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Resumo: Tal como Fanon sugere, a dialética de visibilidade/invisibilidade pode 

oferecer algum espaço para contestar processos violentos de racialização e 

subjugação. A partir da análise de elementos performáticos utilizados por 

coletivos compostos de homens e mulheres afro brasileiras,os quais foram 

observados durante a pesquisa etnográfica junto ao coletivo de artistas negros 

e negras Akoben na cidade do Rio de Janeiro esta apresentação visa discutir  

estas performances públicas de exibição da negritude como um processo, além 

de estético político, é um processo de (re) organização deste sujeito negro. A 

circulação de signos da negritude tais como vestimenta, adereços, cabelos, e 

atos de fala em espaços públicos estabelecem o corpo como lócus de resistência 

e auto-construção. Neste sentido, estas exibições públicas de afirmação da 

negritude  também criam um espaço didático onde outros  brasileiros de 

descendência africana podem identificar-se positivamente com sua própria 

identidade racial. A partir destes dados espera-se pensar a performance da 

negritude enquanto uma narrativa e simultaneamente  uma presença que 



enuncia uma posição deste sujeito negro. Tais usos da performance contestam 

o imaginário racial através do qual a presença destes corpos negras é via de 

regra apreendida. Finalmente, o objetivo desta abordagem visa pensar sobre os 

efeitos que a experiência coletiva da performance tem enquanto uma ferramenta 

de de- alienação (usada aqui no sentido de desapropriação do eu) e de 

reinvenção ontológica do sujeito. 

Palavras chave = performance, performatividade, negritude, afro brasileiros, 
diáspora africana 
 

1- O  contexto do trabalho de campo 

 Este trabalho é o resultado de pesquisa etnográfica iniciado em 2012. 

Inicialmente planejado como uma pesquisa etnográfica sobre a performance e 

teatro negro brasileiro contemporâneo investindo na afirmação da identidade 

racial negra/ e ou afro brasileira. Durante o processo, o trabalho se voltou para 

a questão: que concepções fundamentais sobre a negritude são /estão 

expressas em tais performances e atos performáticos expressos pelo coletivo de 

artistas com os quais trabalhei? As questões iniciais da pesquisa, centradas na 

idéia de uma performance negra transformadora rapidamente foi contaminada 

por uma incerteza: o que constitui tanto “negritude” quanto “transformadora”? 

Estas performances são transformadoras porque tentam criar consciência ou 

porque os performers são negros? Os limites de um suposto potencial 

transformador da performance começaram a ser questionados  quando se 

constataram as condições reais sobre as quais os colaboradores da pesquisa 

trabalhavam. Se constatou que seus objetivos era ganhar acesso aos recursos 

matérias através da s recentes políticas de ação afirmativa instaladas no país. 

Pode-se dizer que parte das ações do coletivo artístico com que trabalhei 

baseava seu discurso público no viés do multiculturalismo, direito constitucional 

e nos tratos internacionais para combater formas de discriminação racial. Ao 

passo que as hipótese iniciais acerca da possibilidade de um pensamento radical 

negro venho ao encontro da experiência concreta destes agentes sociais – 

muitos deles  ativistas do movimento negro há bastante tempo -  a idealização 

destas políticas e visões não se sustentava frente as restrições impostas pelas 

condições concretas  vividas pelos sujeitos e também pelas limitações impostas 

pelas redes dos quais estes e estas faziam parte.  



 Para complicar as coisas ainda mais, a companhia de teatro que seria o 

foco da pesquisa – Companhia dos Comuns- não estava ensaiando  ou sequer 

planejando montar um espetáculo devido a falta de recursos financeiros.  

Embora se tenha assistido performances artísticas (peças de teatro, cenas, 

intervenções) e também outros eventos públicos com elementos performáticos 

(protestos urbanos, premiações, reuniões, visitas a instituições públicas, etc.) o 

contexto do trabalho de campo foi em grande parte determinado pela própria 

impossibilidade de um objeto estável que pudesse chamado de performance 

negra radical ou performance de um radicalismo política negra, embora este 

fosse o projeto político estético do criador da companhia dos comuns, Hilton 

Cobra. Esta impossibilidade conduziu a pesquisa para uma experiência muito 

mais multifacetada, onde o imperativo de ganhar acesso a recursos federais na 

área da produção cultural  levou os artistas a se mobilizarem para lutar pela 

implementação de políticas de ação afirmativa na área dos financiamentos 

estatais para às artes.   

Em março de 2012, homens e mulheres, artistas e produtores negros do 

Rio de Janeiro se mobilizaram para denunciar a sua sistemática exclusão das 

oportunidades de financiamentos oferecidas pelo Ministério da Cultura (MInC) 

através da FUNARTE. O movimento Akoben – palavra que representa o símbolo 

Adinkra1  para “Clarim da Guerra” – criou uma mobilização online e circulou um 

vídeo acusando o estado brasileiro de excluir produtores e artistas negros  das 

oportunidades de financiamento e demandaram encontros com representantes 

legais do Ministério da cultura. Os objetivos desta mobilização eram: a) exigir 

transparência nos processo de seleção de seleção de projetos; b) assegurar que 

a composição das comissões de avaliação de projetos representará a 

diversidade étnica da população  e c) implementar políticas de ação afirmativa 

nas oportunidades de financiamento artístico. 

A mobilização destes artistas aponta para a historicidade do movimento 

negro no Brasil e par ao legado simbólico, expressivo, e político das lutas negras 

no Brasil. Ao mesmo tempo a relação destas lutas com o estado brasileiro indica 

como o estado tem usado a cultura afro brasileira e os afro brasileiros através do 

                                                        
1 Sistema iconográfico do povo Akan – da região de Gana e Costa do Marfim. 



tempo , incluído o presente momento político  com suas políticas multiculturais 

(Rahier, 2012). 

 

2 - Performance negra e performance da negritude 

Este trabalho reflete sobre elementos performáticos que em algum nível 

agenciam construções sígnicas relacionadas à negritude; tal como coloca o 

artista e intelectual afro americano E. Patrick Johnson “A performatividade racial 

informa os processos através dos quais nós investimos em corpos com um 

significado social” (2003:9). 

A articulação do tema da performance negra com temas de mobilização 

social e constituição de identidades políticas negras investiga a negritude 

simultaneamente enquanto uma narrativa  e enquanto uma presença que 

enuncia  uma ontologia de ser/estar no mundo enquanto experenciando um 

estado de subjugação racializada. Tais temas, não estão como três diferentes 

assuntos, mas sim colocando performance e performatividade como ponto de 

articulação das políticas e de uma possível ontologia da negritude. Tal ponto de 

articulação tanto expressa posições políticas constituídas e entendimentos 

acerca da posicionalidade negra no mundo quanto ajuda os sujeitos a confrontar 

as limitações políticas ou elaborar novos jeitos de estar no mundo enquanto um 

indivíduo ou um coletivo negro. 

Cabe aqui a definição do que ao longo da pesquisa foi denominado 

performance negra e performance da negritude. Pela primeira entenda-se o tipo 

de evento performático artístico realizado por performers negros cuja temática 

está relacionada à questões de  pertencimento étnico racial, relações étnico 

raciais, histórias, lendas e mitos dos povos africanos e dos afro descendentes. 

A segundo, performance da negritude, refere-se a  maneiras de trazer o corpo 

de elaborar o discurso de forma a ressaltar em situações cotidianas tanto o 

pertencimento étnico racial quanto um alinhamento político com as lutas negras. 

Então duas questões norteando esta apresentação são as que seguem: a) o que 

estas performances negras e a performance da negritude indicam em termos do 

tipo e do escopo de  um possível projeto político da negritude? ; b) O que estas 

performances dizem sobre a posição do sujeito negro?  

 

3 -Negritude e performance: atravessamentos teóricos 



As questões relacionadas ao tema da negritude e performance serão 

levantadas tomando em consideração o campo teórico dos estudos de 

performance e antropologia da performance em contraposições com os recentes 

trabalhos na área de  Black Studies.  Uma destas questões se refere ao trabalho 

de Saydia Hartman e sua consideração de que o ciclo de redress (reparação) 

através da performance – tal como sugere  Turner (1977) – nunca está completo 

no caso do escravo porque : 

 ...as próprias condições que produziram o corpo quebrado e disciplinado 
e o corpo como objeto , instrumento e commodity asseguram que o trabalho 
de restauração e recompensa estará inevitavelmente incompleto. Os 
limitados meios de redress à disposição do escravizado não tem como 
compensar o tamanho de sua perda.  Ao invés disso, redress é em si mesmo 
uma articulação da perda e um desejo por remédio e reparação (1997: 77). 

 

De acordo com Hartman, a posição do sujeito negro no mundo é regulada pelo 

que ela chama de “sobrevida da escravidão”. A autora coloca que, apesar de 

não se poder negar a diferença entre escravidão e emancipação, é preciso 

examinar as transformações nas relações de poder que re introduziram a re 

subordinação do emancipado, o controle e dominação da população negra livre 

e os persistentes discursos que re produzem a negritude como abjeta, 

ameaçadora, perigosa, servil, irracional, dependente e infecciosa (166). 

Em “People of color blindness: notes on the afterlife of slavery” Jared 

Sexton retoma o conceito de sobrevida da escravidão para pensar sobe as 

condições determinantes da vida de populações negras no mundo. Esta 

sobrevida da escravidão estaria segundo o autor, relacionada a todos os 

aparatos legais e a ao emprego para legal de violência os quais continuam a 

definir as políticas de vigilância,  distribuição e re manejo destes corpos negros 

dentro dos estados nações (2011). Se a violência é determinante da condição 

negra, como é possível pensarmos o “transformador” na performance da 

negritude?  

Uma outra questão que o trabalho de Hartman provoca diz respeito a sua 

recusa em engajar em uma narrativa que traz de volta a memória do corpo 

sofrido, do corpo quebrado do escravo/a. a questão no entanto, diz respeito a 

possibilidade real de não engajar com a representação da dor negra inaugurada 

pela tráfico escravista. Como diz o intelectual afro americano Fred Moten, existe 

uma inevitabilidade d e tal reprodução (da dor negra) mesmo quando se está 



negando-a (2003/04). Então, o fato de que já está dado que  este corpo negro 

sofrido não pode redress o sofrimento ou a crise através da performance e que 

este corpo será sempre lido ou como o corpo sofrido ou como um exótico “outro” 

(Bhabha, 2004) o que resta para os artistas negros que investem num teatro 

radical negro? 

Práticas performáticas tem um papel central  como espaço de resistência. 

Tais práticas engajam a audiência não como mero espectadores mas como 

sujeitos que podem ser transformados de alguma maneira (Iton 2008; Davis 

1999; Kelley 1994; hooks 1995). O momento da performance pode se constituir 

como uma experiência de construção da identidade que incorpora 

reflexivamente o conhecimento dos performers e da audiência enquanto sujeitos 

posicionados de acordo com raça, gênero, sexualidade, origem nacional, 

religiosidade (Jones and all. 2010; George-Graves 2010; Brooks 2006; hooks 

1995, Gilman 1995; Madison 1993). Diferentes autores têm exemplificado os 

modos através dos quais práticas performáticas tem orientado ações através de 

sua efetiva simbologia política (Madison 2010; Denzin 2003; Boal 2004; Kershaw 

1992). Este trabalho propõe que tais práticas apresentam a possibilidade de 

fazer da penosa experiência de subjugação e exposição á violência 

coletivamente significativa e que deste entendimento coletivo surge a 

possibilidade de uma radicalização das gramáticas da negritude. 

A insistência e a resiliência de performers e artistas e ativistas negros em 

desfazer/rasgar a White gaze” (Fanon, 1982)  aponta para um projeto estético 

que é simultaneamente um projeto de re invenção ontológica. Então, estas 

performances abrem possibilidade para construir e configurar a história 

inaugurando um novo momento de tornar-se uma pessoa negra e crítica.   

Tal discussão requer um engajamento crítico com as teorias sobre 

performance  e a necessidade de levar-se em consideração a especificidade que 

os processos de racialização (e seus atravessamentos de gênero)  tem sobre o 

evento da performance. As teorias dominantes em performance studies tais 

como tem sido empregadas baseando-se em  Victor Turner, Erving Goffman, e 

Richard Schechner, não dão conta de considerar tais especificidades 

relacionadas a condição ontológica do sujeito negro no mundo moderno  Tais 

marcos teóricos situam a performance tanto quanto drama social representando 



uma crise, afirmação de valores e comportamento restaurado (Schechner 2003; 

Turner 1982), ou como representação do self (Goffman 1959).  

Subentendido nestas conceitualizações está a suposição de que todo o 

performer é alguém integrado  dentro de uma coletividade social, com algum 

poder para performar normalidade entre a sua comunidade.  Sendo que negros 

e negras permanecem em uma posição de incomensurabilidade (Wilderson, 

2011 e 2008) eles nunca são considerados como legítimos  integrantes da 

coletividade (estado nação) e sua performance de crise social nunca gera 

empatia nesta coletividade. Como conseqüência, o efeito da presença negra 

numa situação de performance pode ser apreendido apenas  a partir do 

problemático esquema cognitivo através dos quais pessoas negras são 

entendidas (Marriot, 2007). Este corpo negro é o legítimo site de terror, 

divertimento e escrutínio científico. O imaginário racial através do qual a 

presença de corpos negros é entendida é uma constante que precede e congela 

qualquer narrativa que estes corpos queiram produzir. Então, como podemos 

falar de performance negra, performers negros e sobre a performance da 

negritude de uma maneira que não esteja obcecada pela fisicalidade destes 

exótico outro/outra?  Como alguém pode discutir o trabalho de artistas afro 

brasileiros sem cair na armadilha do fetichismo racial através do qual corpos 

negros são consumidos nas artes e nos trabalhos acadêmicos sobre artes 

negras? 

Tentando ir além da possibilidade de performance como uma ferramenta 

de mobilização social, a pesquisa procura refletir sobre os efeitos potenciais da 

experiência coletiva da performance  para as pessoas negras abordando 

performance e performatividade como ferramentas de reinvenção das 

gramáticas políticas e  também de re-organização ontológica negra.  

Tais processos que simultaneamente super expõem o corpo negro 

enquanto o invisibiliza como sujeito portador de uma individualidade e 

subjetividade corresponde ao problema levantado por Fanon acerca da dialética 

de visibilidade/invisibilidade negra. Essa problemática  tal como está colocada 

em Black Skins, White Masks sugere que as pessoas brancas são racialmente 

invisíveis . Brancos se tornam a norma da humanidade, enquanto negros se 

tornam visíveis apenas enquanto entidades racializadas: “Torne-se branco ou 

desapareça” (in: Goldberg 1997). Mas Fanon também sugere que a dialética de 



visibilidade/invisibilidade pode oferecer algum espaço para contestação da 

subjugação racial: Já que o outro hesita em me reconhecer, só existe uma 

solução: fazer - me eu mesmo conhecido” (88).   

 

4-   Atos de performance analisados neste trabalho 

Enquanto a idéia de performance sugere que os significados precisam ser 

reproduzidos e encenados, performatividade sugere que linguagem  pode fazer 

coisas (Hajer 448; também Austin 1962). As dinâmicas dos movimentos sociais 

também podem ser entendidas como series de performances encenadas onde 

as pessoas negociam os processos políticos  através de suas interações 

discursivas . neste sentido, o discurso representa a dimensão performativa da 

linguagem (Hajer 2005: 447).   

Esta seção analisa os elementos de performance  presentes nas ações e 

eventos conduzidos pelo coletivo de Akoben. Para conduzir  esta análise, 

discutir-se –a  eventos e se sublinhara  como a performance ressalta  aspectos 

da identidade racial enquanto simultaneamente  enuncia outros elementos 

constitutivos de um determinado sujeito e sua posição específica dentro de um 

coletivo negro.  Estes atos performativos observados  no Akoben ressaltam as 

dinâmicas de políticas dentro deste coletivo, anunciam conflitos  relacionados ao 

que seria a delimitação de uma negritude “apropriada” ou “certa” e expressam 

os conflitos externos entre negros e brancos. Ao mesmo tempo, estes atos de 

fala, maneiras de trazer o corpo em espaços públicos, vestimentas e criações 

audiovisuais enunciam várias facetas de posição pessoa, ideologia e 

genealogias políticas negras.  

 

4.1- Atos de fala e dinâmicas de interação 

 4.1.a- Circularidade: 

 A circularidade dos encontros do Akoben reflete um ideal de africanidade 

que está muito presente entre os ativistas negros no Brasil. Muitas das 

expressões artísticas e culturais negras do Brasil se manifestam através da 

forma circular, como podemos ver na capoeira, na roda de samba, no jongo, e 

nos ritos religiosos da Umbanda e do candomblé. A maioria dos participantes do 

Akoben também estavam engajados com uma ou mais desta práticas. Desta 

forma, é de esperar-se que o valor da circularidade enquanto modelo de 



organização do coletivo estaria presente nas dinâmicas deste coletivo.   Na 

elaboração que Michael Foucault apresenta sobre os processos de 

industrialização da sociedade moderna,  o autor descreve como a distribuição de 

corpos em linhas horizontais e verticais nas fábricas, exércitos, escolas, prisões 

contribuíram para consolidar  hierarquias e processos de individualização 

através da segmentação do coletivo em unidades isoladas (Foucault, 1995). O 

formato do círculo, por outro lado, enfatiza a idéia de uma comunidade de iguais 

onde todos estão no mesmo nível e podem ver um ao outro. Desta maneira, o 

círculo representa  um modelo alternativo de organização social que enfatiza o 

coletivo invés do sujeito individual (Luz, 2000). O círculo representa a totalidade 

do grupo social e do mundo em si. Não é mera coincidência que a primeira peça 

da Companhia dos Comuns – cujo dramaturgia foi elaborada pelos próprios 

atores e atrizes – foi nomeada “Roda do mundo” evocando tanto o movimento 

circular provocado pelo mecanismo de uma roda, quanto  o círculo de pessoas 

em volta de uma questão ou problema.  

 

4.1.b -Valorização da oralidade 

Um dos valores da ancestralidade africana apregoados por alguns 

segmentos do movimento negro desde o começo dos anos 2000 ,ou mesmo 

antes, é o valor da história oral (Luz, 2000). De acordo com esta perspectiva , as 

culturas africanas depositam um grande valor nas tradições orais  e na 

transmissão de conhecimento  através de estórias, provérbios e canções. A 

figura do Griot, o contador de estórias que viaja pelas vilas e povoados  narrando 

fatos, lendas e poemas  se tornou popular entre os coletivos negros brasileiros.  

Um dos colaboradores da pesquisa, Luiz Carlos Gá, caracterizou o tipo de 

interação que ele teve com o proeminente membro do movimento negro 

Brasileiro – Abdias Nascimento – como ouvir o griot. A imagem do griot  se alinha 

também  com a tradição do candomblé – religião a qual muitos dos ativistas 

negros estão ligados – com a tradição de respeito para com os mais velhos na 

hierarquia, os guardiões das tradições reforçando o caráter das falas públicas 

enquanto um ato de auto construção entre pessoas negras (Hall, 2003) que 

estão ensinando e aprendendo valores sobre este ser negro, se construir negro, 

negra.  Os ancestrais tanto podem ser entendidos como uma linhagem de 



parentesco (família ou grupo de origem) quanto linhagem espiritual (as casa de 

candomblé) ou ainda como os ativistas mais velhos.  

 

4.1.c- Ancestralidade 

Ao longo do trabalho de campo a menção à regra de “respeitar os mais 

velhos” foi proferida numerosas vezes. O valor da ancestralidade aparece como 

um valor civilizatório dos povos africanos  no material pedagógico “A cor da 

cultura’ – elaborado pelo Ministério da Educação (2006).  No contexto brasileiro 

a religião do candomblé venera os ancestrais , tanto na ideia do Orixá enquanto 

um primeiro ancestral  de um grupo ou linhagem quanto na ideia de uma 

linhagem de yalorixás e babalorixás2, os quais devem ser respeitados enquanto  

guardiões do segredo. Sendo que o movimento negro tem, entre seus ativistas, 

um grande número de devotos do candomblé  entre seus participantes, o valor 

de respeitar os mais velhos é proeminente. A parte do valor religioso da 

ancestralidade, o respeito aos mais velhos no plano da mobilização política 

concerne ao respeito pelas trajetórias e experiências de vida dos ativistas mais 

velhos. Na fala abaixo, Filipe, um dos responsáveis pelo material gráfico das 

campanhas do Akoben,  faz uma reflexão sobre as críticas duras que recebera 

de um ativista mais velho também trabalhando com designer das campanhas:  

 
Eu preciso respeitar o Gá e aceitar a crítica dele. Ele é mais velho que meu 
tio, e no fim das contas, eu também sou um produto do próprio Gá. Então 
eu preciso respeitar ele, mesmo que eu não concorde com ele.  
 

Nesta outra fala ocorre um ato performativo que aparentemente parece ir 

contra a fórmula usada as vezes até a exaustão de “respeito aos mais velhos” 

com a qual muitos ativistas mais jovens iniciam suas inferências nos encontros 

políticos negros. Aqui João Jorge, presidente do “Olodum bloco afro de grande 

importância no cenário cultural e ativista negro diz:  

Boa tarde a todos. Eu não vou saudar os mais velhos, acho isso uma 

bobagem… 

João Jorge, falou imediatamente após um ator da Companhia dos Comuns o 

qual usara esta fórmula. João Jorge parece negar a importância de saudar os 

                                                        
2 Mães de Santos  e Pais de Santos. 



mais velhos, mas a seguir em sua fala, ele passa mencionar as gerações 

passadas e os ativistas mais velhos que estão presentes: 

 
Este momento aqui é uma vitória para o Movimento Negro dos últimos 60 
anos. Aqui estão protagonistas do primeiro momento (do Movimento 
Negro), do segundo momento...  
 

A oposição feita á formula respeito aos mais velhos é, na verdade um 

malabarismo retórico  visando criar um efeito no público através da oposição ao 

que o falante anterior colocou, criando um certo choque na audiência e então 

trazendo o foco par ao que ele irá dizer. No entanto (além do fato de próprio 

falante voltar a lembrança das gerações anteriores) a sua ousada intervenção 

de dizer que  saudar os mais velhos era uma bobagem só é possível porque ele 

próprio tem uma longa trajetória de ativismo. O fato de que ele é uma celebridade 

e, sobretudo,  um “mais velho” ele mesmo,  lhe garante o direito de fazer tal 

comentário.  

No próximo fragmento, a Ialorixá Mãe Beata de Iemanjá faz um 

intervenção durante o encontro dos produtores e artistas negros com a então 

Ministra da Cultura Marta Suplicy: 

 
Graças a Obatalá, graças a Oduduwa, graças a Orummilá e a Exú3, 
(graças) a tia Ciata e outros africanos que deram o seu sangue, que 
perderam os eu sangue para ajudar a construir o Brasil. Eu agora estou me 
sentindo ainda mais negra.  

 

Na sua fala Mãe Beata traz os Orixás - entidades do mundo espiritual, mas 

também pensadas como ancestrais físicos de linhagens negras específicas- os 

povos iorubá- nagô. Ela evoca também pessoas negras que viveram no Brasil: 

“escravos que deram seu sangue” e  uma alusão a Tia Ciata -  uma praticante 

do candomblé que manteve uma casa de religião na região da Pedra do Sal onde 

ela abrigava também sambistas durante os anos da proibição do samba. Esta 

presença humana liga a espiritualidade – as divindades iorubás – à agência 

social e política de pessoas negras.  Fazendo isto, Mãe Beata aponta para a 

continuidade de uma linhagem negra e também feminina que torna possível a 

ela aceitação da sua negritude, a qual também é atravessada pelo gênero. Seu 
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discurso também vai na direção de apelar para um certo nacionalismo e os 

africanos escravizados são mencionados como contribuintes à formação 

nacional.   

 

4. 1. d - Nomeando desigualdades raciais em público 

Os numerosos momentos em que algum de nós falamos sobre racismo  

em ônibus, bares e ruas serviram de termômetro  para testar as reações da 

sociedade sobre  assunto. Depois do primeiro encontro do Akoben que participei 

no bairro de Santa Tereza- região turística central do Rio -  nós deixamos o centro 

cultural onde ocorrera a reunião  e caminhos pela área central de santa Tereza 

em direção à parada de ônibus Há muitos bares e restaurantes ao longo do 

caminho. Na maioria destes, a música é samba, principalmente de gafieira, mas 

também jazz e bossa nova. Muitos destes bares têm, como decoração, velhos 

utensílios de cozinha que remontam ao período imperial. Todos os clientes de 

todos os bares eram fenotipicamente brancos á exceção de um homem jovem. 

O caminho inteiro, Gá falava em volume entre o médio e o alto sobre segregação 

racial no Brasil, algumas vezes apontando o dedo  para os bares e dizendo “Veja, 

só branco” Senti muitos olhares raivosos direcionados a nós vindo dos jovens 

brancos nas calçadas.  Me dei conta que Gá fazia isso de propósito: ele queria 

criar aquela reação. Criar um desconforto e um estranhamento criado pela 

presença de um grupo de pessoas negras, com mulheres negras de pele escura 

e cabelos naturais e um homem mais velho mencionando o paradoxo de 

produtos culturais negros (música e comida) estarem sendo vendidos para uma 

classe média, de jovens brancos brasileiros e para turistas americanos e 

europeus. Tudo isso tendo por fundo a lembrança romantizada do império 

simbolizada pelas panelas de ferro das panelas imperiais, as quais muito 

provavelmente foram manuseadas por mulheres negras.  

Cobrinha, em  “Eugenia Cultural”, vídeo de lançamento da mobilização do 

Akoben cria uma ato performático com a palavra quando diz: 

Veja! Estas meninas brrrrrrrancas tem só seis anos de experiência.... 

Pelo alongamento do som do “r” em “brrrrrrrrrrancas” o uso performático da 

linguagem marca vividamente a diferença racial. Aqui, ao denominar o branco 

como um ser racial, há espaço para uma ruptura verificação fannoniana de que 

brancos são racialmente invisíveis (2008; 1982). 



 

4.2- Presença e territórios negro  em  “Herança Africana: Intervenções Urbanas” 

Durante a semana de novembro 20  de 2012,  Zózimo Bulbul, diretor de 

cinema afro brasileiro e a equipe do centro de cinema fundado por ele, o “Centro 

Afro -Carioca de Cinema” realizou uma série de intervenções com fotografia, 

apresentações de jongo, exibições de curtas, performances teatrais na região do 

bairro Gamboa, área central da cidade do  Rio de Janeiro. Esta outrora zona 

portuária abriga um tesouro arqueológico que só recentemente parece se 

começar a explorar; ali sob  várias camadas de construção de diversos períodos 

estão pedaços de objetos, roupas, cachimbos e ornamentos trazidos pelos 

africanos recém desembarcados entre aproximadamente 1811 e 1943. A região 

inteira, a qual inclui a Pedra do sal e a Ladeira da Conceição- antigo lugar de 

desembarque de sacas de sal, mais o Largo da Prainha e o recentemente 

descoberto “Cemitério dos Pretos Novos” constituem, materialidades 

geográficas de uma memória e história negras no Rio de janeiro. Já no início dos 

1800 na região da Pedra do Sal, por exemplo, se constituíram comunidades de 

negros livres e libertos. Já na década de 1920 há registro de que ali e também 

pela não muito distante Praça XI moravam ou circulavam muitos sambistas, 

capoeiristas e também sacerdotisas de candomblé como a própria Tia Ciata. A 

região sofre, desde antes do advento da Copa do Mundo , um intenso processo 

de remodelação urbana, o qual implicou no atropelamento da exploração 

arqueológica, a qual  foi em sua maior parte novamente soterrada pela 

construção de largas escadarias construídas em  mármore . A Pedra do Sal por 

sua vez se tornou  um espaço turístico muito freqüentado por turistas e que conta  

com apresentações de samba e forró três vezes na semana. Embora tenha 

recentemente ganhado o reconhecimento institucional de “Quilombo urbano”, o 

fato é  que  as famílias negras do entorno, as quais reivindicavam status de 

descendentes de quilombolas foram removidas dos antigos casarões no entorno 

da Pedra do Sal.   

Para as intervenções de Zózimo foram colocadas fotografias de pessoas 

negras que de alguma maneira foram parte da história local. As grandes fotos 

em preto e branco foram colocadas ao longo de postes de luz no caminho que 

vai da rua de acesso a Pedra do Sal até o Cais do Valongo. As fotografias foram 



emolduradas em capim santa fé – uma planta que tem significado ritual no 

candomblé.  

Na noite da abertura eu cheguei até o Largo da Prainha e vi Zózimo todo 

de branco sentado em sua cadeira de palha. Á sua esquerda estavam vasos com 

muitas flores e plantas, principalmente palmas brancas e espadas de São Jorge. 

Em frente ao vaso, oferendas de raízes, sementes, milho cru, pipoca e inhame. 

Á direita de Zózimo algumas sacerdotisas de candomblé e também 

personalidades negras do teatro e dança como a atriz Leá Garcia e o coreógrafo 

Zebrinha. Á frente deles, um semi círculo de velas brancas acesas estava posto. 

O ator Hilton Cobra abriu o circuito das Intervenções Urbanas apresentando um 

texto no qual falava sobre os objetivos do trabalho, bem como sobre o significado 

daquela área  e a importância de se resistir à apropriação cultural e á 

gentrificação destes espaços negros. 

Após a leitura, o grupo “Jongo da Serrinha’ se apresentou  e quando 

acabou a apresentação todas as pessoas presentes caminharam para dos dois 

próximos eventos (que ocorreram quase ao mesmo tempo em dois locais 

diferentes); uma performance teatral e a exibição de curtas dirigidos por Zózimo 

nas paredes do prédio adjunto ás recém construídas escadarias do Cais do 

Valongo. Quando chegamos nas escadarias  as imagens já estavam sendo 

apresentadas, cachaça e aperitivos foram servidos, e uma nova roda de jongo 

foi formada, desta vez aberta a todos, assim que todas as pessoas presentes 

foram convidadas a aprender a dança. Em um dado  momento uma van com os 

recém chegados diretores de cinema africanos e caribenhos- chegando para 

iniciar a semana de cinema “África, Brasil, Caribe”, também  organizada pelo 

“Centro Afro Carioca”.  Zózimo tinha vindo com a sua família, ele estava em 

cadeiras de roda. Me  apresentei tentando dizer o quanto aquele momento era 

significativo para mim. Ele pode me responder  apenas com um sorriso e alguns 

gestos com as mãos. Estava se recuperando  de uma delicada cirurgia e não lhe 

era possível falar. Aproximadamente um mês e meio depois de “Intervenções 

Urbanas” ele veio a falecer. 

 Após as projeções e o jongo, nós caminhamos de volta dois blocos e 

viramos á direita  em direção á Pedra do Sal. As pessoas responsáveis pelo bar 

central colocavam meses e arrumavam o espaço para o show da noite, que 

contaria com grupos de forró. Quando todas estas pessoas negras vestida em 



roupas de tecidos africanos, em roupas rituais de candomblé, também portando 

outros tipos de adereços como turbantes, grandes brincos em madeira e cabelos 

naturais, uma certa suspensão foi causada.  Muitos olhares curiosos foram 

dirigidos ao grupo, assim como também olhares de surpresa foram disfarçados 

entre os poucos clientes que estavam no local (em sua maioria estudantes  

universitários brancos). O modo como o grupo de pessoas negras foi percebido 

por esta clientela me fez refletir sobre a necessidade do trabalho de Zózimo;  nós 

estávamos em um epicentro da memória negra carioca, reconhecido com um 

quilombo  e ainda sim, nossa presença – e agência negra era de certo modo 

vista como excessiva (Spillers, 2000), como se distorcesse  a normalidade desse 

então transformado espaço turístico.  

As Intervenções Urbanas de Zózimo falam através do silêncio 

cerimonioso mantido antes da abertura, das conversa em voz baixa tidas 

enquanto caminhávamos e do conteúdo ritual do trabalho. Os elementos 

religiosos, a presença das sacerdotisas, as fotografias dos ‘mais velhos” criavam 

uma ligação entre os que estão neste mundo e os que já não estão mais, assim 

como Zózimo ele mesmo, cuja proximidade do fim deste ciclo já era sentida por 

ele mesmo e por sua família e amigos. Como Hilton Cobra disse mais tarde 

durante um encontro do Akoben “Eu escrevi aquilo pesando na morte do Zózimo” 

. “Intervenções” não era uma apresentação para uma audiência, ainda assim 

acolhia quantos quisessem chegar, como a trabalhadora negra esperando seu 

ônibus perto do cais e que me perguntou  do que se tratava porque ela  “queria 

estar informada sobre coisas de preto que estivessem acontecendo”. O trabalho 

de Zózimo debruça-se reflexivamente sobre a memória ao  mesmo tempo que 

convida-nos a entrar no círculo e fazer parte de um ato coletivo de rememorar, 

re contar e re – encontrar pessoas da diáspora. A coincidência do  ‘Intervenções 

Urbanas” com o início do festival de cinema “Àfrica, Brasil, Caribe” foi planejada 

também para ser um reunião entre grupos e culturas da África e da diáspora.  

 

Considerações finais 

  Neste momento se poderia pensar em termos de níveis de estruturação 

dos elementos apresentados aqui.  



O primeiro nível diz respeito à centralidade da memória e da historicidade 

dos processos sócio-históricos dos movimentos negros, o que constitui o valor 

pedagógico  dos encontros e falas onde os mais velhos relembram esta história.  

Um segundo nível  estaria relacionado á construção de uma apresentação 

visual, de negritude a qual está marcada pela valorização positiva de traços 

constantemente demarcados como não desejáveis e negativos, ex, cabelo 

natural, roupas com motivos africanos, símbolos de lutas negras trans nacionais 

e elementos das religiosidade afro brasileira. 

Um  terceiro nível poderia ser situado em relação ao exercício prático de 

falar em publico visando proporcionar aos falantes experiência política e 

recursos de fala e de presença.  

Por fim, um quarto nível a ser explorado nesta não exaustiva lista,  refere-

se  á necessidade de expressão individual do sujeito diante do coletivo e de dar 

sentido a própria trajetória diante desta coletividade. Neste sentido, há também 

a enunciação de uma posicionalidade específica (área de atuação, visão política, 

alianças, etc.) do sujeito que fala, a qual a audiência pode inferir pelo conteúdo 

e direção da fala.  

Os participantes destes encontros de organização e outros eventos como 

marchas, protestos, intervenções em espaços públicos promovidos por ativistas 

negros indicam que certas roupas, palavras e símbolos são conscientemente 

escolhidos e usados para  declarar uma identificação racial e politizada. Tais 

escolhas carregam associações significativas acerca do trabalho individual da 

pessoa e da apresentação pessoal visando transmitir tais associações e 

significados  para um contexto amplo que irá atingir outros ativistas e também 

outras parcelas da população negra e também não negra,situando tais agentes 

no contexto global das lutas anti racismo.  Tais dinâmicas de atos de fala, 

estética e linguagem corporal, não são de maneira alguma homogêneas dentro 

de cada coletivo negro e são frequentemente afetadas por desigualdades de 

gênero, geracionais, sexualidades, classe, educação, religião entre outros.  

Estas intersecções que perpassam gerações, linguagem, religiosidade, 

nacionalidade apontam para pontes geográfico-espaciais assim como entre 

campos interdisciplinares da produção do saber. Nas artes, assim como na 

academia, pessoas negras através do mundo têm procurado descolonizar a si 

mesmas. Neste sentido, durante o curso deste trabalho foi  possível ver 



similaridades  entre a luta do Akoben e o Austin School Manifest (Gordon, 2009). 

No Brasil , assim como na University of Texas at Austin, pessoas negras estão 

construindo uma idéia de diáspora africana que:  

…foca na agência negra e em processos de autoconstrução; a Diáspora 
Negra/Africana enquanto um projeto transnacional, intelectual, cultural, e 
acima de tudo, político procura nomear, representar e participar dos 
históricos esforços dos povos negros em construir nossas identidades 
coletivas. (2009:94- tradução livre). 
 

A relação entre os membros do coletivo de artistas Akoben com várias 

vertentes do Movimento Negro e outros agentes culturais, sociais e políticos 

confirma uma das hipótese iniciais levantadas durante a elaboração deste 

projeto de pesquisa: As escolhas estéticas dos performers negros e as 

metodologias empregadas no dia a dia para demonstrar, afirmar, construir um 

ideal de representação da negritude demonstram uma continuidade das lutas 

sociais negras. Tais metodologias e estéticas  ajudam brasileiros e brasileiras de 

descendência africana Ta dar sentido a si mesmos em uma sociedade 

estruturada em torno de hierarquias raciais provendo ferramentas intelectuais e 

simbólicas  as quais servem não apenas para confrontar sistemas de opressão 

racial, mas, talvez principalmente, para uma organização pessoal e também 

coletiva dos sujeitos políticos. 
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