma imersão 
crítica nas formas de representação próprias da cultura negra, em que 
se inscreve a expressão teatral em seu sentido mais amplo; 2. a 
incorporação dessa reflexão primeira na análise de produção teatral 
stricto sensu, em que os elementos dessas formas de expressão 
ganham uma sistematização cênica convencional, sem, contudo, 
perder sua acepção original. Para tanto, é de fundamental importância 
estabelecer-se uma direção metodológica que permita acoplar, na 
análise da experiência teatral lato sensu, numa via que rompa não 
apenas com os limites das paredes do palco convencional, mas 
sobretudo, com os critérios de leitura, interpretação e volição crítica 
desse teatro.  

 

Tendo como foco o teatro de sistematização convencional, é possível 

afirmar que o negro sempre esteve em cena no Brasil. Em cada momento da 

história do teatro brasileiro, a presença negra aconteceu de formas diferentes, 

ligada à posição da atividade artística e do afrodescendente na estrutura social 

do nosso país. Se hoje, com algumas ponderações, o status de ser ator denota 

algum prestígio em nossa sociedade, no século XVIII essa profissão/ofício era 

dada como menor: justamente por envolver o esforço físico, a corporeidade, 

era vista como “coisa de negro”.  

Nas Casas de Ópera, “fora o ator negro ou mulato quem sustentara a 

existência do teatro no Brasil colonial, interpretando importantes textos 

europeus no fim do século XVII e no século XVIII” (MENDES, 1993, p. 158). 

Com o início da criação de um teatro nacional, no século XIX, e a mudança de 

olhar sobre essa profissão, os atores pretos foram deslocados para os cantos 

                                                 
12

 Há uma “ausência” (invisibilidade) contraditória e constante em relação às contribuições e 

participações do negro e da negra nos estudos das arte da presença e, aqui, quero destacar 
justamente essa contradição. 
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dos palcos, num lugar que Leda Maria Martins (1995, p. 40) descreve como o 

da invisibilidade e indizibilidade: 

 

Invisível, porque percebido e elaborado pelo olhar do branco, através 
de uma série de marcas discursivas estereotipadas, que negam sua 
individualidade e diferença; indizível, porque a fala que o constitui 
gera-se à sua revelia, reduzindo-o a um corpo e a uma voz 
alienantes, convencionados pela tradição teatral brasileira.  

 

A construção da ideia de identidade negra desenhada a partir do branco 

criou estereótipos de negritude que começam a ser construídas no período 

escravocrata, se reconfiguram com a abolição jurídica da escravidão, mas se 

mantêm até hoje nas construções dramatúrgicas e no imaginário nacional 

sobre o negro.  

 

Isso significa que ainda teremos muito a percorrer e avançar em 
relação à conscientização e ao enfrentamento do racismo brasileiro, o 
qual está em todas as esferas, impedindo o país de abandonar a 
mentalidade agrária e escravocrata e aí, sim, libertar-se e ser liberto 
(LIMA, 2011, p. 86). 

 

Esses estereótipos são pensados estrategicamente para a manutenção 

da opressão nas relações raciais no Brasil e, inclusive, se introjetam no olhar 

do negro sobre si próprio. O pesquisador Zeca Ligiéro (2011, p. 298) aponta 

alguns exemplos destes personagens: 

 

Entre esses tipos estavam o ‘malandro’ – o boa-vida e enrolador – e a 
‘baiana’ – a sensual mulher de vida fácil. Ambos se tornaram 
exemplos de personagens antifamiliares porque, nestes esquetes, 
eles estavam interessados nos aspectos efêmeros da vida: fumar, 
beber, jogar, dançar e desfrutar os prazeres da carne. 

 

Com as mudanças sociais e estéticas ocorridas no teatro brasileiro, na 

construção do que chamamos de Teatro Nacional, a personagem negra ganha 

algum destaque dentro das dramaturgias, ainda sob o olhar do branco, na 

tentativa de representar a realidade do Brasil da época. Mas, para essa figura 

negra aparecer em cena, usa-se muito a técnica do black face, que consiste 

em pintar o rosto de atores brancos para uma representação caricatural de 
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personagens negros13. O corpo das atrizes e dos atores negros não podiam 

estar em destaque na cena brasileira. 

O início do século XX, com as produções do teatro de revista, viu surgir 

as primeiras experiências nas artes cênicas de coletivos negros, trazendo na 

estética do teatro ligeiro e da comicidade algumas temáticas da negritude 

naquele momento. Evani Tavares Lima (2015, p. 102) nos apresenta algumas 

companhias, a partir de Nepomuceno:  

 

Dentre essas companhias de destaque, três são pertinentes: 
Companhia Negra de Revistas (1926), Companhia Bataclan Negra 
(1927), Companhia Mulata Brasileira (1930)27. Destas, a mais 
célebre é a Companhia Negra de Revistas, criada no Rio de Janeiro, 
em 1926, pelo músico De Chocolat (João Cândido Ferreira) e pelo 
empresário Jayme Silva. Essa companhia trazia, em seu elenco, 
músicos prodigiosos como Bonfílio de Oliveira, Sebastião Quirino e 
Pixinguinha.  

 

Entretanto, a pesquisadora salienta: 

 

Até onde foi possível verificar, esse largo espaço ocupado pelos 
artistas negros não representou exatamente uma mudança de 
mentalidade na relação entre os detentores das regras de produção 
cultural e os artistas negros. Ao menos no ponto de vista de lhes 
render benefícios, ou mesmo diminuir a associação da imagem do 
negro a valores diminutivos. Ou seja, atendia muito mais a uma 
estratégia comercial do que a qualquer avanço, no que diz respeito à 
reedificação do negro e sua cultura nos palcos (LIMA, 2015, p. 102). 

 

As estratégias de inserção do negro na estrutura das artes cênicas ainda 

são um ponto que merece atenção. De um lado, existe o anseio legítimo de 

ocupar os espaços teatrais, essa cena hegemônica branca fundada nos 

padrões europeus que garante certo prestígio e, principalmente, retorno 

financeiro. Mas, por outro lado, há a questão: o quanto nós negros temos que 

ceder em relação ao discurso do outro para estarmos nesses espaços? Dentre 

essas estratégias, a organização coletiva ainda se faz de grande importância. 

Nesse sentido de agrupar o povo preto para uma produção cênica que 

tenha como referência a sua própria cultura, o Teatro Experimental do Negro 

(1944-1968) encontra destaque dentro da história do teatro brasileiro. O grupo 

foi fundado a partir da inquietação de Abdias Nascimento. 

                                                 
13

 Técnica muito utilizada no teatro, circo, TV e cinema brasileiros. 
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O Teatro experimental do Negro (TEN) (1944-1968) nasceu para 
contestar a discriminação racial, formar atores e dramaturgos negros 
e resgatar a herança africana na sua expressão brasileira. O TEN 
alfabetizava seus primeiros participantes, recrutados entre operários, 
empregados domésticos, favelados sem profissão definida, modestos 
funcionários públicos e oferecia-lhes nova atitude, um critério próprio 
que os habilitavam também a indagar o espaço ocupado pela 
população negra no contexto nacional. O TEN também publicou o 
jornal “Quilombo” (1948-1950), que apresentava em todos os 
números a declaração do “Nosso Programa”. A reivindicação do 
ensino gratuito para todas as crianças brasileiras, a admissão 
subvencionada de estudantes negros nas instituições de ensino 
secundário e universitário - onde esse segmento racial não estava 
devido à imbricação entre discriminação racial e pobreza - , o 
combate ao racismo com base em medidas culturais e de ensino e o 
estabelecimento de uma imagem positiva do negro ao longo da 
história eram pontos importantes do programa educacional dessa 
organização (NASCIMENTO apud. GOMES, 2017, p.30). 

 

No seu tempo, o TEN foi fundamental para denunciar o racismo no Brasil 

e na cena brasileira, também foi um eixo aglutinador de pretos e pretas, e 

esteticamente, criou uma cena negra emancipada que ainda é referência para 

o trabalho de vários artistas. Em sua trajetória,o grupo encenou diversos 

espetáculos de grande repercussão na cena brasileira de sua época. Desse 

modo, o TEN inaugurou um novo momento do negro no teatro nacional:  

 

O TEN surge num contexto nacional de grandes transformações, 
marcado pela luta contra a ditadura do Estado novo e pela 
redemocratização via Assembléia Nacional Constituinte. No âmbito 
internacional, situa-se como um elo importante de rede indissociável 
de tomada de posição dos negros da diáspora e do continente 
(TAVARES, 1988, p. 81). 

 

Marcando artística e politicamente sua época, o TEN, com seu 

pioneirismo, abriu espaço de atuação para a população afrodescendente, para 

além do teatro, criando condições para a inserção de artistas negras e negros 

no cinema e na televisão, impulsionando as pesquisas acadêmicas sobre 

negritude e em diálogo com outras entidades negras da África e da diáspora. E 

através de suas lideranças, incidiu no processo de construção de políticas 

públicas para o povo preto que hoje são realidade no Brasil.  

Como exemplo, cito a lei  11.645 de 2011, que obriga o ensino da 

história e cultura africana, afro-brasileira e indígena nas escolas de todo país; 

também a Lei 12.711 de 2012, que reserva vagas nas Unidades Federais de 
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Ensino para pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência; além de 

editais específicos para artistas negros, via Fundação Palmares14 ou, ainda, 

outras ações afirmativas que seguem sendo conquistadas pelos movimentos 

negros e que já estavam no programa do Teatro Experimental do Negro 

naquela época. O TEN entendia a importância de, no palco e para além dele, 

criar condições de existência material e simbólica para a população preta. 

 

Dentro desse objetivo, o TEN propunha-se a combater o racismo, que 
em nenhum outro aspecto da vida brasileira revela tão 
ostensivamente sua impostura como no teatro, na televisão e no 
sistema educativo, verdadeiros bastiões da discriminação racial à 
moda brasileira. No exterior, a elite brasileira propagandeia uma 
imagem tão distorcida da nossa realidade étnica que podemos 
classificá-la como uma radical deformação. Essa elite se auto-
identifica exclusivamente como branco-européia. Em contrapartida, 
escamoteia o trabalho e a contribuição intelectual e cultural do negro 
ou invoca nossas “origens africanas” apenas na medida de interesses 
imediatos, sem entretanto modificar sua face primeiramente européia 
na representação do país no mundo todo. Da mesma forma, a cultura 
“brasileira” articulada pela mesma elite eurocentrista invoca da boca 
para fora a “contribuição cultural africana”, enquanto mantém 
inabalável a premência de sua identificação e aspiração aos valores 
culturais europeus e/ou norte-americanos (NASCIMENTO, 2004, p. 
221). 

 

Em textos dramatúrgicos de autores negros e brancos, o TEN colocou, 

pela primeira vez na história do teatro brasileiro, o negro e a negra em lugar de 

destaque. Sua estreia no Teatro Municipal do Rio de Janeiro com o espetáculo 

O Imperador Jones, em 8 de março de 1945, denunciou o racismo dessa arte. 

Ato que gerou grande repercussão pelo constrangedor ineditismo: um país de 

maioria negra em que o negro não aparece em cena. Pois nunca um grupo 

composto exclusivamente por atrizes e atores negros havia encenado qualquer 

espetáculo no palco do Municipal, que era, e ainda é, referência para as artes 

da presença no país.  

Depois de sua estreia, o grupo seguiu com outras montagens, em 

colaboração com vários artistas e ativistas de destaque da época. O TEN 

revelou grandes nomes das artes cênicas, como Ruth de Souza, Haroldo 

Costa, Leia Garcia, Agnaldo Camargo, o próprio Abdias Nascimento, entre 

outros. Foi de grande importância para abrir caminhos e inaugurou nova fase 

                                                 
14

 A Fundação Palmares é um órgão público federal fundado em 1988, dedicado à produção e 

financiamento de projetos que resgatam, protejam e promovam a história e a cultura negra no 
Brasil. 
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na questão racial brasileira. O coletivo observou as demandas do negro dentro 

e fora dos palcos, criando outra forma de pensar a arte a partir da experiência 

deste segmento racial.  

Em espetáculos como Sortilégio, o TEN inscreve a “realidade” da negra 

e do negro brasileiro na dramaturgia nacional e reapresenta a cultura afro-

brasileira, fugindo à representação simplória das abordagens folcloristas. O 

texto dramatúrgico Sortilégio, de autoria de Abdias Nascimento, tem sua 

representação estreada pelo grupo em 1957, após uma série de proibições e 

censuras por parte do Estado; e tem como enredo principal os conflitos 

identitários de Emanoel, personagem negro que se coloca em embate entre a 

negação de sua raça, para tentar uma inserção social no mundo branco, e a 

vivência da sua negritude por meio das forças ancestrais nos terreiros cariocas.  

 

O mistério tem seu nervo vital nas relações raciais brasileiras e no 
choque entre a cultura e a identidade de origem africana e aquela da 
sociedade dominante eurocentrista. A peça propõe uma estética 
afrocentrada como parte essencial na composição de um espetáculo 
genuinamente brasileiro (NASCIMENTO, 2004, p. 219). 

 

 Na vivência dos artistas envolvidos e no arcabouço das culturas em que 

estes estão inseridos, tanto texto quanto encenação buscam uma diversidade 

de elementos que oferecem outras formas, para além da perspectiva 

eurocêntrica, do fazer teatral que, ainda hoje, são experimentadas por diversos 

grupos no Brasil e no mundo. O TEN ofereceu à história do teatro o legado dos 

negros e negras, operando um lugar de enunciação específico para a cultura 

afrodescendente. Como exemplo: o candomblé, a umbanda e o xangô15 eram 

antes colocados na cena brasileira como algo caricato e estranho ao drama, na 

figura da preta macumbeira, representando o que há de ruim no julgamento 

judaico-cristão. No caso de Sortilégio, assim com em Além de rio e Aruanda 

entre outros espetáculos do grupo, o TEN preocupa-se em colocar a 

cosmovisão africana como elemento estruturante da dramaturgia, para além 

dos estereótipos preconceituosos. 

No entanto, a experiência do TEN guardou um teor elitista em sua 

formulação e execução, muito interessado em ocupar os espaços legitimados 

                                                 
15

 Religião de matriz africana criada em Pernambuco que cultua os orixás, uma variação 

regional do candomblé. 
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da cultura brasileira. Os espetáculos eram apresentados nos teatros, com 

grande audiência do público usual daqueles espaços, ou seja, pessoas brancas 

de classe média. Se o grupo teve grande incidência na vida de suas atrizes e 

atores, que parte saiu da classe operária, ou mesmo no embate político de sua 

época, inclusive fora dos palcos; quanto aos espectadores, o TEN teve pouca 

eficácia em chegar às camadas mais pobres das periferias, onde está a maioria 

da população negra. Seu fundador almejava a criação de uma elite negra, que 

ganharia ascensão pela educação e cultura e que, posteriormente, promoveria 

a mudança do pensamento racial no Brasil.  Guardando neste pensamento 

uma contradição no que se refere ao desejo de inserir o negro nos altos postos 

da sociedade, pois, neste caminho, abria-se mão, em alguma escala, da 

negritude para alcançar essa integração aos espaços de arte e poder brancos.  

Tem que se levar em consideração a complexidade do racismo no Brasil 

e o contexto em que Abdias Nascimento funda o TEN, num momento em que, 

logo antes, na década anterior, o movimento negro se organizou em clubes e 

imprensas na luta pela ascensão social dos negros. E ainda levar em conta o 

quanto este pensamento de inserção social gradativa criou novas realidades 

para toda a população negra, apesar de não mudar a ordem sociorracial 

vigente.  

Como experiência pioneira, o TEN quis responder também à expectativa 

do público e crítica brancos sobre a capacidade do negro em ocupar 

qualitativamente o palco, dentro do referencial eurocêntrico. Em sua trajetória 

no teatro brasileiro, o grupo alcançou prestígio e certa legitimação por parte da 

crítica especializada, sendo, às vezes, colocado como teatro para um público 

branco. Efetivamente, operou deslocamentos para todo o teatro brasileiro, que 

teve, e ainda tem, que perceber-se historicamente enquanto espaço racista e 

agir criticamente sobre isso.  

No entanto, o caminho para a construção de uma cena negra mais 

emancipada, que se funde na experiência do negro, mesmo que na disputa e 

negociação constante com a branquitude, ainda segue levantando questões 

para os artistas negras, negros, não negras e não negros, e também para o 

público. A experiência do Teatro Experimental do Negro foi interrompida em 

1968, num Brasil que entrava no contexto político de um golpe militar e de 

exílio de seu líder, Abdias Nascimento. Mas se desdobrou em uma série de 



30 

outros coletivos pelo Brasil, que surgem com a iniciativa de ex-integrantes do 

TEN e também de outros artistas que se inspiram no grupo. Nas décadas de 70 

e 80 se destaca o Teatro Profissional do Negro de Ubirajara Fidalgo e sua 

companheira Alzira Fidalgo. Mais especificamente na década de 90, os 

coletivos negros de arte proliferam, junto à articulação do movimento negro 

contemporâneo e às novas condições do fazer artístico em um período de 

abertura política.  
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Capítulo 2 - Saberes emancipatórios e a cena contemporânea preta. 

 

2.1 - Arte negra na encruzilhada: afirmações e negociação no campo das 

relações raciais. 

 

         Podemos dizer que ainda é insuficiente a produção acadêmica sobre as 

experiências negras nas artes cênicas brasileiras e, principalmente, a absorção 

das pesquisas desta temática no processo de formação dos artistas nas 

universidades brasileiras e nas escolas de teatro. Entretanto, as criações de 

coletivos afrocentrados e iniciativas de artistas pretos vêm tendo destaque na 

cena nos últimos anos, e aqui darei foco ao atual contexto das práticas 

artísticas negras no Brasil, entre a performance e o teatro.  

Temas como o empoderamento da mulher, a afirmação das identidades 

LGBT’s e a valorização das culturas negras, bem como a denúncia das 

violências vividas por esses segmentos da sociedade, estão ocupando cada 

vez mais a cena, dada a emergência das questões ligadas às minorias sociais. 

Lutas que trilham um processo histórico no Brasil e que, contemporaneamente, 

ampliaram seus espaços de discussão e atuação.  

A cena contemporânea é marcada pelo hibridismo, de modo que os 

entrecruzamentos entre as linguagens nos deslocam para formas de análises 

mais transversais e fluidas. O teatro se hibridiza com as outras linguagens, 

sobretudo afetando-se de performatividade. Como afirma Luiz Fernando 

Ramos (2012, p. 47): 

 

(...) a performance será um dos principais motores do desfazimento 
de fronteiras e da construção de um campo mais heterogêneo para 
categorizar as práticas artísticas, capaz de dar conta de certas 
manifestações que ocorrem principalmente no teatro, na música e nas 
artes visuais ou plásticas. 

  

E aqui é interessante pensar o termo “práticas cênicas”, na expansão e 

borramento das fronteiras entre linguagens e no entendimento mais amplo da 

arte. Como define Diéguez (2012, p.11), “a denominação 'práticas cênicas' 

tenta quebrar a sistematização tradicional e procura expressar o conjunto de 

modalidades cênicas - incluindo as não sistematizadas pela taxonomia teatral”. 

Isso, na tentativa epistemológica de teorizar as experiências multilinguais que 
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se apresentam nas artes hegemônicas a partir da modernidade, e que se 

intensificam contemporaneamente.   

Pensando a experiência cênica preta para além da temática, pode-se 

dizer que ela tem em si, historicamente, um caráter ritualístico e multilingual, 

como já é possível perceber em espetáculos como Aruanda, do Teatro 

Experimental de Negro (MARTINS, 1985, p. 94), em que texto, canto, dança e 

elementos plásticos são carregados de alto valor simbólico e ocupam a cena 

com o mesmo peso semântico.  

Ainda com a aproximação da arte da performance, as questões 

identitárias específicas dos artistas negros e negras ganharam lugar 

privilegiado na cena: a presença do corpo negro dos performers é tomada 

como matéria de composição plástica e dramatúrgica. As questões sociais e 

subjetivas das negras e negros são colocadas em questão por sua própria voz. 

As culturas africanas são restituídas à cena, em contraponto ao apagamento 

histórico. 

 

A África, e, toda a sua diversidade, imprime seus arabescos e estilos 
sobre os apagamentos resultantes das diásporas, inscrevendo-se nos 
palimpsestos que, por inúmeros processos de cognição, asserção e 
metamorfose, formal e conceitual, transcriam e performam sua 
presença nas Américas. As artes e os construtos culturais matizados 
pelos saberes africanos ostensivamente nos revelam engenhos e 
árduos meios de sobrevivência desses vestígios, durante os séculos 
de sistemática repressão social e cultural da memória africana 
transladada para territórios americanos por via do tráfico escravagista 
circum-Atlântico e de outras redes e contatos transculturais e 
transnacionais (ROACH apud MARTINS, 2002, p. 67). 

 

O TEN trouxe para a cena brasileira a afirmação do “negro” em seu 

próprio nome. Ao racializar o grupo já em sua denominação, colocou a 

negritude em debate no teatro, marcando a sua postura política dentro da cena 

hegemônica. Essa atitude, já naquela época, gerou incômodos antes mesmo 

da estreia do TEN16. Entretanto, é necessário perceber que a afirmação racial 

de termos como “Teatro Negro”, “Arte Afro-brasileira”, “Performance Preta”, 

                                                 
16

 Pela resposta da imprensa e de outros setores da sociedade, constatei, aos primeiros 

anúncios da criação deste movimento, que sua própria denominação surgia em nosso meio 
como um fermento revolucionário. A menção pública do vocábulo “negro” provocava sussurros 
de indignação. Era previsível, aliás, esse destino polêmico do TEN, numa sociedade que há 
séculos tentava esconder o sol da verdadeira prática do racismo e da discriminação racial com 
a peneira furada do mito da “democracia racial” (NASCIMENTO, 2004, p. 210) 
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“Dança Afro”, entre outras designações para linguagens artísticas 

afrocentradas, mais do que classificar um jeito ou tipo de arte, tem como 

objetivo principal marcar a presença dos negros e negras nas linguagens e 

ainda denunciar o seu apagamento.   

“Por que Teatro Negro e não só Teatro?” ou “Por que Arte Negra e não 

só Arte?” são questionamentos rotineiros numa sociedade que se nega a 

reconhecer-se como racista. Observa-se na história brasileira o constante 

silenciamento das experiências negras na construção das narrativas nacionais. 

Assim como apontado anteriormente, o lugar tradicionalmente ocupado pelo 

negro e pela negra no teatro brasileiro dos séculos passados é de invisibilidade 

e indizibilidade em relação ao branco. Também podemos identificar semelhante 

invisibilidade, das experiências artísticas negras, no estudo da História da Arte 

Brasileira. Autoras e autores, musicistas e músicos, atrizes e atores, além de 

artistas visuais, tiveram suas trajetórias subtraídas da narrativa geral sobre a 

Arte Brasileira ou, então, foram embranquecidos para fazer parte dela17.  

A ‘“Arte”, com letra maiúscula, no Brasil, ainda compreende a produção 

artística como aquela realizada pelo homem branco e/ou que se fundamente a 

partir desse indivíduo. Ela entende-se como “universal”, não racializada, por 

trazer à tona as experiências do homem branco ou o olhar deste para o outro 

ou a outra. Arte, nesse sentido pretensamente universal, na realidade brasileira 

das curadorias, dos trabalhos e currículos acadêmicos, das matérias de jornais 

e dos editais públicos, não contempla amplamente a produção das artistas 

negras e negros, e assim somos alijados dos espaços institucionais de 

produção de conhecimento. 

Por fatores como esse, parte da população negra rejeitou (e ainda 

rejeita) marcar-se racialmente, pretendendo escapar à realidade de exclusão e 

ansiando compartilhar dos privilégios reservados à branquitude. Entretanto, 

essa atitude mostra sua fragilidade constantemente, pois a estrutura racista de 

nossa sociedade, em algum momento, age e reitera o fator raça para manter as 

hierarquias raciais. “Você, negro, pode partilhar dos mesmos direitos, até o 

ponto que eu não perca meus privilégios”. A lógica das relações raciais vividas 

                                                 
17

 Como exemplo deste embranquecimento, podemos citar as abordagens históricas 

tradicionais sobre grandes nomes da arte brasileira como Machado de Assis, Chiquinha 
Gonzaga ou Antônio Francisco Lisboa - o Aleijadinho. 
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pelos indivíduos, no Brasil, reproduz-se nas relações entre os coletivos de arte 

brasileiros, repetindo processos discriminatórios e, também, criando formas de 

resistências. 

A trajetória da diáspora africana no Brasil produziu um legado de 

conhecimentos e práticas de resistência que garantiram a existência do povo 

preto e de sua cultura até os dias atuais. Os negros e negras que aqui 

chegaram e que permanecem enfrentaram uma série de políticas que 

objetivava sua exploração e extermínio físico e simbólico. Nilma Lino Gomes 

nomeia este legado de “saberes emancipatórios”.  

Esses conhecimentos e práticas, produzidos pelos negros e negras e 

sistematizados pelo movimento negro, transformam-se de acordo com as 

necessidades de cada época, mas participam de uma mesma matriz.  

 

Trata-se de uma forma de conhecer o mundo, da produção de uma 
racionalidade marcada pela vivência da raça numa sociedade 
racializada desde o início de sua conformação social. Significa a 
intervenção social, cultural e política de forma intencional e 
direcionada dos negros e negras ao longo da história, na vida em 
sociedade, nos processos de produção e reprodução de existência. 
Ou seja, não se trata de ações intuitivas, mas de criação, recriação, 
produção e potência. A vivência da raça faz parte dos processos 
regulatórios de transgressão, libertação e emancipação vividos pelos 
africanos e seus descendentes (GOMES, 2017, p. 67). 

 

Afirmar a raça para o TEN e para artistas e coletivos que agem neste 

sentido é incidir de forma intencional em favor de sua emancipação nas 

relações raciais já postas; entendendo o que está estabelecido historicamente 

e subvertendo a realidade, a todo momento, em busca de sua transformação. 

Assim, a arte negra, ao se afirmar, compreende o lugar reservado para ela por 

conta do racismo e a partir deste entendimento cria estratégias para a 

transgressão da ordem colocada. Em contraposição à estratégia de 

homogeneização do status de Arte, que silencia as experiências negras, a arte 

negra gera a dissonância deste status na afirmação da diferença.   

 

Aos poucos o Brasil, vai compreendendo que ser negro e negra e 
afirmar-se enquanto tal é um posicionamento político identitário que 
desconforta as elites e os poderes instituídos. E que o uso da força e 
violência - uma das estratégias antigas do racismo - tem sido uma 
tentativa de nos fazer calar (GOMES, 2017, p. 70). 
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 Os artistas e coletivos optam por autodeclararem-se negros como 

estratégia de visibilidade. E a partir dessa afirmação, serem vistos entre si 

(artistas e não artistas negros e negras) ou pelos outros, fortalecendo-se 

enquanto arte negra e disputando lugar na narrativa geral. Mais do que a 

criação de outro campo de classificação, o que se pretende é tensionar as 

relações para ampliação do campo da Arte, de modo que contemple os artistas 

negros, tanto nas concepções teóricas quanto na criação de mecanismos 

práticos para suas subsistências. 

A partir dos saberes emancipatórios, o negro posiciona-se 

estrategicamente em relação às estruturas postas, para enfrentá-las e superá-

las. Inclusive, podemos entender este posicionamento estratégico na 

corporeidade negra, a exemplo da ginga na capoeira.  

 

A ginga tem várias funções e a mais importante delas é permitir que o 
capoeirista possa mover-se em qualquer direção, nível ou plano, 
(primeira função da ginga) [...]. Mover em qualquer direção significa 
entrar e sair do companheiro de jogo (segunda função da ginga); 
subir e descer no momento oportuno (terceira função da ginga), sair 
para lados, ou sair pelas tangentes, de acordo com o golpe aplicado 
pelo oponente (quarta função da ginga). A quinta, refere-se a vários 
movimentos como girar, torcer, saltar etc. que o capoeirista usa em 
função do jogo. A sexta, refere-se à possibilidade que oferece ao 
capoeirista de ter uma visão ampla do companheiro de jogo, ao invés 
daquela visão frontal, comum nos embates das artes marciais. 
Resumindo: mobilidade, locomoção e visão são as funções da Ginga 
(SILVA, 2016, p. 146). 

 

Este saber corporificado na capoeira está presente na relação do negro 

e da negra com a sociedade, na forma como jogamos com os poderes 

instituídos a fim de garantir nossa existência. Por meio da ginga, procuramos 

uma visão ampla sobre os espaços e situações, provocando deslocamentos 

estratégicos para nosso processo de resistência e emancipação. São 

agenciadas negociações constantes que re-alocam os poderes entre os povos 

preto e branco. A arte negra, então, tem a grande potência de produzir 

deslocamentos de poder, ao jogar/gingar entre estruturas brancas, produzindo, 

a partir dela, outros discursos. 

Martins (1997, p. 56) apresenta o orixá Exu como metáfora para a 

encruzilhada das culturas negras na diáspora, como princípio dialógico e 

mediador entre os mitemas ocidentais e africanos. A encruzilhada é a 
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interseção de dois caminhos, lugar dialógico e de múltiplas possibilidades. E 

Exu, senhor da comunicação e do movimento, oferece a imagem para entender 

os entrecruzamentos, sobreposições e multiplicidades semânticas e 

sinestésicas em que arte negra se coloca. 

  

Da esfera do rito, e, portanto, da performance, a encruzilhada é lugar 
radial de centramento e descentramento, interseções e desvios, texto 
e traduções, confluências e alterações, influências e divergências, 
fusões e rupturas, multiplicidade e convergência, unidade e 
pluralidade, origem e disseminação. Operadora de linguagens e de 
discursos, a encruzilhada, como um lugar terceiro, é geratriz de 
produção sígnica diversificada e, portanto, de sentidos plurais 
(MARTINS, 2002, p. 73).  

 

 Nesta ideia, a busca emancipatória empenhada pelo negro e pela negra 

na diáspora e expressa em suas práticas artísticas, estará relacionada 

dialogicamente ao branco, seja na sua negação, ou na ginga de enegrecer 

estruturas não negras, como o sincretismo religioso e outras estratégias 

sincréticas afro-brasileiras realizam. E, desses exercícios dialógicos, produz-se  

uma dupla fala, em que uma performance, um conto ou um espetáculo emitem 

um discurso que chega ao espectador negro de certa forma e, ao não negro, 

de outra, criando  intencionalmente também no fator racial, distintas formas de 

afetação. Para Marcos Antônio Alexandre (2012, p. 125): 

 

As questões relacionadas ao negro, de certa forma, podem ser lidas 
como representações de encruzilhadas que são ressignificadas nos 
textos dramáticos e espetaculares ideologicamente, fisicamente, 
politicamente e socialmente, sobretudo quando observamos os 
questionamentos que buscam repensar os estereótipos aos quais 
negros são submetidos nas descrições e enunciações literárias.  

 

 Na encruzilhada, a arte negra revisita os estereótipos relacionados às 

visões criadas pela branquitude sobre o negro e a negra, dotando estas 

imagens de uma complexidade de signos que desarticula representações 

simplórias ou caricaturais. Ainda confronta estereótipos e a realidade dos 

negros e negras num exercício de reescrita da nossa imagem. Assim, podemos 

criar, nesse lugar dialógico, espaços de afetação que proponham a empatia 

entre diferentes, ao mesmo tempo que estimulem a solidariedade entre iguais. 

 Para entender melhor esta arte na encruzilhada, que se produz no 

entrecruzamento de estruturas cênicas e discursos distintos e que ainda ginga 
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nos deslocamentos de poderes, promovendo pluralidades de sentidos a partir 

da colagem de diferentes materiais cênicos, trago o exemplo de uma das 

“cenas pretas” de Alexandre de Sena.  

A cena O que não vaza é pele, concebida e atuada por Alexandre de 

Sena, Byron O”Neill, Gustavo Bones, Jésus Lataliza e MC Matéria Prima, com 

colaboração de Mariana Maioline, foi criada em Belo Horizonte no ano de 2012, 

inicialmente motivada por uma agressão policial18 racista sofrida por De Sena 

na cidade de Blumenau/Santa Catarina. Arte e vida se relacionam em uma 

collage19 de ficção e realidade, narrativa e visualidade, documento e poesia. 

 Como procedimento das artes visuais transplantado para as artes da 

presença, a collage se faz presente na disposição de elementos de 

procedência e/ou mídias distintas na cena, de modo que  estes possam se 

relacionar em suas potências de rearticulações de sentidos e sensações, 

mantendo suas características principais e, ao mesmo tempo, se recombinando 

com o trabalho ativo do espectador no ato da recepção/participação (COHEN, 

2002, p. 60). 

 Abaixo, descrevo a cena a partir da minha experiência como espectador, 

na ocasião de sua apresentação na FUNARTE em Belo Horizonte, em 2016. 

Inicia-se a ação cênica de forma espontânea e afetuosa, com os atores 

evidenciando para os espectadores a preparação do espaço para a cena. Um 

abraço entre eles marca o início. A partir daí, mostra-se Alexandre de Sena sob 

um foco de luz apalpando seu corpo. Com calma, vai tateando sua pele ao 

mesmo tempo em que olha para o público. Aqui, a materialidade do corpo 

negro do ator é o elemento plástico em destaque. 

 No desenvolver da cena, a este corpo apresentado logo de início, são 

sobrepostas várias significações por parte do espectador, a partir de estímulos 

visuais, textuais e sensórios da própria encenação, sendo essa imagem 

retomada em outros momentos do trabalho. Ali está o corpo real que sofreu a 

agressão denunciada em cena, está ali a pele que marca a identidade de 

Alexandre de Sena. 

                                                 
18

 Alexandre de Sena foi agredido fisicamente por policiais durante uma abordagem num posto 

de gasolina em Blumenau-SC. Ele era o único negro que compunha o grupo de artistas que 
foram abordados pelos policiais.  
19

 Utiliza-se aqui o termo a partir de Renato Cohen no livro ”Performance como linguagem” 

(2002, p. 60). 
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 Entretanto, no processo de colagem com que se desenvolve a 

encenação, a ação performática, utilizada no momento anterior, é sobreposta 

por um ambiente ficcional, a fim de criar uma metáfora do acontecimento real. 

Na sequência, os outros atores assumem o proscênio para contarem – como 

nas peças didáticas de Brecht – a história de uma terra em que só existem 

seres brancos, para os quais há uma hierarquia entre os tons mais ou menos 

claros. E também fala sobre a confusão causada pela chegada de um ser 

colorido nesta terra. 

 A fabulação é utilizada na cena, mostrando de forma distanciada o 

acontecimento vivido por aqueles artistas. A metáfora da “terra só de brancos”, 

utilizada na encenação, apresenta outra forma de trazer o fato real para a cena. 

Logo adiante, à fábula é sobreposta uma reportagem da TV local sobre a 

agressão sofrida por De Sena e a mobilização feita por ele e por outros artistas 

no dia seguinte ao crime de racismo. 

 A televisão, colocada no centro do espaço cênico, é ligada por um dos 

atores e ela conduz o público a um redirecionamento da espectação. A mídia 

na cena traz outros conteúdos, ao mesmo tempo em que oferece outra forma 

de visualidade. É transmitida a reportagem do telejornal local, que, colada à 

fábula anterior e ao contexto da cena, adquire múltiplos significados, que não 

os de sua finalidade original. Trazer a TV pra cena, neste exemplo, também é 

questionar o lugar da imprensa na manutenção das desigualdades raciais e 

sociais. 

Os atores continuam em cena e assistem junto ao público àquela 

reportagem. De Sena, simultaneamente, apalpa seu corpo, retomando a ação 

do início, mas agora seu corpo comenta o discurso do policial que é 

entrevistado na reportagem. Um detalhe importante: há uma divisão dos 

tempos de fala entre Alexandre (vítima da agressão) - que tem alguns 

segundos de entrevista - e os representantes da polícia local, que foram 

entrevistados ao vivo no estúdio com bons minutos para sua própria defesa. 

Mostram-se as relações de poderes estabelecidas na cobertura jornalística. A 

televisão é desligada ao final da matéria sobre o crime. Faço uma ponte com a 

reflexão que Diana Taylor (2002, p.36) desenvolve, a partir do trabalho do 

grupo peruano Yuyachkani: 
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Toda resposta à violência policial traz consigo uma história de 
réplicas, retiradas da vasta memória do corpo e dos arquivos. (...) a 
performance não refere-se a uma volta ao passado, mas a 
possibilidade de manter “vivo” o tempo heterogêneo evocado pela 
performance. 

 

O teatro, aqui, evidencia a desigualdade das relações de poder e seu 

deslocamento, ao permitir, na sequência da cena, o lugar de fala que a 

reportagem não deu à vítima. No entanto, a fala de Alexandre de Sena não se 

apresenta por sua voz: o que seria o seu depoimento é transferido para um 

espectador. Uma carta contendo informações dos laudos médicos decorrentes 

da agressão e a descrição das sensações, indignações e análises do próprio 

Alexandre de Sena, é oferecida para um membro do público. Ato que, 

simbolicamente, dissolve a fronteira e, por mais um momento, modifica a 

relação obra/público.  

Neste instante em que o espectador compartilha a vivência de De Sena 

por sua leitura, ele também é atravessado por suas próprias sensações diante 

do que está escrito na carta, a exemplo do aconteceu na apresentação que 

presenciei, em que a leitura era interrompida pelos comentários e interjeições 

do leitor, que se identificava com o fato racista registrado ali. Percebe-se aqui 

uma outra camada na cena, agora mediada pelo próprio público. O que não 

vaza é pele se compõe a partir de uma sobreposição de materiais visuais, 

discursivos e sensórios que dá conta de denunciar a situação específica de 

racismo vivida pelo artista, ao mesmo tempo em que abre uma ampla margem 

de combinações possíveis desses materiais, proporcionando diversas leituras 

para além do fato apresentado. Sobre a collage, Cohen (2002, p. 63) comenta: 

 

(...) processo de distanciamento — que se obtém a partir da utilização 
da collage como estrutura. Esse distanciamento, produzido pela 
recriação da realidade [...] não vai provocar uma separação entre vida 
(no que diz respeito aos acontecimentos cotidianos) e arte, mas, pelo 
contrário, vai possibilitar a estimulação do aparelho sensório para 
outras leituras dos acontecimentos de vida. A arte funcionaria, dessa 
forma, como uma chave para uma decodificação mágica da realidade, 
constituindo-se segundo o pensamento esotérico, num dos quatro 
caminhos para a verdade ao lado da religião, da filosofia e da ciência.  

 

 Em O que não vaza é pele, a experiência de Alexandre de Sena é 

trazida para a cena-encruzilhada, na qual são colocados em confronto, a partir 

de diferentes suportes textuais (vídeo, carta, corpo, fala etc.), os discursos da 
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vítima, do agressor e as reverberações de seus pontos de vista. As colagens 

destes materiais oferecidos ao público são agenciadas na construção narrativa 

de cada espectador/testemunha que é convidado à posicionar-se diante do fato 

exposto.  

 

2.2 - Quilombos artísticos: recriação de conhecimentos ancestrais nas 

práticas artísticas negras. 

 

O teatro brasileiro muito tem a aprender com os saberes construídos 

pela experiência diaspórica africana, ainda mais nos tempos difíceis de ataques 

à democracia em que vivemos. Momento que requer organização e garra para 

resistir aos golpes direcionados à arte e a cidadania em geral. Os acúmulos 

dos conhecimentos africanos re-articulados no cruzamento de várias nações de 

diferentes pontos da África aqui no Brasil, bem como a necessidade de 

resistência à escravidão e, depois, ao projeto de marginalização e extermínio 

empregado contra a população afrodescendente, culminou na criação de 

diversos saberes por parte desse povo. A exemplo dos quilombos, uma 

histórica instituição negra que se constitui como uma importante estratégia de 

resistência do povo preto. 

 

os quilombos foram sociedades alternativas construídas por homens 
e mulheres livres, que abrigavam no seu interior os mais diferentes 
povos do mundo, especialmente, os oprimidos de toda sorte. Eram 
uma contraposição real ao poder colonial (CARDOSO, 2011, p. 76).  

 

Como uma instituição de matriz africana que remonta à experiência da 

diáspora no Brasil, o quilombo traz, como sua formulação fundamental, ser 

uma organização coletiva, igualitária, independente e combativa 

(NASCIMENTO, 1985). Esses fundamentos se tornaram referência para as 

organizações negras na atualidade. Os quilombos, junto às revoltas negras, 

foram as principais formas de resistência dos africanos escravizados no Brasil, 

durante a colônia e o Império. O Quilombo de Palmares, que ocupava o 

território onde atualmente se localizam os estados de Alagoas, Pernambuco e 

Sergipe e teve quase 50.000 habitantes (MOVIMENTO NEGRO UNIFICADO 

apud. CARDOSO, 2011, p. 61), é, ainda hoje, o maior símbolo de resistência 

negra do país. 
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No século XVII, a experiência quilombola de Palmares, mesmo após seu 

fim, se alastrou por várias outras comunidades no Brasil. A circulação oral de 

sua existência alimentou – e ainda alimenta – os anseios por liberdade para 

negros e negras. Na contemporaneidade, a noção de quilombo retoma os 

fundamentos civilizatórios de Palmares e de outros quilombos para a 

rearticulação do povo preto no processo contínuo de construção de sua 

emancipação.  

 

Quilombismo é um movimento político dos negros brasileiros, 
objetivando a implantação de um Estado Nacional Quilombista, 
inspirado no modelo da República de Palmares, no século XVI,  e em 
outros quilombos que existiram no país. 
O Estado Nacional Quilombista tem sua base numa sociedade livre, 
justa, igualitária e soberana. O igualitarismo democrático quilombista 
é compreendido no tocante a raça, economia, sexo, sociedade, 
religião, política, justiça, educação, cultura, enfim, em todas as 
expressões da vida em sociedade. O mesmo igualitarismo se aplica a 
todos os níveis de Poder e de instituição públicas e privadas. 
A finalidade básica do Estado Nacional Quilombista é a de promover 
a felicidade do ser humano. Para atingir sua finalidade, o quilombismo 
acredita numa economia de base comunitário-cooperativista nos setor 
de produção, da distribuição e divisão dos resultados do trabalho 
coletivo (NASCIMENTO, 1980, p. 275). 

 

Abdias Nascimento apresenta o conceito como uma nova ordem 

nacional centrada nos saberes quilombolas. Uma proposta que se vale da 

vivência ancestral para a construção de uma experiência mais justa para todos. 

Nascimento debruça-se sobre os saberes da África e da diáspora, criando uma 

alternativa à lógica branca capitalista que mostra, há tempos, suas fissuras nas 

constantes crises do capitalismo e na distribuição desigual das riquezas entre 

os indivíduos e as nações.   

 

Os quilombos, na arte, partem de estudos sobre as experiências 

quilombolas, como a de Palmares, e também têm contribuições advindas da 

sistematização proposta por Abdias Nascimento e por outros intelectuais 

negros. Passa ainda pela construção afetiva criada a partir do imaginário 

coletivo do quilombo como lugar de acolhimento e fortalecimento mútuos e 

configuram-se em diversos espaços coletivos de resistência negra na arte e na 

vida. 
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O fator comunitário, que vem sendo chamado de quilombagem, se 

apresenta de várias formas nos quilombos de arte: na organização, gestão e 

funcionamento dos coletivos negros; na criação de redes de troca e 

cooperação entre artistas e coletivos; ou na forma como uma ação artística se 

aproxima à criação de efêmeros quilombos afetivos entre os 

espectadores/participantes.  

A quilombagem é a forma de se relacionar afetiva e politicamente entre 

os pares dentro de espaços coletivos, abertos ao acolhimento de novos 

indivíduos, com o ideal maior de potencializar/promover a existência de todos 

os aquilombados. Ela se faz presente nas várias estratégias de troca que 

reúnem artistas negras e negros para criarem coletivamente, compartilharem 

seus processos artísticos, se organizarem politicamente, verem os trabalhos 

uns dos outros e para visibilizarem essa produção para a sociedade em geral. 

Busca, ainda, sustentação nas referências coletivas de matriz africana para 

além do quilombo, como nos terreiros, nas antigas confrarias, na observação 

das formas de organização familiar matriarcal negra ao longo da história, e nas 

reflexões de intelectuais pretos e pretas que vêm sistematizando estas 

experiências.  

Mais do que nos grupos, redes e coletivos convencionais, na 

quilombagem o fator identitário é um elemento inicial e intencional de 

agrupamento, que se desdobra na combinação e confrontação dos pontos 

convergentes e divergentes dos indivíduos aquilombados. Ser negro ou negra 

é o primeiro ponto de comunhão, que compreende compartilhar certas 

experiências específicas de um grupo identitário. A partir desse ponto, se traça 

a atuação do coletivo no favorecimento do povo negro, abarcando também 

outras minorias e intersecções pautadas por ideais de equidade.  

 

O Teatro Experimental do Negro deu muita importância, em sua 

trajetória, à criação de espaços coletivos de trocas entre pretos e pretas, como 

o Comitê Democrático Afro-Brasileiro, a Convenção Nacional do Negro, o 1º 

Congresso do Negro Brasileiro, e ainda as publicações do jornal Quilombo. 

Esse legado ainda segue vivo em experiências contemporâneas como a Terça 

Negra (SP), a Segunda Black (RJ) e a Segunda Preta (MG), entre outros 

eventos independentes que estão acontecendo regularmente nas grandes 
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cidades brasileiras e movimentam artistas e públicos em torno da arte negra, 

estimulando o desenvolvimento das linguagens artísticas, criando condições 

sustentáveis de produção cultural negra e ampliando as possibilidades de 

discursos sobre a negra e o negro no Brasil. Espaços independentes, tais como 

Raiz Forte (ES), Quilombo Urbano (RJ) e Aparelha Luzía (SP), impulsionam as 

práticas artísticas pretas, criando espaços de visibilidade e discussão sobre a 

produção contemporânea,  e funcionando como verdadeiros quilombos. 

Destaco a Segunda Preta, que muito se aproxima dos trabalhos que 

motivaram o início desta pesquisa de mestrado. O projeto concluiu sua 5ª 

temporada no Teatro Espanca e é referência nas artes cênicas em Minas 

Gerais. Em seu curto tempo de existência (foi criado em 2016), vem 

transformando a cena belorizontina e inspirando iniciativas em outras cidades e 

estados brasileiros, a exemplo da Segunda Crespa (SP). Podemos identificar a 

quilombagem no texto de apresentação do Caderno 3 da Segunda Preta, em 

que se afirma: 

 

O caminho foi se desenhando sob passos inspirados por caminhadas 
longas e ancestrais - e começamos a busca para empretecer um dia 
da semana com espetáculos de artistas pretas e pretos. A construção 
desse nosso espaço de fabulação, alegrias, reflexão, pensamento 
crítico e afeto emancipatório, foi se dando em cada gesto, abraço, 
olhar e troca. surgia mais um quilombo: a segundaPRETA. Pretas e 
pretos aquilombados, trabalhando juntos e construindo espaços de 
seu trabalho. 

 
Viemos para ser parte de uma programação PRETA que já acontece 
na cidade, para somar com os grupos de artistas negros que vêm 
militando e provocando diálogos por meio de sua arte. Para estar 
junto dos nossos buscando espaços que se espalhem por todos os 
meses do ano, e não somente nas datas comemorativas que 
remetem a diáspora. Viemos para estar com os nossos. Um 
movimento de arte de pretas e pretos para pretas e pretos e com 
pretas e pretos. 

 
Logo, o questionamento sobre o racismo estrutural atravessa o 
campo da criação e reflete na estrutura produtiva da segundaPRETA. 
A busca pelo empretecimento significa, para nós, tocar a raiz da 
estruturação cultural eurocentrada da linguagem artística e promover 
mudanças significativas na fruição teatral. Inspirados pelo caminho da 
Terça Preta, realizada em Salvador pelo Bando de Teatro Olodum, 
chegamos! (SEGUNDA PRETA, 2018, p. 5). 

 

Um elemento importante dessas organizações coletivas é a reverência 

aos artistas e grupos que as antecedem, de modo que a fala e as experiências 

dos mais velhos são chaves para as criações contemporâneas. Passado, 
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presente e futuro compartilham um mesmo tempo ancestral. Nomes de artistas 

e figuras históricas são lembrados constantemente nestes espaços. Na 

Segunda Preta, por exemplo, a cada temporada uma mulher negra viva é 

homenageada, sendo convidada a contribuir para o coletivo com seus saberes. 

São elas: Ruth Souza, Zora Santos, Leda Maria Martins, Ana Maria Gonçalves 

e Conceição Evaristo. 

Outro elemento citado no texto acima, e que merece destaque, é o afeto 

como uma questão política para os quilombos artísticos, em contraponto à 

cultura histórica de desumanização dos indivíduos negros. Esse processo de 

negação do afeto e de uma cobrança por demasiada força é uma realidade na 

experiência dos negros e negras. A quilombagem entende o afeto como 

potência de cura para cada indivíduo e também estratégia de fortalecimento 

coletivo. Por isso, a esfera dos sentimentos mais íntimos e a boa relação 

interpessoal são questões colocadas dentro dos quilombos.  

E cada quilombo artístico fortalece os seus aquilombados, bem como 

fortalece mutuamente outros quilombos. Assim, a Segunda Preta está 

conectada com outras experiências negras espalhadas pelo Brasil. Por duas 

vezes, os trabalhos do quilombo de Belo Horizonte foram levados para serem 

compartilhados com o quilombo paulistano, Aparelha Luzia. O Aparelha tem 

suas relações com o Segunda Crespa, que já recebeu o Segunda Preta. O 

Terça Black é inspiração para a Segunda Preta e por sua vez as redes vão 

criando trânsito e visibilidades para o trabalho dos artistas em várias partes do 

país.  

O Fórum Nacional de Performance Negra merece destaque pela 

aglutinação dos diversos coletivos pretos de todo o Brasil, em um evento que 

permite a articulação política dos segmentos do teatro e da dança. Uma 

iniciativa dos grupos Bando de Teatro Olodum (BA) e Cia. dos Comuns (RJ), o 

fórum teve quatro edições entre 2005 e 2015 e foi responsável por organizar 

artistas, coletivos, teóricos e militantes negros e negras para a consolidação de 

políticas públicas. O evento aconteceu em Salvador e, de modo geral, na sua 

programação contava com grupos de trabalho, plenárias, palestras, oficinas, 
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intercâmbios entre grupos, apresentações de espetáculos e sarau20.  Lima 

(2010, p. 5) afirma: 

 

Ação efetiva junto a instâncias governamentais; empoderamento; 
fortalecimento mútuo; ação inter-regional; distribuição de funções e 
responsabilidades; são muitas faces deste Fórum. Só vislumbrando 
por essa perspectiva, é possível afirmar que as contribuições trazidas 
pelo Fórum Nacional de Performance Negra são inestimáveis para a 
definitiva incorporação do teatro negro como uma das expressões do 
teatro brasileiro. O Fórum, enquanto coletivo negro, ao trazer para si 
a função de porta-voz dessa cultura, dá um passo fundamental para a 
consolidação de sua existência enquanto corpus estético e ideológico 
de nossa cena. 

 

O Fórum Nacional de Performance Negra ajuda a legitimar a arte preta 

nos espaços institucionais e conceituais, visto questionamentos que 

desvalorizam o trabalho de coletivos negros, impedindo sua inserção e 

sustentabilidade no mercado e na academia de arte. Na reunião de coletivos, 

no fórum, a quilombagem acontece e possibilita a produção de sua resistência 

nos contextos que ocupam. Cristiane Sobral (2016, p. 60) aponta para a 

potência das trocas de experiências que o fórum lhe proporcionou: 

  

Estive presente em todas as edições do fórum com o objetivo de 
conhecer outros artistas negros e suas realidades e 
problematizações, assim como encontrar parceiros de trabalhos e 
compartilhar experiências. O evento revelou uma gama de 
manifestações, uma variedade de propostas estéticas. O contato com 
essa congregação de artistas contribuiu sobremaneira para o 
entendimento de que, embora estejamos separados geograficamente, 
temos problemas, interesses, perspectivas e conhecimentos comuns. 
O racismo ainda apresenta seus efeitos nos quatro cantos do país. 
Entretanto, as identidades negras não se constituem apenas a partir 
da dor, mas também do prazer. Do contrário o fardo seria 
demasiadamente pesado. Nesse sentido, foi crucial perceber que, 
além das dificuldades, os artistas presentes revelaram um enorme 
desejo de transformação por meio da reinvenção das suas práticas 
para o êxito das realizações artísticas.  

 

Há a necessidade de se ver no outro, se conectar a outras experiências, 

trocar teorias e práticas para o fortalecimento dos vários coletivos negros 

espalhados pelo Brasil. O enfrentamento ao racismo estrutural torna mais difícil 

a trajetória de artistas negros e grupos nas grandes cidades e, em contextos de 

cidades menores, onde o número de artistas e grupos pretos com destaque é 

                                                 
20

 LIMA, 2010, p. 3. 
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também menor, as lutas solitárias tornam ainda mais dificultoso a 

sustentabilidade dos trabalhos. 

Ainda pensando na viabilidade e continuidade dos coletivos negros, o 

Fórum de Performance Negra é um instrumento de importância na formulação 

e fiscalização das políticas públicas culturais. É resultado das edições do fórum 

uma série de propostas que foi encaminhada ao poder público e contribuiu para 

efetivação de políticas afirmativas em editais de cultura em nível nacional, a 

exemplo do I Prêmio Nacional de Expressões Culturais Afro-brasileiras21, fruto 

dos debates da edição de 2006. 

Outra experiência de quilombagem é o programa de imersão artística 

AfroTranscendence, do qual participei como artista imerso na segunda edição 

(2016). O AfroT até o momento teve 3 edições (2015, 2016, 2017), todas na 

cidade de São Paulo (SP). A imersão reúne artistas de todo país, de diversas 

linguagens, que se relacionam com as questões raciais e o contemporâneo. 

Organizado pela plataforma NoBrasil, com a curadoria e direção de criação de 

Diane Lima, o programa coloca-se como uma plataforma de visibilidade negra 

nos espaços de arte, buscando explodir as estruturas do racismo neles 

instauradas, conforme é apresentado num trecho de seu texto curatorial: 

 

Onde cabe essa vida que se faz arte para ser vida? Como 
romper as arquiteturas?  

As cartilhas das fundações, organizações, instituições, 
corporações e todos os outros porões semeiam na cadeia de toda a 
sua gestão um racismo estruturante que barra e apita na porta de 
entrada, a negrura e seu modos de ser. É o efeito de sentido, a 
semiose da opressão que se concretiza quando não nos vemos, não 
nos reconhecemos, não somos programados para ser programação e 
damos meia volta por medo ou contestação a esse projeto de 
dominação. 

Enraizada nos alicerces dessa construção imponente, está o 
vírus que engendra no corpo, o inconsciente colonial: são os padrões, 
os modelos, as Gisele’s que vivem em cada espaço cultural, sala de 
cinema, editoras, auditórios e galerias. São os loiros olhos da 
curadoria. Que pode não levar esse nome mas carrega a 
responsabilidade da decisão. Pois quem cura, cura o que? O que é a 
curadoria se não o tomar de outras narrativas sensíveis para montar e 
anunciar uma totalidade de discurso? Como são delegadas as vozes, 
como são geridas as relações de poder e quais os critérios 
institucionais investidos nessa função? (LIMA, 2016). 

 

                                                 
21

 O prêmio foi instituído pelo Centro de Apoio ao Desenvolvimento Osvaldo de Santos Neves 

(CADON), com apoio do Ministério da Cultura, Fundação Cultural Palmares e Petrobrás. 
Contou com mais de 1 mil projetos de todas as regiões do Brasil inscritos pleiteando as 20 
vagas na sua primeira edição em 2010.  
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O Afrotranscendence surge como estratégia de recriação da presença 

do negro nos espaços de arte, apostando na transformação destes espaços a 

partir de uma presença contestadora da arte negra. Uma arte que vem na 

urgência da vida de cada artista. Toma destaque nesta proposta, inclusive, o 

lugar da curadoria como estrutura importantíssima a ser ocupada para a 

reversão da falta de representatividade negra nas diversas instituições de arte. 

Na ocasião de sua segunda edição, o AfroTranscendence reuniu artistas 

visuais como Alberto Pereira (RJ), Castiel Vitorino (ES), Janaina Barros e 

Wagner Leite (SP/MG),  Criola (MG), Gabi Guerra (MG), Iwintolá (SP), Vinícius 

Terra Nova (SP) . Entre as cantoras e músicos imersos, reuniu nomes como 

Nêga Duda (BA/SP), Josyara Lelis (BA), Nara Couto (BA), Rincón Sapiência 

(SP) e Marcos Aganju (RJ). Também contou com a participação de Juliana de 

Lima (PE) e Ana Casanova (RJ) do audiovisual. Nas artes cênicas eu, Mário 

Lopes (BRA/GER), Marina Costa (SP), Luana Gonçalves (MG), Kim Cavalcante 

(PA). Ainda da literatura, Mariana de Matos (PE) e Aryani Marciano (SP).  A 

divisão de linguagem aqui colocada pouco se aplica à realidade desses 

artistas, que desenvolvem seus trabalhos em várias linguagens, sendo que a 

arte da performance aparece na maioria das trajetórias. 

Durante quatro dias, os artistas realizaram uma troca sensível a partir de 

laboratórios de criação orientados por Benjamin Abras (MG), ator, bailarino e 

performer, Diane Lima (BA), curadora, crítica de arte e design, Mahal Pita (BA) 

produtor musical, design e DJ e Leandro Vigas (SP) artista digital. O evento 

contou com mesas de discussão, abertas ao público, sobre arte negra 

contemporânea, que mobilizaram a participação de outros artistas para além 

dos imersos. Passaram pelo AfroT nomes como as artistas visuais Rosana 

Paulino e Priscila Resende, o artista Moisés Patrício, os rappers Thiago Elniño 

e Rico Dalasam, entre outros. 

Os painéis contaram com nomes de destaque dentro da cultura negra no 

Brasil e no Mundo: A sacerdotisa do candomblé banto, Makota Valdina Pinto 

(BA); o poeta, intelectual quilombola Nego Bispo (PI); a diretora do Grupo 

NATA, Fernanda Júlia (BA); a escritora, pesquisadora e artista visual Grada 

Kilomba (Portugal); o artista visual e professor Ayrson Heráclito (BA) e o artista 

visual Jaime Lauriano (SP). As discussões contribuíram na ampliação do 
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debate sobre arte, ancestralidade e a experiência negra no mundo 

contemporâneo. 

 Dentre as atividades da imersão, um momento foi reservado para que 

cada artista imerso compartilhasse brevemente uma síntese de sua pesquisa 

individual e sua poética. Naquela oportunidade, pode-se visualizar um pequeno 

panorama da produção em arte preta contemporânea, sua diversidade e 

capacidade de atravessar outras vidas negras, seja pela música, performance, 

vídeo, grafite etc. A quilombagem proposta pelo AfroTranscendense 

proporcionou aos participantes a ampliação das referências em arte negra, 

além do surgimento de novas redes de colaboração e afetos.  

 O quilombo em arte tem como um dos fundamentos a criação de 

visibilidade para seus aquilombados. Colocar artistas negras e negros em 

contato com seus pares, possibilitando a troca e o fortalecimento das 

linguagens e das estruturas de produção em arte. Isso, sem a presunção de 

homogeneizar essa arte, mas de confrontar as diferenças e criar algo novo a 

partir do encontro de poéticas distintas.  

Estruturalmente, o quilombo artístico vai criar possibilidades de 

resistência para artistas negros no mercado, para juntos enfrentar o sistema 

racista de curadoria das galerias, festivais, editoras, gravadoras, imprensa 

crítica ou mesmo criar seus próprios espaços de arte – como já acontece há 

um tempo no Brasil, desde as empresas e clubes negros, elementos marcantes 

do movimento negro no início do século XX22. 

A experiência da segunda edição do AfroT foi compartilhada em uma 

performance-instalação com a participação de todos os artistas imersos, que 

ocupou todo o prédio do Red Bull Station e suas imediações, no Vale do 

Anhangabaú, no Centro da cidade de São Paulo. Também foi registrada no 

filme Tempo de Cura23, de Ana Paula Mathias. 

Um exemplo da cena preta que vem se fortalecendo no Brasil, e 

destaque na experiência belorizontina, é a performance Rolezinho – nome 

provisório, que muito se articula com a experiência da Segunda Preta, já citada 

                                                 
22

 As organizações negras no início do século XX criaram alternativas empreendedoras 

próprias, empresas, clubes e mesmo uma empresa própria que circulasse as produções 
afrocentradas do Brasil e do Mundo. Isso ainda é presente em várias iniciativas de 
empreendedorismo afrocentrado. 
23

 Link do filme: https://www.youtube.com/watch?v=WttKnEldnD0 
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anteriormente. Em comum com a cena anterior - O que não vaza é pele, 

apresentada no subcapítulo anteriormente, essa performance foi realizada 

inicialmente no Festival de Cenas Curtas do Galpão Cine Horto – na edição de 

2015 – e tem participação do ator e diretor Alexandre de Senna, seu 

idealizador. 

Rolezinho traz a presença do negro como tema e tem nela sua matéria 

principal. Tem como referência a performance A presença negra, idealizada por 

Peter de Brito e Moisés Patrício e que reuniu dezenas de artistas, em galerias 

de São Paulo durante inaugurações de exposições: eles chegavam em grande 

número e, silenciosamente, ocupavam os eventos.  

  

O objetivo é refletir acerca do corpo negro e suas potencialidades 
expressivas nos espaços de compartilhamento cultural. Nas ações 
que promove, A presença negra redefine, ainda que brevemente, os 
territórios de segregação étnico-espacial e questiona, de maneira não 
verbalizada, o status quo da nossa sociedade, bem como o discurso 
corrente de que artistas brasileiros negros não existem (BISPO; 
LOPES, 2015, 106).  

  

Alexandre de Sena recria também os procedimentos dos rolezinhos, 

eventos realizados pelos jovens negros periféricos entre o final de 2013 e início 

de 2014. “Rolezinho” é como, popularmente, se chamaram as ocupações 

realizadas por jovens pobres, em sua maioria negros e de periferia, de espaços 

como shoppings, praças e parques das grandes cidades brasileiras. Essa 

prática teve início nos shoppings de São Paulo, quando lideranças do funk 

convocaram seus pares funkeiros pelas redes sociais para ocuparem 

shoppings da capital paulista em protesto à tentativa de proibição dos bailes 

funk nas ruas da cidade. 

 Uma série de rolezinhos em diversas cidades do Brasil seguiu-se a 

este, reunindo cada vez mais participantes, e teve forte repressão por parte das 

polícias, ações judiciais e medidas administrativas das empresas gestoras de 

shoppings – inclusive com a triagem de clientes para acesso às suas 

dependências – além da repercussão midiática desses eventos, despertando 

os mais diversos posicionamentos em relação à presença do jovem negro de 

periferia e de suas expressões culturais nos espaços públicos.  

 A agitação e aglomeração da população negra no Brasil, nesse exemplo 

dos rolezinhos, ou ainda mais recentemente, nos arrastões em praias cariocas,  



50 

trazem à tona os preconceitos e tendência eugenista, historicamente presentes 

no país. Revisitando fatos do final do período oficial escravocrata, no livro Onda 

Negra, Medo de Branco: o negro no imaginário das elites do século XIX, Célia 

Maria Miranda Azevedo apresenta um registro da ALPSP: 

 

(...) o ingresso de mais escravos significaria mais problemas para a 
província quando se extinguisse a escravidão, pois, conforme 
enfatizava Rafael Correia, a ociosidade inevitável dos negros livres 
resultaria em “quilombos armados cá e lá, agredindo as povoações” e 
“trazendo a perturbação social por toda parte” (ALPSP, 1881 apud 
AZEVEDO, 1987, p. 156-7). 

 

 Como se apresenta no excerto acima, a presença do negro, 

principalmente se organizado coletivamente, historicamente perturba os 

espaços reservados à elite e abre caminho para reaparecer discursos e ações 

racistas. Exemplo disso são as abordagens policiais aos negros nas linhas de 

ônibus com destino às praias da Zona Sul do Rio de Janeiro ou a triagem nos 

shoppings. O extermínio segue em curso, operado pelo Estado e direcionado 

aos corpos negros, para manutenção dos privilégios de uma elite branca 

cisheteronormativa. A morte não é unicamente o assassinato dessa camada da 

população, mas também seu silenciamento, o genocídio epistemológico e o 

cerceamento dos direitos. 

 

Tirar essas pautas da invisibilidade e um olhar interseccional 
mostra-se muito importante para que fujamos de análises simplistas ou 
para se romper com essa tentação de universalidade que exclui. A 
história tem nos mostrado que a invisibilidade mata, o que Foucault 
chama de “deixar viver ou deixar morrer”. A reflexão fundamental a ser 
feita é perceber que, quando pessoas negras estão reivindicando o 
direito a ter voz, elas estão reivindicando o direito à própria vida 
(RIBEIRO, 2017, p. 43).  

  

Naqueles rolezinhos, os jovens marcavam sua presença negra nos 

shoppings centers. Aqui, em Rolezinho – nome provisório, o local escolhido é o 

próprio teatro, entendendo os dois (o shopping, lugar de consumo; e a cena, 

lugar privilegiado de fala) como espaços em que a presença do negro é 

precarizada. Ambos os “rolezinhos” encontram potência na ocupação 

organizada e maciça desses dois espaços, em uma possibilidade 

questionadora da precarização de sua presença. 



51 

 Quando se fala em presença precarizada, quero deixar evidente que os 

negros estão presentes no teatro e no shopping. Entretanto, geralmente estão 

em funções de menor prestígio e em relação ao branco. As duas ações 

encontram um dispositivo eficaz de evidenciação da presença a partir da 

ocupação numerosa de corpos negros nesses espaços e numa presença 

empoderada. 

 A internet vem sendo um espaço democratizante dos meios de 

comunicação. Em grupos do Facebook e Whatsapp muitas redes se formam, 

discursos contra-hegemônicos circulam e várias ações se articulam. Os 

rolezinhos são bons exemplos dessas novas formas de quilombagem 

impulsionadas pela internet. 

 

Rolezinho – nome provisório foi lançado, inicialmente, como um 

chamado para artistas e não-artistas negras e negros. Em uma plataforma 

virtual, a divulgação foi feita nas redes, reunindo interessados para um 

processo de criação coletiva que culminaria na apresentação no Festival de 

Cenas Curtas. A divulgação na internet permitiu uma aleatoriedade na 

composição do elenco, o que garantiu uma diversidade de identidades negras, 

que fica perceptível quando observamos a composição do grupo que realiza a 

performance: diferentes idades, identidades de gênero e origens sociais. 

Esse chamamento foi seguido de uma série de rolês24 pela cidade de 

Belo Horizonte, em que se experimentava uma presença coletiva no espaço 

público. Estes encontros eram precedidos por articulações na internet, em que 

o grupo compartilhava um material de leitura que se relacionava com o rolê 

seguinte. Alexandre de Senna comentou sobre o processo em entrevista ao 

jornal O Tempo: 

 

Esse é um jeito de colocar as pessoas em contato com um discurso 
performático. Cada rolê é um rolê, mas sempre nos embasamos 
teoricamente a partir de um texto. Depois, saímos do ambiente virtual 
e nos encontramos pela cidade. Em cada encontro, convidamos as 
pessoas para propor uma ação como uma forma de estimular o 
protagonismo. A partir da proposta, criamos uma espécie de 
paisagem, uma criação performativa. Às vezes, dez negros reunidos, 

                                                 
24

 Esses rolês estão registrados em fotos e textos que podem ser acessados em 

http://picumah.com/rolezinho-nome-provisorio-2/ 
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sentados em uma roda de conversa, já é um acontecimento (SENA 
apud ATHIÊ, 2015). 

 

A ação que se realizou no Cine Horto busca ser uma síntese deste 

processo. Este rolê, em específico, reuniu no palco cerca de 40 pretas e pretos. 

Inicia-se com um áudio em que se ouve o som do mar, mesclado a uma 

canção e uma entrevista com Adama Konatê e Souleymane Diakite25, em um 

palco vazio com iluminação baixa. 

Na sequência, entra uma jovem negra de tranças, com uma mochila de 

onde ela tira alguns objetos e um celular. Logo depois, ela chama pelo nome o 

contra-regra do teatro, Sabará, que também é negro, para trazer um microfone. 

Vale destacar: durante aquela noite de festival, Sabará já havia adentrado o 

palco outras vezes, entre as cenas que se apresentaram no mesmo dia. 

Porém, na performance Rolezinho, sua presença é dotada de significados, pois 

marca os lugares estabelecidos para o negro no fazer teatral. Aqui, a jovem, ao 

chamá-lo pelo nome, e com a ambientação já instalada por aquela gravação 

inicial, gera um deslocamento do lugar pré-estabelecido.  

Ao microfone, a jovem se põe a ler um texto que fala sobre a 

invisibilidade do negro na sociedade e, simultaneamente, o palco vai sendo 

ocupado por mulheres e homens negros, que nele adentram um a um. Cada 

presença é percebida em sua singularidade e, no coletivo, aqueles corpos 

pretos encontram sua potência performativa. Contraditoriamente, a presença 

maciça dos negros naquele palco evidencia sua constante ausência na cena 

belorizontina – ou, pelo menos, sua presença precarizada. 

A ação se encerra com um grito de todos os performers, que invade o 

espaço. Uma linha crescente de afetação sensorial e discursiva se desenvolve 

desde a ambientação inicial do som do mar, que muito remete à chegada dos 

tumbeiros, segue com a leitura do texto pela jovem mulher preta e se intensifica 

na presença de cada performer que ocupa o palco, culminando num grito com 

toda a sua potência. 

 

                                                 
25

 Dois imigrantes que vivem no Brasil, Adama Konatê original do Mali e Souleymane Diakite,  

da Costa do Marfim. 
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Figura 2: Rolezinho - nome provisório no Festival Cena Curta do Galpão (2016).  

Foto: Dila Puccini 

 

Nos estudos de Leda Maria Martins sobre o teatro negro, a autora 

apresenta o conceito de dupla fala, que compreende, nas experiências deste 

teatro, uma subversão dos elementos da cena para um novo uso, fazendo 

resistir a identidade da negritude dentro da estrutura branca, do teatro no 

sentido hegemônico. Ela enumera: 

 

Destacam-se: a duplicidade cênico-semântica gerada por uma rede 
de significações que articula a ilusão do jogo da aparência; a 
concepção metafórica e mágica da linguagem, por meio da qual a 
palavra desliza por variados significados, recusando ancorar-se em 
qualquer valor absoluto e emblemático; o caráter de motivação 
coletiva que se propõe celebrar o sentido de complementaridade 
comunitária; a função de ironia que no jogo das máscaras, 
carnavaliza o valor universal das noções raciais tipológicas; a 
harmonização dos signos cênicos num cenário espontâneo e 
dialógico, que prima pela desrealização do sentido; a função 
ritualística dos eventos ou celebrações, em que se estreita os limites 
das cerimônias sociais e dramáticas (MARTINS, 1995, p. 76). 

 

 Coletivos de todo Brasil valem-se de saberes ancestrais construídos a 

partir dos quilombos, desde a Colônia às recriações desta instituição feitas pelo 

movimento negro ao longo do século XX. Em Rolezinho - nome provisório, a 

quilombagem é levada para o palco, criando em performance um espaço de 
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afirmação e fortalecimento mútuo da negritude. Criam-se formas poéticas de 

cooperação, para o combate ao racismo, inclusive o que existe nas artes, e 

principalmente para a criação de vida potente para pretas e pretos.  

 

 O Kuirlombo (ES), coletivo criado pelas artistas Castiel Vitorino e Napê 

Rocha, ao qual me integrei em 2017, desenvolve trabalhos nas mais diversas 

linguagens artísticas. Castiel Vitorino é estudante de psicologia na 

Universidade Federal do Espírito Santo - UFES, tem criações em literatura, 

audiovisual, artes visuais e pesquisa questões de gênero, sexualidade e raça. 

Em suas obras, as flores e ervas têm destaque, criando processos de 

subversão da própria imagem corporal e instaurando estados de cura. Napê 

Rocha é mestranda em artes pela Universidade Federal Fluminense - UFF, 

formada em artes visuais pela UFES, onde pesquisa leituras das obras de 

artistas pretos na contemporaneidade. Trabalha entre artes visuais, 

audiovisual, música e performance. A artista explora o espaço urbano em seus 

trabalhos e cria visualidades a partir de suas experiências subjetivas e 

identitárias. E eu, Winny Rocha, mestranda em Artes Cênicas pela 

Universidade Federal de Ouro Preto, agrego ao Kuirlombo minha formação 

artística no teatro de grupo no Espírito Santo e em Minas desde 2004, 

principalmente em teatro de rua, e minha pesquisa no campo da performance, 

pesando o corpo negro e a cidade como elemento estético e político.  

As artistas dentro do trabalho do coletivo optam e operam sua escrita no 

artigo feminino, em referência à identidade bicha, qual o grupo afirma-se. 

Pensamos a arte preta e bicha como forma de criar existência potente para 

nossos corpos e os corpos que são atravessados por nossas ações.  

Em 2017, criamos o Manual de uso da Grande Vitória: para&por corpos 

negros-bichas26. Contemplados pelo edital de Residência Artística – Fábrica 

Lab, produzido pela produtora Infinitas sob curadoria de Franz Manata, criamos 

um livreto em formato de manual de instruções que propõe ações poéticas para 

experiências pouco usuais nas cidades capixabas. Estas ações foram criadas a 

partir de vivência das três artistas na Região Metropolitana da Grande Vitória, 

onde vivem.  

                                                 
26

 A versão online do livreto pode ser acessada no endereço: 

https://issuu.com/kuirlomboterrorista/docs/manual-de-uso-livro-digital 
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Observamos tanto as formas de opressão que atravessam nossos 

corpos no cotidiano, quanto as formas de resistência que criamos como bichas 

pretas. Como produzir potência no dia-a-dia do corpo negro e bicha em uma 

cidade violenta que nos mata todo dia? Como viver para além da 

sobrevivência? 

Com uma estrutura de manual, o livreto conta com a apresentação do 

equipamento a ser usado/reparado, no caso as cidades da Região 

Metropolitana da Grande Vitória27, apontando os altos índices de violência e 

mortalidade de jovens negros e negras e LGBTs. Ainda aponta para práticas 

individuais e coletivas que visam criar estratégias de resistência nesses 

territórios.  

Na sequência, o manual detalha os “Modos de Usar”: são propostas de 

ações que criamos e são compartilhadas, na ideia de múltiplo de arte, ou seja, 

um objeto concebido para ser produzido e reproduzido em série. Sem que 

exista uma peça original, cada exemplar contém a experiência proposta que as 

artistas querem multiplicar. Um exemplo de modos de usar:  

 

Para inquietar a subjetividade brasileira. 
No caminha de casa para o trabalho pergunte para dez pessoas: 
Qual é a cor da minha pele? 

(VITORINO; ROCHA; ROCHA, 2017, p. 10) 

 

Este “modo de usar”, por exemplo, parte da dificuldade de afirmar a 

negritude no Brasil. O racismo na cultura brasileira associa as palavras “negro” 

e “preto” ao que é inferior. Reproduzindo esta ideia arraigada, muitos 

brasileiros pensam ser ofensa afirmar que certa pessoa é negra. A mesma 

dificuldade acontece para pessoas pretas se autodeclararem. Em substituição, 

criam-se eufemismos como “moreno”, “pardo”, “moreno escuro”, “jambo”, 

“chocolate”, em alternativa à palavra “negro’ ou “preto”.  

O Coletivo Kuirlombo, em outubro de 2017, realizou as 11 ações do 

manual nas cidades de Cariacica, Serra, Vila Velha e Vitória. Elas foram 

registradas pelos fotógrafos Clésio Junior e Rodrigo Jesus. As performances 

foram realizadas pela primeira vez, em bairros das periferias dessas cidades, 

em lugares como praças, obras públicas, pontes, pontos de ônibus e terminais 

                                                 
27

 Cariacica, Fundão, Guarapari, Serra, Viana, Vila Velha e Vitória. 
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rodoviários, no interior de ônibus, na praia, em ruas, escadarias, entre outros 

lugares. A ação “Como desintoxicar-se de masculinidades e feminilidades 

tóxicas” foi realizada na fonte de São Benedito, no Morro da Fonte Grande, 

Vitória-ES. Este local faz parte das memórias de minha infância viada28 e de 

Castiel Vitorino. Ela foi criada nesse morro e eu convivia lá, por conta de 

participar na escola de samba que é próxima à fonte, Unidos da Piedade. 

 

Figura 3: Como se desintoxicar de masculinidades e feminilidades tóxicas na Fonte de 
são Benedito no Morro da Fonte Grande (2017). Foto: Clésio Júnior. 

  

Na fonte, nós bichas, trocamos o uniforme de construção civil pelas 

roupas ditas femininas que desejávamos usar durante a infância, desejo em 

que éramos reprimidas. Lavamos as roupas no próprio corpo, uma ajudando a 

outra, com sabão e a água da fonte. Depois tiramos as roupas e deixamos 

secar ao sol, enquanto conversávamos sobre a ação que estávamos fazendo. 

Durante a performance, pessoas subiam e desciam os becos para cumprir 

suas tarefas cotidianas.  

                                                 
28

 A infância viada é uma forma de pensar as expressões de gênero na infância, que são 

negligenciadas nos processos de educação. Pode-se saber mais sobre no artigo “No entre-
lugar da criança (des)viada e (des)avisada: A língua afiada corta e nos faz criançar” 
(RODRIGUE S, A.; ALVIM, D .M .; ZAMBONI, J .; VITORINO, C.; ROCON, P. C.; ROSEIRO , S 
.Z . , 2018). 
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No contexto latino-americano, Diana Taylor apresenta reflexões sobre 

memória cultural e performance, pensando os conceitos de arquivo e repertório 

e o lugar do espectador/testemunha:  

 

A construção recíproca e mútua que liga o “eu” ao “tu” não traduz 
uma identidade política compartilhada ou negociada – “eu” não sou 
“você”, nem clamo ser ou agir por você. O “eu” e o “tu” são um 
produto das experiências e memórias de cada um, dos traumas 
históricos, das crises sócio-políticas (TAYLOR, 2002, p. 15). 

 

 A arte negra e bicha, nesse caso, não só religa o indivíduo com suas 

memórias, como realoca sua existência. Criando, para cada um, uma outra 

forma de viver o presente, ao mesmo tempo em que retoma as experiências de 

opressão do passado como testemunha, mas na performance de forma 

intencional e afirmativa, colocando a bicha preta no comando do enunciado. 

Produzindo uma vivência potente para nossos corpos.  

 Fotografia, instalação e livretos compõem, atualmente, a exposição 

Manual de uso da Grande Vitória: para&por corpos negros-bicha, que foi 

realizada na Fábrica de Ideias em outubro de 2017, durante o Fábrica Lab, na 

cidade de Vitória (ES); e também no Centro de Artes e Convenções de Ouro 

Preto (MG), em novembro do mesmo ano, na III Semana de Diversidade de 

Ouro Preto e Mariana. 

 O Kuirlombo, como forma de aquilombamento que criamos, promove a 

união entre mim, Castiel e Napê, de forma a confrontar nossas diferenças e 

fortalecer nossos processos criativos na intersecção do que nos aproxima. Em 

especial, esse trabalho nos possibilitou identificar a diversidade de experiências 

de ser preta e bicha, podendo compartilhar isso em arte. Aqui, a 

experimentação performativa é pensada como produção de vida. 

 

2.3 - Performance preta: encruzilhadas entre arte e vida. 

 

Penso que estas práticas alargam, que estes programas oxigenam e 
dinamizam nossas maneiras de agir e de pensar ação e arte 
contemporaneamente. Esta é, a meu ver, a força da performance: 
turbinar a relação do cidadão com a polis; do agente histórico com 
seu contexto; do vivente com o tempo, o espaço, o corpo, o outro, o 
consigo. Esta é a potência da performance: desabituar, des-
mecanizar, escovar à contra-pêlo. Trata-se de buscar maneiras 
alternativas de lidar com o estabelecido, de experimentar estados 
psicofísicos alterados, de criar situações que disseminam 
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dissonâncias diversas: dissonâncias de ordem econômica, emocional, 
biológica, ideológica, psicológica, espiritual, identitária, sexual, 
política, estética, social, racial... (FABIÃO, 2008, p. 237). 

 

 Eleonora Fabião afirma, como pesquisadora e performer, a potência da 

performance em provocar dissonâncias na ordem estabelecida, em desarticular 

discursos e práticas já colocados. Neste sentido, a performance muito interessa 

aos anseios de artistas pretas e pretos, como forma de ação poética na esfera 

pública.  

 É sabida a realidade do racismo como fator estrutural e estruturante na 

sociedade brasileira (GOMES, 2017, p. 26). A linguagem da performance 

possibilita um lugar potente para a participação ativa da arte negra na luta 

contra esse sistema de opressão, uma vez que ela permite ao artista explorar 

menos a exposição didática das cartilhas elaboradas pela militância, e 

desenvolver mais a experiência dialógica a partir do acontecimento 

performativo. 

 A arte negra tem muito a ensinar à população brasileira sobre a cultura e 

história dos afrodescendentes e da África: desconhecemos nossa própria 

história. O Brasil negou – e ainda nega – o acesso a esse riquíssimo legado 

aos seus cidadãos, que reduzem a cultura negra a uma visão folclorista e 

preconceituosa, apagando e/ou embranquecendo os grandes feitos e 

personalidades deste segmento racial. 

 Produzir novas narrativas para a História Brasileira, bem como 

compartilhar os saberes já sistematizados com toda a população brasileira, é 

um esforço em que o movimento negro se empenha. Muito se tem a falar, por 

quem teve sua voz negada por séculos neste país. Dijamila Ribeiro (2017, 

p.64) afirma: 

 

O falar não se restringe ao ato de emitir palavras, mas de poder 
existir. Pensamos lugar de fala como refutar a historiografia 
tradicional e a hierarquização de saberes consequente da hierarquia 
social. Quando falamos de direito à existência digna, à voz, estamos 
falando do lócus social, de como esse lugar imposto dificulta a 
possibilidade de transcendência.  

 

 A performance preta também se interessa em buscar esses 

conhecimentos históricos, saberes tradicionais e, principalmente, a vivência de 

seus agentes para transformá-los em ação. Nas contribuições de Diana Taylor 
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sobre performance e a memória social, analisando o trabalho do grupo peruano 

Yuyachkani, ela comenta:  

 

a performance como retenção da memória social remete-nos à 
história, sem necessariamente tornar-se um "sintoma da história", isto 
é, as performances dialogam como história do trauma, sem que 
sejam elas mesmas traumáticas. Esses trabalhos, cuidadosamente 
elaborados, criam uma distância crítica que possibilita a experiência 
reivindicatória, facilitando o testemunho que é em si o oposto ao 
“colapso” traumático (TAYLOR, 2002, p. 41). 

 

As experiências da performance preta no Brasil passam também pela 

criação de testemunhos do trauma de forma distanciada. Criam-se 

possibilidades de superação do racismo e também processos de cura 

individuais e coletivos frente aos sofrimentos da vivência negra aqui no Brasil.  

No projeto Os Sacudimentos: a reunião das Margens Atlânticas (2015), 

por exemplo, Ayrson Heráclito realiza o ritual29 de purificação das religiões de 

matriz africana, em dois pontos marcados historicamente pelo tráfico negreiro. 

Um, a Maison des Esclaves [Casa dos Escravos], na ilha de Gorée, lugar onde 

africanos capturados aguardavam para serem embarcados para as Américas 

nos tumbeiros. Outro, a Casa da Torre dos Garcia d’Ávila, na Bahia, onde parte 

daqueles africanos chegavam para serem escravizados. 

Arte e política, e nessa ação também a dimensão da espiritualidade, 

estão imbricadas sem, contudo, serem hierarquizadas. Neste exemplo, não 

estamos falando em arte a serviço da política, nem o contrário. A ação 

acontece no entrecruzamento, na encruzilhada da política, arte e religião. 

 

A ocorrência às memórias ancestrais afro-brasileiras nos contextos 
das minhas obras e de Heráclito consistem no aporte utilizado em 
nossos processos para garantir à permanência e resistência dessas 
tradições mitológicas – muitas vezes propagadas apenas pela 
oralidade. Ressaltamos nossa posição política de artistas afro-
diaspóricos, lançando um olhar contemporâneo as diversas tradições 
da vida que nos engendram enquanto artistas racializados e 
culturalizados. Além disso, acentuamos o estabelecimento de 
intercâmbios estéticos entre matricialidades e a arte como um 
possível caminho poético dentro da linguagem contemporânea 
(FERREIRA e SANT’ANA, 2013, p. 2350). 

 

 

                                                 
29

 O sacudimento é um ritual realizado comumente na Bahia com o intuito de afastar os 

espíritos indesejados das casas. 
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Figura 4 e 5: Na sequência O Sacudimento da Casa da Torre e O Sacudimento da Maison des 

Esclaves em Gorée. Foto: Ayrson Heráclito.  

 

 Num segundo momento, a ação é apresentada ao público em uma 

instalação, em que os dois rituais realizados são projetados em vídeo numa 

mesma sala de galeria. Ao entrar, pode-se assistir dos dois pontos extremos da 

sala as imagens: de um lado a África e de outro a América, propondo a 

experiência ao espectador de vivência da travessia da calunga em um 

processo de restauração do trauma diaspórico. A performance se desdobra em 

outra, agora compartilhada com o público por meio da instalação.  
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O que representa um corpo? Pode este corpo carregar sentidos e 
narrativas de uma memória étnica e ancestral? O corpo de Ayrson 
Heráclito escreve um caminho de narrativas visuais que conjugam 
aspectos de poder e ancestralidade, associados com uma 
dramaticidade que conjuga sentidos e visualidades característicos de 
um rito que, iniciado no corpo, percorre significados que mediam sua 
memória com o universo (FERREIRA e CAMARGO, 2016, p. 3125). 

  

Heráclito, como negro iniciado no candomblé e vivenciando a diáspora, 

ao se colocar em situação ritualística, não figura a história de dor dos negros 

escravizados. Ele age artística-política-espiritualmente na sua história e de 

seus ancestrais. E na instalação também propõe ao público uma ação artística 

e política pelo testemunho da experiência performativa.  

   A arte negra também irá recorrer ao lugar do discurso, no sentido de 

criar espaço para o negro dizer sua visão sobre o mundo, em resposta à 

histórica realidade de indizibilidade que acompanha a presença do negro no 

teatro (MARTINS, 1997), e que também está na experiência de outras 

linguagens artísticas (CUNDURU, 2007, p. 50). Inclusive a indizibilidade e 

invisibilidade serão temas em performances, como no exemplo de Onde estão 

os negros? da série de Ação Bandeiras da Frente 3 de Fevereiro, citada 

anteriormente. 

 Ações irão criar espaços para que negras e negros possam 

simplesmente dizer. Falar por si, contar seus problemas, angústias, mas 

também mostrar seus saberes e sonhos, sem porta voz, como na performance 

Mergulhos em si (2018), de Charlene Bicalho, em que a artista propõe ao 

espectador uma experiência de autorreconhecimento a partir da confrontação 

com a própria imagem refletida no espelho. Abaixo do espelho, uma pequena 

mesa com uma tesoura e fitas vermelhas para que, convidados a adentrar seu 

espaço, espectadores possam deixar para a artista uma mecha de cabelo. 
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Figura 6: Mergulhos em si de Charlene Bicalho na Segunda Preta 2018. Foto: Pablo Bernardo. 

 

Priscila Rezende também traz o cabelo como composição principal na 

performance Bombril (2010). Na performance, ela se propõe a lavar em espaço 

público panelas com o próprio cabelo. Alexandre Araújo Bispo e Fabiana Lopes 

tecem um reflexão sobre o trabalho:  

 

O título, extraído da conhecida esponja de aço homônima, serve, com 
frequência, como adjetivo pejorativo ao cabelo de mulheres negras. 
Durante a performance, seu corpo se contorce em posições  física e 
moralmente desconfortáveis, transformando-se ele mesmo em objeto 
útil – “o cabelo que lava e esfrega utensílios domésticos, o corpo que 
serve aos demais objetos, ao espectador”, afirma a artista. Neste 
trabalho, o espaço da domesticidade – por excelência a casa colonial 
e posteriormente burguesa no Brasil – é revisitado como campo de 
reflexão, como território de resistência. O tema da coisificação do 
corpo negro feminino, geralmente evitado ou completamente 
ignorado, entra para a pauta de discussão sem deixar margem a 
esquivas ou subterfúgios. Através do corpo, a artista confronta o 
discurso racial discriminador que permeia suas interações pessoais e 
compartilha com o observador o desconforto gerado por esse 
discurso (BISPO; LOPES, 2015, 112).  

  

Como podemos observar nos dois trabalhos citados acima, a 

centralidade da performance preta está no corpo, ele que fala. O corpo 

presentifica-se das mais diversas formas, ele é tomado como elemento de 



63 

composição em destaque na criação artística negra. É agente e sobre ele se 

age, na performance, na vida. Renata Lima da Silva (2016, p. 48) afirma: 

  

O corpo elevado à categoria de obra de arte é em contrapartida (ou 
ao mesmo tempo) também um corpo que está condicionado pela 
cultura; mas que não é somente um refém de uma estrutura de poder 
existente que precisa ser renegado ou mesmo superado para atingir o 
status de arte. Esse é um corpo que não só é expressão de cultura, 
como também produz cultura.  

 

 O corpo do performer traz para a ação toda carga significativa das 

construções individuais e coletivas que são exercidas sobre ele e que ele 

também exerce. Em relação ao corpo negro, estamos falando sobre o local 

primordial de vivência da negritude. Seja pela experiência da ancestralidade 

que age no corpo física e espiritualmente durante a vida da pessoa preta,  seja 

pela vivência do racismo que se apresenta de forma central marcada no corpo. 

Por isso, encontramos na corporeidade as estratégias de resistência e 

superação do racismo, produção de felicidade e ligação com o divino. 

  

O processo de regulação do corpo negro se deu (e ainda se dá) de 
maneira tensa e dialética com a luta pela emancipação social 
empreendida pelo negro enquanto sujeito. Esta tem no corpo o seu 
principal ícone político e identitário. O corpo negro pode ser entendido 
como existência material e simbólica da negra e do negro em nossa 
sociedade e também como corpo político (GOMES, 2017, p. 98). 

 

 O corpo negro traz a memória da escravidão e todo seu histórico de 

violência, que se atualizou na marginalidade do negro na ordem capitalista. 

Isso aparecerá em trabalhos de vários grupos, como, por exemplo, no 

espetáculo Eles não usam tênis naique (2015), da Cia Marginal (RJ). A 

construção dramatúrgica parte do texto da década de 70, Eles não usam black 

tie, de Gianfrancesco Guarnieri. O autor paulistano desenvolve o drama no 

interior de uma família operária do ABC Paulista, em que duas gerações 

expõem seu conflito em meio ao contexto da greve. A dramaturgia da 

companhia carioca, assinada por Márcia Zanelatto, se passa numa favela 

carioca, onde pai e filha se reencontram depois de muitos anos. Ele foi 

traficante de drogas na década de 80, ela é uma jovem traficante nos dias 

atuais, e a ação gira em torno do embate ideológico entre esses dois 

personagens. 
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Figura 7: Cena do espetáculo Eles  não usam tênis naique. Foto: Renato Mangolin 

  

O elenco é formado por atores afrodescendentes, moradores do maior 

complexo de favelas do Rio de Janeiro, a Maré. A proposta do texto, a 

musicalidade, o jogo e, principalmente, a corporeidade dos artistas em cena, 

“enegrecem” o espetáculo e constituem-se como elemento dramatúrgico, 

extrapolando a ficção. O sistema curinga30, utilizado na encenação, não dá 

conta de des-pessoalizar os personagens, pois os corpos das atrizes e atores 

trazem o espectador para a realidade apresentada, criando uma linha tênue 

entre as características dos personagens e das atrizes e atores. A 

performatividade atravessa o espetáculo de forma mais evidente quando, 

estando a luz de serviço acesa, os atores se colocam diante do público e 

relatam suas experiências pessoais com relação ao bairro em que moram. 

 O ator Wallace Lino compartilha as situações de violência homofóbica 

que vem sofrendo no bairro desde que assumiu publicamente seu último 

relacionamento, e o desejo de sair da Maré para poder viver sua sexualidade 

com mais segurança. A atriz Geandra Nobre relata sua relação de afetividade 

                                                 
30

 Sistema de atuação elaborado por Augusto Boal que propõe a alternação da personagem 

entre todo o elenco, muito explorado pelo Grupo de Teatro Arena nas décadas de 70 e 80. 
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com a Maré e o sonho de se manter no bairro, intensificando sua relação de 

pertencimento, mesmo com a realidade de violência que a cerca. 

 

Sendo o teatro um espaço para o encontro e a busca de práticas 
corporais que transmutem os significados imersos no cotidiano, ouso 
dizer que, nesse ponto, as práticas artísticas e culturais criadas a 
partir do contexto diaspórico são ações políticas, modos de agir no 
mundo, respostas éticas e confrontais para intervir e transgredir o 
saber colonial imposto, e também nos trazem aspectos teatrais a 
serem investigados, constituintes de uma dramaturgia da resistência 
(SOUZA, 2017, p. 289). 

  

Posso dizer que, já no Teatro Experimental do Negro – que, como já 

visto, se aproximava de uma estrutura tradicional de teatro – a vivência da 

espiritualidade, a musicalidade e, principalmente, a corporeidade negra 

transbordavam os conceitos de unidade de ação, tempo e espaço, num sentido 

aristotélico. Bem como as fronteiras entre arte e vida, teatro, dança e música já 

estavam borradas. E os artistas negros, na atualidade, seguem esse legado em 

diversas outras articulações da cena encruzilhada.  

 Esta dramaturgia de resistência é tessitura de práticas artísticas que se 

colocam eticamente no mundo e apresentam outras dicções para o discurso 

cênico, produzindo espaços de fala para quem reproduzia o discurso do outro, 

dando visibilidade ao corpo negro de forma emancipada, não mais sendo o 

corpo exótico levado à apreciação de um público.  
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3- Experimentações para a cena preta contemporânea 

  

Meus trabalhos em performance se relacionam no sentido de pensar 

indissociavelmente uma ação política e estética que tenham intencionalmente 

articuladas as relações raciais. Fundam-se dentro das vivências do artista 

envolvido e têm o interesse em tensionar o pré-estabelecido. Junto a isso, 

configuram-se as formas de composições artísticas, os materiais utilizados, as 

relações com os espectadores e espectadoras, a escolha dos espaços e 

suportes, que se referenciam em procedimentos das artes cênicas explorados 

na contemporaneidade de modo geral, mas trazem questões estéticas 

específicas da experiência diaspórica africana no Brasil, principalmente na 

relação com a ancestralidade, com a quilombagem e tendo o corpo negro como 

eixo central. 

A partir das experiências e conceitos apresentados nos capítulos 

anteriores, articulo a seguir análises de três performances realizadas por mim 

entre 2014 e 2018, observando os processos de criação dos programas 

performativos, as experiências mais significativas nos momentos em que as 

ações foram realizadas e as afetações provocadas nos espectadores e em 

mim. 

 

3.1 – A dor da gente não sai no jornal – arte e evidência. 

 

Criei a performance A dor da gente não sai no jornal, na tentativa de dar 

visibilidade às minhas questões como jovem preto vindo da periferia. Trata-se 

de uma ação que é fruto de um processo iniciado em 2014, na UFOP, dentro 

do Trabalho de Conclusão de Curso da diretora Fany Magalhães. O espetáculo  

Em/In cômodos do modo como foi uma ocupação artística de um casarão 

abandonado, na cidade de Ouro Preto. A pesquisa durou cerca de um ano e 

resultou em 11 instalações/performances de diferentes artistas. Cada obra 

ocupou um cômodo do casarão e, durante 4 horas, o público pode transitar e 

interagir com cada trabalho. Dentro do processo investiguei, em minha vivência 

pessoal, aspectos que pudessem me incomodar de forma significativa para a 

transformação disso em matéria estética e política.  
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Naquele momento o genocídio da juventude negra veio como resposta 

às provocações metodológicas da diretora, que havia proposto a pergunta: “O 

que te incomoda?”. O alto índice de mortalidade da população juvenil negra no 

Brasil me coloca em permanente estado de vigília e revolta. Cada ano de vida, 

para mim, é um ano fora das estatísticas de violência, mas todo ano chega a 

notícia da morte de pessoas próximas, vindas da mesma 

realidade sociorracial que eu.  

A performance A dor da gente não sai do jornal é meu grito de revolta e 

de luto. Nela, coloco meu corpo de jovem negro como suporte, para trazer 

outros corpos que não estão ali. Corpos daqueles que foram assassinados e 

são negligenciados, invisibilizados e estigmatizados, dos que estão vivos e não 

têm espaço para colocar suas questões e serem escutados e vistos com 

respeito.  

 

De fato, Judith Butler (2006) argumenta que uma nação só pode 
definir-se quando somos capazes de chorar a morte de outros e 
quando um conjunto de políticas institucionais é ativado para que o 
horror não volte a acontecer. O luto – sustenta a autora – implica no 
reconhecimento de que estamos sempre envolvidos em vidas que 
não são a nossa própria, mas que nos dizem plenamente respeito 
porque somos parte de uma comunidade. O luto - para Butler - é um 
ato político através do qual o cidadão reconhece que é muito mais 
que si mesmo (FLOREZ, 2014, p. 5). 

 

A poética do luto será uma questão recorrente nas práticas artísticas 

latino-americanas (DIÉGUEZ, 2011). Ainda temos que chorar nossas mortes 

históricas, os massacres indígenas, a violência contra o negro escravizado, os 

mortos e desaparecidos dos regimes ditatoriais e as atualizações 

contemporâneas do sistema colonial que continua a matar e deixar matar parte 

da população, sem que sejam considerados dignos de luto. O não-luto, a 

banalização da violência contra os jovens negros, são a legitimação do projeto 

de extermínio em curso. 
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 Figura 8: Performance A dor da gente não sai no jornal em outubro de 2014 em Ouro Preto. 

Foto: Nathane. 

 

No título da performance, faço menção ao verso de Chico Buarque para 

afirmar que “a dor do negro não sai no jornal”31. O mesmo jornal 

que espetaculariza a morte dos jovens todos os dias e banaliza nossa dor.  

Seu programa performativo consiste em ler textos escritos por jovens 

negros contando sua trajetória de vida e seus projetos futuros. A leitura de 

cada texto é interrompida por uma queda. Após cair, desenho com giz minha 

própria silhueta no chão, em referência às marcações de corpos feitas nas 

perícias policiais, e escrevo o nome, data de nascimento e de morte de um 

jovem negro. Isso é repetido algumas vezes, durante um tempo que varia entre 

20 minutos e uma hora. Ainda acompanha essa ação uma instalação de pipas, 

fotos de jovens e os dados do Mapa da Violência (2012) sobre as mortes. Das 

mortes de jovens no Brasil, 77% são de negros. 

O programa é a base da performance e dispositivo para a relação com o 

que está fora dela (pessoas, espaço, situações etc.). Eleonora Fabião (2008, p. 

237) entende que o programa “(...) é um ativador de experiência. Longe de um 

exercício, prática preparatória para uma futura ação, a experiência é a ação em 

si mesma”. Essa ideia me lança para uma constante produção de experiências, 
                                                 
31

 Verso final da música “Notícia de jornal” (1975) 
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tanto para mim, como performer, quanto para os transeuntes que se 

relacionam com a performance. Victor Florez (2015, p. 10) afirma:  

 

Num forte sentido, a estética implica sempre em divergir das 
representações oficiais e gerar formas distintas para reconfigurar o 
sensível. A arte não impõe nenhum conteúdo: ela é, principalmente, 
um dispositivo que tem a potência de reconfigurar nossa noção sobre 
a realidade e sobre a história. 

 

No processo de composição do programa, tento criar potência para a 

relação com o outro. Percebo que isso acontece, em vários níveis, diante dos 

diferentes espaços e contextos em que A dor da gente... é realizada. Entre os 

jovens, por exemplo, quando realizada nas escolas, é frequente um silêncio do 

luto. Por ser professor nas escolas públicas, criei oportunidades de realizar a 

performance em espaços escolares. Nessas experiências, a ação sempre 

transformou os espaços ruidosos das escolas em lugares de comunhão da dor. 

A identificação dos jovens e adolescentes com o meu corpo e com o tema 

tratado na ação é sempre muito grande. 

Também acontecem muitas conversas com mães negras durante a 

ação. Elas sempre relatam a preocupação constante em relação à vida de seus 

filhos e sobre como enfrentam essa realidade. Num dia em específico, ao 

realizar a ação num ponto de ônibus na cidade de Itabirito, uma senhora negra 

deixou escrito no chão o apelido do filho e data em que ele fora assassinado. 

Logo depois veio comentar comigo sobre a importância da memória. 

Neste sentido, a referência das Mães de Maio, movimento organizado 

por mães que perderam seus filhos durante o sangrento maio de 200632, 

dialoga com esse trabalho. As Mães de Maio travam uma luta árdua para a 

responsabilização do Estado pelas mortes de seus filhos. Neste processo, elas 

articulam-se nos mais diversos campos da sociedade, defendendo o direito à 

memória, para que violências como esse de 2006 não se repitam. As 

integrantes realizam várias ações artístico-políticas em cooperação com 

parceiras e parceiros. Uma das ações costumeiras é exibir nas ruas fotos dos 

filhos perdidos. Uma parceria da artista Carla Ianni com a liderança do 

                                                 
32

 Maio de 2006 foi marcado pelo assassinato de mais de 493 pessoas entre os dias 12 e 20 no 

estado de São Paulo, numa ação de extermínio realizada por policiais e grupos paramilitares, 
sendo a maioria das vítimas jovens negros de periferia.  
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movimento, Débora Maria da Silva, culminou no vídeo Apelo (2014), que fez 

parte da 31ª Bienal de Arte de São Paulo. Para André Mesquita (2015, p. 165), 

a arte estimula realidades mais justas na produção de visibilidades. 

 

Como prática artística ou investigação militante, é essencial pensar 
essa estratégia de visibilidade produzida pelo terrorismo de Estado, 
como um modo de exposição legítima dos fatos, determinações, 
espaços, redes, sinais e corpos ausentes, com o intuito de confrontar 
as narrativas oficiais e mobilizar uma memória política sobre os 
massacres ocultados, estimulando realidades justas e conscientes de 
todo um sistema de ordem e de suas crises. A pesquisa e a produção 
de visibilidades abrem espaços para a apresentação de evidências. 

 

 

 
Figura 9: A dor da gente não sai no jornal em maio de 2015 na praça Campo Grande em 

Salvador-BA. Foto: Fabrícia Dias. 

 

Há também uma reação que se repete, de pessoas sensibilizadas pela 

ação e que desenham minha silhueta no chão ou me levantam com abraços e 

palavras de força. Muitas vezes cria-se um espaço para se pensar no fato ali 

presentificado: na potência de cada jovem negro e em formas de resistência a 

essa realidade de opressão. Ou ainda: “Entre os vivos e os mortos exumados 

que o passado fez desaparecer, produz-se diálogo. Um esqueleto revela aos 

vivos alguma verdade mediante uma língua corporificada” (ESPÓSITO apud. 

MESQUITA, 2016, p. 170). Tudo isso é potencializado pela estrutura do 
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programa – desde a disposição espacial dos objetos, tempo de duração, 

escolha dos relatos – ao mesmo tempo que potencializa o próprio programa. A 

performance acontece naquele momento da relação e transforma quem dela 

participa.  

A dor da gente não sai no jornal já foi realizada em escolas, 

praças, casas, pontos de ônibus em Minas, Rio de Janeiro, Bahia e Espírito 

Santo, se modificando a cada nova experiência. Em síntese, ela tem sido um 

constante espaço de denúncia da violência contra a juventude negra no Brasil 

e, para mim, um momento de diálogo com meus pares. Jovens negros se 

identificam com as situações relatadas nos textos e dividem comigo essa 

mesma revolta e preocupação e, principalmente, as mães, mulheres negras 

que carregam consigo a dor de criar seus filhos para a morte. Ela evidencia o 

extermínio da juventude negra, tornando o público/espectador/transeunte 

testemunha deste fato e convidando-o a uma tomada de atitude a partir dela.  

  

3.2 – Carrego Comigo – intersecção em programa performativo 

 

Na sociologia, surge o termo intersecção para dar visibilidade às 

questões de grupos específicos, geralmente esquecidos, dentro das demandas 

dos próprios segmentos de minorias. Exemplo disso são as questões das 

mulheres negras entre o movimento negro e o feminismo, e das pessoas 

LGBTs negras entre os movimentos LGBT e negro, pautas que são geralmente 

suprimidas dentro dos debates gerais e que, numa militância com visão 

interseccional, criam para si espaço dentro dos próprios movimentos. A autora 

Ina Kerner (2012, p. 55) afirma que: 

 

(...) o termo "intersecções" serve como símbolo para todas as formas 
possíveis de combinações e de entrelaçamentos de diversas formas 
de poder expressas por categorias de diferença e de diversidade, 
sobretudo as de "raça", etnia, gênero, sexualidade, classe/camada 
social, bem como, eventualmente, as de religião, idade e deficiências.  

 

Considerando isso, acredito que os diferentes entrelaçamentos de 

formas de poder/opressão que carrego comigo me colocam em lugares de fala 

específicos. Utilizo esses lugares que ocupo por perceber a potência de ser 



72 

preto e pobre performando questões que são pertinentes a mim e aos meus 

pares. 

Quando afirmo que a importância da interseccionalidade na militância do 

movimento negro tem pouco destaque, também percebo isso na minha 

militância individual. Como disse no início deste texto, sou preto, pobre e bicha. 

Num jogo de identidades em trânsito, na performance A dor da gente não sai 

no jornal evidenciei as questões de raça/classe. Para um próximo trabalho, me 

vi provocado a ser mais bicha. 

No segundo semestre de 2015, dentro da disciplina “Performance e 

Política”, cursada como isolada no PPGAC-UFOP, me propus a continuar 

dando espaço à temática racial, experimentando com mais afinco a presença 

do corpo negro como fonte de discurso, mas, agora, com a ideia de introduzir a 

sexualidade em caráter interseccional. 

Os debates sobre as relações entre arte e política, ética e estética, com 

leituras nos campos da performance, como dos textos de Eleonora Fabião e 

Ileana Diéguez, além da abordagem de questões de gênero, a partir de autoras 

como Judith Butler e Beatriz Paul Preciado, deram base teórica para a criação 

de uma performance. 

Durante a disciplina, numa sequência de aulas, trabalhamos na prática a 

composição de imagens a partir de objetos acoplados ao corpo. Sob as 

orientações da professora Nina Caetano, a turma experimentou possibilidades 

de relações do corpo com diversos tipos de objetos, observando os efeitos 

estéticos e discursivos desta interação. 

As reverberações dos textos de Judith Butler e minhas inquietações 

sobre a intersecção raça/gênero/sexualidade culminaram na montagem de uma 

figura feminina negra, parodiando os estereótipos negativos associados a ela 

historicamente, em que se misturavam um apelo sexual exacerbado e uma 

postura servil exagerada, combinando os objetos que compunham esse corpo 

estranho e a postura adotada a partir deles, como mostra a figura abaixo: 
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Figura 10: Aula prática de disciplina Performance e Política nas ruas de Ouro Preto em 

novembro de 2015.  Foto: Nina Caetano. 

 

O recurso da paródia do gênero feminino no corpo masculino é trazido 

para o estranhamento das imagens habituais do corpo das mulheres negras no 

cotidiano da cidade. Importante dizer que minhas questões quanto à 

cisheteronormatividade vêm também das ideias e construções do feminismo 

negro. A artificialidade dos objetos que figuram o corpo feminino no meu corpo 

masculino, com a representação precária, propõe o deslocamento do olhar 

cotidiano dessa imagem de mulher. Para Judith Butler (2000, p. 153): 

 

O ‘sexo’ é um construto ideal que é forçosamente materializado 
através do tempo. Ele não é um simples fato ou a condição estática 
de um corpo, mas um processo pelo qual as normas regulatórias 
materializam o ‘sexo’ e produzem essa materialização através de uma 
reiteração forçada destas normas. 
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A partir do conceito de “sexo” como construção na teoria de Butler, a 

prática da aula se deu num processo de composição/montagem. O 

desenvolvimento da experimentação dessa figura nas ruas de Ouro Preto, 

lugar já acostumado com as intervenções artísticas e performances em seu 

cotidiano33, se deu de forma desafiadora e trouxe questões sobre a relação da 

performance e a rua nesse contexto específico. Como “furar” o olhar do 

transeunte ouro-pretano, já predisposto a explicações simplórias sobre as 

ações artísticas de rua? Nina Caetano identifica a rua como um lugar propício 

para a sua irrupção, onde a performance pode de fato incidir no cotidiano das 

cidades: 

 

É perceptível, também, nessas proposições, a necessidade de 
intensificar as relações entre arte e vida, de provocar rupturas no fluxo 
cotidiano, de criar zonas autônomas temporárias, para lembrar a 
expressão cunhada por Hakim Bey, ou aquilo que Ileana Diéguez 
chama de “cenários liminares”, em função da imbricação entre a 
dimensão estética, muitas vezes de um experimentalismo radical, e o 
caráter ético ou político que perpassam essas ações. Nesse sentido, 
embora a rua não seja seu território exclusivo, parece ser um espaço 
propício à sua irrupção, por ser habitat de subjetividades diversas, com 
as quais o artista precisa, obrigatoriamente, negociar formas de 
ocupação (CAETANO, 2015, p. 103). 

 

Em uma cidade pequena, em que o convívio constante com os 

experimentos de estudantes de arte e com apresentações artísticas de rua, por 

conta do turismo, moldam o olhar do transeunte, o performer, ao fazer 

performance, tem que considerar esse contexto, negociar com esse espaço. 

Renunciar a esses fatores pode comprometer os propósitos da ação e até 

mesmo inverter a intenção do artista. 

Carrego comigo surgiu como trabalho final e seguiu o intento inicial da 

disciplina: trabalhar a partir da pesquisa sobre a presença do corpo negro, 

agora numa perspectiva interseccional das pessoas LGBTs negras, no meu 

caso específico, da bicha preta. As primeiras ideias já me levaram para uma 

proposta principal: minha afirmação como negro e bicha. 

Identificar-me como bicha preta e me identificar no outro para resistir e 

enfrentar o racismo e a homofobia. Parto desse entendimento para criar a 

performance. O contexto de invisibilidade dos LGBTs negros nos processos de 

                                                 
33

 A cidade de Ouro Preto é Patrimônio Cultural da Humanidade, sendo ponto turístico e sede 

de vários eventos, além de contar com o curso de Artes Cênicas. 
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conquistas de direitos também impulsionou a criação. A falta de 

representatividade positiva de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e 

transexuais pretos e pretas na mídia e outros espaços de poder ajuda a nos 

manter em sub-lugares, mesmo com pequenos avanços nas pautas das 

minorias. Dentre os produtos da indústria cultural, a imagem da bicha preta 

aparece ou num lugar da hipersexualização ou como motivo de piada, não 

tendo espaço para mostrar as complexidades humanas que carregamos e a 

diversidade de existências que compartilhamos. Se pensarmos especificidades 

como a da bicha preta e os espaços de educação, a questão da 

representatividade se agrava. A criança viada não pode existir, senão como o 

duplo contrário para a manutenção da cisheteronormatividade. 

 

seria urgente o deslocamento do pensamento hegemônico e a 
ressignificação das identidades, sejam de raça, gênero, classe para 
que se pudesse construir novos lugares de fala com o objetivo de 
possibilitar voz e visibilidade que foram considerados implícitos dentro 
dessa normatização hegemônica (RIBEIRO, 2017, p.43). 

 

Nessa performance, o corpo negro bicha é colocado em evidência, em 

contraponto à cisheteronormatividade que é associada ao corpo masculino 

negro. Uma ideia naturalizada de força e virilidade que acompanha a figura 

socialmente construída do homem negro e que se coloca em crise na figura do 

preto homoafetivo, como na habitual frase “está negando a raça”.  

André Mesquita (2015, p. 19), trazendo a ideia de evidência, afirma:  

 

Antes de tudo, a evidência pede tomada de posição sobre o que 
aconteceu. Ela atravessa a esfera daquilo que está invisível no 
acontecimento, o que foi deliberadamente oculto, ou ainda 
propositalmente colocada em forma de silêncio, como aviso 
ameaçador. [...] proponho pensar as visibilidades e os efeitos desta 
visibilidade na esfera social da vida cotidiana.  

 

Nesse sentido, quis tornar evidente a presença da bicha preta nos 

diferentes espaços da vida cotidiana: dar visibilidade. Diferente da performance 

anterior, que utilizava a leitura de textos, desta vez queria acreditar mais nas 

imagens. A objetividade sobre o tema em questão foi outra premissa. Também 

queria usar da minha presença nos espaços como potência performática, a 

exemplo de outras ações dentro do campo da performance negra, como A 

presença negra (2014) e Rolezinho – nome provisório (2015). Ainda tive como 
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referência o trabalho da performer Priscila Rezende em Bombril (2010), citado 

anteriormente, que subverte o símbolo de opressão em símbolo de resistência. 

Com base na experimentação anterior, realizada nas aulas, da relação 

corpo/objeto e com a organização do meu objetivo – dar visibilidade para a 

população LGBT negra e me autoafirmar – cheguei à seguinte imagem: uma 

mochila transparente com dois paralelepípedos, um escrito “bicha” e outro 

“preto”, sendo carregada por mim, uma bicha preta.  

O meu corpo jovem e negro sendo suporte para as questões de 

raça/sexualidade. A mochila, um objeto cotidiano, carrega nessa performance 

os dois pesos, o de ser bicha numa sociedade cisheteronormativa e machista e 

de ser preto na norma racista. Destaco que, para mim, os pesos são pelo 

racismo e pela homofobia, que estão implícitos na vivência de um ser bicha 

preta, pois tenho muito orgulho da minha negritude e de ser bicha. E isso é 

compartilhado de maneira afirmativa a partir do contato com o outro no espaço 

público. 
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 Figura 11: Performance Carrego Comigo em 2015 na cidade de Ouro Preto.  
Foto: Thiago Sabino 
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Ser preto é estar ligado a toda ancestralidade africana, a uma cultura 

riquíssima e a uma identificação com tudo que há de mais valioso na cultura da 

diáspora no Brasil. Além disso, ser preto é possuir fenótipos que trazem a 

beleza da pele escura e os contornos e marcas das mais diferentes matrizes 

africanas. O peso, nesse caso, é a realidade do racismo que diminui e 

despreza nossa verdadeira história, que deslegitima nossa riqueza cultural e 

que desvaloriza a nossa beleza. Que, em nosso país, não reconhece a dívida 

histórica com a população negra e não possibilita a reparação, mantendo os 

negros e negras em míseros lugares, como já exposto nos capítulos anteriores. 

Ser bicha é livrar-se da postura cisheteronormativa, possibilitando uma 

experiência de vida com aberturas que o “homem”, na cultura atual, não se 

permite, transitando pelos gêneros. Como bicha, eu danço, canto e me visto 

como quiser, sem preocupar em parecer bicha, mas sendo. Logo, é na auto-

afirmação que está o potens de ser bicha. E nessa experiência, eu fico à 

vontade para às vezes até não ser “a bicha”, também negando qualquer 

postura pré-estabelecida. O peso está na relação com o outro, no medo da 

violência e na fixação de estereótipos, no caminho árduo de construção de 

minha identidade fora da norma; na LGBTfobia. 

Performando a relação entre peso simbólico da homofobia/racismo e o 

peso real de dois paralelepípedos, criou-se muitos sentidos para mim, e 

acredito que para quem notava a performance. Digo “notava”, porque Carrego 

comigo ficou nesse lugar sutil e cotidiano. Ao caminhar pelas ruas, entrar em 

transportes coletivos, comércios e prédios, a percepção da ação era lenta e 

surpreendente. Por exemplo: ao andar pelos corredores dos ônibus, percebo 

que as conversas entre os passageiros davam lugar a um silêncio, dado pela 

percepção da mochila em minhas costas. O mesmo ocorria em restaurantes. A 

solução de colocar as pedras em uma mochila transparente tinha essa 

intenção: “furar” o olhar de uma cidade que já tem o espetáculo em seu 

cotidiano – como disse acima – e, para isso, acreditei no próprio cotidiano 

como elemento para subvertê-lo.  

Quem notava o peso dos paralelepípedos tinha uma ideia do peso em 

carregar aquelas duas identidades, entretanto, o verdadeiro esforço daquela 

experiência só saberia quem compartilha o mesmo “fardo” comigo. Quem me 

viu e é bicha, talvez saiba o quanto pesa conviver com as violências 
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LGBTfóbicas no dia-a-dia, nos espaços familiares, de trabalho, religião, bem 

como o que significa o trânsito dos corpos dissidentes de gênero nas ruas. 

Para a população de Ouro Preto, em sua maioria negra, o peso daquele 

paralelepípedo é sabido, de ser preto também. 

No programa performativo delimitado por mim para a ação Carrego 

Comigo, me vestiria da forma que geralmente me visto para ir às aulas da 

disciplina “Performance e Política” e levaria comigo a mochila transparente, 

tinta e pincel. Chegando ao bairro Antônio Dias, colocaria nela dois 

paralelepípedos, um com a inscrição “gay34” e, no outro, “preto”, e andaria pela 

cidade, me propondo a estar no maior número de lugares possíveis, deixando 

as pedras no mesmo bairro ao fim do dia. 

Definido isso, comecei a andar com as pedras às 12 horas do dia 8 de 

dezembro de 2015, passei pelos bairros Antônio Dias, Barra, Pilar, Rosário e 

Centro; a pé, de ônibus e de carona. Frequentei uma república estudantil, 

bancos, igreja, bares, café, padaria e restaurante, me permitindo retirar a 

mochila das costas apenas quando sentava em lugares fechados. Quando me 

questionavam sobre a mochila e o peso, explicava: “é o peso que carrego 

todos os dias”. Encerrei a ação por volta das 19:30 horas.  

Percebi muitos olhares, uns buscando entender o porquê do esforço 

físico, outros solidarizando, de certa forma, com o peso, principalmente da 

parte de pessoas negras. Entretanto, acredito que não consegui ver a maioria 

das reações à ação, pois as palavras eram lidas nas minhas costas, porém 

sentia, assim como a vivência do racismo e da LGBTfobia, que cotidianamente 

não se mostra sempre de frente. O exemplo mais marcante disso foi ao entrar 

com a mochila no ônibus lotado. Ao ponto que passava da traseira do coletivo, 

para a saída na frente, sentia o incômodo da minha presença entre os 

passageiros sem, contudo, nenhuma palavra sequer ser direcionada a mim. 

Outra percepção oriunda dessa performance foi sobre a falta de 

diversidade na representação do homoafetivo negro em nossa sociedade e o 

estereótipo do “homem negro macho”, é uma questão constante na vivência da 

bicha preta. Expectativas de masculinidades que se frustram para a sociedade 

                                                 
34

 Minha opção primeira seria escrever “bicha”, mas essa palavra no contexto ouro-pretano se 

confundiria facilmente com o termo “bixo” o que colocaria a ação como se fosse um trote das 
repúblicas universitárias da cidade. 
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na imagem da bicha. Com isso, a minha imagem de negro é, geralmente, 

dissociada da imagem de bicha. Ao afirmar os dois na ação, percebi tanto que 

algumas pessoas que passavam por mim não me viam como bicha e que 

outras, ao ler nas pedras, questionavam essa possibilidade. 

Nesses fatos a ação encontra para mim o ponto da intersecção e da 

autoafirmação que buscava em sua proposta inicial. Numa ação que se realiza 

enquanto arte, no manejo dos elementos plásticos e discursivos, percorreu-se 

um processo íntimo e público, ao mesmo tempo, e de proporções subjetivas 

muito relevantes à minha trajetória de construção como bicha preta. Ao dizer 

para os outros, de forma segura, da minha orientação sexual e da minha 

negritude, e principalmente da intersecção entre elas, operava uma 

transformação da minha relação com essa condição e da relação das pessoas 

com a minha presença empoderada nos lugares. 

Lugares em que eu me afirmar negro incomoda, como no exemplo do 

restaurante que almocei no dia da ação, em que uma maioria branca teve que 

me ver sendo negro ali. Lugares em que me afirmar como gay, como no 

ônibus, foi motivo para espanto pela norma heterossexual ali imposta. Lugares 

em que destacar essa intersecção levanta questões sobre as especificidades 

de re-existir ao machismo/racismo/LGBTfobia. São nesses lugares que eu 

quero, em primeiro lugar, marcar a presença. 

 

A arte não será nem beleza nem novidade, a arte será eficácia e 
perturbação. A obra de arte realizada será aquela que dentro do meio 
onde o artista se move tenha um impacto equivalente, de certo modo, 
a um atentado terrorista em um país que se liberta (FERRARI apud. 
MESQUITA, 2015, p. 79). 

 

Observando a experiência da performance Carrego comigo, alinho-me a 

Ileana Diéguez (2014) quando pensa “a prática artística como forma estética de 

um ato ético”. Ali o que foi uma prática de arte, foi também uma ação política, 

aconteceu na minha vida e quis estar na vida de quem compartilha o que 

carrego, afirmando que sou bicha, preto e pobre. 
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3.3 – Quem ama a bicha preta? Presença estendida 

 

Debruço-me agora sobre um trabalho que realizei a partir de uma 

investigação artística da presença do corpo negro nos espaços, pesquisando 

entre diferentes suportes as potências micropolíticas dessa presença. Nesse 

sentido, a ação Quem ama a bicha preta? pensa a inserção empoderada do 

corpo em forma estendida. 

 

Corpos Estendidos: Na linha anunciada por McLuhan, extensores de 
corpos e sentidos estão presentes nas obras de artistas como Stelarc, 
e nos diversos trabalhos de telepresença. Operam a extensão de 
corpos à distância, para platéias segmentadas no tempo e no espaço. 
Proporcionam níveis de interação simulada (COHEN, 2003, p. 123).  

 

A ação propõe a criar um espaço de convívio e conversa a partir do 

enunciado “Quem ama a bicha preta?” que vem questionar, de forma central, o 

preterimento do gay negro nos relacionamentos afetivos. Com essa pergunta, 

eu, como performer bicha preta, me coloco diante de uma web cam para 

conversar com outros internautas. 

Esta experiência é compartilhada com um público in-loco que 

acompanha, por meio de uma projeção, as conversas desenvolvidas entre o 

performer e os outros internautas. A ação se faz num limiar entre arte e vida, 

criando fricções com/naquele espaço virtual. 

A conversa se faz em um endereço eletrônico brasileiro específico para 

interação por meio de web cam. O site permite que os usuários interajam uns 

com os outros por vídeo, áudio e texto em tempo real. A ordem de aparição das 

web cams é aleatória. No site, o usuário pode escolher se quer ou não 

continuar a conversa com o outro que apareceu aleatoriamente, apertando o 

botão “próximo”, mudando para a câmera seguinte.  

Outro detalhe é o não-uso de perfil ou login, que mantém certo 

anonimato de quem está do outro lado da cam, pois não é necessário informar 

nome, idade, gênero ou nenhum outro dado anterior. Nesse espaço aleatório, 

anônimo e fluido, identifico, na intervenção performática, uma semelhança às 

ações que faço nas ruas em centros urbanos. Em que a velocidade da cidade, 

a multidão e excesso de informação se colocam como elemento marcante para 

as ações artísticas que querem incidir nesses espaços. A forma que 
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navegamos na internet é mais uma expressão da fluidez que se busca na 

ordem atual. Milton Santos (2006, p. 185) afirma:  

 

Uma das características do mundo atual é a exigência de fluidez para 
a circulação de ideias, mensagens, produtos ou dinheiro, 
interessando aos atores hegemônicos. A fluidez contemporânea é 
baseada nas redes técnicas, que são um dos suportes da 
competitividade. Daí a busca voraz de ainda mais fluidez, levando à 
procura de novas técnicas ainda mais eficazes. A fluidez é, ao mesmo 
tempo, uma causa, uma condição e um resultado. 

 

A performance acontece jogando com a fluidez oferecida pela internet, 

em que o performer se dispõe a permanecer na interação o tempo necessário - 

podendo ser minutos ou horas - em contraponto à velocidade costumeira da 

navegação nas telas dos computadores. 

Nas realizações desta ação, muitos são os usuários que se incomodam 

com a pergunta sugerida pelo cartaz que seguro em frente à web cam, no qual 

está escrito “quem ama a bicha preta?”. Muitos leem o cartaz e logo apertam o 

botão que troca de imagem. Com outros, o cartaz é dispositivo para o início de 

uma discussão íntima sobre afetividade, negritude, sexualidade, intersecções, 

feminismo, entre outros assuntos que surgem na interação. Algumas interações 

chegaram a durar mais de uma hora. O corpo negro gay do performer é outro 

elemento interventivo somado ao cartaz.  
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Figura 12: Quem ama a bicha preta? realizada na Universidade Federal de Ouro Preto (2016).  

Foto: Felipe Cunha. 

 

Ao escolher realizar essa ação em um site da internet que é muito  

utilizado para a relacionamento sexual e afetivo, quero questionar também o 

racismo e LGBTfobia nesses espaços virtuais e como eles constroem relações 

desiguais reais. A ação artística deseja afetar e ser afetada pela presença 

mediada de outras vozes, de outros corpos em diálogo. 

 

A relação axiomática da cena: corpo-texto-audiência, enquanto rito, 
totalização, implicando interações ao vivo é deslocada para eventos 
intermediáticos onde a telepresença (on line) espacializa a recepção. 
O suporte redimensiona a presença, o texto alça-se a hipertexto, a 
audição alcança a dimensão da globalidade. instaura-se o topos da 
cena expandida: a cena das vertigens, das simultaneidades, dos 
paradoxos na avolumação do uso de suporte e da mediação nas 
intervenções com o real. Gera-se o real-mediatizado, elevado ao 
paroxismo pelas novas tecnologias onde suportes telemáticos, redes 
de ambientes WEB (Internet), CD-ROMs e hologramias que simulam 
outras relações de presença, imagem, virtualidades (COHEN, 2003, 
p. 121). 

 

A mediação que a rede propõe rearticula as formas de violência em 

nossa sociedade. Os discursos de ódio e intolerância, que são parte 

estruturantes de nossa formação enquanto nação racista e patriarcal, 
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ganharam lugar privilegiado nas relações interpessoais do espaço virtual. O 

racismo, assim como outras formas de opressão, não surgiu com a internet. O 

ambiente virtual se transformou em suporte para a disseminação mais 

acentuada de pensamentos e atitudes que fazem parte da nossa cultura desde 

a fundação do Brasil. 

Sites de relacionamento LGBT são repletos de perfis com frases do tipo 

“não curto negros”, “sai fora afeminados”, “gordo, pode passar direto” entre 

outras formas de rejeição de pessoas fora do padrão branco 

cisheteronormativo. E na interação dos bate-papos, os discursos de ódio é 

intensificado, produzindo sofrimentos e patologias naqueles que são alvo desse 

discurso. Para a bicha preta, aplicativos como Tinder, Grind, Scruff, Badoo, e 

também os sites de interação de web cams, são espaços de adoecimento.  

E como criar espaços de cura? Uma possibilidade é identificar o 

adoecimento, o problema, desnaturalizar o racismo e a LGBTfobia nas relações 

construídas nesses espaços. Tanto nós, bichas pretas, percebermos a 

violência sofrida cotidianamente como algo social, e não como uma questão 

meramente pessoal - pois o problema não está nos nossos corpos - quanto 

colocar a questão para os atores desta violência, ou seja, fazer o/a racista se 

identificar como racista, o/a LGBTfóbico se identificar como tal. A questão é, 

aqui, posta num caráter pessoal, de modo que cada indivíduo se identifica e 

responsabiliza-se por esse processo de autoconscientização. Mas também é 

colocada numa perspectiva coletiva, em que nos identificamos como nação 

estruturalmente racista, misógina, machista, cisheteronormativa, e que 

devemos apresentar alternativas de superação destas opressões. 

Entretanto, isso só é, em parte, um processo de cura. A autoconsciência 

também é um lugar de sofrimento. Faz-se necessário também o acolhimento, a 

criação de espaços seguros para as bichas pretas, nas redes virtuais e/ou fora 

delas. A arte negra tem trabalhado nesta dualidade entre a denúncia e a 

conscientização, por um lado e, por outro, o estabelecimento de situação de 

afetividade, encontro da pessoa preta com suas fontes de fortalecimento e 

afago.  

Na experiência de Quem ama a bicha preta?, o corpo preto colado ao 

enunciado provocativo do cartaz traz a questão para o local dessa violência 

que circula por meio digital. Joga para o internauta, que aqui se coloca como 
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interator, no processo de construção de respostas possíveis para a pergunta 

lançada em rede. 

Renato Cohen (2003, p. 23) nos apresenta o termo presença estendida 

como: 

 

[dispositivos que] operam a extensão de corpos à distância, para 
plateias segmentadas no tempo e no espaço. Proporcionam níveis de 
interação simulada. Trabalham o real simulado no virtual e devolvido 
ao real. 

   

Neste trabalho, o uso da transmissão ao vivo via web cam funciona 

como forma de ampliar a possibilidade de relação do performer com o 

espectador, que ganha o status de interator ao ponto de, ao participar da 

performance, construir a ação junto ao performer. 

 Interessa, nessa performance, as especificidades éticas da relação 

mediada pelo contato virtual que o site de web cams permite. E se tratando da 

temática racial e da sexualidade, a provocação do cartaz é um dispositivo para 

trazer à tona, no espaço mediado, essas questões. Em conexão eu, bicha 

preta, com minhas vivências/pensamentos, e o outro, com suas experiências 

de vida e reflexões. A ação se dá nesse tensionamento e não busca, 

necessariamente, uma conciliação. Também se torna um espaço de afeto e 

acolhimento na troca real entre os participantes. 

 A encruzilhada opera na produção de uma dupla fala diante das 

relações raciais, estabelecendo relações distintas com a ação, a partir da 

identidade racial do espectador/interator. Na primeira realização da 

performance, no contexto da Universidade Federal de Ouro Preto, em 2016, o 

público presencial eram alunos da disciplina “Tópicos de Pesquisa em Poéticas 

da Cena Contemporânea”, do PPGAC-UFOP.  

Eu, como performer, compartilhava com um público não negro, entre 

outras experiências, a realidade do preterimento afetivo que faz parte do 

cotidiano das bichas pretas. O público pode acompanhar pela projeção da tela 

do computador as reações e relações dos outros interatores que apareciam no 

site de web cams. Alguns apenas passavam rapidamente para a próxima 

página, outros, antes disso, proferiram alguma ofensa.  
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O espaço de interação guarda também o lugar do inusitado onde, para 

além da relação direta com as questões específicas de Quem ama a bicha 

preta?, a brecha do espaço mediado proporciona a observação de outras 

performances que irrompem da ação inicial.  

Nessa mesma ocasião, na tela apareceu um indivíduo mascarado que 

se relacionava com uma faca e a câmera, o qual pode ser observado pelo 

público por um bom tempo. Também apareceram homens que exibiam seus 

corpos sem qualquer outra forma de interação que não o exibicionismo. Tudo 

isso faz parte da dinâmica deste programa performativo, a aderência que se 

estabelece sobre os espaços de relacionamento virtual, assim como na rua, as 

redes se colocam como abertura para as possibilidades. 

 

Através da realização do programa, o performer suspende o que há 
de automatismo, hábito, mecânica e passividade no ato de 
“pertencer” – pertencer ao mundo, pertencer ao mundo da arte e 
pertencer ao mundo estritamente como “arte”. Um performer resiste, 
acima de tudo e antes de mais nada, ao torpor da aderência e do 
pertencimento passivos. Mas adere, acima de tudo e antes de mais 
nada, ao contexto material, social, político e histórico para a 
articulação de suas iniciativas performativas. Este pertencer 
performativo é ato tríplice: de mapeamento, de negociação e de 
reinvenção através do corpo-em-experiência. Reconhecimento, 
negociação e reinvenção não apenas do meio, nem apenas do 
performer, do espectador ou da arte, mas da noção mesma de 
pertencer como ato psicofísico, poético e político de aderência 
resistência críticos (FABIÃO, 2013, p. 5). 

  

 A duração deste programa performativo se dá a partir do 

desenvolvimento das conversas e da disponibilidade de tempo, durando em 

média entre uma e três horas. Sendo que encontra identificação entre usuários 

negros LGBTs e mulheres.  Quem ama a bicha preta? consegue colocar a 

questão para o outro e a outra, ao mesmo tempo em que me coloco em 

questão; reconstruindo na arte da performance minha ação ética no mundo, 

gerando atravessamentos. A aderência propicia a abertura de espaço para a 

soma das vozes, para os diálogos e convergências. 

 Destaco, no dia mencionado, um encontro proporcionado na ação com 

outra bicha preta. Ela estava conectada ao vivo da Bahia. O enunciado 

proposto do cartaz foi ponte para uma longa e afetuosa conversa, em que 

discutimos sobre ser negro e bicha, compartilhamos experiências e nos 

fortalecermos mutuamente. Na performance, a quilombagem agencia-se para 
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articular processos de cura entre os pares. E isso também pôde ser 

compartilhado com o público presente. 

 As presenças são estendidas para criar conexões com outros e outras, 

para além das audiências tradicionais do teatro. A internet, no meu trabalho, é 

mais um modo de afetar e ser afetado pelos meus pares e, na encruzilhada, 

criar tensões e deslocamentos no outro e na outra para além de nós negros e 

negras. Ainda segue a pergunta como provocação, mas nesta trajetória desde 

a concepção da performance, algumas respostas sobre o amor e as bichas vão 

sendo encontradas nas criações e recriações de quilombos em nosso 

cotidiano. 
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Considerações finais 

 

A partir do exercício de reflexão empenhado no curso de mestrado do 

Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da Universidade Federal de 

Ouro Preto, trago, aqui, algumas considerações sobre a performance preta na 

contemporaneidade, destacando os entrecruzamentos entre arte e política. 

Também reflito sobre o próprio processo de pesquisa do mestrado como 

política emancipatória na estrutura acadêmica das artes cênicas. 

A minha pesquisa, no contexto do PPGAC-UFOP, é a primeira que tem 

como temática principal a arte negra dentre as três turmas que já apresentaram 

suas dissertações. Um dos seus objetivos é dar visibilidade para as criações 

dos artistas negros e negras, mostrando outras perspectivas teóricas que se 

comprometam com a diversidade na academia.  

Produzir uma reflexão firmada em solo latino-americano e afrocrentrada 

exigiu um deslocamento epistemológico que resulta na religação com outras 

formas de saberes que estavam, de certa forma, presentes na minha realidade 

cotidiana, porém pouco desenvolvidos em meus exercícios teóricos anteriores. 

O encontro com autoras negras, como Leda Maria Martins e Evani Tavares 

Lima, ofereceu um olhar diferenciado para a ancestralidade na pesquisa, no 

sentido de buscar, nas referências históricas e na ligação ancestral, outras 

formas de análise não lineares, e sim espiralares (MARTINS, 2002), e que 

presente passado e futuro fazem parte de um mesmo tempo e, por isso, 

compartilham da mesma importância. 

 Olhar para a cena contemporânea, num sentido de tempo espiralar, é 

entender e reverenciar a presença das experiências anteriores na constituição 

dessa cena. Assim, por exemplo, Sortilégio e O que não vaza é pele fazem 

parte de um mesmo tempo/existência e que, ainda, projeta-se para o futuro. 

Eu, como artista negro, sou parte constituinte desta temporalidade, e considero 

as referências de outros artistas negros e negras da história, observando os 

mais diversos aspectos para compor a arte do meu tempo. Além disso, também 

me responsabilizo pelo que essa arte pode reverberar para os meus mais à 

frente. 

 A performance negra, como pode ser observado nos exemplos 

apresentados ao longo da dissertação, vai constantemente fazer esta ginga 
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entre passado, presente e futuro. O presente como o imperativo da 

performance, que se propõe acontecer naquele tempo determinado. Não tendo 

necessariamente o compromisso rígido com o pré-estabelecido, pois se quer 

enquanto ação presente. Entretanto, a performance preta, frequentemente irá 

visitar a história de negros e negras, para recriá-la projetando, para nós, outras 

formas de existência no futuro.  

Se me proponho a trazer, na performance A dor da gente não sai no 

jornal, a memória dolorosa de jovens negros assassinados, isso não tem para 

mim outra função senão curar-me - e a quem mais necessitar - dos traumas da 

violência cotidiana que invadem nossos corpos e para alcançar a superação 

desta realidade daqui para frente. Se Ayrson Heráclito ou Priscila Rezende se 

propõem a visitar, em suas performances, os espaços e os imaginários da 

escravidão, é para evidenciar o quão cruel foi essa realidade e, a partir disso, 

pensar um outro futuro possível. Poderíamos pensar também o Afrofuturismo35 

como referência do Kuirlombo para o Manual de uso da Grande Vitória, em 

relação ao jogo que cria como metáfora de reforma progressiva da sociedade 

em que o coletivo se insere. 

Além do tempo na cosmologia africana, presente em trabalhos teóricos 

como o de Martins, também a encruzilhada é uma outra possibilidade teórica 

para a análise que uma pesquisa afrocentrada pode oferecer. Martins trouxe, 

teoricamente, Exu para entender a pluralidade semântica e a mediação que a 

arte negra propõe na realidade diaspórica.  A encruzilhada permite olhar 

intersecções, entrecruzamentos, negociações, diálogos, desvios e 

deslocamentos que o negro opera no campo das relações raciais e na criação 

artística, ela é local das alternativas. 

As ações performativas buscam superar as representações distorcidas 

do “negro”, ou do “racismo” como tema abstrato e geral, já colocadas na cena 

teatral, apostando na diversidade de experiências de cada preto e preta para 

reconstrução da imagem da negritude. E para isso, a presença de cada corpo 

negro e as vivências que ele carrega, é dotada de importância na cena, assim 

                                                 
35

 É um movimento multidisciplinar que articula o resgate das mitologias, cosmologias e história 

africanas com as novas tecnologias, a ciência e as possibilidades de futuro. Ele se apresenta 
nas mais diversas linguagens artísticas, desde a música até a, moda, artes visuais, literatura, 
entre outras. 
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como a relação com o público é realocada para outras formas desta presença. 

Uma presença emancipada que fala por si, que garante a sua própria fala. 

 

Como não repetir os mesmos erros ao reescrever a história negra? 
Assumindo o lugar da caça, prestando muita atenção aos rastros 
deixados por concepções unilaterais, que não falam com sua própria 
língua, mas com a de outrem, pseudo universal, com a intenção de 
“retratar a realidade”. Daí a importância de ocupar o lugar de escrever 
a própria história. Quando assino, nomino, faço existir, dou voz e 
corpo. Afirmo o Eu Sou, Eu Penso, Eu Faço. Frente ao contexto sócio 
político [sic] de violação, exclusão e invisibilidade da história negra, a 
autoria se torna um instrumento importante, pois, ela fará o existir. E 
é somente a partir da existência que tudo se dá. Sem se fazer existir, 
penso que não seja possível se conhecer e se reinventar. Enfim, sem 
invocar a responsabilidade dessa autoria fica-se à mercê de uma 
história torta que só vem refletir o que já está posto (LIMA, 2015, p. 
103).  

 

As contribuições de autoras como Eleonora Fabião, Nina Caetano, 

Ileana Diéguez e Diana Taylor, assim coma as de Evani Tavares Lima, me 

fazem pensar a arte no contexto latino-americano, levando em consideração o 

processo de colonização sofrido e as reverberações da colonização na relação 

entre produção de arte e ação política. O histórico elitista em que foi construído 

os parâmetros de arte nas américas pode ser repensado a partir de propostas 

que se abram para participação de todas e todos, que garanta vozes aos 

oprimidos e oprimidas. 

 Abdias Nascimento, Marcos Cardoso e Nilma Lino Gomes apresentaram 

abordagens dos saberes emancipatórios sistematizados pelo movimento negro, 

que permitiram identificar procedimentos como a quilombagem nas práticas 

artísticas contemporâneas. Uma recriação dos conhecimentos ancestrais que 

garantiu a existência emancipada de vários coletivos pretos até este momento.  

 A arte negra cria possibilidades de existência potentes para os pretos e 

pretas,  utiliza os saberes ancestrais, mas também cria e recria outros saberes 

a partir das articulações e deslocamentos agenciados em cada ato 

performativo. Se o movimento negro brasileiro se constrói no tempo histórico - 

acumulando as experiências e estratégias de resistência e superação do 

racismo e sedimentando seu próprio discurso - a performance preta, no Brasil, 

como parte interdependente deste segmento identitário, é o próprio sentido de 

movimento - Exu - que gera o fluxo, o diálogo e comunicação; coloca a luta 

negra na encruzilhada, estabelecendo um lugar das possibilidades, da 
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desarticulação/rearticulação do discurso a partir da experiência do corpo. 

Laroyê! 
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