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RESUMO 

 

 

O presente trabalho parte dos estudos culturais, linha contemporânea do nosso pensamento. 

O mote que sustenta a nossa discussão é a implementação de políticas antirracistas a partir 

da reflexão crítico-conceitual acerca dos processos comunicacionais efetivados pelo Teatro 

Experimental do Negro (TEN). Fundado em 1944 na cidade do Rio de Janeiro por Abdias 

Nascimento (1914-2011), o TEN é categorizado como uma organização político-estética e 

artística que desenvolvia ações como mecanismo de valorização da cultura e da pessoa 

negra brasileira. Nossa hipótese é fundamentada pela ideia de que o TEN criou 

mecanismos para que a população negra articulasse e criasse meios para se mostrar 

presente nos palcos teatrais, nas produções acadêmicas, no mercado de trabalho, na vida 

social, assim como afirmar sua identidade racial. Lançamos, então, mão do seguinte 

questionamento: o que seria o corpo e a corporeidade negras, trabalhados a partir do TEN, 

se não um receptáculo de subversão e transgressão à situação da pessoa negra no cenário 

teatral e social da época? Nesse sentido, por meio da cartografia social e da análise 

documental buscamos alcançar um dos objetivos centrais do trabalho que é compreender 

de que forma as iniciativas do TEN, marcadas pelo enfrentamento à estética hegemônica e 

de valorização da cultura, da identidade negra e afro-brasileira, contribuíram para 

reorientar trajetórias socioespaciais no Brasil. Deste modo, estudamos sobre a cartografia 

social como mecanismo de fala da pessoa subalternizada, trajetórias socioespaciais como 

movimento de troca de afetos e como essas linhas se atravessam na busca por uma teoria 

afetada. Refletimos, também, sobre a possibilidade de se pensar uma cidadania em 

construção, assim como as mediações sociais possibilitadas pela arte teatral. Trazemos 

ainda para o debate a discussão sobre racismo e antirracismo a partir do exílio de Abdias 

Nascimento; pensamos, ainda, a possibilidade e a sugestão de uma agenda antirracista para 

a população negra brasileira. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Processos comunicacionais; Teatro Experimental do Negro; 

Cartografia social; Trajetórias socioespaciais. 
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ABSTRACT 

 

This present thesis according to cultural studies in their contemporary line of thought. The 

aim of this study is implementing anti-racist politics from a critic and conceptual about 

communicative process actualized by the Teatro Experimental do Negro (TEN). Created in 

1944 from Rio de Janeiro city by Abdias Nascimento (1914-2011) the TEN is categorized 

as a political-aesthetic and artistic organization that developed actions as a mechanism for 

valuing Brazilian black culture and person. Our hypothesis is based by the idea that the 

TEN created mechanisms for the black population to articulate and create means to be 

present in theatrical stages, in academic productions, in the labor market, in social life, as 

well as to affirm their racial identity; this makes us use the following question: what would 

be the body and black corporeity, working from the TEN, if not a receptacle of subversion 

and transgression to the situation of the black person in the theatrical and social scenario of 

the time? In this sense, through social cartography and documentary analysis, we search to 

achieve one of the central objectives of the work, which is to understand how the TEN 

initiatives, marked by confrontation with the hegemonic aesthetics and valorization of 

culture, black and Afro-Brazilian identity, contributed to reorient socio-spatial trajectories 

in Brazil. In this way, we study social cartography as a mechanism of speech of the 

subalternized person, socio-spatial trajectories as a movement of exchange of affections 

and how these lines cross in the search for an affected theory. We also reflect on the 

possibility of thinking about citizenship in construction, as well as the social mediations 

made possible by theatrical art. We also bring to the debate the discussion on racism and 

anti-racism from Abdias Nascimento’s exile; we also considered the possibility and 

suggestion of an anti-racist agenda for the Brazilian black population. 

 

KEY WORDS: Communicational processes; Teatro Experimental do Negro; Social 

cartography; Socio-spatial trajectories.  
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AKỌLE 

 

 

Iṣẹ ti o bẹrẹ yii bẹrẹ lati awọn imọ-imọ- aṣa ni awọn ọna ti o ni imọran igbagbọ. Atilẹkọ ti 

o ṣe alabapin fun ijiroro wa jẹ imudarasi awọn ilana awọn alatirati lati imọran ti o ni 

idaniloju-ọrọ nipa awọn ilana ibaraẹnisọrọ ti Ilẹ Ẹrọ Dudu (TEN) ṣe. Oludasile ni ọdun 

1944 ni ilu Rio de Janeiro lati ọwọ Abdias Nascimento (1914-2011) a ṣe apejuwe TEN naa 

gẹgẹbi ọna-iṣowo oloselu ati iṣere ti o ni idagbasoke awọn iṣẹ gẹgẹbi ọna amọye fun 

idiyele aṣa dudu ati eniyan dudu Brazil. Oro wa wa lori ero pe TEN ṣe awọn ilana fun 

awọn eniyan dudu lati ṣafihan ati ṣẹda tumo si lati wa ni ipo iṣere, ni awọn oludasile ẹkọ, 

ni awọn iṣẹ iṣowo, ni igbesi aye awujọ, ati lati ṣe idaniloju idanimọ eniyan wọn; Eyi jẹ ki a 

lo ibeere yii: kini yoo jẹ ara ati ara dudu, ṣiṣẹ lati ọdọ TEN, ti ko ba jẹ igbasilẹ ti iṣiro ati 

irekọja si ipo ti eniyan dudu ni oju-aye itumọ ati awujọ ti akoko naa? Ni ori yii, nipasẹ 

awọn aworan-aye ti ara ilu ati imọ-ṣiṣe akọsilẹ, a n wa lati ṣe aṣeyọri ọkan ninu awọn 

ifojusi idi ti iṣẹ naa, eyi ti o ni lati mọ bi awọn eto TEN ti ṣe afihan nipa idojukọnrin pẹlu 

awọn iṣọn-ẹjẹ ati iṣafihan ti asa, dudu ati Afro-Brazilian idanimọ, ṣe igbasilẹ lati ṣafihan 

awọn imọ-imọ- aye-ara- ẹni ni Brazil. Ni ọna yii, a ṣe ayẹwo kikọ oju-aye ti awujọ gẹgẹbi 

ọna eto ọrọ ti eniyan ti a ti fi ipilẹṣẹ, awọn itọpo-ara- ẹni-ara- ẹni gẹgẹbi igbiyanju lati ṣe 

paṣipaarọ iṣaro ati bi awọn ila wọnyi ṣe kọja ninu iwadi fun ilana ti o kan. A tun ṣe afihan 

ifarahan nipa imọran ilu-ilu ni ikole, bakannaa awọn igbasilẹ awọn awujọ ti o ṣee ṣe nipasẹ 

iṣẹ-akọrin. A tun mu si ijiroro naa ijiroro lori ẹlẹyamẹya ati iha-ẹlẹyamẹya lati igberiko ti 

Abdias Nascimento; a tun ṣe akiyesi awọn abajade ati imọran ti agbese ti alatako-ala- 

akosile fun olugbe dudu ti Brazil. 

 

ỌRỌ ORO: Awọn ilana igbasilẹ; Bọtini Ere idaraya Dudu; Awọn aworan akọọlẹ ti ilu; 

Awọn itọkasi ti aaye-aye- ara-ẹni. 
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POSSO FALAR? 

 

Gayatri Chakravorty Spivak (2010) ao lançar a questão “Pode o subalterno 

falar?” leva a compreender que a resposta para tal pergunta é não. A pessoa 

subalternizada é impossibilitada de falar por vários fatores sociais nas distintas esferas e 

discursos hegemônicos. Assim, uma vez que os sujeitos marginalizados e/ou 

subalternizados acessam a fala saem dessa condição de subalternidade. Compreendendo 

essa situação, nos atentamos, aqui, para os subsídios fornecidos pela cartografia social 

aos/as pesquisadores/as os/as possibilitando trabalharem a partir de enunciações, 

trajetórias pessoais, lugares de fala e suas múltiplas linhas de fuga. Diante de tais 

proposições, comungamos com Conceição Evaristo (2017) ao trazer o conceito de 

escrevivência, ou seja, uma escrita livre, a partir das vivências pessoais. Então, nesse 

trabalho abrimos mão da linguagem impessoal para tecer uma narrativa a partir de 

nossas escrevivências, pois é a partir da nossa trajetória, desde a infância até a vida 

adulta, que vamos percebendo a situação de subalternidade a que somos expostos/as 

cotidianamente. Por esse motivo é que a Introdução desta dissertação foi intitulada 

“Posso Falar?”. 

Buscamos, aqui, dissertar sobre o Teatro Experimental do Negro - TEN (1944-

1968). A temática proposta é a implementação de políticas antirracistas a partir dos 

processos comunicacionais efetivados pelo TEN. Sendo assim, nos atentamos em 

compreender de que forma os processos comunicacionais efetivados por este organismo 

de constituição da identidade negra brasileira reorientaram a constituição de trajetórias 

socioespaciais no Brasil. 

O interesse em pesquisar os racismos enfrentados pela população negra vem à 

tona em 2010, quando percebemos a necessidade de focar em uma linha de pensamento 

familiar, ou seja, a negritude. Esta “se revela uma referência muito mais profunda 

envolvendo ancestralidade e civilização” (NASCIMENTO, A., 2002, p. 13), ampliando, 

assim, a noção do que seja ser negro e/ou negra e superando a identificação pela cor da 

pele. 

Houve a identificação com a discussão a respeito da negritude por sermos alvos 

diretos do racismo. Mas, se por um lado existia a familiaridade, por outro lado, havia o 

estranhamento, o assombro, devido à violência imposta à população negra. E ainda, não 
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havíamos aprofundado os estudos, assim como não tínhamos a real dimensão acerca da 

complexidade da produção e reprodução dos racismos na sociedade brasileira. 

Em 2012 iniciamos o trabalho de conclusão de curso (TCC)
2
 em Artes Cênicas. 

Na pesquisa buscamos dialogar sobre o racismo e a discriminação racial no âmbito da 

educação e da área teatral. Nesse contexto chegamos à conclusão que o processo de 

constituição da imagem da pessoa negra na cultura brasileira se deu por um sistema de 

exploração e de opressão, impondo uma posição desfavorável na sociedade. Muito 

embora se tenha avançado em políticas públicas e afirmativas, percebemos que o 

racismo ainda opera de maneira bárbara, estrutural e institucionalizada nas diferentes 

esferas da organização social, entre elas nos espaços de ensino. 

Seguindo esta linha, no mestrado o foco esteve no aprofundamento dos estudos 

sobre Abdias Nascimento e do Teatro Experimental do Negro. Nesse sentido, buscamos 

pensar práticas outras de implementação de políticas antirracistas a partir do teatro. Para 

abrir a discussão, propomos uma breve contextualização da vida de Abdias Nascimento 

e do histórico do TEN. 

De acordo com Elisa Larkin Nascimento (2014), Abdias Nascimento assinava 

seu nome desta maneira, muito embora, atendesse pelo nome Abdias do Nascimento. 

Devido às inconstâncias do nome em publicações e/ou citações, ele adotou Abdias 

Nascimento e dava preferência por essa ortografia. 

Alcida Rita Ramos (1990, p. 257-241) ao fazer alusão à prática da nomeação 

chega à conclusão que este exercício “revela um traço social que não é normalmente 

explicitado, muito embora seja reconhecível no dia-a-dia”. Assim, quando Elisa Larkin 

Nascimento (2014) narra a preferência de Abdias Nascimento pela ortografia de seu 

nome nos leva a perceber “mais do que desvelar individualidades”, uma maneira de 

enfatizar uma “prática cultural” marcada pelo cuidado que envolve o nome. Por issso, 

neste trabalho, respeitamos a sua vontade. 

Nascido em Franca, interior de São Paulo, em 14 de março de 1914, Abdias 

Nascimento teve uma infância que o desafiava a uma postura forte diante das situações 

de racismo que vivenciava cotidianamente. Teve uma infância recheada de aventuras, 

sua constante interação com a natureza, rios, árvores, animais e “todo um universo 

                                                                 
2
 Da negAção da Negritude: in(ter)venções cênicas com contos africanos na Escola de Circo Laheto. 

Trabalho de graduação orientado pela professora Dra. Natássia Duarte Garcia Leite de Oliveira. 

Defendido no ano de 2014 na Escola de Música e Artes Cênicas (EMAC/UFG). 
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lúdico, sem fronteiras, impossível de ser explorado à sombra do tédio, se movimenta e 

convida aos seus espaços” (NASCIMENTO, A.; SEMOG, 2006, p. 29-30). 

A mãe, Georgina Ferreira do Nascimento (Dona Josina), era doceira e 

eventualmente trabalhava como ama-de-leite em fazendas de Cristais, cidade satélite de 

Franca, e o pai José Ferreira do Nascimento, conhecido como Bem-Bem trabalhava 

como sapateiro nas indústrias de couro da região. Abdias Nascimento, ao fazer alusão 

aos seus cinco anos de idade no livro O Griot e as Muralhas (2006), nos leva a perceber 

“o relato da descrição de um tesouro e, ao mesmo tempo, como um período sacralizado 

da sua vida” (NASCIMENTO, A.; SEMOG, 2006, p. 30). 

Também percebemos que as vivências de sua infância possibilitaram uma 

construção cognitiva crítica diante de determinadas situações. Essa criticidade o levou a 

lutar incansavelmente pelos seus ideais. 

Existia na entrada um grande caramanchão de chuchu. Dava chuchu demais! 

Então, a única maneira de dar conta daquela chuchuzada era criar porcos; e a 

alimentação dos animais era obrigação das crianças. Para mim era muito 

divertido, era mesmo uma alegria, levar chuchu e dar de comer para os 

porcos. Os bichos comiam aquela chuchuzada com prazer, mastigavam 

aqueles vegetais de forma voraz; eu observava os porcos comendo e tentava 

não me sujar. Depois nós comíamos o porco; então, aquilo era o real, ver ao 

vivo o processo. É o ciclo da coisa, não é mesmo? (NASCIMENTO, A.; 

SEMOG, 2006, p. 34). 

 

Sempre intrigado com as relações humanas e de classe que presenciava, Abdias 

Nascimento, chamava a atenção pelo seu comportamento transgressor. Aos sete anos foi 

matriculado na escola pública de Franca e aos oito trabalhava como entregador de leite 

nas madrugadas. Assim, pôde juntar dinheiro para comprar seu primeiro calçado: “uma 

rigideira, aquela botina desgraçada de tão desconfortável para os pés, mas que durava 

uma eternidade” (NASCIMENTO, A.; SEMOG, 2006, p. 51). Na escola, os estigmas, 

causados por ser uma pessoa negra, eram reforçados. 

[...] já naquela época eu mordi do amargo fruto do racismo, porquanto, no 

Grupo Escolar Coronel Francisco Martins, onde eu fiz o meu primeiro ciclo 

de estudos, eu nunca fui um dos alunos escolhidos para as festas de fim de 

ano. Eu decorava todos os monólogos, as poesias que todos os garotos 

representavam, aprendia todas as danças, todos os gestos, todas as mímicas 

[...] Mas eu jamais fui escolhido para representar (NASCIMENTO, A.; 

SEMOG, 2006, p. 47).  

  

O protagonismo de Abdias Nascimento se torna perceptível nesse momento, pois 

mesmo não sendo escalado para representar nas produções da escola, ele – tomado de 

fascínio pelas artes circenses e pelos espetáculos de rua – se organizava com as crianças 
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de seu bairro e encenavam “uma réplica de quase todos aqueles números das festas de 

fim de ano no Grupo Escolar”: 

Aí eu via, já, como o teatro trabalhava dentro de mim. Essas coisas eu via, e a 

impressão que eu recebia não era a mesma impressão que os outros garotos 

recebiam. Os outros tinham aquilo como um episódio passageiro; em mim, 

aquilo permanecia durante muito tempo. Durante um longo tempo, eu tentava 

memorizar as palavras e tentava repetir, voltar... Enfim, eu tinha uma 

impressionabilidade muito maior para essas cenas de teatro (NASCIMENTO, 

A.; SEMOG, 2006, p. 48). 

 

Abdias Nascimento procurou alternativas para ampliar seu repertório artístico e 

intelectual, buscando desde aulas de telegrafia a instrumento de sopro, que nunca 

conseguiu avançar nos estudos, pois as condições de sua família eram mínimas e tinha 

que procurar meios financeiros para ajudar. Aos onze anos conseguiu entrar para a 

Escola de Comércio do Ateneu Francano, onde estudou contabilidade no antigo 

ginasial. 

Elisa Larkin Nascimento (2014) relata que nesse momento ele entregava leite 

pela madrugada, pela manhã frequentava o Grupo Escolar, à tarde trabalhava em 

farmácias, ou em consultório médico ou, ainda, de dentista. Estudava no Ateneu à noite 

e, quando retornava para casa, ajudava sua mãe na produção de doces. 

Ao se formar em contabilidade, com treze anos, foi contratado como guarda-

livros de uma fazenda próxima. O jovem Abdias Nascimento ganharia um salário e 

poderia ajudar ainda mais nas despesas da casa. Contudo, no dia marcado para iniciar o 

trabalho, mandaram uma carroça para buscá-lo e ao se permitir sentar na frente, junto ao 

carroceiro, fora interpelado a sentar-se na parte de trás da carroça juntamente com os 

animais que eram transportados. Abdias recusou o emprego, pois sabia que qualquer 

outro/a trabalhador/a branco/a não receberia tal tratamento. 

E mais: Não se tratava apenas do trabalho de guarda-livros, pois o acordo 

feito foi de que eu seria também escriturário e professor dos filhos dos 

colonos, e inclusive dos próprios colonos. Como é que eu ia chegar lá na 

fazenda, para exercer uma atividade dessas, no meio de um monte de 

galináceos? Eles queriam é que eu já chegasse envergonhado, humilhado... 

Não, eu não fui, não. Nem naquele dia, nem nunca mais. Esse tipo de 

situação se repetiu por várias vezes na minha vida. E por várias vezes eu tive 

que brigar muito, argumentar, endurecer, recuar. Mas jamais deixei que esse 

preconceito, esse racismo, me atropelasse como se eu estivesse desatento 

diante das circunstâncias da vida (NASCIMENTO, A.; SEMOG, 2006, p. 

55). 

 

Essa atitude deixou a família bastante decepcionada, pois via um orgulho 

extremo na atitude do filho. Entretanto, o senhor Orozimbo Campos, um amigo da 
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família que ocupava o cargo de gerente geral em uma Companhia de Eletricidade da 

cidade, ficou sabendo do ocorrido e contratou Abdias Nascimento para ser seu auxiliar 

direto. 

Nessa conjuntura, Abdias Nascimento pôde visitar, pela primeira vez, a capital 

de São Paulo. O garoto que fora reprimido tantas vezes em sua infância, aos quinze anos 

representaria a cidade de Franca no evento eleitoral com desfile na capital paulista, 

evento esse que fazia parte da disputa à presidência entre Júlio Prestes e Getúlio Vargas. 

Abdias Nascimento esperava ansiosamente pelo desfile da Guarda Civil de são Paulo, 

mas ficou decepcionado quando os Guardas começaram a desfilar: 

[...] Eu estava ali, no meio dos atletas de Franca, com o pescoço esticado 

feito um ganso para conseguir ver a Guarda Civil que se aproximava, mas só 

conseguia enxergar aqueles guardas brancos, muito brancos. Eram todos 

louros, grandões, parrudões, parecia até que eram de outro país, pois eu 

nunca tinha visto tantos juntos. E o desfile foi acontecendo, acontecendo, e 

nada de aparecer um guarda negro. Unzinho só. Aquilo parecia uma guarda 

de vikings, ou daqueles povos nórdicos. Quando dei por mim, o desfile 

estava acabando e eu fiquei assim, com aquela surpresa decepcionada. Não 

consegui nem aplaudir aquela exibição. [...] Como é que podia existir uma 

Guarda Civil sem ter ao menos um guarda negro? Um pretinho só valia a 

pena (NASCIMENTO, A.; SEMOG, 2006, p. 60). 

 

Com dezesseis anos, deixou o emprego em sua cidade natal e foi tentar novos 

caminhos na capital. Alistou-se no exército como voluntário, contudo não tinha idade 

suficiente para ingressar, já que é exigida a idade mínima de dezoito anos, então 

falsificou a própria certidão de nascimento. Em Franca, Abdias Nascimento vivia muito 

angustiado, pois além de todos os problemas financeiros sua mãe, dona Josina, tinha 

sofrido um derrame, o que a deixou com um lado do corpo paralisado. “[...] Queria e 

precisava encontrar caminhos, uma alternativa que proporcionasse melhores condições 

para a minha mãe. Sair de Franca era a única forma de abrir o leque de possibilidades” 

(NASCIMENTO, A.; SEMOG, 2006, p. 61).  

[...] Antes, ainda em Franca, com a cara e a coragem o adolescente fora até o 

gabinete do Dr. Antônio Constantino, secretário da Câmara Municipal, para 

conversar sobre sua pretensão de sair de lá. Certamente impressionado com a 

iniciativa e a inteligência do rapaz, esse senhor arranjou a passagem até São 

Paulo pela Estrada de Ferro Mogiana, e conseguiu as cartas para que não 

fosse preterido no alistamento. Voluntário no Exército, o adolescente foi 

servir no 2º Grupo de Artilharia Pesada, um grande quartel que fazia parte de 

uma vila militar localizada em Quitaúna, perto de São Paulo, onde também 

havia unidades de Cavalaria, Infantaria e Engenharia (NASCIMENTO, E., 

2014, p. 115). 

 



 
 

20 
 

Como voluntário no Exército, Abdias Nascimento, iniciou os trabalhos na 

função peão, cuidava dos animais. Além disso, carregava sacos de milho, alfafa e 

“muito cocô de cavalo” (NASCIMENTO, A.; SEMOG, 2006, p. 68). Nesse período não 

poderia se ausentar do quartel, mas ao receber um telegrama que o informava sobre a 

situação crítica da saúde de sua mãe, fugiu e ao chegar a Franca encontrou dona Josina, 

sua mãe, dentro do caixão. 

A burguesia local estava lá, com seu jeito sonso e funesto, para prestar as 

últimas homenagens à dona Josina. Fervendo por dentro, fui acompanhando o 

enterro da minha mãe. Todo aquele espetáculo, com ares de acontecimento 

importante para aquela gente, transtornou o meu estado de espírito. Eu me 

arrastava naquele momento, com o peso e a dor de uma perda irreparável, 

mas, ao mesmo tempo, ali tão perto estavam àqueles hipócritas, imitando 

algum tipo de dor que em nada se aproximava ao meu sofrimento, que nada 

tinha a ver com o que eu sabia de solidariedade (NASCIMENTO, A.; 

SEMOG, 2006, p. 69). 

 

Ao retornar ao quartel, explicou a situação que ocorrera ao comandante – um 

homem negro –, pensava que iria ser punido, mas fora surpreendido ao ser promovido 

para trabalhar na Casa de ordens, escritório que ficava nas imediações do gabinete do 

comando. Isso aconteceu, pois Abdias Nascimento era alfabetizado e tinha o segundo 

grau completo – fato raro entre os soldados da época. “Assim, se livrou de carregar 

bosta de cavalo e sacos de ração. Logo depois, pôde fazer um curso que o encaminhou 

para a promoção a cabo” (NASCIMENTO, E., 2014, p. 117). 

Nesse período, Abdias Nascimento teve conhecimento da Frente Negra 

Brasileira (FNB) e começou a participar dos atos públicos promovidos por ela. A FNB 

buscava criar ações que combatiam a segregação racial e buscavam possibilitar 

oportunidades para a população negra. Os militares eram proibidos de participar de 

qualquer ação política.  Como soldado, Abdias Nascimento não poderia frequentar o 

movimento diário na sede da FNB. Então, com dezoito anos, “encontrava o jeito de 

participar de seus desfiles e atos públicos. E protagonizava ações de rua – sem o 

endosso oficial da organização – com outros jovens” (NASCIMENTO, E., 2014, p. 

126). Essa experiência possibilitou que Abdias Nascimento ampliasse o sentido de 

identidade racial, expandindo “para o conjunto da negritude o amor próprio que os pais 

e a família lhe haviam inculcado” (NASCIMENTO, E., 2014, p. 126). 

Nessa busca constante pelo combate ao racismo o caminho do jovem soldado se 

cruzou com o cabo Rodrigues Alves, homem negro, e a amizade entre os dois se 

estendeu para além do quartel. “Nenhum dos dois se conformava com as ideias que a 
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sociedade cultivava a respeito de sua gente ou com a hipocrisia de atitudes 

paternalistas” (NASCIMENTO, E., 2014, p. 126). Abdias Nascimento continuava 

estudando economia na Escola de Comércio Álvares Penteado, e, desde 1930 

desenvolvia a habilidade que tinha para jornalista. Deste modo, distribuía jornais como 

o jornal comunista Lanterna Vermelha e nesse movimento fundou o jornal da tropa O 

Recruta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buscando sempre se situar no mundo da política, depois de 1932, Abdias 

Nascimento começou a compartilhar suas dúvidas com o amigo Rodrigues Alves. Os 

dois se uniram e criaram um pacto, a partir daquele dia em diante confrontariam, com a 

mesma força, a violência com que eram atingidos. 

[...] Na flor de seu vigor, combatiam a discriminação em cinemas, barbearias, 

bares e boates, no acesso a hotéis e a prédios... Onde quer que fosse, os dois 

resistiam, quebrando portas e vidraças, travando lutas corporais, enfrentando, 

em fim, os agentes do racismo que lhes barrassem os caminhos. [...] Os dois 

dividiam um quarto de pensão em fevereiro de 1936, quando o porteiro de 

uma boate lhes apontou a porta dos fundos. Depois de argumentar, Abdias 

Nascimento e Rodrigues Alves resistiram à base de socos e bofetões; até o 

cinto do uniforme do Exército serviu como arma de briga. Passou ali o doutor 

Egas Botelho, chefe da Delegacia de Ordem Política e Social (DOPS). Mas, 

em vez de fazer valer a justiça ou a ordem jurídica que deveria proibir a 

discriminação – afinal, a Constituição declarava “todos iguais perante a lei” –

, o delegado defendeu a atitude do porteiro e assim entrou também na mira 

dos jovens, apanhando igualmente (NASCIMENTO, E., 2014, p. 128-129 – 

grifos da autora). 

 

Fonte: Ipeafro (2018) 

Imagem 1: Rodrigues Alves, amigo de Abdias Nascimento. 
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Depois desse ocorrido e por serem estudantes, os dois foram expulsos do 

Exército. Perambulavam pelas ruas de São Paulo sem ter o que comer e onde dormir. 

Em meados de 1936 seguiram caminhos diferentes, Rodrigues Alves foi para o 

Convento dos Frades Franciscanos em Santa Catarina e Abdias Nascimento para a 

cidade do Rio de Janeiro hospedando-se no morro da Mangueira, na casa de um amigo 

de Rodrigues Alves. 

Logo depois, o morro da Mangueira mudou para Duque de Caxias. Nesse 

período, Abdias Nascimento se permitiu ampliar seus conhecimentos e convivência com 

as religiões de matriz africana e com a cultura africana.  Interessou-se pelos orixás
3
 ao 

frequentar o terreiro de Joãozinho da Gomeia. Dividia poesias, prosas, sonhos, brigas e 

discussões com o poeta Solano Trindade. Com o compositor e maestro da Orquestra 

Afro-brasileira, Abigail Moura, Abdias Nascimento pôde apreciar a riqueza da tradição 

musical afro-brasileira. 

Conseguiu transferir sua matrícula para a Faculdade de Economia na 

Universidade do Rio de Janeiro (atual UERJ). Por estar regularmente matriculado em 

um curso superior pôde retornar ao Exército onde entrou para a escola de Formação de 

Oficiais da Reserva na carreira de Cavalaria. Também nesse período trabalhou como 

jornalista, exercendo a função de repórter no jornal O Povo. Ressaltamos ainda que, 

muito embora realizasse todas essas atividades, Abdias Nascimento destacou que a 

experiência com a religião de matriz africana o levou a imergir em outra dimensão de 

percepção de mundo: 

[...] meditar, refletir sobre a minha vida e sobre o meu povo. Eu próprio 

percebia a minha transformação. O mundo em volta tomava outro sentido; ser 

negro passava a ter outros significados [...] (Eu) conseguia absorver [...] uma 

dimensão mais profunda da religião, do que podemos chamar da filosofia da 

cultura negra (NASCIMENTO, A.; SEMOG, 2006, p. 88). 

 

 Devido a sua atuação política no combate ao racismo, o Tribunal de Segurança 

Nacional o condenou pela primeira vez. Porém, não deixou se abalar e continuou na 

militância logo após ser solto em 1938. Por ser preso, fora expulso pela segunda vez do 

Exército, mas conseguiu concluir seus estudos na Faculdade de Economia. Após colar 

grau, voltou para Campinas, cidade satélite de Franca, onde organizou o congresso 

Afro-Campineiro que aconteceu na semana de 13 de maio de 1938. 

                                                                 
3
 Os orixás são divindades africanas que correspondem a pontos de força da natureza e os seus arquétipos 

estão relacionados às manifestações dessas forças. As características de cada orixá aproxima-os dos seres 

humanos, pois eles manifestam-se através de emoções e/ou sensações como nós. Fonte: 

<http://raizesespirituais.com.br/o-que-sao-orixas/>. Acessado dia 10/10;2017 às 23h30min. 
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Tratava-se de acontecimento inédito: um evento em que ativistas negros 

propuseram e realizaram uma série de debates sobre a situação do negro 

numa cidade onde cinemas e outros espaços públicos eram segregados, os 

negros deles barrados. Com colaboração da Escola Normal, o Congresso teve 

lugar em um dos espaços mais elitistas da cidade, o Instituto de Ciências e 

Letras, com a ajuda do diretor Nelson Omegna
4
, que era jornalista e abriu 

caminhos para a publicação de notícias e artigos na imprensa local. 

Demonstrando excepcional compreensão do assunto [...] (NASCIMENTO, 

E., 2014, p. 134). 

 

Ao retornar à cidade do Rio de Janeiro encontrou os amigos estudantes e poetas 

Gerardo Mello Mourão e Napoleão Lopes Filho. A cidade fascinava Abdias 

Nascimento, pois permitia encontros e debates, assim como convergiam toda energia 

criativa da época. Nesse período, os três amigos encontraram mais três poetas 

argentinos Efraín Tomás Bó, Juan Raúl Young e Godofredo Tito Iommi. Juntos 

puderam discutir literatura, artes, cinema e poesia. Os seis, então, juntaram-se e 

percebendo que suas ideias se encontravam “juraram um pacto de vivência estética e 

existencial que chamaram de Santa Hermandad de la Orquídea” (NASCIMENTO, E., 

2014, p. 139). 

Elisa Larkin Nascimento (2014) ressalta que essa experiência, possibilitada pelas 

vivências na Santa Hermandad de la Orquídea, contribuiu sobremaneira para a imersão 

de Abdias Nascimento nas questões que o afetavam. Esse momento também contribuiu 

para dinamizar seu pensamento crítico como sua própria criticidade e criatividade. 

Nesse movimento, os irmãos “orquídeos” embarcaram numa viagem pela América do 

Sul. 

Perdidos nos mistérios dos ritos do cosmos amazônico, os irmãos orquídeos 

Godofredo Tito Iommi, Efraín Tomás Bo, Juan Raúl Young, Napoleão Lopes 

Filho e Abdias Nascimento embarcaram na aventura pré-malgrada de decifrar 

o indecifrável, enigma do humano da natureza frente ao divino
5
 

(NASCIMENTO, E., 2014, p. 140). 

 

Quando chegaram a Lima, no Peru, os poetas puderam assistir O Imperador 

Jones, peça do dramaturgo norte-americano Eugene O’Neill. A dramaturgia foi escrita 

em 1920, e aborda questões das relações étnico-raciais, foi encenada em um momento 

em que os Estados Unidos passavam por um momento de segregação e discriminação 

                                                                 
4
 Nelson Baker Omegna nasceu em Niterói em 1903. Formou-se no seminário presbiteriano de Campinas; 

na Faculdade de Teologia e de Filosofia de São Paulo; em direito pela USP. Atuou como jornalista e 

elegeu-se vereador (1947) e deputado federal (1951) em Campinas. Foi Ministro do Trabalho no governo 

de Nereu Ramos (1955-56). Representou a Câmara dos Deputados na inauguração da Universidade de 

Campinas (1956). Foi vice-líder do PTB de 1955 até 1963. Entre outros livros, publicou Diabolização dos 

judeus: martírio e presença dos sefardins no Brasil colonial (Record, 1969 apud NASCIMENTO, E., 

2014, p. 134). 
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racial. Estreou em 1920 na cidade de Provincetown, o personagem principal da trama é 

o Imperador Brutus Jones e “o ator negro Charles Gilpin viveu o protagonista Brutus 

Jones. Outro ator negro, Paul Robeson, foi aclamado na produção realizada em Londres 

em 1924, bem como no filme de 1933. A peça se tornou conhecida mundialmente” 

(NASCIMENTO, E., 2014, p. 145). 

O que deixou Abdias Nascimento bastante intrigado foi perceber que, o ator que 

interpretava Brutus Jones no Teatro Municipal de Lima-Peru era um homem branco 

pintado de preto. Nesse instante lembrou-se de sua infância e das incontáveis vezes em 

que fora impedido de participar das apresentações artísticas, até mesmo daquelas que 

eram promovidas na escola onde estudava. 

[...] num país em que havia negros também, que era o Peru, uma peça que era 

para ter ator negro, sendo feita por branco. [...]. Percebi por que eu nunca 

pude atuar em teatro, por que eu nunca vi ator negro, por que eu nunca vi 

uma peça para negros, nunca vi a cultura negra representada no palco: é 

porque os brancos não deixam (NASCIMENTO, A.; SEMOG, 2006, p. 108). 

 

Com tal experiência Abdias Nascimento sentiu necessidade de voltar para o 

Brasil e criar sua própria irmandade, sua própria organização voltada para o combate ao 

racismo vivenciado pela população negra cotidianamente. Depois da apresentação 

decidiu que voltaria ao Brasil e faria teatro negro. E ainda mais, iria iniciar os trabalhos 

com a mesma peça interpretada naquela noite pela companhia peruana Teatro Del 

Pueblo. Abdias Nascimento pôde conversar com o ator branco Hugo d’Eviere, que 

interpretava o personagem negro Brutus Jones. 

Ao retornar ao Brasil, Abdias Nascimento foi preso pela segunda vez. Devido à 

postura que assumia diante das ações de racismo, o Exército havia instaurado um 

inquérito disciplinar. “Condenado à revelia, quando voltou a São Paulo foi preso 

novamente, desta vez na penitenciária de São Paulo, que fazia parte do complexo do 

Carandiru, desativado em 2002” (NASCIMENTO, E., 2014, p. 148). 

Na penitenciária, Abdias Nascimento desenvolveu dois projetos, o Nosso Jornal 

e o Teatro do Sentenciado. Essas ações tiveram autorização do diretor, Flamínio Fávero. 

Assim, Abdias Nascimento colocaria em prática seu anseio de criar um teatro negro. O 

Teatro do Sentenciado era voltado apenas para os presos e seria uma escola para Abdias 

Nascimento. Tudo era coordenado por ele, sendo que “os presos escreviam os textos, 

construíam e montavam palco e cenários, organizavam grupos musicais que 
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ambientavam as cenas, criavam os figurinos, inclusive vestimentas femininas [...]” 

(NASCIMENTO, E., 2014, p. 148). 

Abdias Nascimento advogou por si e encontrou na lei justificativa para ser 

absolvido. “Havia sido condenado por um processo militar interno do Exército; de 

acordo com a jurisprudência, não poderia ter sido preso em processo civil. O Supremo 

Tribunal Federal deu-lhe ganho de causa” (NASCIMENTO, E.,  2014, p. 150). 

Saiu da prisão em 1944 e procurou alguns intelectuais de São Paulo para 

participar da criação do teatro negro. Não encontrando quem abraçasse o projeto, foi 

para a cidade do Rio de Janeiro. Os ativistas da causa negra da época José Herbel e 

Theodorico dos Santos, o artista plástico Wilson Tibério, o ator, advogado e ex-

deputado Aguinaldo Camargo
6
, e Abdias Nascimento participaram das primeiras 

reuniões para a criação do Teatro Experimental do Negro (TEN) no café Amarelinho, na 

Cinelândia. Desse modo, em 13 de outubro de 1944 seria inaugurado o TEN. 

O TEN foi a primeira organização do movimento afro-brasileiro a ligar, na 

teoria e na prática, a atuação política com a afirmação e a valorização da 

cultura brasileira de origem africana: a perspectiva da negritude. Assim, 

introduzia uma nova abordagem à luta antirracista do século 

(NASCIMENTO, E., 2014, p. 152). 

 

Vale ressaltar que esses movimentos negros “pareciam paradoxais aos olhos da 

sociedade emergida numa cultura de branqueamento que se firmava em um sistema 

chamado democracia racial”
7
 (BRAGA, 2015, p. 120). Em uma sociedade em que a 

imagem da pessoa negra é relacionada à sujeira, à subalternização, à inferioridade, é 

mais justificável mascarar seus racismos em forma de democracia do que demonstrá-

los, pois, se é democrático não há motivos para a defesa de direitos de grupos sociais 

distintos. 

Outro fator que motivou Abdias Nascimento a pensar o TEN como um 

possibilitador de oportunidades para os grupos negros foi a pessoa negra aparecer em 

algumas obras dramatúrgicas brasileiras de maneira estereotipada. Por exemplo, em 

José de Alencar, Martins Pena, Joaquim Manuel de Macedo, Jorge Amado e Chico 

Buarque, as abordagens literárias, na maioria das vezes, traziam o estereótipo do 

                                                                 
6
 Ver anexo A. 

7
 “Democracia racial” que é um mero disfarce que o grupo branco/brancóide utiliza como estratagema, 

sob o qual permanecem desfrutando “ad aeternum” o monopólio dos privilégios de toda espécie 

(NASCIMENTO, 2002, p. 79).  
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malandro, do negrinho, da mulata gostosa, da velha escrava; ou então, uma visão 

romanceada. Não se tratavam os problemas sociais, as aspirações e as tensões 

vivenciadas pela população negra. 

[...] "eu sou negro, mas minhas intenções são brancas", falava Lourenço em 
O escravo fiel, de Carlos Antônio Cordeiro (1859). Ou então os atos que 
praticavam eram típicos do comportamento dos negros, como dizia Pedro em 
O demônio familiar, de José de Alencar (1867): “Pedro fez história de negro, 
enganou o senhor”. Dentro das peças analisadas, só não são mulatos 
Lourenço, de O escravo fiel, e Luís, da peça Gonzaga, de Castro Alves 
(1867). Em O cego, de Joaquim Manuel de Macedo (1849), a cor negra de 
Daniel funcionava apenas como indicadora de sua condição social provável 
(DOUXAMI, 2001, p. 317 – Grifos da autora). 

 

A presença da pessoa negra na área de trabalho artística em geral, sobretudo na 

área teatral para a qual voltamos nosso interesse, foi inferiorizada, subalternizada. Nesse 

sentido, o TEN é um marco de sua época, pois agiu enquanto organização 

possibilitadora de reflexões críticas e de articulação de ações de combate ao racismo por 

meio da cultura e da educação. 

Enquanto idealizador do movimento, Abdias Nascimento, buscava a um só 

tempo a alfabetização, novas atitudes e proatividade. Ele também ambicionava deixar 

bem explicitadas estas questões para os que chamaria de retardatários, que ainda  não 

tivessem o entendimento, ou até mesmo possuíssem alguma dúvida a respeito das iguais 

capacidades intelectuais de brancos/as e negros/as. Para Abdias Nascimento, era 

fundamental afirmar que as pessoas negras também são capazes de produzir 

conhecimentos, artes, expressões, políticas, militâncias e resistências. Desse modo, as 

tensões existentes, até então, seriam debatidas e “dissolvidas no discurso do Teatro 

Experimental do Negro” (BRAGA, 2015, p. 121). 

A partir das trajetórias socioespaciais e da comunicação corporal do TEN, foi 

criado um projeto pedagógico que foi se desenvolvendo, tecendo formas e se 

estruturando na prática/trajetória, com aulas de alfabetização e também com os 

exercícios teatrais/corpo. Como alguns participantes do projeto não eram alfabetizados 

havia grande dificuldade de decorar os textos das peças teatrais. É neste cenário 

nacional que se evidencia e se legitima a proposta das aulas pedagógicas de 

alfabetização. 

Surgem, então, atores negros, a exemplo de Haroldo Costa, Aguinaldo Camargo, 

Antonio Pompeu, Claudiano Filho, Oscar Araújo, José da Silva, Antonio Barbosa, 

Natalino Dionísio. Assim como as atrizes negras, como, Ruth de Souza
8
, Léa Garcia

9
, 

                                                                 
8
 Ver anexo C. 
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Arinda Serafim, Marina Gonçalves, Jacyra Silva e Antonieta, além de outros/as “que, 

sem o TEN, não poderiam atuar” (DOUXAMI, 2001, p. 318). O Teatro Experimental 

do Negro realizava um trabalho que possibilitava aos seus atores e atrizes o exercício da 

tomada da palavra através da conscientização e alfabetização do elenco. 

De acordo com Abdias Nascimento (2006) o TEN mantinha sede na União 

Nacional dos Estudantes (UNE). Nesse espaço, e, a pedido de Abdias Nascimento, o 

professor Ironildes Rodrigues
10

 passou a ministrar aulas no curso de alfabetização. 

Neste curso, além das disciplinas, português e matemática os/as estudantes apreciavam 

aulas de história teatral, história da África, assim como as lendas e mitos africanos. 

O TEN prezava pela conscientização, conhecimento e reconhecimento da cultura 

negro-africana, pois, para que se alcançassem os resultados era necessário que os/as 

participantes fossem conhecedores/as de sua identidade e a influência desta na 

construção sócio-histórica da sociedade brasileira. Educou, formou e apresentou os/as 

primeiros/as intérpretes dramáticos/as da raça negra – atores e atrizes – do teatro 

brasileiro. Seguindo esta orientação, o grupo inspirou e estimulou a criação de uma 

literatura dramatúrgica baseada na experiência afro-brasileira, oferecendo à população 

negra a oportunidade de surgir como personagem-herói na cena teatral brasileira. 

O projeto do TEN se torna revolucionário a partir do momento que um grupo de 

negros e negras se reúne para discutir os problemas que os/as afetavam, mas também é 

transgressor quando propõe um teatro só com pessoas negras, e ainda mais, de trazer 

para os palcos cariocas os atores e as atrizes negras retratando na caixa cênica os 

problemas, os dramas que realmente viviam em seu cotidiano, indo contra os 

estereótipos que outras companhias teatrais, dramaturgos e literatos traziam em suas 

obras. Era uma das possibilidades, até então, de valorização da população negra, e 

também, de sua cultura como caminho de combate ao racismo vigente na sociedade 

brasileira. E essa postura político-estético assumida pelo grupo do TEN gera nos pares – 

em um mundo contemporâneo – um sentido de representatividade, possibilitando um 

novo olhar para a identidade negro-africana. 

Segundo Antônio Sérgio Alfredo Guimarães (1999), cada racismo tem sua 

história e para ser entendido se faz necessário compreender o espaço-tempo em que se 

está inserido. Seguindo esse pensamento, Mário Theodoro (apud CARNEIRO, 2011, p. 

28) pontua que “o próprio Estado brasileiro é o agente reprodutor das desigualdades 

                                                                                                                                                                                            
9
 Ver anexo B. 

10
 Ver anexo D. 
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raciais em dois níveis: na ação e no funcionamento da máquina estatal”. Desta maneira 

compreendemos os racismos, as discriminações e as desigualdades raciais como fatores 

históricos que estão naturalizados no imaginário social do povo brasileiro. Coordenados 

por essa máquina estatal que além de reafirmá-los diariamente, por exemplo, nos meios 

de comunicação hegemônicos, os promovem nas entrelinhas do cotidiano. 

Entendemos, também, que, tomado como construção discursiva, e, portanto, 

social que atua por meio da hierarquização de seres humanos, lhes privando o direito à 

vida e à produção de conhecimento “[...] os racismos brasileiros estão intimamente 

ligados a uma estrutura estamental, que os naturaliza, e não somente à estrutura de 

classes, como se pensava” (GUIMARÃES, 1999, p. 13). 

A sistematização das condições gerais que fundamentam toda e qualquer 

hierarquia social, segundo John Rex (apud GUIMARÃES, 1999, p. 26), está 

primeiramente ligada a uma desigualdade estrutural entre grupos humanos convivendo 

num mesmo Estado. Ou seja, primeiro, o fato de se dividir a espécie humana em 

classes/raças já demonstra essa necessidade de reafirmar que existe superioridade de 

uma sobre a outra – pensamento este patriarcal, racista. Segundo, existe uma “ideologia 

ou teoria que justifica ou respalda tais desigualdades. E terceiro, essas formas de 

desigualdades são justificadas em termos do pretenso caráter natural da ordem social”. 

Assim, Guimarães (1999) aponta que tais condições não se aplicam somente no campo 

das relações raciais, mas também em todos os campos da hierarquização social, a 

exemplo de classes, raças, etnias, gêneros e grupos religiosos. 

A Constituição da República do Brasil de 1988 estabelece no artigo 5º XLII, que 

a “prática do racismo constitui crime inafiançável, sujeito a pena de reclusão, nos 

termos da lei
11

”, contudo, a voga da lei não fez com que o racismo se extirpasse da 

sociedade brasileira. Nesse diapasão, combater a discriminação racial reconhecendo-a 

na Constituição e no Código Penal, mas sem reconhecê-la nas políticas públicas torna-

se uma discussão ineficaz. Isso nos leva a refletir que, a luta contra o racismo e a 

discriminação racial deve acontecer primeiramente pelo combate à: 

[...] institucionalização das desigualdades de direitos individuais. Ainda que o 

racismo não se esgote com a conquista das igualdades de tratamento e de 

                                                                 

11
 Fonte: <http://presrepublica.jusbrasil.com.br/legislacao/91972/constituicao-da-republica-federativa- do-

brasil-1988#art-5--inc-XLII. > acessado dia 25/11/2016 às 17h25min. 
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oportunidades, esta é a pré-condição para extirpar as suas consequências mais 

nocivas (GUIMARÃES, 1999, p. 13-14). 

 

Nesta contextualização, acreditamos ser possível visualizar a necessidade da 

população negra e a importância desta em ocupar as mais distintas áreas do 

conhecimento. Assim, trazer para a discussão as ações desenvolvidas pelos/as artistas e 

profissionais do Teatro Experimental do Negro é onde se embasa essa dissertação. 

Outro ponto é a possibilidade de articular as ideias dessa organização com a realidade 

atual. Desta forma, o presente trabalho não esgota a questão, mas aponta uma 

possibilidade de abordagem, que considera que, primeiro, o TEN criou mecanismos 

para que a população negra articulasse e criasse meios para se mostrar presente nos 

palcos teatrais, nas produções acadêmicas, no mercado de trabalho, na vida social, assim 

como afirmar sua identidade racial. E, segundo, o que seria o corpo e a corporeidade 

negra, trabalhados a partir do TEN, se não um receptáculo de subversão e transgressão à 

situação da pessoa negra no cenário teatral e social da época? 

Desta forma, no estudo das trajetórias do TEN – entendendo os desafios de 

apresentar as contradições existentes, inclusive na própria discussão sobre racismo e 

discriminação racial apresentada por diversas teorias e autores – optamos por pensar o 

fazer comunicacional de modo que abarcasse a sensibilidade que o tema exige, mas não 

deixando de articular as principais teorias que foram elaboradas ao longo dos tempos. 

Dessa maneira, essa dissertação é apresentada como um exercício científico que 

pretende não elaborar um novo conceito de comunicação – até porque isso demandaria 

anos de imersão e pesquisa – mas sim, um novo modo de pensá-la para além dos meios 

que a opera como situa Jesús Martin-Barbero (2001) levando em consideração os 

sujeitos constituintes deste trabalho. 

 A proposta apresenta conexões e articulações a respeito dos estudos culturais 

em suas linhas de pensamento contemporâneo. Também buscamos respaldo nos estudos 

corporais e nas artes para sugerir uma agenda antirracista, que promova a visibilidade e 

as experiências que tencionem as ações desenvolvidas pelo Teatro Experimental do 

Negro e seus reflexos na sociedade atual. Interseccionamos teorias e conceitos 

transversalizando, assim, a discussão sobre a efetiva atuação do TEN na implementação, 

do que se pode conceituar hoje, de políticas antirracistas. 

Nesse sentido, no primeiro capítulo, utilizamos da cartografia social como 

mecanismo de fala. A abordagem se configura a partir das autoras Gayatri Chakravorty 
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Spivak (2010), Conceição Evaristo (2017), Frantz Fanon (2008), bell hooks (2013) e 

Jeanne Favret-Saada (2005). As trajetórias socioespaciais nos possibilita a reflexão a 

respeito do movimento de troca de afetos, de apoios mútuos, de construção de memória 

e narrativas outras. Partindo da compreensão de deixar-se afetar para pesquisar, neste 

capítulo buscamos por uma teoria que seja afetada e que dialogue com o trabalho em 

questão, o que nos possibilita maneiras outras de se pensar a comunicação a partir das 

mediações sociais promovidas pela arte teatral. 

No segundo capítulo, é contextualizado o que seja pensar a comunicação para 

além dos meios. Assim como uma cidadania em construção, articulando a circularidade 

do fazer-pensar comunicacional com o teatro como mediação social e o resgate histórico 

da existência do TEN e de seu fundador, Abdias Nascimento. A proposta é embasada 

em Jesús Martín-Barbero (2001), Maria de Lourdes Manzine-Covre (2007), José Murilo 

de Carvalho (2002) e Abdias Nascimento (2002). 

No terceiro capítulo, por meio da análise de algumas ações desenvolvidas pelo 

TEN entre 1944 a 1968, buscamos perceber como ele possibilitou mecanismos para a 

valorização da pessoa e da cultura negra no Brasil. Desse modo, a partir da cartografia 

social e de autores e autoras como bell hooks (2013), Veena Das (2008), Stuart Hall 

(2006, 2013), Amanda Braga (2015) e Abdias Nascimento (2002, 2004, 2014) 

dialogamos sobre pertencimento étnico-racial, corpo negro, subversão e transgressão. 

No quarto e último capítulo, a partir da análise realizada no terceiro capítulo e 

das ações desenvolvidas por Abdias Nascimento em seu exílio dialogamos, refletimos e 

sugerimos uma agenda antirracista para a população negra brasileira. Também são 

abordadas questões como o racismo, antirracismo enquanto resistência, afeto e amor 

contextualizando, assim, o conhecimento construído e discutido ao longo do trabalho. A 

proposta está embasada nos processos comunicacionais do Teatro Experimental do 

Negro e tem como aporte teórico Antônio Sérgio Alfredo Guimarães (1995, 1999), bell 

hooks (1993), Éle Semog (2006), Abdias Nascimento (2002, 2006) e Elisa Larkin 

Nascimento (2014). 

O impulso que nos levou a seguir em frente com essa temática foi sermos 

afetados pelo tema da dissertação. Assim como, a possibilidade de ampliação do 

interesse e da discussão acerca do tema: a implementação de políticas antirracistas a 

partir dos processos comunicacionais efetivados pelo TEN. Desta forma, acreditamos 

que a dissertação pode servir como aporte teórico para outros/as pesquisadores/as. Além 

disso, ficarão os registros do estudo da trajetória do Teatro Experimental do Negro e a 
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sugestão de uma nova agenda antirracista de maneira que seja possível colaborar para o 

desenvolvimento de metodologias de ensino e epistemologias outras. 

 
 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

Ao pensar o Teatro Experimental do Negro como uma organização político-

estética e social percebemos a necessidade de articular métodos distintos de abordagens 

e de análises. Buscamos percursos variados, mas que dialogam entre si para acessarmos 

as ações, estratégias e mecanismos criados pelo TEN. A primeira abordagem 

metodológica situada neste trabalho é a cartografia social. 

De acordo com Nísia Martins do Rosário (2016, p. 176), a cartografia tradicional 

encontra-se ligada ao campo da Geografia e busca ser um conhecimento preciso, 

constituído a partir de cálculos matemáticos, estatísticas, contando com instrumentos e 

técnicas sofisticadas, podendo ainda tratar da distribuição de uma população em um 

espaço, mostrando suas “características étnicas, sociais, econômicas, de saúde, educação 

e alimentação”. 

Assim, Rosário (2016, p. 176) nos leva à compreensão de que a cartografia 

social apresenta o diferencial de buscar analisar as questões sociais a partir de 

“movimentos, relações, jogos de poder, enfrentamentos entre forças, lutas, jogos de 

verdade, enunciações, modos de objetivação, de subjetivação, de práticas de resistência 

e de liberdade”. Acreditamos que, enquanto abordagem metodológica, contribui como 

“estratégia de análise crítica e ação política, olhar crítico que acompanha e descreve 

relações, trajetórias, rizomas, apontando linhas de fuga, ruptura e resistência”. 

Nesse sentido, na metodologia cartográfica desenvolvida no campo das Ciências 

Humanas, o/a pesquisador/a/ cartógrafo/a que é em si parte que integra a investigação 

não se prende a um lugar específico ou pré-fixado e muito menos neutro. É como se tal 

pesquisador/a/cartógrafo/a agisse como um rizoma que, de acordo com Deleuze e 

Guatari (2011, p. 32-33), é capaz de adentrar as mais profundas reservas de uma ordem 

pré-estabelecida, construindo e reconstruindo possibilidades “conectando, modificando, 

com suas múltiplas entradas e saídas, com suas linhas de fuga”. 

Dialogando com esta metodologia utilizamos, também, o conceito de trajetórias 

socioespaciais. De acordo com Ribeiro e Guimarães (2012, p. 3), este conceito 

“representa a dimensão do espaço como a forma materializada, concreta da realidade 
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onde ocorre a interação constante entre indivíduo/sociedade e suas forças constituintes”. 

Compreendemos, ainda, como trajetórias socioespaciais as relações individuais e 

coletivas dos sujeitos na vida urbana, no bairro, a trajetória/relação familiar, no trabalho, 

nas relações afetivas. Apesar de ser elaborado em outra área do conhecimento, 

pretendemos, aqui, pensá-lo em conjunto com a Comunicação Social “enquanto 

sinalizadores da circularidade do pensar-fazer comunicacional” (DIAS, 2016, p. 66). 

Para consolidar o trabalho em questão, além das possibilidades de coletas e 

análises ofertadas pela cartografia social, fizemos o uso de técnicas de coletas como a 

pesquisa bibliográfica que, de acordo com Gil (2006, p. 45), “é desenvolvida com base 

em material já elaborado”, ou seja, textos impressos, livros, artigos, dissertações, teses e 

documentos escritos; e tem como principal vantagem “permitir ao investigador a 

cobertura de uma gama de fenômenos muito mais ampla do que aquela que poderia 

pesquisar diretamente”. Esta metodologia de coleta de dados nos possibilitou a recolha 

de informações necessárias para progredir na investigação do tema proposto. 

Por se tratar de um corpus datado, agregamos a esses instrumentos de coleta de 

dados a pesquisa documental. Pimentel (2001, p. 180) aponta que este instrumento “é 

insubstituível em qualquer reconstituição referente a um passado relativamente 

distante”, pois, “pode-se operar um corte longitudinal que favorece a observação do 

processo de maturação ou evolução de indivíduos/grupos/conceitos, entre outros”. 

Para realizar a análise, a partir de um recorte possível de observação, escolhemos a 

plataforma digital do Instituto de Pesquisas e Estudos Afro-Brasileiros (Ipeafro). Assim, 

encontramos na plataforma do Instituto documentos do surgimento e das ações do TEN 

que ofereceram subsídios para o desenvolvimento do presente trabalho.  

O Instituto de Pesquisas e Estudos Afro-Brasileiros, estruturado em 1981, foi 

inaugurado quando Abdias Nascimento regressou ao Brasil após 13 anos de exílio no 

exterior devido ao regime militar instaurado na sociedade brasileira em 1964. O 

Instituto foi sediado na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) com o 

apoio de Dom Paulo Evaristo Arns que acolheu de imediato o projeto de criar um setor 

de ensino e pesquisa voltado para discussão e reflexão das relações étnico-raciais. Além 

da primeira proposta, à medida que o projeto ganhou solidez, agregou-se o interesse de 

criação de um acervo bibliotecário especializado a partir das obras de Abdias 

Nascimento. 

No ano seguinte (1982) foi organizado pelo Ipeafro o 3º Congresso de Cultura 

Negra das Américas. Nessa ocasião vieram ao Brasil representantes do Congresso 
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Nacional Africano da África do Sul e da Organização do Povo do Sudoeste Africano 

(SWAPO) da Namíbia, assim como delegações negras de diversos países das Américas 

e do Caribe. 

De acordo com a plataforma digital <ipeafro.org.br>, desde a fundação do 

Instituto a busca é contribuir para a defesa dos direitos de afrodescendentes, da 

preservação, divulgação da memória, cultura, história e ativismos da população negra. 

O Ipeafro ainda mantém o foco nas políticas de inclusão, das relações étnico-raciais, da 

história e da cultura de matriz africana no contexto brasileiro. 

Devido às grandes proporções que o Ipeafro foi tomando, a infraestrutura da 

PUC-SP já não comportava todo o acervo. Então, em 1984 a sede do Instituto foi 

transferida para a cidade do Rio de Janeiro, e, desde então, continua a desenvolver as 

ações propostas na sua inauguração. Durante os anos de 1985 a 1995 foi promovido o 

curso de Conscientização da Cultura afro-brasileira, na Universidade do Estado do Rio 

de Janeiro (UERJ), gerando, dessa maneira, ações que possibilitavam a formação, 

conscientização e valorização da pessoa negra. 

O acesso e a escolha da plataforma digital do Ipeafro se deram por meio da 

pesquisa exploratória. Depois de termos conhecimento das propostas e do acervo 

disponibilizados, vislumbramos que este poderia oferecer subsídios bibliográficos e 

documentais para a construção da trajetória do TEN. 

Também, por meio da pesquisa exploratória percebemos que a plataforma do 

Ipeafro possui uma gama de documentos que somam para a efetiva elaboração deste 

trabalho. Ao longo da trajetória como ativista, Abdias Nascimento, foi autor de 

inúmeras produções, desde a Frente Negra Brasileira
12

 (FNB) ao Teatro Experimental 

do Negro (TEN) o acervo do ativista no Instituto contém documentos distintos que 

preservam a memória de suas ações
13

. 

 O acervo inclui registros históricos, produzidos e/ou recebidos por Abdias 

Nascimento, os materiais são: cartas, cartazes, jornais, matérias de jornais, revistas, 

vídeos e livros. Após o levantamento e categorização das ações, das obras teatrais e 

notícias compiladas, buscamos compreender os materiais selecionados na pesquisa 

                                                                 
12

 A Frente Negra Brasileira foi fundada em 16 de setembro de 1931 e durou até 1937, tornando-se 

partido político em 1936. Foi a mais importante entidade de afrodescendentes na primeira metade do 

século, no campo sócio-político. A Frente Negra foi um movimento social que ajudou muito nas lutas 

pelas posições do negro aqui em São Paulo. Fonte:<http://www.geledes.org.br/hoje-na-historia-1931-80-

anos-da-frente-negrabrasileira> acessado em 27/02/2017 às 19hs58min.
 

13
 Informações retiradas do sítio: <http://ipeafro.org.br/> acessado dia 20/01/2017 às 20hs05min.
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documental. Assim, optamos analisar uma ação em cada ano, exceto os concursos, 

Rainha das Mulatas e Boneca de Piche, pois estes de 1947 a 1950 foram acontecendo 

juntos e ambos são fundamentais para o resgate da história de valorização da mulher 

negra brasileira. Deste modo, na cronologia a seguir estão os materiais que foram 

analisados ao longo desta dissertação. 

 

Tabela I – Materiais analisados 

ANO AÇÃO LOCAL/CIDADE 

1944-

1946 
Curso de alfabetização e de iniciação cultural Sede da UNE (RJ) 

1945 
Estreia da peça “O Imperador Jones”, de Eugene 

O’Neill 
Teatro Municipal do RJ 

1946 II Convenção Nacional do Negro RJ e em SP 

1947 I Concurso Rainha das Mulatas Rio de Janeiro 

1948 
I Concurso Boneca de Piche 

II Concurso Rainha das Mulatas 
Rio de Janeiro 

1949 

Em visita ao Brasil o dramaturgo francês Albert 

Camus assiste à leitura da peça Calígula, de sua 

autoria, realizada pelos atores do TEN 

Rio de Janeiro 

1950 
Instalação do Museu do Negro, com direção de 

Joaquim Ribeiro 
Rio de Janeiro 

1952 
Espetáculo Rapsódia Negra, peça de Abdias 

Nascimento 
Rio de Janeiro 

1955 Concurso Cristo de Cor Rio de Janeiro 

1957 

Espetáculo Sortilégio - Mistério Negro, peça de 

Abdias Nascimento escrita em 1951 e que foi 

proibida pela censura militar 

Rio de Janeiro 

1968 

Exílio de Abdias Nascimento 

 
Estados Unidos 

FONTE: Autoria própria (2017). 

 

Diante do exposto é pertinente afirmarmos que, com tal recorte, temos consciência da 

complexidade da organização político-estético e social denominada TEN. Dito isso, optamos 
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por abranger as ações que mais nos fossem familiar. Embora tenhamos noção do imenso 

arcabouço teórico produzido por meio da efetiva atuação do TEN, não pretendemos, aqui, 

esgotar as possibilidades no processo de produção do conhecimento, mas, lançar um olhar-

outro a partir de materiais já dispostos, exercitando o ato de tomar a palavra. 

Assim, nosso principal objetivo foi compreender, a partir de um estudo qualitativo, de 

que forma os processos comunicacionais efetivados pelo Teatro Experimental do Negro 

reorientaram a constituição de trajetórias socioespaciais no Brasil. Outro ponto em que nos 

atentamos foi em identificar como se deram os processos comunicacionais, para compreender 

como as nuances ao longo da trajetória dessa organização possibilitaram e possibilitam formas 

de valorização da pessoa e da cultura negra na sociedade atual. Assim, na busca de novos 

caminhos, olhares e reflexões, buscamos ainda, pensar e sugerir uma nova agenda antirracista 

voltada à população negra brasileira. 
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CAPÍTULO I 

 

 

CARTOGRAFIA SOCIAL COMO MECANISMO DE FALA 

 

 [...] E desse assuntar a vida, 

que foi ensinado por elas, ficou essa minha 

mania de buscar a alma, o íntimo das coisas. De 

recolher os restos, os pedaços, os vestígios, pois 

creio que a escrita, pelo menos para mim, é o 

pretensioso desejo de recuperar o vivido. A 

escrita pode eternizar o efêmero... 

(Conceição Evaristo) 

 

Em 2012 quando começamos a pesquisar as relações étnico-raciais, descobrimos 

que a representatividade possibilita à população negra assumir o protagonismo de suas 

narrativas, trajetórias e escrevivências. Outro fator que vale a pena resgatarmos é o fato 

de que quando a pessoa negra se reconhece como tal e toma o lugar que é seu por direito 

o “assalto desumanizante”, que Paulo Freire (2005) fala, é impedido. Então, no 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)
14

 decidimos pesquisar as várias formas de 

racismo no contexto educacional e teatral, assim, como parte do trabalho houve 

intervenções artísticas e propositivas com contos africanos na Escola de Circo Laheto
15

, 

localizada na cidade de Goiânia. 

Como não basta apenas revelar a existência do racismo, foi preciso, naquele 

momento, construir o entendimento da relação dialógica entre racismo, preconceito e 

discriminação racial, ampliando a ideia de desvelamento. Esta, para a além da 

identificação do problema, foi compreendida como a possibilidade de reflexão crítica; 

inclusive a auto-reflexão do sujeito que não se reconhece como uma pessoa negra e 

também do sujeito que não se vê como racista e/ou preconceituoso. Nessa medida, 

percebemos que a constituição histórica do mito da democracia racial no Brasil acaba 

por velar a discussão racial no nosso país. 

                                                                 
14

 Trabalho apresentado em 2014 na escola de Música e Artes Cênicas da Universidade Federal de Goiás 

(EMAC/UFG). Foi apresentado como requisito parcial para obtenção do título de graduado em Artes 

Cênicas e esteve sob a orientação da Prof.ª. Drª. Natássia Duarte Garcia Leite de Oliveira. 

15
 A Escola de Circo Laheto surgiu primeiramente do anseio de dois artistas: Valdemir de Souza, 

conhecido como Maneco Maracá, e Seluta Rodrigues. Com o intuito de repercutir o circo na capital, 

levando em consideração que esta linguagem era pouco explorada em Goiás, contaram com a parceria de 

mais dois artistas, André de Urapuã e Ery Ferreira. E assim, formaram em 1994 o grupo de Teatro 

Laheto, o que mais tarde mudaria para Circo Laheto (SILVA, 2014, p. 57). 

* Ver também o site da Escola de Circo Laheto: <http://circolaheto.org/> 
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Esse entendimento revela muito do que é dito por Kabengele Munanga (2004, p. 

53), quando aponta que, no Brasil se desenvolveu um desejo pelo branqueamento, não 

sendo “fácil apresentar uma definição de quem é negro ou não, pois, há pessoas negras 

que introjetaram o ideal de branqueamento e não se consideram como negras”. A 

afirmação de Munanga (2004) nos leva a compreender, também, que negro é, enquanto 

conceito, uma invenção das pessoas brancas para se reportarem ao povo africano. A 

palavra negro está relacionada a sujeira e a inferioridade, assim a sociedade brasileira 

passou por um processo de racialização, sobretudo para explanar o processo social pelo 

qual determinadas populações são identificadas na tentativa de embranquecer o povo 

afro-brasileiro; temos como exemplo a miscigenação e o mito da democracia racial. 

Entretanto, a luta dos movimentos negros, antirracista, resistiu e por meio de suas ações 

e discursos ressignificaram o conceito do ser negro em algo positivo. 

Essa questão nos leva a refletir que sobre a pessoa negra sempre há um olhar que 

lhe mostra que é uma pessoa negra, assim todas suas características africanas e/ou afro-

brasileiras vêm à tona, são motivos de atenção dos racistas, ou seja, a pessoa negra é 

antes de tudo negra. Percebemos, então, que “desenvolveu-se em nós, decorrente do 

massacre histórico pelo qual passamos, uma rejeição à pulsão da consciência racial [...] 

que é a própria razão do nosso axé, da nossa força orixalizante” (SEMOG, 2006, p. 17). 

Frantz Fanon (2008, p. 105-106) nos ajuda a pensar essa opressão e “rejeição à 

pulsão da consciência racial” colocada por Semog (2006) ao testemunhar suas 

trajetórias na Europa. Fanon (2008) a partir de seu lugar de fala nos leva a entender que 

há uma rejeição da pessoa negra em todos os níveis sociais, assim, a estética negra 

incomoda ao ponto de ter uma não aceitação de sua humanidade. Existe uma opressão 

que nos obriga a ter uma “responsabilidade sobre nosso corpo, nossa raça e nossos 

ancestrais” e essa pressão e/ou fetichismo social acaba por nos obrigar a sempre estar na 

retaguarda. Por outro lado, quando nosso corpo é aceito vem imbricado em um tipo de 

“tara racial”, uma objetificação do corpo negro.   

Nessa época, desorientado, incapaz de estar no espaço aberto com o outro, 

com o branco que impiedosamente me aprisionava, eu me distanciei para 

longe, para muito longe do meu estar-aqui, constituindo me como objeto. O 

que é que isso significava para mim, senão um desalojamento, uma 

extirpação, uma hemorragia que coagulava sangue negro sobre todo o meu 

corpo? No entanto, eu não queria esta reconsideração, esta esquematização. 

Queria simplesmente ser um homem entre outros homens. Gostaria de ter 

chegado puro e jovem em um mundo nosso, ajudando a edificá-lo 

conjuntamente. Mas rejeitava qualquer infecção afetiva. Queria ser homem, 

nada mais do que um homem (FANON, 2008, p. 106). 
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De acordo com Abdias Nascimento e Semog (2006, p. 16) na sociedade 

brasileira os/as africanos/as criaram meios para ressignificar essa lógica racista 

(escravidão e vida), no Brasil o movimento negro conseguiu estabelecer “diversas 

maneiras de recodificação dos símbolos e dos códigos vitais que foram e são essenciais 

à nossa sobrevivência, bem como ao estabelecimento e à construção de uma nova 

identidade” racial. Mesmo no contexto brasileiro, que possui um fascínio/delírio por 

tudo que é exterior à sua realidade, essa recodificação permitiu que a cultura africana e 

afro-brasileira tomasse uma dimensão enraizada a tal ponto de influenciar a religião, 

culinária, o idioma, a dança e também o corpo. 

De acordo com Guimarães (1999), o racismo, enquanto uma construção 

discursiva e social, opera no Brasil por meio de hierarquização dos seres humanos, e 

esta priva a população preta, por exemplo, do direito à vida, dos direitos básicos da 

existência humana. Nesse sentido, compreendemos que o racismo que ainda insiste em 

matar e silenciar opera nessa sociedade em todos os campos das relações sociais e 

perpassa a linhas tênues do social, ele também é institucional, estrutural e estruturante.  

A recodificação dos códigos sociais não foi suficiente para alterar o modo 

elitista e hegemônico que é mantido na sociedade brasileira, ou seja, essa mudança fez 

com que essa parcela elitista fosse respaldada pelas farsas racialistas e “desenvolvessem 

metodologias e concepções de relações sociais e raciais carregadas de um xenofobismo 

furioso, que foram aplicadas pelos cientistas e pensadores, pelos religiosos, legisladores, 

economistas, militares” (NASCIMENTO, A.; SEMOG, 2006, p. 16). 

Essa estrutura racista acaba por gerar certa passividade em muitos/as de nós, ou 

como pontua Fanon (2008, p. 125) “um sentimento de inexistência” de incapacidade. 

Essa rejeição de si, provocada, também, pelos estigmas do racismo, se assemelha a um 

parasita que “se instala, se adapta e se move em nosso interior, inibindo a capacidade de 

ruptura com a lógica de dominação [...] é como se o orgulho inevitável de ser uma 

pessoa negra não devesse se expandir” (NASCIMENTO, A.; SEMOG, 2006, p. 17). 

O intuito dessa lógica segregadora é se fixar no âmago das consciências da 

negritude a partir dos disfarces “sociais”, por exemplo: quando se diz que a questão das 

pessoas negras é social, o que realmente querem dizer? “as relações de gênero são uma 

questão social; a discriminação contra a população negra é uma questão social”, nesse 

sentido, não podemos nos eximir da denúncia, pois “o social tem nome e endereço. Não 

podemos diluir, retirar o nome, a religião, o sexo e aplicar uma solução química. O 

problema social tem de ser atacado especificamente” (MUNANGA, 2004, p. 54). 
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 Entendemos que o processo de constituição da imagem da pessoa negra na 

cultura brasileira e o não reconhecimento da identidade racial interferem na formação e 

na manutenção do racismo nessa mesma sociedade. Nesse sentido, comungamos com 

Guimarães (1999) quando este afirma a necessidade de se criarem urgentemente ações 

de formação crítica e de combate ao racismo nos distintos lugares de formação. Tendo 

em vista que a escola é um dos locais de socialização, onde as questões que envolvem o 

racismo e o preconceito são aprendidas desde a infância e internalizadas – pelos sujeitos 

que acessam esse espaço – sendo reproduzidas cotidianamente, a escola, por exemplo, 

torna-se um desses lugares que necessitam destas ações de conscientização e formação 

humana. 

 

 

1.1 TRAJETÓRIAS COMO MOVIMENTO DE TROCA 

 

“O olho do sol batia sobre as roupas estendidas 

no varal e mamãe sorria feliz. Gotículas de água 

aspergindo a minha vida-menina balançavam ao 

vento. Pequenas lágrimas dos lençóis. Pedrinhas 

azuis, pedaços de anil, fiapos de nuvens 

solitárias caídas do céu eram encontradas ao 

redor das bacias e tinas das lavagens de roupa. 

Tudo me causava uma comoção maior. A poesia 

me visitava e eu nem sabia...” 

(Conceição Evaristo) 

 

 

A educação pode ser concebida como uma prática libertadora. Tanto Paulo 

Freire (1987) quanto bell hooks (2013) nos instigam a repensar a educação, pois ambos 

entendem que é a partir dela que se formam sujeitos mais sensíveis e críticos. O 

momento de repensar a educação na teoria e na prática “é o que inaugura o diálogo da 

educação como prática da liberdade” (FREIRE, 1987, p, 47).  

Esse movimento de troca, de enfrentamento, de partilha e de afeto torna possível 

a compreensão da educação como parte fundamental no combate aos diversos tipos de 

racismos enfrentados pela população negra cotidianamente; dessa forma, quando 

pedimos na prática e dirigimos nossa teorização esta se torna “curativa, libertadora e 

revolucionária” (hooks, 2013, p. 86). 

As trajetórias socioespaciais como movimentos de troca dizem respeito às 

possibilidades de afeto, de transgressão, assim como o rompimento das diversas 
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fronteiras sociais e simbólicas que nos são impostas. De acordo com Labache e Martin 

(2008, p. 334), essas fronteiras “desempenham um papel de muralha que protege de um 

risco ou de uma desclassificação social, outras vezes, representam um fosso a ser 

transposto em busca de escapatória”. 

Isso nos leva a reflexão de que mesmo no limiar da fronteira social que remonta 

à ideia do exercício do poder as “fronteiras delimitam contornos das categorias sociais”, 

mas também “abrem espaços de troca e de encontro para que as classes se comuniquem 

entre si” (LABACHE; MARTIN, 2008, p. 334-335). 

A escola é um desses espaços de troca e de encontros, na escola pública, por 

exemplo, é perceptível o transitar de toda, ou quase toda classe social. Mesmo sendo 

uma instituição de ensino público a presença de pessoas brancas ainda se sobressai, pois 

de acordo Florestan Fernandes (1965, p.5) a sociedade brasileira não amparou as 

pessoas negras deixando-as ao seu próprio destino “deitando sobre seus ombros a 

responsabilidade de reeducar-se e de transformar-se”. Cientes das histórias e das 

condições de subalternidade a que somos expostos cotidianamente fazemos referência 

ao poema “Da calma e do silêncio”, de Conceição Evaristo (2008). 

Quando eu morder 

a palavra, 

por favor, 

não me apressem, 

quero mascar, 

rasgar entre os dentes, 

a pele, os ossos, o tutano 

do verbo, 

para assim versejar 

o âmago das coisas. 

Quando meu olhar 

se perder no nada, 

por favor, 

não me despertem, 

quero reter, 

no adentro da íris, 

a menor sombra, 

do ínfimo movimento. 

Quando meus pés 

abrandarem na marcha,  

por favor, 

não me forcem. 

Caminhar para quê? 

Deixem-me quedar, 

deixem-me quieta, 

na aparente inércia. 

Nem todo viandante 

anda estradas, 

há mundos submersos, 
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que só o silêncio 

da poesia penetra. 

(EVARISTO, 2008). 

 

A esse respeito percebemos que sempre nos cobramos muito. Somos exigentes 

conosco, pois, nessa sociedade segregadora e racista as pessoas negras sempre tem que 

provar que podem fazer alguma coisa e isso acaba nos instigando a cobrar uma postura 

crítica dos pares. Mas, por meio da educação, “podemos ensinar de um jeito que 

transforma a consciência, criando um clima de livre expressão que é a essência de uma 

educação verdadeiramente libertadora” (hooks, 2013, p. 63). 

Ainda pensando em uma educação emancipadora, libertadora, e, sobretudo, no 

contexto da população negra brasileira, temos a Lei 10.639 de janeiro de 2003 – em 

processo desde 1996 – que alterou o texto da Lei 9.394/1996, Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (LDB), incluindo os artigos 26-A e 79-B que declara a 

obrigatoriedade do ensino de História e Cultura Afro-brasileira e africana nos currículos 

das escolas de educação básica (fundamental e médio). A Lei 10.639/03 também 

determina a inclusão do dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, no calendário 

escolar. Contudo, o seu cumprimento ainda não é verdadeiramente efetivo, pois muitas 

escolas “não enfrentam a necessária reeducação das relações étnico-raciais, de forma a 

romper com práticas discriminatórias vivenciadas cotidianamente por estudantes e 

profissionais da educação” (MONTEIRO, 2016, p. 525). 

A Lei 10.639/03 vem nos dando respaldo para aos poucos introduzirmos 

aspectos da cultura afro-brasileira nas instituições de ensino e possibilitando, desta 

maneira, ensinamentos de um povo que é tão próximo e que se torna tão distante em 

certos momentos devido à segregação racial e à diáspora negra africana. Assim, 

compreendemos que se faz imprescindível que os/as profissionais da educação 

repensem a postura em sala de aula.  

Nesse movimento de trocas de experiências, afetos e apoios por uma educação 

emancipadora e libertadora se faz indispensável ter a sensibilidade de um novo olhar 

tanto para a vítima de racismo, que sofre diretamente o ataque, quanto para o racista, 

pois pensando que a escola é o locus de socialização e de formação humana esse é o 

momento crucial para se pensar criticamente as relações humanas. Nesse sentido, 

comungamos com Silveira (2009): 

A educação básica deve desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação 

comum e indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios 

para progredir no trabalho e em estudos posteriores. Todo conhecimento a ser 
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repassado deve estar pautado na formação do sujeito como cidadão político, 

crítico e ativo socialmente. A história da África não deve fugir desse critério; 

longe disso, deve ser trabalhada constantemente, com apoio na ética, para 

assim cumprir o papel de formar seres autônomos (SILVEIRA, 2009, p. 19). 

 

Essa reflexão nos faz relembrar que certa vez, ministrava aulas de teatro em uma 

escola da região norte de Goiânia. Na ocasião trabalhávamos com a criação de cenas 

teatrais curtas a partir das vivências dos/as estudantes o que provocou entusiasmo na 

maioria da turma. Contudo, foi a atitude racista de um estudante branco que nos 

bombardeou quando este agrediu verbalmente sua colega negra e esta nos relatou o 

ocorrido. No momento, não soubemos como reagir e o caso foi enviado à coordenação 

da escola. A resposta que obtivemos foi que seria resolvido junto com a família, o que 

nunca se concretizou. 

Tempo depois o caso foi deixado de lado e, aparentemente tudo estava tranquilo, 

a turma envolvida com as atividades e as discussões sobre a história da África por meio 

do teatro estava fluindo, pois “todos nós sabemos que, quando tratamos em sala de aula 

de temas acerca dos quais os alunos têm sentimentos apaixonados, sempre existe a 

possibilidade de confrontação, expressão vigorosa das ideias e até de conflito” (hooks, 

2013, p. 56). 

Em outro momento, o mesmo estudante branco atacou novamente a mesma 

estudante negra e dessa vez o questionamos com veemência, não poderíamos aceitar 

aquela atitude racista em sala de aula. Conversamos com a estudante. Na ocasião, ela 

contou sua história e a partir dessa experiência em conjunto com as trajetórias presentes 

fizemos um movimento de troca, de afeto, de superação, de resistência e antirracista. 

Pudemos compreender que a “travessia de fronteiras geográficas, que são ao mesmo 

tempo políticas e sociais, fronteiras entre Estados e fronteiras entre classes sociais, 

inscreve-se em durações mais longas que definem as trajetórias dessas pessoas” 

(LABACHE; MARTIN, 2008, p. 334-335).  

Nesse período deixamos nosso cabelo encrespar, pois os ataques do racista se 

davam pelo jeito que a estudante usava seu cabelo crespo. Decidimos utilizar em nossos 

corpos adereços que remetiam à cultura africana, usar o corpo “como espaço de 

expressão e resistência” (GOMES, 2002, p. 4). Percebemos, então, a necessidade de 

reconhecer o racismo, pois para combatê-lo e enfrenta-lo obrigatoriamente devemos 

deixar de lado o racismo à brasileira (vergonha de ser racismo), de acordo com 

Munanga (2010, p. 170), 
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O maior problema da maioria entre nós parece estar em nosso presente, em 

nosso cotidiano de brasileiras e brasileiros, pois temos ainda bastante 

dificuldade para entender e decodificar as manifestações do nosso racismo à 

brasileira, por causa das peculiaridades que o diferenciam das outras formas 

de manifestações de racismo […] [nazismo, apartheid, segregação racial 

norte-americana] ecoa dentro de muitos brasileiros, uma voz muito forte que 

grita; ‘não somos racistas, os racistas são os outros’ (MUNANGA, 2010, p. 

170 – grifos do autor). 

 

A estudante, de apenas oito anos de idade, nos leva a refletir que as trajetórias, 

os movimentos de troca e a educação como uma prática libertadora selam seus elos no 

momento em que nos permitimos um ensino-aprendizagem baseado no afeto e na 

partilha. Percebemos a partir dessa experiência que, para modificarmos a atitude diante 

do racismo e o modo como o processo de ensino-aprendizagem é compreendido hoje, 

faz-se necessário uma revolução interna do sujeito. Assim, é de extrema importância 

investimento social e outras possibilidades de formação, tanto para educadores/as 

quanto para educandos/as nos distintos lugares de educação (escola, família, 

comunidade).  

Nesse movimento de troca é de suma importância ressaltar que, para que a Lei 

10.639/03 surta o efeito necessário é indispensável esse repensar o trabalho em sala de 

aula e que haja oportunidade para que as pessoas negras ministrem em suas aulas a 

disciplina garantida na lei, pois compreendemos que mais do que ninguém estas pessoas 

possuem propriedade para falar do tema. Ainda questionamos o privilégio que as 

pessoas brancas possuem ao ser ensinadas nas instituições de ensino apenas as 

disciplinas calcadas numa visão eurocêntrica, e, a disciplina dos povos negros ser 

ministrada como optativa e não obrigatória.  

As trajetórias da infância acabam por marcar o sujeito e uma vez que a violência 

física e simbólica aconteça os comportamentos acabam se estruturando tornando o 

pensar e o agir estigmatizantes. Nesse sentido, acreditamos ser uma conquista a 

obrigatoriedade do ensino da África e das pessoas afro-brasileiras na formação básica, 

mas reafirmamos a necessidade de uma fiscalização efetiva que verdadeiramente 

alcance a aplicação da disciplina nas escolas.  
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1.2 UMA BUSCA TEÓRICA AFETADA 

 
 

Nenhuma porta nos é aberta por oferecimento. 

Todos os lugares em que estamos têm a ver com 

as nossas demandas... 

(Conceição Evaristo) 

 

 

 

No movimento dinâmico da busca por uma pedagogia transformadora “fundada 

no respeito, uma pedagogia crítica”, encontramos em bell hooks (2013, 57) que tal 

exercício se dá por meio das partilhas, das vivências cotidianas. Ao se possibilitar a 

criação de uma comunidade de aprendizagem a educação toma seu lugar enquanto 

prática libertadora, pois “o sentimento de comunidade cria a sensação de um 

compromisso partilhado e de um bem comum que nos une” (hooks, 2013, p. 57). 

Quando nossa experiência vivida da teorização está fundamentalmente ligada 

a processos de autorrecuperação, de libertação coletiva, não existe brecha 

entre a teoria e a prática. Com efeito, o que essa experiência mais evidencia é 

o elo entre as duas - um processo que, em última análise, é recíproco, onde 

uma capacita a outra. (hooks, 2013, p. 86). 

 

Ao buscar uma teoria do afeto ou afetada que dialogue com essa busca por uma 

educação como prática libertadora, firmamos aliança com Jeanne Favret-Saada (2005) 

que, ao trazer a noção do afeto enquanto fator primordial nas pesquisas científicas nos 

confirma a ideia de uma busca teórica afetada, a busca por uma educação libertadora e 

possibilidades metodológicas outras. 

Outras autoras nos ajudam a pensar a prática da busca teórica e metodológica a 

partir do afeto. Bell hooks (2013, p. 86), por exemplo, nos instiga a refletir que “a teoria 

não é intrinsicamente curativa, libertadora e revolucionária. Só cumpre essa função 

quando lhe pedimos que o faça e dirigimos nossa teorização para esse fim”. 

 Muitas pessoas negras têm chegado à teorização pela dor, pois a maneira que o 

racismo opera no Brasil – ultrapassando as linhas tênues do social – nos leva a querer 

compreender e a combater sua manutenção nessa sociedade. A busca por criar 

mecanismos antirracistas tem possibilitado uma abertura mais ampla para que negros e 

negras acessem instituições de ensino. Essa questão nos faz lembrar o relato de bell 

hooks (2013) ao narrar seu encontro com a teoria. 

Cheguei à teoria porque estava machucada - a dor dentro de mim era tão 

intensa que eu conseguiria continuar vivendo. Cheguei à teoria desesperada, 

querendo compreender - apreender o que estava acontecendo ao redor e 
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dentro de mim. Mais importante, queria fazer a dor ir embora. Vi na teoria, 

na época, um local de cura (hooks, 2013, p. 83). 

 

Ao compreender que a academia é um ambiente elitista, racista e hegemônico 

muitas das dores e dos estigmas vivenciados pelas pessoas pretas na infância até mesmo 

na vida adulta, vêm à tona. Nesse sentido, muitas pessoas negras que acessam a 

universidade tem buscado trabalhar com intelectuais que tecem seus pensamentos 

fugindo das linhas hegemônicas e que colocam em evidência a problemática dos povos 

subalternizados, pois percebemos que a prática, de “subtrair da história parte da alma 

negra, como quem devora um cadáver, pedaços da realidade contidos no tempo e nos 

fatos, é na verdade um instrumento fundamental da manutenção da hegemonia da 

branquitude
16

” (NASCIMENTO, A.; SEMOG, 2006, p. 19). 

Durante muito tempo as pessoas negras foram impedidas de acessar a educação, 

sobretudo a pós-graduação, isso acontece, obviamente, por estarmos imersos numa 

sociedade hegemônica e que, de acordo com Fernandes (1965), deixou a população 

negra jogada a própria sorte. Mesmo hoje, quando acessamos a pós-graduação, por 

exemplo, parece que há uma política elitista, racista e opressora que tenta a todo instante 

nos expelir do ambiente acadêmico. Porém, mesmo estando em um espaço 

majoritariamente branco, pesquisadores/as negros/as nos mostram que a nossa busca é, 

também, por uma possibilidade de um pensamento descolonizado para direcionarmos e 

nos afirmarmos contra o racismo institucional e curarmos os estigmas provocados por 

ele. Essa vivência “de pensamento crítico, de reflexão e análise se tornou um lugar onde 

trabalhamos para explicar a mágoa e fazê-la ir embora. Fundamentalmente, [...] me 

ensinou que a teoria pode ser um lugar de cura” (hooks, 2013, p. 85). 

A não visibilidade de referenciais teóricos contra-hegemônicos é um dos 

instrumentos do racismo institucionalizado para aniquilar o povo preto no ambiente 

acadêmico. De acordo com Abdias Nascimento e Éle Semog (2006, p. 20), isso “[...] se 

constitui um dos principais recursos de que eles dispõem para tornar o povo negro 

invisível e sem referenciais na dinâmica orgânica” da ciência, da academia, assim como 

da sociedade brasileira. Comungamos, então, com a seguinte reflexão, quando a pessoa 

negra se desprende do véu da democracia racial e busca outros saberes, saberes estes 

                                                                 
16

  De acordo com Maria Aparecida Silva Bento (2002, p. 25) as pesquisas sobre a branquitude têm 

redirecionado os estudos das relações étnico-raciais, já que objetivam “abordar as dimensões do que 

podemos nomear como branquitude, ou seja, traços da identidade racial do branco brasileiro a partir das 

ideias sobre branqueamento”. 
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calcados numa crítica e pensamentos contra-hegemônicos e direcionam esses saberes há 

a possibilidade de cura dos estigmas do racismo e libertação de se pesquisar apenas a 

partir da perspectiva eurocentrada. 

 

 

1.3 LINHAS QUE SE ATRAVESSAM 

 

...a nossa escrevivência não é para adormecer os 

da Casa Grande, e sim para incomodá-los em 

seus sonos injustos. 

(Conceição Evaristo) 
 

 

As linhas de nossas escrevivências tecidas até aqui se intercruzam e se 

atravessam a partir do momento que trazemos para a discussão os conceitos de 

cartografia social e trajetórias socioespaciais para dialogar sobre a possibilidade de 

outro olhar para as questões que afetam o povo preto. Nossa busca e “nossa 

solidariedade por meio da crença num espírito de abertura intelectual celebra a 

diversidade, acolhe a divergência e se regozija com a dedicação coletiva a outras 

verdades” (hooks, 2013, p. 50). 

Percebemos o modo sutil e escrachado – pois ambos existem em linhas tênues 

em diversas instâncias de nossa sociedade – da manutenção do racismo no ambiente 

acadêmico. Contudo, no âmbito do trabalho ele existe e funciona de igual modo e, assim 

também, silencia, mata (física e simbolicamente), oprime e viola cotidianamente os 

direitos da população negra. 

A vida profissional artística nos levou a perceber que, inclusive nas 

teledramaturgias brasileiras, existe um discurso que suaviza as tensões quando a pessoa 

tem um tom de pele menos preto. Os atores e as atrizes negros/as que mais tem 

possibilidade de conseguir um papel de prestígio em telenovelas, por exemplo, são 

aqueles/as que se aproximam ao máximo do padrão europeu, ou seja, nariz afilado, 

lábios mais finos e cabelos alisados. Às pessoas negras que não se encaixam nesse 

padrão, mas que mesmo assim tentam uma oportunidade, são reservados papéis 

secundários. 

Dificilmente a pessoa negra tem acesso a esses meios de comunicação.  

Entretanto, quando integram alguns elencos, na maioria das vezes, seus personagens são 

colocados como inferiores aos demais.  Com base em análise feita, no período de 1963 a 

1997, sobre o papel da pessoa negra na telenovela brasileira, Joel Zito Araújo (2009, p. 
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47) nos mostra que gradativamente os atores negros e as atrizes negras foram fazendo 

"parte do elenco das telenovelas na Rede Tupi", atual Rede Globo de Televisão, porém, 

“representavam apenas pessoas escravizadas – quando a novela era de época –, 

malandros/as ou profissional de baixo prestígio social, sendo em todos os casos mal 

remunerados/as”. 

Daí a importância de pensarmos e criarmos mecanismos para “impor uma 

unidade à própria existência, que vem do entendimento da dimensão de nossa 

africanidade, em nós e em relação às outras especificidades da humanidade” 

(NASCIMENTO, A.; SEMOG, 2006, p. 21). Nesse sentido, ao falar do papel de Abdias 

Nascimento para as expressões artísticas Éle Semog (2006, p. 20) destaca que: 

A paixão pelo teatro possibilitou que a arte negra, seja com a literatura, seja 

com a pintura, lhe despertasse um processo singular, pedagógico de criação. 

Neste a expressão artística da cena, do texto e da pintura transcende o 

enfoque exótico e pitoresco, adotado pela sensibilidade excludente e pela 

visão xenófoba de mundo característico da crítica ocidental, para se expandir 

límpida e objetiva como expressão cultural de um povo [...] segue o caminho 

da maioria dos africanos e afrodescendentes, para quem a arte não tem 

escola: é uma produção definida pela unicidade, sob uma perspectiva que 

estabelece a impossibilidade do gueto, do encurralamento da cultura negra, 

como é prática usual ao longo da história deste país e das relações entre 

Ocidente e a África (NASCIMENTO, A.; SEMOG, 2006, p. 20). 

  

O racismo é tratado de modo sutil, mas transita abertamente. Porém, se nos 

atentarmos minuciosamente na maioria das vezes ele se manifesta a partir das relações 

cotidianas e essas relações de opressão acabam por manter e perpetuar o discurso de que 

todos/as são iguais. Isso se reflete na forma em que a sociedade brasileira trata a 

população preta com o "racismo à brasileira e com vergonha de ser racismo" (LIMA 

apud DOUXAMI, 2001, p. 315). Salientamos que essa "vergonha de ser racismo" acaba 

por mascarar ainda mais o racismo e a discriminação racial. 
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CAPÍTULO II 

 
COMUNICAÇÃO ENCRUZILHADA 

 

 

Os estudos da Comunicação Social abarcam seus aspectos políticos, culturais, 

sociais, econômicos, tecnológicos e suas interfaces. Vale ressaltar que tais estudos têm 

sua gênese a partir das políticas europeias, com o uso da Comunicação de Massa. Uma 

das primeiras teorias comunicacionais, a Hipodérmica, mantém seu foco nas mensagens 

enviadas pela mídia e nos efeitos que esta provocava nos indivíduos como uma massa, 

assim, se tinha o estímulo-resposta. Segundo Oliveira (2003, p. 9), em meados do 

século XX, a teoria hipodérmica “influenciou todo o pensamento comunicacional e 

tornou-se um ponto de partida essencial tanto para os que concordam com seus ditames 

quanto para os que discordam”.  

Mauro Wolf (1985, p. 23) considera o termo massa como: “um grupo 

homogêneo de pessoas aparentemente iguais, mas que provém de ambientes e grupos 

sociais diferentes”. Pensava-se então, que a massa poderia ser tranquilamente 

manipulada pelos detentores dos meios de comunicação, pois uma das características da 

massa é não haver contato entre as pessoas que a compõe, ela se forma de modo 

espontâneo e não há a possibilidade de crítica devido à falta desse atributo por parte de 

seus componentes. 

Obviamente, existem outros/as pesquisadores/as que entendem a comunicação 

por outro viés. Para, Muniz Sodré (2002), por exemplo, a comunicação está 

intrinsecamente ligada à ideia de tempo, em sua vertiginosa aceleração, velocidade e 

fluidez dos processos circulatórios dos produtos informacionais e culturais. Nesse 

sentido, a comunicação integra um plano sistêmico de estrutura de poder. E esse plano 

sistêmico transforma radicalmente as individualidades em um mundo contemporâneo. 

Pois, segundo o autor, tudo isso está ligado a um jogo de poder sobre o indivíduo:  

Os sistemas informacionais e as redes de telecomunicações, originalmente 

concebidos no âmbito estratégico das máquinas bélicas e de controle da 

população civil preconizadas pela Guerra Fria, ampliam-se continuamente 

como gigantesco dispositivo de espionagem global, controlado 

principalmente pela rede de inteligência norte-americana, centralizada na 

National Security Agency (NSA) (SODRÉ, 2002, p. 15). 

 

Sodré nos fornece uma perspectiva teórica sobre como a globalização e a 

expansão do campo comunicacional e dos seus meios modificaram e modificam o 
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campo das relações e das subjetividades humanas. Esse poder ligado ao infocontrole 

está não apenas a serviço do estado, mas também, das grandes empresas e corporações 

de serviços. Isso nos leva a compreender que, o "aumento exponencial de dados sobre 

os consumidores reais e virtuais, se consolida pela vigilância contínua o seu poder de 

identificação e imobilização dos antigos cidadãos políticos” (SODRÉ, 2002, p. 16).  

 O campo teórico comunicacional é quase inesgotável. Portanto, trazemos essas 

teorias para tencionar e transversalizar as discussões. Porém, não nos atentamos aqui 

somente para aquela histórica e linear concepção de comunicação, ou seja, ação de 

transmitir uma mensagem e receber outra como resposta. Nem na comunicação como 

mídia. Mas, sobretudo, em uma perspectiva fundamentada nas mediações sociais, no 

reconhecimento, na cooperação, no afeto e nas relações. Diante do exposto optamos por 

tecer o entendimento comunicacional a partir de Jesús Martín-Barbero (2001) não 

desconsiderando as teorias e conceitos elaborados por outros/as autores/as ao longo dos 

tempos. 

Jesús Martín-Barbero (2001) propõe um entendimento do pensar-fazer 

comunicacional, provocando uma imersão nos estudos sobre a comunicação na América 

Latina. É assim que ele se atenta não para os meios, mas para as mediações. Na mesma 

direção, Luciene Dias (2016, p. 76) defende a ideia de que a proposta é de deslocamento 

do pensar comunicacional. Ela avança na discussão afirmando que, em termos técnicos 

esse movimento “partiria dos estudos da Comunicação, como se esta existisse para além 

dos seres em interação, em direção ao universo das mediações socioculturais” (DIAS, 

2016, p. 76). 

Assim, tal deslocamento seria possível se partíssemos da ideia ou noção de 

“produtos midiáticos, mídias e interação subordinada à mediação das novas tecnologias 

e a chegada se ampararia na dialogicidade e na humanização” (DIAS, 2016, p. 76). 

Nesse sentido, compreendemos que é a partir das relações do indivíduo com/em a 

sociedade e do seu reconhecimento enquanto participante dessa mestiçagem que as 

mediações acontecem. 

As mediações promovem deslocamentos de sentido, pois ela se dá a priori pelo 

conhecimento e se encontra com o reconhecimento. Um reconhecimento que o 

indivíduo adquire por meio do cultural/popular, da recepção das resistências e da 

apropriação a partir dos seus usos. 

A proposta de Martin-Barbero (2001) reconhece as pluralidades sociais e 

culturais como constituintes da pessoa humana e dinamizam as sociedades 
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subalternizadas ou sociedades-encruzilhadas. Somente uma comunicação aberta ao 

deslocamento, ou comunicação encruzilhada, é capaz de se tornar em espaço estratégico 

para se pensar a dinamicidade dessas sociedades-encruzilhadas. 

[...] Assim, o eixo do debate deve se deslocar dos meios para as mediações, 

isto é, para as articulações entre práticas de comunicação e movimentos 

sociais, para as diferentes temporalidades e para a pluralidade de matrizes 

culturais (MARTÍN-BARBERO, 2001, p. 258). 

 

 Podemos observar nos bairros a criação de novas redes, redes de solidariedade, 

afetividade, formando culturas específicas do popular. Os atores e atrizes sociais 

tornam-se mediadores/as que “operam nas instituições locais fazendo conexão entre as 

experiências dos setores populares e outras experiências do mundo intelectual” 

(MARTÍN-BARBERO, 2001, p. 282). Nesse sentido, o bairro se torna local de 

referência, assim como, mediador entre o privado (casa) e o público (cidade). 

Reconhecer esse conhecimento inerente a essas pessoas é contribuir para a manutenção 

de uma política sensível e afirmativa. Um modo de reconhecer, na teoria e na prática, 

que tal ação se dá tanto institucionalmente quanto cotidianamente é a partir do 

entendimento de que “a subjetivação dos atores e atrizes sociais e a multiplicidade de 

solidariedades operam simultaneamente na sociedade” (MARTÍN-BARBERO, 2001, p. 

259). 

Acreditamos que as ações desenvolvidas pela coletividade negra sejam uma rede 

de movimento social
17

 e este movimento possibilita a criação de redes de solidariedade 

e/ou apoio mútuo, de acordo com bell hooks (2013, p. 143). Nesse sentido, damos 

relevo ao pensamento de Muniz Sodré (2002), para quem a comunicação integra um 

plano sistêmico de estrutura de poder, sendo que essas estruturas modificaram e 

modificam o campo das relações e das subjetividades humanas. Assim, compreendemos 

“que o ato de tomar a palavra para transformar as relações é a base para bloquear o 

silêncio enquanto condição de subalternidade” (DIAS, 2016, p. 66).  

É justamente esse o lugar que os sujeitos constituintes dessas sociedades-

encruzilhadas adotam como mecanismo de resistência ao sistema opressor capitalista. 

Os movimentos sociais articulados pela coletividade negra, por exemplo, organizados 

                                                                 

17
 [...] Porque os movimentos sociais não são concebidos sem o reconhecimento de que as relações de 

produção têm papel central na determinação das relações e escolhas políticas (GOHN, 2007, p. 151).
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na cidade, possibilitam a comunicação para a efetivação do espaço urbano como locus 

de encontro, de relações e transformações. Desta maneira, compreendemos que a 

comunicação e a cultura são os dois eixos das principais interrelações humanas e 

acabam por moldar/modelar as subjetividades.  Compreendemos ainda que é a partir da 

comunicação que a pessoa humana relaciona-se, transformando, mutualmente, sua 

realidade. 

Assim sem a comunicação cada pessoa seria um mundo fechado em si. Pela 
comunicação as pessoas compartilham experiências, ideias e sentimentos. Ao 
se relacionarem como seres independentes, influenciam-se mutuamente e, 
juntas, modificam a realidade onde estão inseridas (BORDENAVE, 2006, p. 
36). 

 

A comunicação é um processo naturalizado e a tornamos – por meio das 

mediações, relações, interações com o outro – um processo orgânico/natural pleno de 

significados.  

Martín-Barbero (2001) ao falar das sociedades-encruzilhadas trás como exemplo 

os habitantes do bairro de Tepito, no México, que fizeram da cultura o maior meio de 

defesa de sobrevivência, assim como, de viver em comunidade.  Trata-se de um núcleo 

que, ao invés de separar e isolar comunica casa com a rua, família com a vizinhança, a 

cultura com a vida. A cultura, nesse sentido, é pensada a partir de Geertz (1989), ou 

seja, vertida em uma teia de significados suspensa por quem a tece. Partindo de tal 

entendimento, em Tepito "a cultura não é oficial, não transmite informações boas nem 

más, não é propriedade de ninguém, é um modo de ser, viver e morrer" (MARTÍN-

BARBERO, 2001, p. 275). 

 

2.1 CONTRIBUIÇÕES DOS ESTUDOS CULTURAIS LATINO-AMERICANOS 

 

Neste trabalho, a compreensão da comunicação se desloca dos meios para uma 

análise focada nas mediações sociais, tendo como abordagem principal a proposta dos 

Estudos Culturais Latino-Americanos. Assim, acreditamos alcançar o fazer-pensar 

comunicacional pelo Teatro Experimental do Negro (TEN). 

Os Estudos Culturais, enquanto campo de estudo, são entendidos a partir do 

aspecto da interdisciplinaridade. Tal abordagem encontra contraposição nas Escolas 

cuja análise centrava os Meios de Comunicação de Massa (MCM). 

Em primeiro lugar, deve-se acentuar o fato de que os estudos culturais devem 

ser vistos tanto do ponto de vista político, na tentativa de constituição de um 

projeto político, quanto do ponto de vista teórico, isto é, com a intenção de 

construir um novo campo de estudos. Do ponto vista político, é sinônimo de 

“correção política”, podendo ser identificado como a política cultural dos 

vários movimentos sociais da época de seu surgimento. Da perspectiva 
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teórica, resultam da insatisfação com os limites de algumas disciplinas, 

propondo, então, a interdisciplinaridade (ESCOSTEGUY, 1998, p. 88 – 

Grifos da autora). 

 

Nesse sentido, os Estudos Culturais investigam o contexto onde os sujeitos 

culturais estão inseridos. Originalmente na Inglaterra, ramificando-se em diversos 

países e continentes, os Estudos Culturais destacaram as ligações existentes entre as 

“investigações e as formações sociais” onde as relações e mediações acontecem 

(ESCOSTEGUY, 1998, p. 87-88).  

A Escola Latino-americana de Comunicação (1980) é uma ruptura de sua época, 

pois surge enquanto possibilidade de análise a partir das mediações sociais e dos 

processos de hibridização cultural, uma proposta dos Estudos Culturais. Constitui-se 

como um divisor de águas entre as Teorias da Comunicação, pois afirma o movimento, 

ou melhor, “a relação materialista, histórica e dialética que pauta e localiza os veículos 

comunicacionais no mundo, nos territórios, no cotidiano, enfim, nas representações e 

significações das pessoas” (BORGES, 2013, p. 88). 

Nesse sentido, compreendemos a influência da Escola Latino-americana de 

Comunicação no pensamento de Martín-Babero (2001), pois ao propor o deslocamento 

dos estudos comunicacionais dos meios para as mediações, ele possibilita uma ruptura 

com as propostas funcionalistas, estruturalistas e frankfurtianas que “marcaram, desde o 

final do século XIX, os estudos e as pesquisas em Comunicação, cujo foco estava nos 

meios, no seu funcionamento ou nos conteúdos” (BORGES, 2013, p. 88). 

Para Martín-Barbero (2001), o surgimento da Escola Latino-americana se deu a 

partir da perspectiva de se criar um campo de pesquisa (teórico-metodológico) que 

atribuísse sentido aos processos comunicacionais e às realidades da América Latina. 

Assim, àquela estrutura emissores-dominantes, receptores-dominados e mensagem não 

conseguiam atravessar os conflitos, as contradições e lutas, principalmente das 

sociedades-encruzilhadas “[...] Tudo aquilo que, do modo como as pessoas produzem o 

sentido de sua vida e como se comunicam e usam os meios, não cabia no esquema” 

(MARTÍN-BARBERO, 2001, p. 15-16 – grifos do autor). 

A partir dessa perspectiva tem-se a necessidade de deslocar a análise do meio 

para os usos sociais, onde acontecem as mediações culturais da comunicação, ou seja, 

nos bairros, nas relações familiares, nas relações cotidianas. Assim, de acordo com 

Martín-Barbero (2001, p. 258), a comunicação se torna lugar estratégico para a 
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produção de sentido e para pensarmos as resistências, assim como “os bloqueios e as 

contradições que dinamizam as sociedades-encruzilhadas”. 

O que é promovido pelas instituições de comunicação vai além da estrutura 

assimilação, aceitação e discursos hegemônicos, ou seja, os processos de significação e 

de sentidos atravessam uma teia estrutural mais complexa, pois abrangem constantes 

negociações, por exemplo, os acordos “entre o capital que fomenta a indústria da 

comunicação e os sujeitos que consomem os seus produtos” (BORGES, 2013, p. 91). 

Para Martín-Barbero (2001, p. 104), o processo de dominação social não é exterior e 

muito menos sem a interação dos sujeitos. Assim, há uma permanente negociação de 

sentidos que perpassa as mensagens transmitidas pelos veículos comunicacionais.  

Por processos comunicacionais, entendemos neste trabalho a tessitura dos fios da 

memória considerando a trajetória do TEN. Memória esta resgatada a partir do 

entendimento que a pessoa humana está imersa em uma cultura dinâmica e promove 

suas interações por meio de símbolos, narrando sua própria história.  

De acordo com David K. Berlo (2003, p. 23), o processo é um fenômeno que 

está em constantes mudanças [...] “não tem começo, um fim, uma sequência fixa de 

eventos”. Nesse sentido, a pluralidade e a dinamicidade dos processos estão 

extremamente ligadas às inter-relações humanas. 

[...] O teórico da comunicação rejeita a possibilidade de que a natureza 

consista em acontecimentos ou ingredientes separáveis de todos os demais 
acontecimentos. Alega que não pode falar em um começo ou um fim da 

comunicação, nem dizer que determinada ideia veio de uma fonte específica, 

que a comunicação ocorre apenas numa direção (BERLO, 2003, p. 24). 
 

A afirmação de Berlo (2003) está relacionada principalmente à Teoria 

Hipodérmica. Ele nos leva a pensar que o processo comunicacional deve sempre ser 

levado em consideração, tendo em vista que o mesmo não é estático, fixo, pelo 

contrário, é dinâmico e fluido. Esta compreensão possibilita a afirmação de que a 

realidade é construída exclusivamente pelos seres humanos. 

Pelo processo não há estrutura rígida constituída porque [...] “é perigoso 

pretender que um venha antes, outro por último, ou que sejam independentes um do 

outro. Isso recusa o conceito de processo, e a comunicação é um processo” (BERLO, 

2003, p. 39). Em função desta dinamicidade são as “inter-relações dinâmicas entre 

meios e as situações encontradas ao longo do processo que determinam o ato 

comunicacional” (BERLO, 2003, p. 27). Por exemplo: 

[...] no terreno da comunicação. Que é “teatro”? Aqui, também, podemos 

alistar os ingredientes: Dramaturgo, peça, diretores, atores, auxiliares 
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técnicos, espectadores, cenários, luzes, uma sala. Tudo somado, o total é 

teatro? Decididamente, não. Aqui, também, é a mistura, são as inter-relações 

dinâmicas entre os ingredientes surgidos durante o processo que determinam 
se temos o que chamamos de “teatro” (BERLO, 2003, p. 26-27 – Grifos do 

autor). 

 

No entanto, ao longo dos estudos pudemos perceber a particularidade e a 

peculiaridade de cada etapa não generalizando, assim, a dinâmica do processo. Pois, 

como bem coloca Cremilda Medina (2003), fazendo alusão ao poeta João Cabral de 

Melo Neto: 

[...] Um galo sozinho não tece uma manhã:  

ele precisará sempre de outros galos. 

De um que apanhe esse grito que ele 

e o lance a outro; de um outro galo 

que apanhe o grito de um galo antes 

e o lance a outro; e de outros galos  

que com muitos outros galos se cruzem  

os fios de sol de seus gritos de galo,  

para que a manhã, desde uma teia tênue,  

se vá tecendo, entre todos os galos  

(NETO apud MEDINA, 2003, p. 123 – grifos nossos). 

 

Para Guillermo Orozco Gómez (2005, p. 30), o sujeito que recebe a mensagem 

não pode ser ignorado, pois, por exemplo, a recepção não começa quando um indivíduo 

liga seu aparelho de televisão e assiste uma programação e nem termina no momento 

em que o mesmo é desligado. Se partirmos da perspectiva de que o sujeito da 

comunicação é histórico e social, entenderemos que são as vivências, experiências, 

relações, interações sociais e visão de mundo desse sujeito que fazem a mediação entre 

os produtos e os processos comunicacionais. 

Nesse sentido, Rosana Borges (2013, p. 91) pontua cinco pressupostos que os 

Estudos Latino-Americanos sustentam para compreendermos os processos 

comunicacionais, baseados nos significados e nas mediações e não mais nos meios. 

1) A comunicação é envolta em ideologias e, por conseguinte, está 

relacionada à cultura e às expressões culturais, ou seja, a um 

complexo processo de produção de sentidos;  

 

2) A comunicação é permeada por estruturas e aparatos, mas, 

fundamentalmente, também envolve sujeitos, que pensam, elaboram, 

significam e ressignificam os conteúdos comunicacionais de acordo 

com os elementos mediadores que dispõem;  

 

3) A comunicação não implica somente em reprodução, mas, 

sobretudo, em produção de significados e ações;  

 

4) A ampla maioria dos veículos de comunicação e de jornalismo está 

vinculada às lógicas hegemônicas, o que repercute na sua estrutura 
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orgânica e na conformação dos seus discursos, mas isso não quer dizer 

que suas estruturas e discursos sejam sempre homogêneos;  

 

5) O processo de atribuição de significados aos contraditórios 

conteúdos disseminados pelos veículos de comunicação está em 

constante disputa. 

 
 

Partindo da perspectiva dos Estudos Latino-Americanos, podemos, então, 

compreender que a comunicação, assim como os processos comunicacionais, contribui 

ao afirmar a existência de outras instituições e conteúdos e a possibilidade da 

participação ativa dos sujeitos nas mediações e nos processos de significações. Assim, a 

comunicação é compreendida, aqui, como um processo social de produção de sentidos, 

não apenas por ser “permeada de estruturas e aparatos”, mas, sobretudo, por envolver 

sujeitos pensantes que tecem cotidianamente as linhas das relações sociais a partir das 

mediações. 

 

2.2 TEATRO COMO MEDIAÇÃO SOCIAL 

Jesús Martín-Barbero (2001), ao discorrer sobre como se dão as mediações 

sociais, traz como exemplificação o melodrama, gênero teatral que surge com o fim da 

Revolução Francesa (1799). Um espetáculo popular com forte influência dos 

espetáculos de feira, da commedia dell’arte
18

. “Com os temas das narrativas que vêm da 

literatura oral, em especial com os contos de medo e de mistério, com os relatos de 

terror” (MARTÍN-BARBERO, 2001, p. 158), Esse gênero surge no intuito de expor na 

cena teatral o questionamento sobre as relações de opressão vivenciadas pelas classes 

subalternizadas. 

O teatro dito popular sofre perseguição política nos finais do século XVII. 

Representantes ingleses e franceses proíbem apresentações artísticas nas ruas da cidade. 

Os teatros oficiais são reservados às classes altas, e o que é permitido 

ao povo são representações sem diálogos, nem faladas nem sequer 

cantadas, e isso sob o pretexto de que "o verdadeiro teatro não seja 

corrompido". A proibição será suspensa na França só em 1806 por um 

decreto que autoriza em Paris o uso de alguns teatros para a encenação 

de espetáculos populares (MARTÍN-BARBERO, 2001, p.157-158 – 

grifos do autor). 

                                                                 
18

 Roberta Barni (2003) conceitua como um fenômeno teatral tendo suas origens na Itália em inicio do 

séc. XVI. Tendo repercussão mundial, pode ser visto como uma alavanca para o surgimento do teatro 

moderno; “um teatro primordial fundamentado no gesto, na máscara e na improvisação” (BARNI, 2003, 

p. 20). 
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A partir de então, o melodrama ganha mais visibilidade, pois, com a repressão 

política, as classes subalternizadas se permitiam utilizar do teatro como mecanismo de 

luta, a tal ponto de encenar nos palcos teatrais suas emoções, estigmas e mazelas. Na 

caixa cênica era possível ver máquinas, combate, danças e elementos dramáticos da 

tragédia e da comédia, “desgraças imensas sofridas por inocentes vítimas e de traidores 

que no final pagarão caro por suas traições” (MARTÍN-BARBERO, 2001, p. 158). 

Desse modo, tínhamos nas representações melodramáticas a indignação do povo. 

Por meio do teatro popular as pessoas subalternizadas poderiam questionar os 

problemas sociais que presenciavam no dia-a-dia, assim, os sujeitos silenciados pela 

opressão social não estariam mais passivos à aflição cotidianamente.  Procurando as 

palavras nos gestos e no corpo para se fazer entender a quem não sabia ler, mas sentia 

na pele as mazelas e os estigmas – frutos da opressão social – o melodrama sela de vez 

sua aliança com o popular. Desse modo, atores e atrizes sociais poderiam se olhar de 

corpo inteiro como em um espelho. 

Por meio do melodrama é possível entrever esse processo que leva do popular ao 

massivo a partir do momento que temos uma memória narrativa e gestual como 

processo comunicativo, e o lugar de emergência de uma cena de massa inter-

relacionada. “O popular começa a ser objeto de uma operação, de um apagamento das 

fronteiras deslanchado com a constituição de um discurso homogêneo e uma imagem 

unificada do popular” (MARTÍN-BARBERO, 2001, p. 159). 

Essa mediação entre popular e massivo do melodrama por meio dos gestos 

excessivos e “à expressividade dos sentimentos em uma cultura que não pôde ser 

"educada" pelo padrão burguês” (MARTÍN-BARBERO, 2001, p. 162) faz alusão à 

commedia dell’arte e, mais tarde, com o Teatro Experimental do Negro (1944-1968), 

que também dialoga com a proposta de Martín-Barbero. 

A commedia dell’arte, assim como o melodrama, é herdeira das festas/rituais 

carnavalescos e populares. Segundo Roberta Barni (2003), esses rituais carnavalescos 

compreendiam determinadas festividades que, durante a Idade Média e o Renascimento, 

decorriam em outros momentos do ano associados a comemorações sagradas. 

Imersa numa cultura opressora, a commedia dell’arte possibilitava, por meio da 

expressividade, da gestualidade e de uma cultura que não pôde ser educada pelo padrão 

burguês, questionar uma sociedade em que papéis eram bem delimitados. 
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O teatro possibilitou trazer à tona as inquietudes e os danos sociais. Assim “a 

partir do popular se compreende e se expressa a opacidade e a complexidade que 

revestem as novas relações sociais. O anacronismo se torna, assim, metáfora, modo de 

simbolizar o social” (MARTÍN-BARBERO, 2001, p. 166). 

 

2.3 POR UMA CIDADANIA CONSTRUÇÃO 

Ao lançarmos um olhar, mesmo que panorâmico, para o entendimento do que 

seja a cidadania percebemos que tal fenômeno exige uma atenção especial em função de 

sua própria dinâmica histórica. José Murilo de Carvalho (2002, p. 8) sustenta a ideia da 

cidadania como um fenômeno “complexo e historicamente definido”. Contudo, ao 

colocar uma lupa e selar acordos teóricos compreendemos que é possível vislumbrar 

uma cidadania para além do que está posto, ou o que Maria de Lourdes Manzini-Covre 

(2007) conceitua como cidadania em construção. 

Manzini-Covre (2007, p. 9) relata que na Grécia antiga, as questões pertinentes 

aos cidadãos eram decididas conjuntamente por meio da palavra e sem violência, 

“porém, tal democracia era restrita aos homens livres, ou seja, ficavam de fora 

mulheres, crianças e escravos”. Tal entendimento está intimamente inter-relacionado 

com a vida urbana, assim como, à capacidade de as pessoas exercerem direitos e 

deveres. Estes caracterizam a cidadania, o que vai além da visão simplista de ser 

cidadão apenas pelo direito ao voto. 

Essa ideia de pensar a cidadania está posta na declaração Universal dos Direitos 

Humanos
19

, de 1948, da Organização das Nações unidas (ONU). Ao observar as 

propostas e analisar com a realidade atual imaginamos que estamos diante de uma 

utopia, pois de acordo com a declaração, 

[...] todas as pessoas são iguais ainda que perante a lei, sem discriminação de 

raça, credo ou cor. E ainda: a todos cabem o domínio sobre seu corpo e sua 

vida, o acesso a um salário condizente para promover a própria vida, o direito 

à educação, à saúde, à habitação, ao lazer. E mais: é direito de todos poder 

expressar-se livremente (MANZINI-COVRE, 2007, p. 9). 

 

 Ao ter acesso a essas propostas e tentarmos pensar a aplicabilidade das mesmas 

no contexto brasileiro, perceberemos que não há uma efetiva ação e manutenção que as 

contextualize a cada realidade. Manzini-Covre (2007, p. 10) chega à conclusão de que 

                                                                 
19

 Adotada e proclamada pela resolução 217 A (III) da Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de 

dezembro de 1948. Disponível em: <http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001394/139423por.pdf> 

Acessado em 20/07/17. 
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tais propostas são complexas de serem efetivadas, “pois quem detém o poder cuida de 

encaminhar as coisas na direção que atenda basicamente aos seus interesses”. Nessa 

busca, como coloca Freire (2005, p. 45), há a necessidade das pessoas que são 

“cerceadas de seus direitos tomarem a palavra para si”, pois, como a Carta Universal da 

ONU é propositiva transparece, em maior ou menor grau, na Constituição de cada país. 

Os direitos de cidadania são aqueles estabelecidos pela ordem jurídica de um 

determinado Estado, os direitos do cidadão englobam direitos individuais, 

políticos e sociais, econômicos e culturais e, quando são efetivamente 

reconhecidos e garantidos, podemos falar em cidadania democrática em que 

pressupõe a participação ativa dos cidadãos nos processos decisórios da 

esfera pública. Os direitos humanos, por sua vez, são ditos naturais, 

independem de uma legislação específica para serem invocados e são 

universais, estão acima das fronteiras geopolíticas. (BENEVIDES, 2004, p. 

45). 

 

Paulo Freire (1987, p. 44) apresenta o conceito de dialogicidade como “o 

encontro em que se solidariza o refletir e o agir de seus sujeitos endereçados ao mundo a 

ser transformado e humanizado”. Na busca por uma cidadania possível e em construção, 

o “diálogo é uma exigência existencial [...], contudo, a existência da cidadania para a 

maior parte da população brasileira depende ainda de muita luta social” (MANZINI-

COVRE, 2007, p. 67). 

A população negra, mesmo depois do fim do regime escravocrata e senhorial 

que se operou no Brasil, não dispôs de assistência e garantias que a protegessem na 

transição para o sistema de trabalho livre. De acordo com Florestan Fernandes (1965) os 

senhores foram eximidos da responsabilidade pela manutenção e segurança das pessoas 

negras libertas (FERNANDES, 1965). 

A pessoa negra não conseguia seguir sua vida, integrar-se no mercado de 

trabalho, por vários fatores, mas, sobretudo, o racismo estrutural e institucionalizado 

mascarado pelo discurso da falta de qualificação destas pessoas.  As pessoas 

escravizadas que atuavam no cenário dos canaviais, dos cafezais, na casa grande, 

taxadas de maus trabalhadores, saiam - em sua maioria - de tais produções para 

tentarem uma vida digna na cidade, porém eram e ainda são barradas por um sistema de 

trabalho altamente racista e segregador. 

De acordo com Fernandes (1965, p. 22) “a pessoa negra ponderava a liberdade e 

a dignidade da pessoa humana e a garantia de se reintegrar a esta sociedade”; Todavia, 

sem o respaldo político necessário continuavam/continuam à margem, nas 

encruzilhadas. Ora, se os Direitos Humanos garantidos na Constituição Federal 
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brasileira (1988) em tese amparam todas as pessoas cidadãs em seus direitos sociais, 

civis e políticos, os direitos da população negra são cerceados neste instante, pois esta 

ficou jogada à própria sorte para conseguir se inserir na sociedade de classes. Dallari 

(2004) entende os Direitos Humanos como os: 

[...] direitos fundamentais da pessoa humana. Eles são ditos fundamentais 

porque é necessário reconhecê-los, protegê-los e promovê-los quando se 

pretende preservar a dignidade humana e oferecer possibilidades de 

desenvolvimento. Eles equivalem às necessidades humanas fundamentais. 

(DALLARI, 2004, p.25). 

 

Ao pensar neste conceito de Direitos Humanos defendido por Dallari e nas 

tensões vividas pela população negra diariamente, podemos verificar o quanto esta é 

privada dos seus direitos fundamentais. Esse acontecimento pode ser um dos fatores que 

contribuíram para a construção da imagem da pessoa negra no imaginário brasileiro. 

Manzini-Covre (2007, p. 29), ao trazer o exemplo de uma cidadania calcada em 

desigualdades, aborda que “o direito a ela pertence àqueles que são mais diligentes e 

racionais, em vez de preguiçosos e incapazes”. 

Está aí perfilada a ideologia capitalista – da lei dos mais aptos e da 

competição –, possibilitando a exploração de grupos de pessoas por outros. 

Assenta-se aí, também, a construção de uma dita cidadania que desenha a 

desigualdade (MANZINI-COVRE, 2007, p. 29). 

 

A partir de então, notamos a necessidade do colonizador associar a figura da 

pessoa negra à sujeira, à preguiça. Assim, mesmo após a abolição, a população negra 

tem dificuldades de se inserir na sociedade de classe. A alternativa de sociabilidade 

possível à pessoa negra liberta foram os rituais nos terreiros de Candomblé e Umbanda 

tão logo tolhidos. A capoeira, o samba de roda e outras manifestações culturais afro-

brasileiras também eram impedidas pela polícia.  

Nesse contexto, pensando nas questões expostas acima e na população negra 

brasileira, averiguamos que, há muito tempo a mesma não goza plenamente dos seus 

direitos e de sua liberdade plena. Agora livre do sistema escravocrata não sofre 

diretamente nas mãos dos feitores, mas sim de todo o sistema social, político, 

econômico e trabalhista. Para Carvalho (2002, p. 8-9), “a participação não leva 

automaticamente, ou rapidamente, à resolução de problemas sociais. Isto quer dizer que 

a cidadania inclui várias dimensões e que algumas podem estar presentes sem as 

outras”.  
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Ainda de acordo com Carvalho (2002, p. 9), a ideia de uma cidadania plena 

dialoga nas três instâncias, são elas: liberdade, participação e igualdade, porém, 

ressaltamos que este “é um ideal desenvolvido no Ocidente e talvez inatingível”. 

Entretanto, seu exercício histórico e aplicabilidade se torna parâmetro para a percepção 

da cidadania de cada país em momentos históricos distintos. 

Marshall (1967), ao desenvolver a distinção entre as várias dimensões da 

cidadania e como essa se deu na Inglaterra criou um ideal que passa primeiramente 

pelos direitos civis – ligados ao direito de ir e vir, direito de imprensa, trabalho e justiça 

– no século XVIII; depois os direitos políticos – participar do poder político, direito de 

votar e ser votado – no séc. XIX e, por fim, os direitos sociais – ligados ao bem-estar e 

segurança, saúde, lazer, educação, cultura e até participação na herança social – no 

século XX. De acordo com Marshall (1967), esse modo como se configura a cidadania 

se dá em todas as instâncias e contextos, pois para ele essa sequência é lógica. 

Então, aqui, inferimos a seguinte questão, como pensar essa sequência em um 

país como o Brasil? País em que o regime escravocrata perdurou por mais de 300 anos? 

É possível falar em uma cidadania plena? Carvalho (2002) nos situa que: 

O cidadão pleno seria aquele que fosse titular dos três direitos. Cidadãos 

incompletos seriam os que possuíssem apenas alguns dos direitos. Os que não 

se beneficiassem de nenhum dos direitos seriam não-cidadãos (CARVALHO, 

2002, p. 11). 

 

Nesse sentido, percebemos que, na sociedade brasileira, esse desdobramento da 

cidadania proposto por Marshall (1967) não é aplicável, pois de acordo com Carvalho 

(2002), essa ordem no Brasil se deu de maneira distinta do contexto inglês. A população 

brasileira não possui a completude dos direitos, nos foram garantidos primeiramente os 

direitos políticos e civis, e, aos poucos, estão sendo legalizados os direitos sociais. Ou 

seja, a plenitude dos direitos ainda está em um plano utópico. 

Se, em uma visão panorâmica da cidadania no Brasil apreendemos essa utopia, 

quando se faz um recorte racial e temos a população negra em questão isso se torna 

ainda mais assustador e discrepante em comparação com a população branca. A pessoa 

negra ainda é privada de se dispor do próprio corpo, locomoção e segurança (Direitos 

civis), habitação, saúde e educação (Direitos sociais) e, também, da livre expressão de 

pensamento, prática política e religiosa (Direitos políticos). 

À pessoa negra resta a resistência e suas múltiplas linhas de fuga, assim como 

“ser a própria fomentadora da existência dos direitos aos pares, ter responsabilidade em 
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conjunto pela coletividade, fazer parte do governo, direta ou indiretamente, ao votar e 

ao pressionar através de movimentos sociais” (MANZINI-COVRE, 2007, p. 9-10). 

Nesse fluxo de ações cria-se “uma imensa rede de cidadania em construção” 

(MANZINI-COVRE, 2007, p. 16). A discussão a respeito dessa possibilidade de pensar 

a cidadania se fortalece com a Constituição de 1988 e ampliam-se os horizontes para 

uma cidadania além daquela atada ao Estado. Assim os grupos subalternizados ou as 

sociedades-encruzilhadas: 

[...] devem estar sempre em pugna por seus interesses e direitos – e a 

primeira exigência para isso é a manutenção de condições democráticas 

mínimas, acompanhadas de uma boa Constituição e de governantes que a 

respeitem. Luta que inclui pressões, greves e desobediência civil, com o fim 

de manter o processo civilizatório contra um processo anárquico e bárbaro, 

que pode pôr abaixo conquistas anteriores (MANZINI-COVRE, 2007, p. 44). 

 

Vale ressaltar que sem democracia não há cidadania, ambas devem caminhar 

lado-a-lado. Mesmo no contexto brasileiro, de fascinação pela tirania e o autoritarismo, 

“constituiu-se uma profunda rede de organismos autônomos de exercício democrático, 

fruto da própria luta contra a tirania” (MANZINI-COVRE, 2007, p. 67). Essa rede se 

encontra presente no cotidiano e nas relações sociais “como um veio fundo de 

democracia e de possível cidadania, o da cidadania em construção” (MANZINI-

COVRE, 2007, p. 67). 

Esta cidadania em construção depende, sobretudo, da ação dos sujeitos e dos 

grupos subalternizados. A cidadania pensada a partir de Manzini-Covre (2007) se difere 

da que é proposta por Marshall (1967), pois avança na discussão e afirma que a 

cidadania em construção não é estática. Todavia, sua complexidade está entremeada 

com os pólos da construção social, ou seja, práxis
20

 individual e coletiva. 

[...] quando se observa que o exercício contemporâneo da cidadania tende a 

ter por suporte a pessoa (suas necessidades e desejos), ao mesmo tempo em 

que se desenvolve via organismos sociais que têm por referência o coletivo 

(MANZINI-COVRE, 2007, p. 70). 

 

                                                                 
20

 De acordo com Nicola Abbagnano (2007, p. 786) com esta palavra (que é a transcrição cia palavra 

grega que significa ação), a terminologia marxista designa o conjunto de relações de produção e trabalho, 

que constituem a estrutura social, e a ação transformadora que a revolução deve exercer sobre tais 

relações. Marx dizia que é preciso explicar a formação das ideias a partir da "práxis material", e que, por 

conseguinte, formas e produtos da consciência só podem ser eliminados por meio da "inversão prática das 

relações sociais existentes", e não por meio da "crítica intelectual”. Engels entendeu a reação do homem 

às condições materiais da existência, sua capacidade de inserir-se nas relações de produção e de trabalho e 

de transformá-las ativamente: esta possibilidade é a subversão da relação fundamental entre estrutura: 

superestrutura, em virtude da qual é somente a primeira (a totalidade das relações de produção e de 

trabalho) que determina a segunda, constituída pelo conjunto das atividades espirituais humanas (cf. 

ENGHI.S, Antidübring, 1878). 



 
 

62 
 

Tal exercício perpassa o da classe social, porém, atravessa-o, assim como 

permeia os organismos sociais, os movimentos negros, antirracistas, feministas e 

Organizações Não-Governamentais (ONGs). Participar dessa prática, segundo Manzini-

Covre (2007, p. 70) atravessa, sobretudo, o sujeito, pois, “a revolução por uma 

sociedade melhor passa pela revolução nas subjetividades das pessoas”. 

Para dar início a essa revolução devemos primeiramente romper com a prisão 

provocada pela alienação. 

Consumir é participar de um cenário de disputas por aquilo que a sociedade 

produz e pelos modos de usá-lo. É um local de diferenciação entre classes e 

grupos chamando atenção para os aspectos simbólicos e estéticos que 

compõem a racionalidade consumidora destes grupos (GARCÍA-CANCLINI, 

2006, p. 62). 

 

 Romper com esse pensamento se daria cotidianamente, nas relações 

interpessoais e intrapessoais, possibilitando, assim, um olhar que ultrapassa a pessoa 

marcada historicamente e “apontem, dentro dessa pessoa, o ser universal que possui. 

Trata-se de pensar, sentir e agir no sentido de que a democracia se constrói a todo 

instante, nas relações sociais de que fazemos parte” (MANZINI-COVRE, 2007, p. 71). 

 O conceito de subjetividade trabalhado por Manzini-Covre está enfocado nos 

sentimentos da pessoa. Nesse sentido ela busca uma subjetividade frente à alteridade, 

ou, intersubjetividades. “Esses processos de elaboração dos sentimentos transmutados 

em valores, que orientam novas práticas sociais mais democráticas promovem a 

revolução subjetiva” (MANZINI-COVRE, 2007, p. 71). 

 “Toda experiência que concretiza uma subjetividade envolve modos 

historicamente peculiares de se fazer a experiência do si, ou melhor, a subjetivação” 

(CARDOSO JR, 2005, p. 346). Então, podemos entender que a subjetividade se dá 

mediante um movimento particular e singular do sujeito. 

Então, na busca por uma cidadania possível – pensando na população negra 

brasileira – encontramos na cidadania em construção possíveis acordos para 

cotidianamente sobrepor àquela ideia de cidadania pelo consumismo, estática e até 

mesmo de não cidadãos e garantir aos pares possibilidades de elaboração de sentimentos 

em valores transmutados em práticas sociais. Mas, para que isso saia do campo das 

utopias e efetivamente haja meio de aplicabilidade faz-se necessário que “sejam 

mantidas as condições mínimas de democracia como espaço para avançar” (MANZINI-

COVRE, 2007, p. 84). 
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Dessa forma, apreendemos que, o convite de Manzini-Covre (2007, p. 76) é para 

uma revolução singular do sujeito e a busca cotidiana dessa, uma vez rompida à 

passividade, se dá na busca por uma cidadania plena, pois a revolução íntima “é o traço 

essencial para a existência da cidadania” e para uma sociedade mais justa. Com a ação 

de Abdias Nascimento (1914-2011) e do Teatro experimental do Negro vemos que, na 

medida em que se avança em um sentido relacional (particular-coletivo-particular), a 

cidadania pode propiciar aos pares a sua própria revolução subjetiva, ampliando, dessa 

maneira, as possibilidades de oportunidades para a realidade coletiva. 
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CAPÍTULO III 

 

CORPO E CORPOREIDADE NEGRA NO TEN 

 

Ao construir defesa ao sistema de cotas, José Jorge de Carvalho (2008), 

denuncia o racismo fenotípico que impera na sociedade brasileira e que é fruto de um 

patriarcado eurocêntrico, caucasiano e racista. 

Se algo caracteriza a nossa era, em todo o planeta, é a presença do racismo 

fenotípico intenso. Os seres humanos que classificamos como caucasianos, 
isto é, de pele clara, olhos claros, cabelos lisos e narizes finos - enfim, os 

"brancos" ocidentais, europeus em geral e muito particularmente os anglo-

saxões - definiram um padrão de valor e beleza para toda a espécie humana e 
o impuseram (antes a ferro e fogo e atualmente através da indústria cultural e 

do controle político e financeiro) a todo o resto do mundo (CARVALHO, 

2008, p. 1 - Grifos do autor). 

 

Esse padrão de valor e beleza como hegemônico e opressor faz com que o corpo 

da pessoa negra se torne um corpo que causa incômodo. Com isso compreendemos que 

“a difusão do padrão branco ocidental passou, além da cor da pele, para as proporções 

anatômicas ditas clássicas”, ou seja, “para o homem, altura de 1,80m, nem magros nem 

gordos; para as mulheres, altura de 1,75m, seios de tamanho médio, sem excesso de 

quadril nem de glúteos” (CARVALHO, 2008, p. 8). 

Nilma Lino Gomes (2002) nos chama atenção para a coisificação do corpo 

negro, esse mesmo corpo que é subalternizado ou até mesmo levado à condição de 

coisa, marcado a ferro e fogo, mutilado, açoitado, cria distintas formas de resistir a esse 

sistema opressor. 

Em uma época em que a liberdade estava associada à carta de alforria os 

negros escravizados resistiam com: As danças, os cultos, as tranças, a 
manipulação do corpo, as ervas medicinais como modos específicos e 

libertadores de trabalhar o corpo. Esse corpo é espaço de conflito, dor e 

rejeição, porém apesar de tentarem coibir essa resistência os negros 
mantiveram ou recriaram em seus corpos os sinais e adereços das culturas 

africanas. […] enfeites, penteados, tranças, ou seja, o corpo sendo usado 
como espaço de expressão e resistência (GOMES, 2002, p. 4). 

 

Percebemos que o corpo negro quando ligado com a arte, por exemplo, desperta 

consciências e memórias, possibilitando aos/as envolvidos/as compreenderem seus 

corpos para tencionarem e refletirem sobre o papel de seus corpos negros numa 

sociedade emergida numa cultura eurocêntrica e racista. Esse movimento de 

reconhecimento e apropriação das múltiplas possibilidades de utilização do corpo torna 

a arte mais um espaço de reflexões que de afirmações. 
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A partir de tal compreensão, percebemos o corpo como algo que comunica. 

Assim, de acordo com Greiner (2010, p. 95), o corpo passa a ser “uma manifestação 

exterior do conteúdo interior”, dispensando a linguagem verbalizada. Colocarmos o 

corpo como meio de comunicação é levarmos em consideração que a consciência 

corporal também é histórica, sagrada e até mesmo ritualística. De acordo com Christine 

Greiner (2010), 

[...] A presença do corpo nada mais é do que a externalização de um 

pensamento que se dá a partir de micromovimentos de interface entre o 

dentro e o fora do corpo. O seu reconhecimento depende, ao mesmo tempo, 
da “melodia cinética” composta no corpo e do olhar do outro que, por sua 

vez, engendra novos deslocamentos redimensionando as interfaces e 

reinventando os pensamentos [...] não se pode mais restringir a comunicação 
aos cinco sentidos relacionados aos nossos órgãos do sentido. O movimento e 

o sistema sensório-motor mostram-se fundamentais para a comunicação 
(GREINER, 2010, p. 97). 

 

Os corpos negros, que resistem ao racismo – “externalizando seus pensamentos 

a partir de micromovimentos com interface entre o dentro e o fora do corpo” 

(GREINER, 2010, p. 97) – sendo utilizados como ferramenta e linguagem – tornam-se 

receptáculo simbólico e expressivo neste deslocamento. 

Mesmo longe da África, as pessoas negras carregaram em seus corpos a 

memória de seus rituais mantendo, assim, sua identidade racial e cultural. É como se, ao 

fazer isso, instituísse por meio das expressões performáticas a personificação de como a 

sociedade deve perceber suas individualidades e subjetividades, com toda a sua carga 

física e emocional. Este movimento conduz à desconstrução dos estereótipos e cria uma 

imagem nova, ou o que Butler (2000) distingue como materialidade dos corpos. 

 As representações sociais
21

 e simbólicas estigmatizadas, racistas e 

preconceituosas existentes no imaginário brasileiro, por exemplo, colocam o corpo 

negro como inferior em certos espaços. Segundo Paulo César da Costa Gomes (2002, p. 

296), “é o corpo que estrutura as narrativas do espaço, selecionando, saltando, 

agrupando, criando limites, barreiras e fronteiras”. Se voltarmos nossa atenção para bell 

hooks (2013) e a partir de então pensar que na medida em que a pessoa negra cria 

possibilidades e mecanismos para cruzar fronteiras e suas linhas de fugas até então 

hierarquizadas e hierarquizantes, compreenderemos que a coletividade transgride. 

Assim é pensar, segundo a autora, formas e meios para a liberdade. 

                                                                 

21
 Representações sociais são porções de senso comum acerca de um determinado objeto, construídas 

coletivamente e internalizadas pelos indivíduos de uma sociedade. Esse conhecimento é transmitido, 

inculcado e modificado por meio da “comunicação social”, entendida como a rede complexa de relações 

comunicativas entre os sujeitos, constituída de interações “interindividuais, institucionais e midiáticas” 

(JODELET, 2001, p. 30). 
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Fisicamente, o espaço público é, antes de mais nada, o lugar, praça, rua, 

shopping, praia, qualquer tipo de espaço, onde não haja obstáculos à 

possibilidade de acesso e participação de qualquer tipo de pessoa. Essa 
condição deve ser uma norma respeitada e revivida, a despeito de todas as 

diferenças e discórdias entre os inúmeros segmentos sociais que aí circulam e 

convivem, ou seja, as regras do convívio e do debate devem ser 
absolutamente respeitadas (GOMES, P., 2002, p. 162).  

 

De acordo com Moreira (2003, p. 87), a corporeidade é construída a partir das 

experiências a que o corpo é submetido e também da relação com o outro e com o meio, 

fazendo, desta maneira, advir a necessidade da consciência de si, dos outros e do 

mundo. O humano existe em corporeidade constituída por “um corpo sujeito existencial, 

complexo, que vive no sentido de resiliência
22

, transgressão e resistência” (MOREIRA, 

2003, p. 87). 

Chegamos, então, ao ponto de reflexão sobre a proposta de estruturação de 

novas narrativas no espaço por meio do corpo e da corporeidade negra que compunham 

o TEN. Pensar essas questões depois de quase oito décadas da atuação do TEN, 

possibilitando um novo olhar para as questões étnico-raciais e construindo novas 

narrativas, para além dos limites e das fronteiras impostas à coletividade negra na 

sociedade brasileira é o nosso objetivo aqui. Apoiando-nos na cartografia social e nas 

trajetórias negras, acreditamos fortalecer os fios da memória do povo negro. 

 

3.1 RAINHA DAS MULATAS E BONECA DE PICHE 

Pensar para além das fronteiras impostas é nos permitir um olhar mais 

panorâmico. Parafraseando Deleuze e Guattarri (2011), estar além das fronteiras é saber 

andar nas linhas de fuga, escapando da tentativa totalizadora, assim como um rizoma, 

nunca se fechando, mas sempre mantendo contato com outras raízes. 

A feminista negra bell hooks (2013), ao discorrer sobre o racismo no Ocidente, 

chega à conclusão que este: 

Tem padronizado tudo, sobre os estigmas velados pelo véu do racismo, 
sexismo, sobre a imagem dos homens negros e mulheres negras, apenas 
adquirindo a liberdade de ter contato com brancas/os, visão estereotipada que 

                                                                 
22

 Na psicologia a resiliência é a capacidade que tem uma pessoa ou um grupo de se recuperar perante a 

adversidade e ultrapassá-la para continuar a seguir com a sua vida. Em certas ocasiões, as circunstâncias 

difíceis ou os traumas permitem desenvolver recursos que se encontravam latentes e que o indivíduo 

desconhecia até então. Fonte: < http://conceito.de/resiliencia> Acessado às 16h46min em 17/06/2017. 

** Já do ponto de vista da Física, significa a qualidade de resistência de um material ao choque, à tensão, 

à pressão, a qual lhe permite voltar, sempre que é forçado ou violentado, à sua forma ou posição inicial 

(PINHEIRO, 2004 apud DIAS, 2011, p. 13). A expressão vem sendo usada com cada vez mais frequência 

nos estudos ambientais para designar a capacidade de regeneração dos recursos naturais 
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deveria ser uma luta pública pela igualdade racial e a política privada (hooks, 
2013, p. 127). 

 
 

Nesta luta pública é que entendemos que, a partir de 1947, Abdias Nascimento e 

o TEN questionam o conceito de beleza. Assim é que o TEN questiona concursos de 

beleza como o Miss Brasil, onde até então não tinha sido constatada em suas edições a 

presença de mulheres negras. De acordo com a plataforma digital do Ipeafro, essas 

questões também foram observadas pelo colunista do jornal O Radical, Doutel de 

Andrade, que relata que nesses concursos de beleza todas as modelos eram brancas e 

parecia que se enquadravam dentro “dos mais exigentes moldes da Vênus de Milo
23

” (O 

Radical, p. 4, 27 jul. 1948). 

 

Imagem 2: Declaração do colunista Doutel de Andrade sobre os concursos de beleza. 

 

Fonte: Ipeafro. (2018) 

 

De acordo com Braga (2015, p. 124) “a busca pelo reconhecimento de uma 

identidade racial incomodava porque suspendia de algum modo, o conforto da elite 

branca no que diz respeito à problemática racial [...]”. Com o surgimento do TEN era 

também lançado um desafio à população negra, ou seja, afirmar sua identidade racial 

para uma população imersa num discurso de branqueamento e de democracia racial.  

A elite branca que, “desfilava seus padrões de brancura e se fazia cega aos bens 

culturais afro-brasileiros” (BRAGA, 2015, p. 124), sentiu o incômodo diante da 

estrutura e ação do TEN. A esse respeito, o jornal Quilombo
24

, publicado entre 

dezembro de 1948 e julho de 1950 já se manifestava em seu primeiro exemplar: 

                                                                 
23

 Estátua grega que representa a deusa Afrodite. 

24
 Jornal de circulação mensal, fundado no Rio de Janeiro em 1948 pelo Teatro Experimental do Negro. A 

criação do periódico se deu para ampliar a divulgação das propostas TEN, assim sua circulação se dava 

em território nacional e também internacional. Parou de circular em 1950. Alguns de seus exemplares se 

encontram no sitio do Instituto de Pesquisas e Estudos Afro-brasileiros (Ipeafro). 
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O nosso trabalho, o esforço, é para que a pessoa negra rompa o dique das 

resistências atuais com seu valor humano e cultural, dentro de um clima de 

legalidade democrática que assegura à população brasileira igualdade de 

oportunidades (Quilombo, p. 1, 09 dez. 1948. Grifos nossos). 

 

 

Segundo o jornal Quilombo, a pessoa negra deveria ser reconhecida por sua luta 

em não ficar à margem de uma sociedade racista, e não apenas pela história de 

sofrimento provocada pela escravidão. Já que, segundo o jornal, a pessoa negra luta 

“pelo direito ao Direito” (Quilombo, p. 1, 09 dez. 1948).  

Sendo assim, além da educação, da política e das artes cênicas – mecanismos 

que o Teatro Experimental do Negro encontrou para que a população negra afirmasse 

e/ou tivesse conhecimento de sua identidade racial – foi questionado o conceito do que 

seja o belo colocando a estética hegemônica e eurocentrada em debate. Assim, o TEN 

alcançou a pluralidade inserindo corpos negros na estética nacional. Para restituir a 

autoestima negligenciada às mulheres negras, massacradas por uma estética 

hegemônica, excludente e eurocêntrica, o TEN – enquanto uma organização complexa 

política, estética, artística e social – promoveu os concursos Rainha das Mulatas (1947) 

e Boneca de Piche (1948). 

Se por um lado existia a familiaridade com os nomes dos concursos, por outro 

havia o desconforto e o estranhamento, pois à primeira vista percebemos o querer 

valorizar a mulher negra. Porém, na medida em que analisamos os termos utilizados 

observamos a reprodução de estereótipos e estigmas. Contudo, ao nos localizarmos no 

tempo histórico de 1947 a 1950 compreendemos a denúncia do estereótipo que o TEN 

trazia em seu discurso e a necessidade da conversão em um modelo positivo de beleza. 

Entretanto, muito embora esses termos possam parecer contraditórios à 

primeira vista – uma vez que mulata e piche dizem respeito a determinadas 

tonalidades de cor e fenótipo –, [...] embora, fizessem alusão a esses 

estereótipos eles não foram escolhidos como uma inconsciente ambiguidade, 

mas, com uma ironia que denunciava a necessidade de conversão de um 

estereótipo em um modelo positivo de beleza (BRAGA, 2015, p. 125 – 

Grifos da autora). 

 

É olhando para além das fronteiras impostas à mulher negra pelos concursos de 

beleza hegemônicos que o TEN idealizou e promoveu a primeira edição do concurso 

Rainha das Mulatas, em 1947. Os critérios de julgamento incluíam o talento criativo, os 

dotes intelectuais e a postura ética da candidata. Assim, naquele ano quem viria ser a 

eleita seria Maria Aparecida Marques. 
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Imagem 3: Maria Aparecida Marques eleita Rainha das Mulatas de 1947. 

 

O jornal Quilombo, principal veiculador das informações a respeito do 

concurso, ainda não havia sido lançado. Sendo assim, apenas em 1948 a segunda edição 

do mesmo evento estaria registrada nas páginas do jornal, muito embora esse registro 

viesse apenas com uma fotografia da escolhida daquele ano, Mercedes Batista, do corpo 

de baile do teatro municipal, eleita Rainha das Mulatas de 1948. Mesmo sentada em um 

sofá, ela apresenta na foto os símbolos da realeza representados pelo cetro em suas 

mãos e a coroa de rainha que ostenta em seus cabelos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Jornal Movimento Feminino, ano I, n. 24 (2018) 



 
 

70 
 

Imagem 4: Mercedes Batista eleita Rainha das Mulatas de 1948.  

 

 

Os concursos estavam cumprindo seu papel de valorização da beleza feminina 

negra. De acordo com a edição do Quilombo de 1950 os concursos almejavam também 

“proporcionar às mulheres negras uma oportunidade de se projetarem socialmente, de se 

valorizarem através dessa demonstração pública” (Quilombo, p. 9, jan. 1950). Em 1949, 

a edição do Rainha das Mulatas e Boneca de Piche viria acontecer no mesmo dia e desta 

vez seria ofertado às vencedoras a quantia de 20 mil cruzeiros – doado pelo engenheiro 

Jael de Oliveira Lima – e uma noite de elegância para a festa de coroação. 

Além disso, o jornal ainda frisa o seu compromisso com a população negra e 

reafirma o caráter democrático do baile de encerramento: “apesar do seu alto nível 

social, é uma festa democrática, de confraternização racial e das várias camadas da 

nossa sociedade, não exigindo trajes a rigor” (Quilombo, p. 1, 9 mai. 1949). Todas as 

Fonte: Ipeafro. (2018) 
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pessoas estavam convidadas a celebrar a noite em que a beleza feminina negra estaria 

sendo reconhecida. 

Os concursos priorizavam o talento criativo, os dotes intelectuais e a postura 

ética da candidata. No ano de 1950, Caty Silva, que com sua beleza negra encantou os 

jurados, foi eleita Boneca de Piche. Porém, apesar da intenção pedagógica dos 

concursos, nas edições seguintes foi-se perdendo a seriedade que os mesmos exigiam. 

Abdias Nascimento testemunha que houve pessoas, críticos que distorciam o real 

sentido dos concursos. Tapados pelo véu do racismo, não compreendiam o significado 

que os concursos Rainha das Mulatas e Boneca de Piche traziam em seus discursos 

contrapondo os estigmatizantes e racistas concursos de beleza hegemônicos. De acordo 

com Elisa Larkin Nascimento (2014), “o alvo dos concursos promovidos pelo TEN era 

exatamente colocar um ponto final na tradição brasileira de só ver na mulher negra um 

objeto erótico” (NASCIMENTO, E., 2014, p. 162). 
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Imagem 5: Caty Silva eleita Boneca de Piche de 1950. 

 

                     Fonte: Ipeafro. (2018) 

Mesmo não tendo vida longa, os concursos em questão “[...] guardam sua força 

no modo como introduzem, numa sociedade de classes, toda uma discussão sobre a 

estética negra” (BRAGA, 2015, p. 182). Ressaltamos também que as discussões 

promovidas a partir de tais concursos permeavam todo o projeto político do TEN. 

Mesmo existindo por pouco tempo, tais concursos possibilitaram à mulher negra olhar 

para além das fronteiras impostas a elas; Fronteiras estas que as marginalizavam e as 

colocavam em posições desfavoráveis na sociedade. 

A partir de tais experiências, sobretudo política, possibilitadas pelo TEN 

percebemos não apenas uma afirmação de beleza que seria construída a partir do corpo 

e da corporeidade negra, mas também um espaço de troca e de sociabilização da/para a 
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mulher negra “contrapondo-se, portanto, aos concursos em que apenas mulheres brancas 

tinham possibilidade de inscrição” (BRAGA, 2015, p.182). 

Stuart Hall (2013) ao levar a compreensão do corpo negro como algo que se 

torna receptáculo de significado à medida que exista em resistência e em transgressão a 

uma estética hegemônica nos faz entender que, mesmo dentro de toda a segregação 

social, os concursos Rainha das Mulatas e Boneca de Piche possibilitaram mecanismos 

de utilização para que o corpo negro feminino fosse percebido como expressão, 

identificação na diáspora e como corpo. As mulheres negras que participaram destes 

concursos expressariam, então, além da sua cultura, suas histórias pessoais, suas 

identidades. 

Assim, também, percebemos que na medida em que se colocavam como 

protagonistas de tais histórias, as fronteiras até então impostas a esse corpo negro 

feminino estariam sendo rompidas e dissolvidas no discurso que estes próprios corpos 

traziam. Os concursos Rainha das Mulatas e Boneca de Piche podem ser entendidos 

hoje como políticas antirracistas. Além de possibilitar a compreensão do corpo negro 

feminino como um possibilitador de afirmação e reconstrução da identidade racial. 

 

3.2  IMPERADOR JONES E AFIRMAÇÃO NEGRA 

 

 

[...] Invocando estas leis  

imploro-te Exu 

plantares na minha boca 

o teu axé verbal 

restituindo-me a língua 

que era minha  

e ma roubaram... 

(Abdias Nascimento) 

  

 

Debruçar-se sobre o estudo da identidade negra é uma forma de reconhecê-la e 

reafirmá-la. Muito embora tenhamos consciência de que a identidade, de acordo com 

Stuart Hall (2013) e Jesús Martín-Barbero (2001), não é algo inerte, mas sim um 

constante jogo oxigenado pelo hibridismo e pela dinâmica cultural. 

Abdias Nascimento viajou por vários países da América do Sul em fins dos anos 

de 1940. Em Lima, no Peru, em 1941, se deparou com a encenação da peça teatral The 
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Emperor Jones (O Imperador Jones), de Eugene O’Neill
25

. A peça era encenada por um 

grupo local e a personagem principal (negra) era interpretada pelo ator Hugo D’Eviéri, 

um homem branco maquiado de preto. Esse momento é registrado nas obras de Abdias 

Nascimento como um marco para a criação do Teatro Experimental do Negro. 

A prática de pintar o rosto de preto por artistas brancos é denominada blackface. 

Esta prática foi se consolidando nos Estados Unidos ao longo do século XIX por meio 

dos minstrels shows que visavam agradar a plateia a partir da comicidade dos 

menestréis, clows ou palhaços. Com suas performances exageradas, pejorativas, 

estigmatizantes, ou de acordo com Abrahams (1992), “estudadas imitações dos estilos 

dos/as escravizados/as de cantar, dançar e celebrar” (ABRAHAMS apud ABREU, 

2015, p. 190), estes atores encenavam de maneira caricatural a pessoa negra. 

Abdias Nascimento relata que, quando viu esta prática em Lima, lembrou-se dos 

momentos de infância onde sempre fora marginalizado, excluído das peças teatrais 

realizadas em sua escola. Nunca tinha ido ao teatro por impedimentos financeiros, e 

afirmou posteriormente que “aquilo tudo me cutucou naquela hora” (POLICE, 2000, p. 

133). 

Nesse sentido damos relevo ao pensamento de Veena Das (2011) que, ao analisar 

a vida cotidiana de mulheres indianas Punjabis, por meio de Asha, mostra que ser 

vulnerável não é o mesmo que ser vítima. Assim, Das traça a fronteira entre as 

experiências de vítima e vulnerável, ou seja, são “complexas transações entre o corpo e 

a linguagem”, diz ela, “que podem mostrar a dor que foi infringida e, assim mesmo, 

oferecer testemunho ao dano infringido à totalidade do tecido social” (DAS, 2011, p. 

11). 

Abdias Nascimento, com suas memórias acionadas pela experiência, revela muito 

do que é dito por Veena Das (2011). Assim, observamos que a vítima sujeitifica-se em 

suas experiências cotidianas, impondo sua existência. 

O TEN já tinha sua estrutura sólida, o curso de alfabetização já inaugurado, os 

atores e as atrizes negras/os já tinham iniciado o curso de iniciação cultural ministrado 

pelo próprio Abdias Nascimento. Só que, além de todos os problemas vigentes na 

sociedade brasileira elencados acima, Abdias Nascimento enfrentaria também a falta de 

                                                                 
25

 Dramaturgo americano do século XX. Nasceu em 1888 e faleceu em 1953. Sua peça Imperador Jones 

(The Emperor Jones) foi o ponto de partida para o grupo do Teatro Experimental do Negro de Abdias 

Nascimento. 
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dramaturgias teatrais brasileiras que retratassem a pessoa negra em suas tensões e 

questões. 

O que então se valorizava e divulgava em termos de cultura afro-brasileira, 

batizado de “reminiscências”, era o mero folclore e os rituais do candomblé, 

servidos como alimento exótico pela indústria turística (no mesmo sentido 

podemos inscrever hoje a exploração do samba, criação afro-brasileira, pela 

classe dominante branca, levada nos últimos anos ao exagero do espetáculo 

carnavalesco luxuoso e, pela carestia, cada vez mais longe do alcance do 

povo que o criou (NASCIMENTO, 2004, p. 212). 

 

Abdias Nascimento vislumbra então a possibilidade de dirigir a peça assistida 

outrora em Lima. Surge entre as poucas possibilidades O Imperador Jones, pois de 

acordo com Abdias Nascimento (2004) “além do impacto dramático, a peça trazia a 

oportunidade de reflexão e debate em torno de temas fundamentais aos propósitos do 

TEN” (NASCIMENTO, 2004, p. 212). 

A peça de O’Neill conta a história de Brutus Jones, um negro norte-americano que 

viveu boa parte de sua vida trabalhando como cobrador nos trens das companhias 

ferroviárias americanas. Passaria a conviver com as pluralidades sociais, desde 

bandidos, trapaceiros, prostitutas até os magnatas que cruzavam o país para cuidar de 

negócios. Encarcerado numa prisão americana, Brutus Jones ao conseguir fugir se 

refugia numa pequena ilha das Antilhas, onde, fazendo uso de truques e da esperteza 

obtidos no meio ferroviário e na marginalidade em que vivia anteriormente, consegue 

chegar ao poder e se autodeclara imperador. Depois de algum tempo no poder, uma 

revolta é deflagrada pelos nativos e Jones, com a intenção de deixar a ilha, se refugia na 

floresta tropical. Tentando implementar seu plano de fuga, mas perdido e imaginando-se 

perseguido pelos que havia governado, ele revive temores primitivos da raça humana 

mediante o retumbar ritualístico dos tambores. 

A peça revela todo o contexto social e político de uma época. Assim, de acordo 

com Guimarães (2004), compreendemos que justamente nesse período se dá início a 

uma cultura-negra, pois nesse momento se complexifica a discussão, agenciamento e o 

engajamento da população negra. Momento em que negros e negras americanos/as e 

caribenhos/as pensam uma autorrepresentação positiva da pessoa negra. 

Preocupados com o pagamento dos direitos da peça, o grupo escreveu a O´Neill 

uma carta pedindo autorização para encená-la. O que O’Neill atendeu sem demora. 



 
 

76 
 

 
Imagem 6: Carta de Eugene O’Neill a Abdias Nascimento autorizando a encenação da peça “O 

Imperador Jones”, sem pagamento dos direitos autorais. 

 
Fonte: Ipeafro. (2018) 

 

You have my permission to produce The Emperor Jones without any 

payment to me, and I want to wish you all the success you hope for with your 

Teatro Experimental do Negro. I know very well the conditions you describe 

in the Brazilian theatre. We had exactly the same conditions in our theatre 

before The Emperor Jones was produced in New York in 1920 – parts of any 

consequence were always played by blacked-up white actors. (This, of 

course, did not apply to musical comedy or vaudeville, where a few negros 

managed to achieve great sucess). After The Emperor Jones, played 

originally by Charles Gilpin and later by Paul Robeson, made a great success, 

the way was open for the negro to play serious drama in our theatre. What 

hampers most now is the lack of plays, but I think before long there will be 

negro dramatists of real merit to overcome this lack
26

 (NASCIMENTO, 

2004, p. 212-213). 

                                                                 
26

 O senhor tem a minha permissão para encenar O imperador Jones isento de qualquer direito autoral, e 

quero desejar ao senhor todo o sucesso que espera com o seu Teatro Experimental do Negro. Conheço 

perfeitamente as condições que descreve sobre o teatro brasileiro. Nós tínhamos exatamente as mesmas 

condições em nosso teatro antes de O imperador Jones ser encenado em Nova York em 1920 – papéis de 

qualquer destaque eram sempre representados por atores brancos pintados de preto. (Isso, naturalmente, 

não se aplica às comédias musicadas ou ao vaudeville, onde uns poucos negros conseguiram grande 

sucesso). Depois que O imperador Jones, representado primeiramente por Charles Gilpin e mais tarde por 
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Traduzida por Ricardo Werneck de Aguiar, a peça tem sua estreia no Teatro 

Municipal do Rio de Janeiro. A cidade estava em grande comoção, não pelo fato da 

estreia, mas pelo fim da Segunda Guerra Mundial em 08 de maio de 1945. O fato da 

cidade estar eufórica pelo fim da guerra fez com que os atores e as atrizes pensassem 

que não teria plateia, o que mais uma vez não se concretizaria. 

Com direção de Abdias Nascimento, iluminação e cenários de Enrico Bianco e 

música de Abgail Moura. Com elenco principal formado por Aguinaldo Camargo, José 

da Silva, Arinda Serafim, Natalino Dionísio, Fernando Oscar de Araújo e Sadi Cabral, 

além de outros alunos do TEN, a estreia teve boa repercussão entre os críticos e nas 

colunas jornalísticas. 

Magalhães Júnior traduziu o desejo dos que não assistiram: O espetáculo de 

estreia do Teatro do Negro merecia, na verdade, ser repetido, porque foi um 

espetáculo notável. E notável por vários títulos. Pela direção firme e segura 

com que foi conduzido. Pelos esplêndidos e artísticos cenários sintéticos de 

Enrico Bianco. E pela magistral interpretação de Aguinaldo de Oliveira 

Camargo no papel do negro Jones (NASCIMENTO, 2004, p. 214). 

 

Depois dessa estreia não foi possível a realização da peça no Teatro Municipal 

que havia sido concedido ao Teatro Experimental do Negro apenas para uma única 

apresentação pelo presidente Getúlio Vargas. Contudo, essa experiência não desanimou 

o grupo que já compreendia como era ser uma pessoa negra e negra-artista numa 

sociedade mergulhada numa cultura eurocêntrica e racista. Na tabela a seguir podemos 

ver as seguintes montagens da peça: 

 

Tabela II: Montagens da peça o Imperador Jones 

            Data e Ano                                                               Local e Elenco 

 

2ª montagem: 29 de julho de 1945 

Realizada no Teatro ginástico do Rio de 

Janeiro. Altera-se o elenco: Ruth de 

Souza interpreta a personagem antes 

interpretada por Arinda Serafim e José 

Medeiros o de Sadi Cabral. 

                                                                                                                                                                                            
Paul Robson, fez um grande sucesso, o caminho estava aberto para o negro representar dramas sérios em 

nosso teatro. O principal impedimento agora é a falta de peças, mas creio que logo aparecerão 

dramaturgos negros de real mérito para suprir essa lacuna. Tradução disponível no artigo: Teatro 

Experimental do Negro – Trajetória e reflexões. ESTUDOS AVANÇADOS 18 (50), 2004. 
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3ª montagem: 4 de junho de 1946 

Realizada no Teatro Fênix na cidade do 

Rio de Janeiro; Tem a coreografia de José 

da Silva. 

 

 

4ª montagem: 10 de abril de 1953 

Realizada no Teatro São Paulo. No 

elenco: Abdias Nascimento, Claudiano 

Filho, Léa Garcia, Marcílio Faria, José 

Ézio e Paulo Costard e possuía cenário de 

Clóvis Graciano. 

 Fonte: Autoria própria (2018) 

 

Clóvis Graciano emite uma nota, disponível no site do Instituto de Pesquisas e 

Estudos Afro-Brasileiros – Ipeafro, afirmando que o TEN era uma das afirmações da 

cultura brasileira e deveria ser valorizado em todos os campos culturais, sociais e 

políticos. Assim, com o reconhecimento do grupo por meio da peça Imperador Jones, 

houve um fortalecimento da identidade negra nacional. 

Imagem 7: Aguinaldo de Oliveira Camargo interpretando o personagem Brutus Jones na peça 

teatral O Imperador Jones, de Eugene O’Neill. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Fonte: Ipeafro.(2018) 

 

A experiência venceu também o temor da crítica e o espanto de ver o ator negro 

Aguinaldo de Oliveira Camargo no papel principal, Brutus Jones. O sujeito subalterno 

na definição de Gayatri Chakravorty Spivak (2010) é “aquele pertencente às camadas 

mais baixas da sociedade constituídas pelos modos específicos de exclusão dos 

mercados, da representação política e legal, e da possibilidade de se tornarem membros 

plenos no estrato social dominante” (SPIVAK, 2010, p. 12). 



 
 

79 
 

Desse modo, compreendemos que o TEN não deu voz à população negra, mas, 

sim, possibilitou mecanismos para que tanto o ator negro Aguinaldo de Oliveira tivesse 

reconhecimento diante das críticas como para que os pares se articulassem e criassem 

meios para se mostrarem presentes nos palcos teatrais, nas produções intelectuais 

acadêmicas e no mercado de trabalho assim como afirmarem suas identidades raciais. 

Seguindo os caminhos apontados por Spivak (2010), esse é o meio pelo qual a pessoa 

subalternizada pode falar. 

Os estudos sobre as experiências concretas de antirracismos e superação das 

desigualdades raciais no Brasil não apenas constituem uma temática a ser explorada, 

mas também é uma contribuição poderosa para a população negra buscar a afirmação da 

identidade racial. O TEN por meio da realização da peça Imperador Jones, por exemplo, 

possibilitou um cenário até então restrito à pessoa negra, o palco teatral, o direito de ir 

ao teatro, de ser artista. 

Sobre o racismo, Start Hall (2013) afirma que o valor estratégico dos discursos de 

identidade negra diante do racismo, com suas múltiplas raízes nos diversos níveis da 

formação social traz um paradoxo a ser discutido. Ele ressalta que "[...] ao mesmo 

tempo, em um movimento que parece paradoxal, enfoca sempre o jogo as diferença, a 

natureza intrinsecamente hibridizada de toda identidade e das identidades diaspóricas 

em especial" (HALL, 2013, p. 15). 

   Ao invés de tomar a identidade por um fato que, uma vez consumado, passa a 

ser representado pelas novas práticas culturais, devemos pensá-la, de acordo com Stuart 

Hall (2013), como algo que está em constante mudança que nunca se completa; 

enfocando sempre nesse jogo das diferenças onde a natureza está hibridizada de várias 

identidades; atentando para o fato de que a identidade é sempre constituída interna e não 

externamente à representação. Então, esse paradoxo se desfaz quando compreendemos 

que a identidade é assumida e não imposta. 

 

3.3 ALBERT CAMUS E O TEN 

  

 Em 1949 o romancista e filósofo francês Albert Camus (1913-1960) visita o 

Brasil. A visita compunha a programação política de estreia de laços culturais entre 

Brasil e França. Na década de 1940, Albert Camus, havia se tornado um intelectual 

bastante criticado, devido a sua irreverente escrita na Paris do pós-guerra. 
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 Dentre as obras que irão lhe conferir destaque entre os intelectuais parisienses, 

estão: O Mito de Sísifo (1942), O Estrangeiro (1942), A Peste (1947), assim como as 

obras dramatúrgicas O Mal entendido (1944) e Calígula (1944) e O homem revoltado 

(1951). Calígula, então, seria encenada mais adiante pelo Teatro Experimental do 

Negro. 

 Calígula é um imperador que passa por um momento bem conturbado em sua 

vida. E, esse momento acaba por influenciar seu modo de pensar e agir a tal ponto em 

que começa a questionar as artimanhas da morte e o destino dos seres humanos. Ao 

fazer isso, Calígula descobre que “o ser humano morre e não é feliz” (CAMUS, 2002, p. 

24). Mesmo com toda a imponência atribuída ao imperador ele não consegue mudar a 

ordem da vida, assim, descobre que “o ser humano tem como destino a infelicidade e a 

morte” (CAMUS, 2002, p. 40).  É essa teoria que assombra Calígula, pois não consegue 

mudar tal fluxo na vida dos seres humanos. 

 Ao ser questionado e igualado aos deuses por sua amante Cesónia, Calígula 

mostra pretender ir além e mais uma vez revela sua angústia, pois, para superar o fluxo 

das suas emoções mais intensas era preciso se ater para a existência dos deuses, assim 

como, fazer adentrar em seu reino o impossível. 

Também me julgas louco. E, no entanto, o que é um deus para que deseje 

igualar-me a ele? Está para além dos deuses o que hoje desejo com todas as 

minhas forças. Tomo de assalto um reino onde reina o impossível (CAMUS, 

2002, p. 40).  

 

 Assim, o imperador, em um ato fugidio, buscará meios de igualar todas as 

coisas. Surge, então, por meio da crueldade, o impossível, o medo e a negação dos seres 

humanos, da vida, do amor e da solidariedade "fazendo explodir o riso do sofrimento” 

(CAMUS, 2002, p. 40). Porém, ao seguir a história do imperador, percebemos que o 

que causou tamanha assolação em sua vida foi a morte de sua irmã e amante, Drussila. 

Ao perdê-la, Calígula entra nessa espécie de transe emocional e mental questionando a 

injustiça da morte. 

A importância do Teatro Experimental do Negro em encenar uma peça de 

tamanha complexidade se dá justamente pelo fato da imersão no mundo de 

Calígula. Assim como o reconhecimento intelectual e teatral dos/as atores e atrizes 

negras/os que compunham seu elenco. 

 Abdias Nascimento, ao decidir encenar Calígula nos teatros nacionais “presta 

mais um relevante serviço à cultura nacional” (DIÁRIO CARIOCA, p. 5, 25 jan. 1948) 

Como fez com Eugene O’Neill, Abdias Nascimento escreve a Albert Camus solicitando 
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autorização para encenar a peça no Brasil. Albert Camus, por sua vez autorizou sem 

nenhum ônus. 

Paris, 18 de março de 1948. Senhor: sou encarregada da responsabilidade do 

Sr. Albert Camus, que se acha ausente. Transmito-lhe a carta que tivestes 

enviado. Ele deu-me a resposta que passo ao vosso conhecimento. O senhor 

Camus ficou muito sensibilizado com o vosso interesse pelo seu Calígula e 

sentirá o maior prazer que vós o representeis no Brasil. Naturalmente ele não 

faz questão de direitos autorais. Att, Suzane Labiche (JONAL LETRAS E 

ARTES, 18 mar. 1948). 

 

 Feito isso, Calígula seria encenada pelo TEN. Tragédia que evidencia o 

desespero e a angústia da personagem Calígula que “tentou transformar o impossível 

em possível. Perseguiu a liberdade absoluta, negou os deuses, os seres humanos e a si 

mesmo, e por isso se perde esmagado pelas sanções inexoráveis da vida” (DIÁRIO 

CARIOCA, 25 jan. 1948). Foram escalados/as para fazer parte desse novo projeto os 

atores Abdias Nascimento, Aguinaldo Camargo, José Monteiro, José Medeiros, Antônio 

Barbosa, Natalino Dionísio, Haroldo Costa, Ronev da Silva e as atrizes Ruth de Sousa e 

Marina Gonçalves. Já a direção do espetáculo ficou sob incumbência do pintor Tomás 

Santa Rosa. 

 Com a chegada de Albert Camus ao Brasil em 1949, o elenco de Calígula 

realizou, na sede da União Nacional dos Estudantes, uma leitura dramática da peça na 

presença do autor. “Este ficou admirado com a nova direção que a peça ganhava. ‘O que 

me parecia uma representação cruel e viva se tornou um canto lento e terno, vagamente 

sensual’, disse ele” (NASCIMENTO, 2014, p. 160). 
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Imagem8: Elenco do Teatro Experimental do Negro realiza leitura de Calígula na presença do 

autor Albert Camus, 1946.

 
Fonte: Ipeafro (2018) 
 

 A peça, que ainda não tinha sido representada no Brasil, ganharia elogios da 

crítica nacional. “[...] de modo que a iniciativa do TEN de revelar ao nosso público um 

escritor de grande repercussão internacional somente merece apoio e a simpatia de 

quantos prestigiam o bom teatro” (O JORNAL, 5 jun. 1948). 

 O esforço de Abdias Nascimento em proporcionar à pessoa negra exercer suas 

habilidades artísticas seria reconhecido pela mesma mídia que outrora o criticava, “é 

uma contribuição das mais valiosas no quadro das nossas atividades artísticas” (O 

JORNAL, 5 jun. 1948). Desse modo, percebemos que a ousadia do diretor do TEN em 

não se calar diante das adversidades que assolavam a população negra da época é o 

modo pelo qual se transgride e subverte o cenário artístico cultural da sociedade carioca. 

 Trazer para os palcos brasileiros a encenação de uma peça com a complexidade 

dramática de Calígula mostra a capacidade de quem se propôs a construir o TEN. Assim 

também, o teatro cumpre sua função social e comunicativa, ou segundo Martín-Barbero 

(2001) tem-se aí “a continuidade da arte com a vida, encarnada no projeto de lutar 

contra tudo o que separe a arte da vida. Já que mais do que nas obras, a arte reside é na 

experiência” (MARTÍN-BARBERO, 2001, p. 35). 
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3.4 SUBVERTENDO OLHARES 

 

Mesmo depois do fim dos concursos de beleza Rainha das Mulatas e Boneca de 

Piche, discutir e repensar o sentido da beleza brasileira se fazia primordial na trajetória 

do Teatro Experimental do Negro. Então, no projeto do Museu de Arte Negra (1950), 

Rapsódia Negra (1952), Cristo de Cor (1955) e Sortilégio (1957) a estética hegemônica 

seria novamente posta em debate por meio do olhar subversivo dos/as artistas 

plásticos/as, atrizes e atores negros/as que compunham o TEN e/ou daqueles/as que se 

solidarizavam com a proposta que o Teatro Experimental do Negro trazia em suas ações 

e discurso. De acordo com Elisa Larkin Nascimento (2014), “o sentido didático desse 

trabalho dirigia-se à construção de alicerces de autoestima para a população negra e, 

também, à ‘reeducação do branco’ no desafio de repensar as implicações racistas e 

excludentes dos padrões de estética vigentes” (NASCIMENTO, L., 2014, p. 162 – 

grifos da autora). 

Essa afirmação se mostra contundente com a criação do Museu de Arte Negra 

(MAN) fundado em 1950, quando o 1º Congresso do Negro Brasileiro propôs a 

necessidade de se criar um museu voltado para as obras artísticas produzidas por artistas 

negros/as. Assim, o TEN “trabalhando com artistas negros/as, buscava ajudar a libertá-

los/as dos confinamentos impostos por classificações como ‘arte primitiva’, ‘ingênua’, 

‘folclórica’” (NASCIMENTO, E., 2014, p. 164 – Grifos  da autora). 

Além desses objetivos, percebemos que, com essas ações voltadas para as artes 

plásticas, o TEN “procurava levantar a consciência e discussão na teoria da estética 

sobre a origem da arte moderna ocidental no encontro do olhar da vanguarda europeia 

com a estética africana” (NASCIMENTO, E., 2014, p. 164). Com curadoria de Abdias 

Nascimento e com direção de Joaquim Ribeiro, o projeto Museu de Arte Negra 

incentivava artistas negros/as e também envolvia em seu movimento artistas brasileiros 

não negros que doaram obras ao acervo do MAN. 

A primeira exposição das obras recebidas no projeto aconteceu somente em 

1968 no Museu da Imagem e do Som na cidade do Rio de Janeiro. A exposição foi 

precedida por um curso sobre a Arte Negra ministrado por Abdias Nascimento no 

Auditório do Museu Nacional de Belas-Artes, também no Rio de Janeiro. A coleção das 

obras doadas pelos/as artistas ao projeto MAN está hoje sob a guarda do Instituto de 

Pesquisas e Estudos Afro-Brasileiros. 
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Temos as várias contribuições deixadas por Abdias Nascimento no cenário 

dramatúrgico brasileiro onde a pessoa negra permeia toda a estética artística teatral, 

literária e plástica. Em 1952, o fundador do TEN estreia como dramaturgo com a 

revista
27

 teatral Rapsódia Negra – também espetáculo de estreia da atriz Léa Garcia. 

Com coreografia de Mercedes Batista e Joãozinho a revista tomou forma e sua estreia se 

deu em 24 e 25 de agosto de 1952 no Teatro recreio do Rio de Janeiro. Dentre os 

principais quadros destacam-se África, Noturno em Harlem, Cuba, Imagem do Recife, 

Ritmos haitianos e Candomblé. 

 
Imagem 9: Quadro Candomblé de Rapsódia Negra. 

 
Fonte: Ipeafro (2018) 

 

A segunda peça teatral de Abdias Nascimento foi o estopim da subversão, pois 

Sortilégio vai de fato questionar o papel da pessoa negra na cena teatral. A figura do 

criado, do moleque, da mulata gostosa, da cozinheira em cena ainda era recorrente; fato 

onde podemos perceber a reprodução do papel subalternizado que a sociedade brasileira 

reservava/reserva à população negra na vida cotidiana. Assim, notamos que “antes da 

abolição da escravatura, ou depois dela, a situação só muda de aparência e varia o grau. 

Mas, no fundo o mesmo desrespeito, igual desprezo, idêntica usurpação da sua 

humanidade” (NASCIMENTO, A., 2002, p. 134). 

                                                                 
27

 Teatro de revista é um gênero teatral que teve sua importância marcada nas artes cênicas no século XIX 

até meados do século XX. Esse gênero caracteriza-se pela sátira social e política. 
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Desse modo, Abdias Nascimento nos situa que o racismo estrutural e 

institucionalizado tem levado as pessoas negras a uma espécie de dureza humana 

causada por “um estado de inanição espiritual de difícil, porém, não impossível 

recuperação. O candomblé tem desempenhado um papel básico na sustentação do 

espírito, das energias da resistência e das esperanças da população afro-brasileira” 

(NASCIMENTO, 2002, p. 134). 

Dito isso, a história do teatro negro brasileiro registra em 1957 a estreia do 

espetáculo Sortilégio. Espetáculo esse que enfrentou o veto da censura em 1951, mas 

que seis anos depois levaria o TEN pela segunda vez aos palcos do Teatro Municipal do 

Rio de Janeiro e também no Municipal de São Paulo, contrariando a branquitude elitista 

que tentava cortar as conexões da pessoa negra com sua cultura africana. 

O espetáculo teve direção de Léo Jusi, cenários de Enrico Bianco, figurinos e 

máscaras (Omolu)
28

 de Julya Von Rogger, ídolos africanos (Exus)
29

 de Cláudio Moura, 

danças rituais de Ítalo de Oliveira, música de Abigail Moura executada sob sua regência 

pela Orquestra Afro-brasileira, sonoplastia de Marcus Vinicius e elenco composto por 

Abdias Nascimento, Léa Garcia, Helba Nogueira, Ítalo de Oliveira, Heloisa Hertã, Stela 

Delfino, Matilde Gomes, Amoa, Ana Peluci, Edi dos Santos, Marlene Barbosa, 

Conceição do Nascimento. As personagens da peça são: Filha de Santo I, II e III (Coro 

de negras); Orixá (Espírito das divindades); Doutor Emanuel (Negro advogado); 

Efigênia (Negra prostituta); Margarida (Branca esposa do Dr. Emanuel); Teoria das Iaôs 

(Noviças de Iemanjá); Teoria dos Omolus, (Cavalos de Omolu) e Coro interno de 

tamboristas, cantores, filhas, filhos e pai de santo. 

                                                                 
28

 Orixá/divindade cultuada no candomblé. Senhor das doenças, é o orixá da renovação dos espíritos, 

senhor dos mortos e regente dos cemitérios. Fonte: <www.raizesespirituais.com.br> Acessado dia 

04/08/2017 às 14h48min 

29
 Orixá/divindade cultuada no candomblé. Considerado também como o orixá da comunicação, da ordem 

e da disciplina. 
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Imagem 10: Abdias Nascimento (Emanuel) e Léa Garcia (Efigênia) em Sortilégio. 

 
Fonte: Ipeafro (2018) 

A dramaturgia de Sortilégio conta a história de Emanuel, homem negro que 

recusa o amor da negra Efigênia e casa-se com Margarida, uma mulher branca. Emanuel 

desconfia que sua esposa o traiu, pelo fato de não ser virgem – um fato ainda grave na 

sociedade do pós-guerra. Em um lapso momentâneo, ao querer examinar a fidelidade de 

sua esposa, Emanuel pensa em assustá-la, porém, ao passar do limite, ele acaba por dar 

fim à vida dela. 

No primeiro ato da peça, Emanuel, após fugir dos policiais pelo assassinato de 

Efigênia, encontra-se desesperado aos pés de um pejí
30

. Nesse momento, também se 

depara com as três filhas de santo que iniciam um ritual. Emanuel, ao ver tamanho 

mistério questiona a si próprio, assim como a sua formação cristã e branca. A peça foge 

da linearidade temporal e volta-se atenção em torno das narrativas de Emanuel e das 

intervenções de Margarida. 

EMANUEL – Desta vez não me pegam. Não sou mais aquele estudante 

idiota que vocês meteram no carro. Aos bofetões. Preso por quê? O carro não 

pode regressar vazio à delegacia. Me racharam a cabeça com socos e 

cassetetes. Me obrigaram a cumprir sentença por crimes que jamais pensei 

cometer. Não matei. Não roubei. Agora nunca mais hão de me agarrar. 

(volta-se para continuar a fuga) Deve haver um jeito de escapulir. (o Orixá 

desce do segundo para o primeiro plano e desaparece magicamente no trono 

da gameleira) Jesus! Que é isso? Assombração? (aproxima-se do trono; vê o 

despacho; toca medrosamente com a ponta do pé) Ah, é um despacho. Até 

galo preto. Então é para Exu. Quanta porcaria, (observa o pegí) Aquilo é o 

pegí... (volta-se para a grande árvore)... a gameleira sagrada. O terreiro deve 

estar por aí. (preocupado) Mas... como foi que vim parar neste lugar? Isso 

                                                                 
30

 Altar dos Orixás/divindades. 
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aqui é perigoso. Que imprudência. A polícia costuma dar batidas nos 

“terreiros”. Prendem tambores sagrados, filhas e pais de santo [...] 

(NASCIMENTO, A., 1961, p. 166 – Grifos do autor). 

 

 Essa peça pode ser tida como um modelo de narrativa dramatúrgica que o Teatro 

Experimental do Negro buscava desenvolver. Além de ser escrita exclusivamente para o 

TEN faz emergir para o campo da reflexão a pessoa negra, levando em consideração a 

sua humanidade. Assim, podemos perceber um exemplo de consciência negra 

libertadora dos fantasmas da branquitude, “limpa dos falsos valores de uma cultura e de 

uma religião imposta” (NASCIMENTO, 2002, p. 134). Também percebemos que a 

revolução e resistência negra brasileira pode se dispor de dramaturgias de autores e 

autoras negras como instrumento de luta contra o racismo. 

 O papel de Margarida, em Sortilégio, é importante para pensarmos a visão dos 

brancos em relação à pessoa negra, pois a personagem expõe toda a hostilidade da 

branquitude para com a população negra. A trama é delineada pela influência das 

divindades africanas, o que traz à tona a preocupação de Abdias Nascimento como 

resgate da cultura africana e afro-brasileira. Abdias Nascimento faz essa afirmação da 

seguinte forma: “Escrevi Sortilégio com a paixão e honestidade de quem executa um 

gesto vital. Não tenho ambições nem vaidade de me transformar em literato, mas apenas 

necessidade de comunicar aos meus semelhantes a visão de um outro mundo" 

( JORNAL O GLOBO, 20 ags.1957). 

 Assim, compreendemos a necessidade das ações criadas para a população negra 

ser dirigidas por pessoas negras “é um imperativo que vem de nossa experiência 

histórica, e da plena consciência de que nossa autodeterminação, o lugar que temos 

direito de ocupar todos os níveis da sociedade brasileira, depende unicamente de nós” 

(NASCIMENTO, 2002, p. 135). 

 Parece que o sociólogo Guerreiro Ramos (1915-1982) tinha essa consciência do 

que seja ser uma pessoa negra na sociedade brasileira. Assim como, percebemos a 

insatisfação com a estética hegemônica, pois foi ele quem idealizou um concurso de 

artes plásticas sobre o tema do Cristo Negro, incumbindo o TEN de sua realização. 

O concurso realçava de forma crítica a retratação de Cristo como louro de 

olhos azuis, o que – além de não corresponder ao registro histórico –, no 

Brasil “reflete uma alienação estética, um autodesprezo, uma atitude de 

subserviência, na qual renunciamos a um critério comunitário e imediato do 

belo e do excelso em favor de um critério estranho à vida nacional” 

(NASCIMENTO, E., 2014, p. 162 – Grifos da autora). 

 

 



 
 

88 
 

 Partindo da ideia de transgressão, perceberemos que Abdias Nascimento e 

Ironildes Rodrigues subverteram a lógica estética hegemônica. Observamos, então, uma 

atitude anticolonialista que dialogava com a ideia da negritude como uma referência 

libertadora. 

Imagem 11: Xangô Crucificado ou Martírio, de Malcom.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Ipeafro (2018) 

 

Nesse sentido, o Teatro Experimental do Negro promoveu o concurso por 

ocasião do 36º Congresso Eucarístico Internacional, realizado no Rio de Janeiro em 

1955. O concurso teve apoio da revista Forma e de religiosos como Augusto Frederico 

Schmidt, Dinah Silveira de Queiroz, Dom Hélder Câmara e Quirino Campofiorito. 

 Contudo, o que já era de se esperar de uma sociedade que “tem tanto de racista 

quanto de intolerante prepotência” (NASCIMENTO, A., 2002, p.119), a ideia do 

concurso surtiu como um atentado à religião católica, assim como à imprensa. O Jornal 

do Brasil (1955) atacou a iniciativa do TEN e seus idealizadores, pedindo também que 

as autoridades civis e eclesiásticas impedissem a ação. 

Pelo seu exemplo de abnegação, de renúncia, de bondade, a Mãe Negra, que 

nos embalou o sono, que nos deu seu leite, foi a grade formadora do nosso 

coração. (...) essa exposição que se anuncia deveria ser proibida como 

altamente subversiva. Tal acontecimento, realizado às vésperas do Congresso 

Eucarístico, foi preparado adrede para servir de pedra de escândalo e motivo 

de repulsa. O nosso descontrole moral, a nossa grande falta de respeito e de 

bom gosto, o nosso triste estado d’alma, não podem ser dados em espetáculos 



 
 

89 
 

aos que nos visitam. Damos daqui nosso brado de alarma. As autoridades 

eclesiásticas devem, quanto antes, tomar providências para impedir a 

realização desse atentado feito à religião e às Artes. O próprio povo brasileiro 

se sentirá chocado pela afronta feita (NASCIMENTO, A., 2002, p. 118). 

 

 Aqui, ressaltamos a recorrência dos estereótipos que as pessoas racistas esperam 

das pessoas negras, ou seja, abnegação, renúncia, da sua origem, da sua essência e até 

mesmo do seu existir. Obviamente que tentar sair dessa linha de comportamento soa 

subversivo. E quando a pessoa negra vence as barreiras impostas pelo racismo e sai 

dessa linha opressora? É vista como subversiva, pois os “dogmas dos estratos 

dominantes querem abarcar todos os aspectos existenciais, inclusive aqueles referidos à 

estética e à criação artística” (NASCIMENTO, A., 2002, p. 117). 

[...] Configura-se, entretanto como uma exigência da curiosidade intelectual, 

não só dos artistas plásticos convocados para apresentar trabalhos como 

também das demais pessoas interessadas no cometimento, a indagação a 

respeito da verdadeira face do nosso Senhor Jesus (NASCIMENTO, 2002, p. 

146). 

 

Apesar dos apoios – tanto da Revista Forma quanto dos Cardeais – muitas 

pessoas não davam credibilidade à iniciativa do Teatro Experimental do Negro. Porém, 

de acordo com a plataforma digital do Ipeafro, participaram do concurso 106 artistas 

negros/as e brancos/as. A artista Djanira
31

, ganhou o primeiro lugar com a obra Cristo 

na Coluna. 

A questão de se pensar meios para a valorização da pessoa negra, assim como da 

cultura africana e afro-brasileira, está presente em todas as ações do Teatro 

Experimental do Negro desde sua origem. A subversão e a transgressão por meio da 

apreciação visual se davam a partir da criação de uma estética negra pela criação 

artística e pela afirmação dos corpos negros e da cultura negro-africana. 

Tanto em trabalhos como Rapsódia negra, Cristo de Cor e Sortilégio quanto nas 

ações promovidas pelo TEN desde 1944 temos “uma tática sociológica e um 

instrumento pedagógico” (NASCIMENTO, 2002, p. 145) e esta prática, ou melhor, 

essas práticas que, de maneira alguma pretendiam só o entretenimento, possibilitaram o 

exercício do olhar estético, assim como, outras leituras da cultura afro-brasileira. 

Ressaltamos, também, que, antes do surgimento dessas organizações que vieram 

com o intuito de questionar a proclamada democracia racial no Brasil, o que se tinha 

como válido, o que era aceito sem nenhuma ressalva, estava diretamente ligado ao 

                                                                 
31

 Não encontramos a obra da artista em nenhuma plataforma digital. Enviamos e-mail ao Ipeafro 

solicitando, mas não obtivemos resposta. 
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padrão cultural branco europeu. Mantendo, assim, o povo negro oprimido pelos padrões 

estéticos alienados e alienantes eurocêntricos “constituindo esta uma ideologia 

corruptora e perversa, ao negar a beleza negra no contexto vivo da estética brasileira” 

(NASCIMENTO, A., 2002, p. 147).  
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CAPÍTULO IV 

 

 

RACISMO: EXÍLIO DE ABDIAS NASCIMENTO 

 

 
 

Nasci no exílio. Meu exílio não começou em 1968 

ou 1964, nem em momento algum dos meus 92 

anos de vida. Hoje, mais do que nunca, 

compreendo que nasci exilado, de pais que 

também nasceram no exílio, descendentes de gente 

africana trazida à força para as Américas.  

(Abdias Nascimento) 

 

 

Nesse capítulo, nosso convite é para um mergulho nas tensões e ações de Abdias 

Nascimento. Isso se faz necessário para fortalecermos a compreensão da manutenção do 

racismo, ou melhor, dos diversos tipos de racismos que operam em nossa sociedade e 

perceber que, enquanto construção social, se dá em todos nos níveis da vida de uma 

pessoa preta. Além do mais, chamamos a atenção para o fato de que a manutenção das 

práticas racistas acontece em todos os períodos da história do Brasil apenas mudando, 

escamoteando e/ou ressignificando seus modos de ação. 

No capítulo anterior pudemos observar que as pessoas que compunham o Teatro 

Experimental do Negro se empenharam desde 1944 a 1968 para denunciar e enfrentar a 

atuação do racismo no cenário brasileiro. Elisa Larkin Nascimento (2006, p. 145) 

pontua que essa perspectiva e atuação do TEN se inseriam numa análise que 

“identificando a destituição e a inferiorização cultural como elemento essencial da 

opressão racista, tinha como objetivo a criação de condições para a luta libertária do 

povo negro”. Aqui ressaltamos que essa movimentação foi fator primordial para a 

“reabilitação e valorização da herança e da identidade humana da pessoa negra”. 

(NASCIMENTO, E.; apud NASCIMENTO, A.; SEMOG,  2006, p. 145). 

Como pontuado outrora, Abdias Nascimento, tinha uma postura bastante incisiva 

diante do racismo, e, durante sua vida dedicou-se constantemente em combater todas as 

mazelas provocadas pelas ações racistas. A imagem de Abdias Nascimento no cenário 

brasileiro era vista como afronta a toda essa estrutura patriarcal, hegemônica e racista. 

Quando rompeu o golpe militar de 1964 inúmeras vezes as ações do TEN foram 

censuradas, porém Abdias Nascimento não deixou-se intimidar. 

A ditadura militar, instalada no Brasil com o golpe de março de 1964, 

não veio por meias palavras ou meios motivos. A rede de 
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subcapitalistas, conservadores e xenófobos da sociedade brasileira 

associou-se em conluio com grupos do Exército, da Marinha e da 

Aeronáutica. Com o apoio do capital internacional e das nações 

amigas, de uma só vez derrubou tudo que havia de democracia no 

país, resultando, hoje, numa das sociedades mais perversas do mundo 

– seja pela dívida externa, seja pela concentração de riqueza, seja pela 

concentração de terras, ou pelo racismo que permanece incólume na 

sociedade e em toda a espinha dorsal da República. A manutenção do 

regime se deu pelas formas clássicas de truculência e política: 

sequestros, corrupção, torturas, estupros, cassações, invasões de 

domicílios e assassinatos (NASCIMENTO, A.; SEMOG, 2006, p. 

161). 

 

Mesmo com todas as repressões, o TEN avançou com a manutenção das 

atividades sócio-políticas que se propusera desde a sua criação. Em 1954 fora realizado 

o Festival O’Neill, lançamento da antologia Dramas para negros e prólogos para 

brancos, de Abdias Nascimento e editada pelo TEN em 1961; em 1964 aconteceu, 

também, o Curso de Introdução ao teatro negro e às artes negras; em 1966 aconteceu o 

lançamento do livro TEN-Testemunhos e em 1968 a publicação do livro O negro 

revoltado, ambos organizados por Abdias Nascimento; nesse mesmo ano teve a 

publicação especial dos Cadernos Brasileiros, sobre os 80 anos da abolição da 

escravatura. 

Abdias Nascimento e o angolano Lima Azevedo, em 1964, eram representantes 

legais do Movimento Popular pela Libertação de Angola (MPLA)
32

. Lima Azevedo 

articulava e fazia parte das atividades da esquerda brasileira e, por esse motivo, quando 

se instalou a ditadura militar, foi preso e torturado. Ao ter notícia do ocorrido, Abdias 

Nascimento conseguiu libertar o amigo por meio do embaixador do Senegal, Henri 

Senghor. 

 De acordo com Abdias Nascimento e Éle Semog (2006, p. 162), a constante luta 

de combate ao racismo era entendida pelos opressores, e aqui ressaltamos político e 

polícia, “como uma ameaça à Segurança Nacional”. Porém, as outras esferas políticas, 

como por exemplo: a esquerda brasileira, “entendiam, no máximo, como um esforço 

pela igualdade de condições com o branco [...] mas jamais como uma luta política e de 

transformação radical da sociedade brasileira”. 

                                                                 

32
 O MPLA surgiu em 1956 com o objetivo de libertar Angola do domínio colonial português. Assim 

como a Frente Nacional de Libertação de Angola (FNLA) e a União Nacional para a Independência Total 

de Angola (UNITA), o MPLA combateu contra as forças armadas portuguesas na Guerra Colonial.  Em 

1975 tornou-se partido político e desde então governa o território de Angola, tendo saído vencedor da 

guerra civil que protagonizou com a UNITA e a FNLA.  Disponível em 

<http://media.rtp.pt/memoriasdarevolucao/acontecimento/mpla/> Acessado dia 05/12/2017 às 18h02min. 
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Abdias Nascimento era transgressão e subversão constante. E nesse alvoroço, 

opressão e aniquilação, provocados pelo regime militar, o Teatro Experimental do 

Negro não cruzou os braços. Em 1968 Abdias Nascimento fora convidado pelo Centro 

Acadêmico XI de Agosto, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, para 

falar sobre negritude. Porém, sua imagem já estava relacionada a protesto sofrendo, 

então, represálias a todo instante. 

O diretor da Faculdade proibiu o uso do auditório da faculdade, e a 

palestra foi realizada no pátio interno da escola, sob a constante 

ameaça da repressão. Depois desse incidente, formou-se um grupo de 

estudantes africanos de Direito, tendo como um de seus membros 

Fidélis Cabral, que mais tarde viria a ser o ministro da Justiça do 

governo independente da Guiné-Bissau (NASCIMENTO, A.; 

SEMOG, 2006, p. 163). 

 

  Por estar em diversas frentes de luta, além de ser filiado ao Partido Trabalhista 

Brasileiro (PTB) o nome de Abdias Nascimento era conhecido e “aparecia com 

significativa frequência, sempre que havia manifestações de pessoas negras pela 

igualdade racial” (NASCIMENTO, A.; SEMOG, 2006, p. 163). Então, a partir do 

momento que o regime militar ganhou mais espaço e autonomia no cenário brasileiro e 

com o endurecimento do AI-5
33

, Abdias Nascimento, em novembro de 1968 teve que 

ser exilado. Porém, numa perspectiva mais otimista, acredita-se que na viagem de seu 

exílio tenha levado o TEN para se expandir por outros horizontes. De acordo com 

Abdias Nascimento e Éle Semog (2006, p, 156), o exílio não foi só infelicidade, pois 

“para a causa de defesa das pessoas negras foi a principal voz, em todos os tempos, 

capaz de denunciar a barbárie do racismo no Brasil”. Ainda sobre o exílio Abdias 

Nascimento e Éle Semog (2006, p. 163) completam: 

[...] embora ele próprio tenha dito que nasceu no exílio por ser negro 

descendente de escravos, isso foi bem diferente da possibilidade de ir 

parar nos porões da ditadura, mesmo depois de toda a experiência que 

já carregava pelas tantas vezes que fora preso. Agora, a situação 

estava mais perigosa do que ele pensava. Os serviços de inteligência 

estavam menos obtusos em relação aos discursos de Abdias 

Nascimento, e não tão certos da tal racial-democracia. Era necessário 

punir exemplarmente aquele negro – como se não houvessem punido 

antes (NASCIMENTO, A., e SEMOG, 2006, p. 163). 

 

                                                                 
33

 Ato institucional nº 5, de 1968. O ato institucional era utilizado pela ditadura para estabelecer normas e 

procedimentos para o país. Tem a dimensão de lei sem os trâmites pelo Congresso Nacional. Mais tarde, 

quando foi restabelecido o regime democrático, foi instituída a medida provisória, que tem função similar 

à dos atos institucionais (NASCIMENTO, A., e SEMOG, 2006, p. 221). 
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Como a situação estava bem delicada no Brasil, ou seja, Inquéritos Policiais 

Militares, a questão racial se tornou assunto de segurança nacional, Abdias Nascimento 

aproveitou o convite do movimento negro dos EUA e o que era para ser um intercâmbio 

de dois meses durou 13 anos de exílio. “O exílio representaria outra fase da luta, em 

níveis internacional e pan-africanista. No Brasil, se iniciaria nessa época uma nova fase 

do movimento negro”. Vale lembrar que no “dia 10 de março de 1969, o governo do 

general Médici proibiu a publicação de notícias sobre pessoas indígenas, guerrilha, 

movimento negro e discriminação racial” (NASCIMENTO, A.; SEMOG, 2006, p. 164-

165). 

Parece que o exílio contribuiu para que Abdias Nascimento se fortalecesse ainda 

mais. Do exílio, surge a autobiografia que Abdias Nascimento escreveu em Buffalo, 

Nova York – EUA, no dia 25 de janeiro de 1979. 

EITO que ressoa no meu sangue  

sangue do meu bisavô pinga de tua foice  

foice da tua violação  

ainda corta o grito de minha avó  

LEITO de sangue negro  

emudecido no espanto  

clamor de tragédia não esquecida  

crime não punido nem perdoado  

queimam minhas entranhas 

PEITO pesado ao peso da madrugada de chumbo  

orvalho de fel amargo  

orvalhando os passos de minha mãe  

na oferta compulsória do seu peito 

PLEITO perdido  

nos desvãos de um mundo estrangeiro  

libra... escudo... dólar... mil-réis  

Franca adormecida às serenatas de meu pai  

sob cujo céu minha esperança teceu  

minha adolescência feneceu  

e minha revolta cresceu 

CONCEITO amadurecido e assumido  

emancipado coração ao vento  

não é o mesmo crescer lento  

que ascende das raízes  

ao fruto violento 

PRECONCEITO esmagado no feito  

destruído no conceito  

eito ardente desfeito  

ao leite do amor perfeito  

sem pleito  

eleito ao peito  

da teimosa esperança  

em que me deito 
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O poema dá vazão às variações da existência humana negra. A experiência é o 

estopim do aprendizado, pois para conceituar algo “é preciso lidar primeiro e depois 

aprender a conceituá-lo”. Então, percebemos que tais experiências na vida de Abdias 

Nascimento lhe permitiram se atentar para esses movimentos e variações de sua vida e 

da vida de seus pares, assim como, “dar-lhe uma dimensão transcendente, porque para 

nós, que acreditamos nos orixás, o ciclo é uma realidade transcendente. Não é apenas 

uma abstração, não é uma coisa puramente conceitual, abstrata”. Abdias Nascimento 

(2006, p. 35) ainda complementa afirmando que “é um movimento concreto que tem 

uma relação direta com o ser, com a vida terrena e com a vida no Orun
34

, a vida 

transcendente, a vida que está além do nosso mundo real. O supra-real”. 

Em suas andanças visitou a Cuernavaca – onde pode conhecer o Centro 

Intercultural de Documentación (CIDOC) de Ivan Illich – e Cidade do México. Depois 

dessas experiências, direcionou seu roteiro para os EUA onde realizaria um intercâmbio 

de dois meses com as organizações negras americanas. Aterrissou em solo 

estadunidense em um momento bem singular, onde o movimento cultural negro estava 

em frenética ebulição (teatro, dança, música). Encontrou a atriz, bailarina e 

empreendedora social Barbara Ann Teer (1937-2008) no Harlem – NY, bairro onde a 

população negra é majoritária e por isso conhecido como bairro negro de Nova York.  

 

Imagem 12: Barbara Ann Teer (1937-2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
34

 Segundo a crença nagô, o Orun é o espaço mítico habitado por entidades espirituais de diferentes 

categorias. A concepção de Orun em muito se assemelha à do céu paradisíaco de outros povos. A morada 

dos Deuses, onde Olórun – O Criador Supremo – vivia cercado por seus filhos, Orixás, Eboras e espíritos 

das mais diversas categorias (OXALÁ, 2014, p. 13). 

Fonte: Ipeafro. (2018) 
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Desse encontro surgiu a possibilidade de Abdias Nascimento conhecer a 

metodologia teatral elaborada por Barbara Ann Teer no National Black Theatre a partir 

da ideia de chamada e resposta utilizada pelas igrejas negras
35

 norte-americanas. De 

acordo com Elisa Larkin Nascimento (2014, p. 200) esse teatro “almejava a 

transformação social e cultural e a inovação histórica na comunidade negra” o que 

dialogava com a proposta executada pelo Teatro Experimental do Negro desde 1944 no 

Brasil. 

 

Imagem 13: Val Gary Ward. 

 

Abdias Nascimento ainda visitou o Kuumba Theatre, este fora criado em 1968 

por Val Gray Ward na cidade de Chicago, EUA. Aqui ressaltamos que, a todo o instante 

Abdias Nascimento discutia a “arte negra que mobilizava artistas em todo o país e o 

racismo no Brasil, cujas especificidades ele mostrava a todos/as os/as seus/suas 

interlocutores/as” (NASCIMENTO, E. 2014, p. 200). 

A partir do lema, “arte para o povo”, o artista visual Jeff Donaldson (1932-

2004), possibilitou a criação de prática antirracista e de libertação do povo preto norte-

americano. Assim, essa ação foi possível a partir da fundação da Organização de 

Cultura Negra Americana (OBAC), e da estética transÁfrica – estilo caracterizado por 

                                                                 
35

 Nas cerimônias do protestantismo negro nos EUA, o pastor fala e a plateia responde. A técnica de Teer 

se chamava “tecnologia da alma” (NASCIMENTO, E. 2014, p. 200). 

Fonte: Ipeafro. (2018) 
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cores vibrantes e efeitos lineares rítmicos. Um dos primeiros frutos da OBAC foi a 

criação do Muro do Respeito onde eram colocadas imagens de heróis e heroínas 

negros/as juntamente com suas histórias. Essa ação serviu de inspiração para outros 

grupos do movimento negro. 

 

Imagem 14: Quadro Wives of Sango, de Jeff Donaldson. 

 

 

De acordo com Elisa Larkin Nascimento (2014, p. 201) “o Kuumba Theatre se 

apresentava junto a esse muro, aprofundando a ligação entre o movimento das artes e a 

comunidade local, que protegia e interagia com o muro”. Se analisarmos essas ações e 

voltarmos a atenção para o ano de 1944 no Brasil, mais especificamente na cidade do 

Rio de Janeiro, perceberemos que o Teatro Experimental do Negro já pensava ações que 

tinham como mote primordial a valorização da população negra, da identidade cultural 

africana e afro-brasileira e das produções de intelectuais negros/as a partir de ações 

pontuais que abrangiam a comunidade local. 

Abdias Nascimento (2006, p. 167) pontua que o período em que esteve no exílio 

nos EUA fora um momento em que houve a possibilidade de alargar seu olhar para 

diversas questões que o afetavam. Porém, no tocante a “posição sobre o racismo e a luta 

negra no Brasil em nada o afetou”. Ele ainda ressalta que o que diferia do movimento 

negro brasileiro era que a liberdade de expressão norte-americana permitia aos/as 

militantes do movimento negro manter uma linguagem mais radical, afirmar com 

Fonte: Ipeafro (2018) 
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propriedade suas posições independentes, diferente do Brasil em que era necessário um 

cuidado redobrado na fala e na escrita. Assim, mesmo pontuando que não aprendeu 

nada de novo com os/as negros/as norte-americanos/as afirma que se “sentia mais a 

vontade para desenvolver seu próprio pensamento, sem aquela mordaça da democracia 

racial”. 

Voltamos a tentar recriar os passos que Abdias Nascimento trilhou nessa 

primeira fase em que esteve nos EUA; categorizamos como primeira fase, pois esteve 

exilado durante 13 anos. Durante esse período, Abdias Nascimento conheceu, também, 

o poeta Don L. Lee que, em 1974, adotaria o nome Haki Madhubuti (que em Swahili, 

língua bantu, significa Haki = apenas ou justiça e Madhubuti = preciso e confiável). E, 

nessa caminhada, ainda conheceu personalidades negras, importantes no combate ao 

racismo por meio do movimento cultural e literário do povo preto, como, por exemplo: 

Romaré Bearden
36

 (1911-1988), Leroy Clarke
37

 (1938), Ossie Davis
38

 (1917-2005), 

John O. Killens
39

 (1916-1987) e John Henrik Clarke
40

 (1915-1998), Larry Neal
41

 (1937-

1981), Keorapetse Kgositsile
42

 (1938-2018) e Sonia Sanchez
43

 (1934). 

Tais intelectuais negros traziam em suas discussões, obras e ações o combate ao 

racismo e o compromisso da luta pela promoção de direitos e oportunidades para a 

                                                                 

36
 Destacado artista afro-norte-americano, Romaré Bearden, trabalhava inovando com diversas técnicas e 

materiais (NASCIMENTO, E., 2014, p. 202). 

37
 Desenvolveu sua pintura em Nova York entre 1967 e 1980. Foi o primeiro a ser designado como 

Artista Mestre pelo Museu e Galeria de Arte Nacional de Trinidad e Tobago, em 1998 (NASCIMENTO, 

E. 2014, p. 202). 

38
 Ator negro de teatro e cinema (NASCIMENTO, E., 2014, p. 202). 

39
  Autor dos romances Youngblood (1954) e And Then We Heard the Thunder (1963), fundara em 1950, 

com o historiador John Henrik Clarke e outros, o Harlem Writers’ Guild. Ele é considerado por alguns 

como uma espécie de pai do Black Arts Movement (NASCIMENTO, E., 2014, p. 202). 

40
 Autor de livros de referência sobre Marcus Garvey e o pan-africanismo, teve papel fundamental na 

criação e consolidação da proposta dos Estudos Africana, liderando a criação da Associação de Estudos 

da Herança Africana e do Departamento de Estudos e Pesquisas Africanas da Universidade Cornell 

(NASCIMENTO, E., 2014, p. 202). 

41
 Co-editor, com LeRoi Jones, da clássica antologia de literatura negra Black Fire (1968). Ajudou a criar 

o Uptown Writers’ Movement e outras organizações e expressões do Black Arts Movement 

(NASCIMENTO, E., 2014, p. 202). 

42
 O poeta sul-africano Keorapetse Kgositsile estava no exílio; pertencia ao Congresso Nacional Africano 

(ANC) de Nelson Mandela. Integrante do coletivo de escritores negros Umbra e do Uptown Writers’ 

Movement em Nova York, ele fundou o Black Arts Theatre. Em 1975, deixou os Estados Unidos para 

viver na África, se radicando na Tanzânia. Retornou à África do Sul em 1990 para organizar o ANC 

como partido político. Em 2006 foi nomeado poet laureate do país (NASCIMENTO, E., 2014, p. 202). 

43
  Uma das mais importantes poetas negras ativistas dos EUA foi professora e hoje é poeta em residência 

na Universidade Temple, Filadélfia, EUA (NASCIMENTO, E., 2014, p. 202). 
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população negra. E foi a partir do contato com essas pessoas pretas que o exílio de 

Abdias Nascimento “perdeu a dimensão de expurgo e se transformou num meio eficaz 

de extensão da luta contra o racismo no Brasil” (NASCIMENTO, A. e SEMOG, 2006, 

p. 167). Assim, salientamos que, em todos os momentos de trocas de experiências e 

afetos na luta racial, Abdias Nascimento mostrava àqueles/as negros/as norte-

americanos/as a peculiaridade do racismo brasileiro. 

Elas encarnavam o mesmo princípio que o TEN vivia: a união íntima e 

inextricável das dimensões política e cultural de seu trabalho. No Brasil esse 

fato se expressava no conceito da negritude; nos Estados Unidos o 

vocabulário era outro, o fenômeno o mesmo. A poetisa e ativista Jayne 

Cortez o expressou assim: “As artes são uma das armas da vida; podem fazer 

ver e sentir a realidade e ajudar a mudar essa realidade” (NASCIMENTO, E., 

2014, p. 203 – Grifos da autora). 

 

 Obviamente que existiam demandas de políticas emergentes para o povo preto 

norte-americano que iam desde o ambiente intelectual acadêmico ao social. As pautas 

negras, como, por exemplo:   a crítica à supervalorização da ciência hegemônica 

branca. Outra crítica se dava, também, no âmbito do movimento feminista “a crítica ao 

pensamento hegemônico levou à criação de institutos ou departamentos de Estudos da 

Mulher” (NASCIMENTO, E., 2014, p. 203). Ainda tinha a necessidade de se criar 

programas de Estudos Afro-Americanos onde intelectuais negros/as fossem os 

verdadeiros protagonistas. 

 Abdias Nascimento afirma que não aprendeu nada de novo com os/as negros/as 

norte-americanos, pois essas demandas que eram pautas das discussões diárias já 

ocorriam no Brasil desde 1949 quando o TEN organizou o 1º Congresso do Negro 

Brasileiro. Ao tomar tal posicionamento, percebemos que Abdias Nascimento não 

estava menosprezando a luta dos seus pares norte-americanos, mas sim, valorizando a 

luta dos seus pares brasileiros. 

Como brasileiro, ele era convocado para participar de mesas e conferências 

sobre o Caribe, pois esse era o limite da referência geográfica das plateias, 

mesmo em encontros acadêmicos sobre cultura negra; a “América Latina” se 

resumia basicamente a Cuba e Porto Rico. A referência pan-africanista 

também sofria essa restrição; o “mundo africano” consistia do triângulo 

formado por África, Europa, Estados Unidos e Caribe de fala francesa e 

inglesa. Raramente os pan-africanistas tinham noção da escala da presença de 

africanos na América Central e do Sul. Os Estudos Latino-Americanos, por 

sua vez, tendiam a refletir a escotomia dos próprios intelectuais da região, 

que aderiam à ideologia da “cordialidade latina” em matéria de questão racial 

(NASCIMENTO, E., 2014, p. 206-207 – Grifos da autora). 

 

Se, por um lado, o exílio era uma forma de sobreviver a partir dessas 

experiências, se transformou em um grande plano de internacionalização da luta 
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antirracista brasileira. Abdias Nascimento tinha dificuldades de falar e compreender o 

inglês, porém não fazia questão de aprendê-lo o que é visto hoje como um ato político, 

pois possibilitava a reflexão dos norte-americanos para a luta racial da população preta 

brasileira. Questionava, também, o monopólio linguístico da compreensão que se tem 

de América pelos EUA e que continua sendo reproduzido até os dias atuais. 

 

4.1 ANTIRRACISMO COMO RESISTÊNCIA 

 

 
... Crescer na esperança do aquém e do além 

Do continente e da pele de alguém 

Lutar é crescer no além e no aquém 

Afirmando a liberdade da raça amém. 

(Abdias Nascimento) 

 

 

Antônio Sergio Alfredo Guimarães (1995, p. 43), ao firmar o conceito de 

antirracismo como a postura política da “admissão da raça, isto é, percepção racializada 

de si mesmo e dos outros”, destaca que tal ação exige das pessoas negras um exercício 

complexo e doloroso. A demanda de reconstruir a negritude por meio de nossa herança 

africana, ou seja, “a cultura afro-brasileira do candomblé, da capoeira, dos afoxés”, por 

exemplo, é complexa de se efetivar, pois além de – no caso da sociedade brasileira – 

serem práticas demonizadas, em sua maioria, para que o antirracismo seja concreto à 

população negra é necessária a compreensão da história negro-diaspórica. 

Embora sejam pautas coerentes e necessárias, são contestadas e combatidas 

cotidianamente pela falsa democracia racial. De acordo com Guimarães (1995, p. 42), 

mesmo quando a discussão das relações raciais dos movimentos negros, das teorias 

culturais é reconhecida “ouve-se sempre o contra-argumento de que o racismo no Brasil 

é suave”. Entretanto, se nos atentarmos para a luta dos movimentos negros, para as 

ações e políticas antirracistas e posicionamentos de intelectuais negros/as, como Abdias 

Nascimento (2009, 2006, 1961), Éle Semog (2006), Sueli Carneiro (2013) 

perceberemos que essa suavidade é desmascarada e denunciada constantemente. 

O desafio mais crítico para aqueles que lutam contra o racismo no Brasil está 

justamente em convencer a opinião pública do caráter sistemático e não-

casual dessas desigualdades; mostrar a sua reprodução cotidiana através de 

empresas públicas e privadas, através de instituições da ordem pública (como 

a polícia e os sistemas judiciário e correcional); através das instituições 

educacionais e de saúde pública. Só assim pode-se esperar levantar o véu 

centenário que encobre as dicotomias elite/povo, branco/negro na sociedade 

brasileira (GUIMARÃES, 1995, p. 43). 
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A constante luta de Abdias Nascimento pela garantia dos direitos de cidadania 

ao povo preto brasileiro “se alinhava aos princípios do movimento da Negritude e do 

Pan-africanismo, processos que associavam a cultura e política na dimensão de 

construção de uma unicidade negro-africana universal” (NASCIMENTO, A.; SEMOG, 

2006, p. 166). Assim, mostrava por suas andanças nos EUA, África e México, por 

exemplo, “a merda hecatômbica que o branco fizera e de que tentava colocar a culpa na 

gente negra” (NASCIMENTO, A.; SEMOG, 2006, p. 166). 

Vale lembrar que, quando Abdias Nascimento chegou aos EUA, existia uma 

tensão uma vez que as relações étnico-raciais estavam em pauta mundial. Eram 

tencionados pensamentos e ações de ativistas, militantes e organizações que lutavam 

pela garantia dos direitos civis da população negra norte-americana enquanto outras 

organizações se posicionavam contra a constitucionalidade de tais direitos. Neste 

período temos grandes nomes como Martin Luther King
44

, Malcom X
45

, Panteras 

Negras
46

, FBI
47

 e da Ku Klux Klan
48

 sob os holofotes da discussão. 

                                                                 

44
 Martin Luther king Jr. Nasceu na cidade de Atlanta, na Geórgia (EUA), em 1929. Seu pai e seu avô 

eram pastores da igreja batista local. Estudou teologia e tornou-se pastor, primeiro em Atlanta e depois no 

Alabama (a partir de 1954), onde se casou. Nessa Época, começou a participar do comitê executivo da 

Associação Nacional para o Avanço do Povo Preto. Desde então, liderou importantes movimentos e 

manifestações não-violentas pelos direitos civis. Em 1959, voltou para Atlanta, para dirigir a Conferência 

de Líderes Cristãos do sul. Em 1964, recebeu o Prêmio Nobel da Paz, e doou-o ao movimento. Foi 

assassinado quando liderava uma manifestação a favor dos lixeiros de Memphis (Tennessee), em 1968 

(NASCIMENTO, A.; SEMOG, 2006, p. 221). 

45
 Malcolm Little nasceu em 1925, na cidade de Omaha, em Nebraska (EUA). Seu pai era pastor batista e 

ativista do movimento Nacionalista Negro liderado por Marcus Garvey. A família mudou-se várias vezes, 

perseguida por um grupo racista; em 1929, sua casa foi incendiada e o pai morreu. A mãe enlouqueceu e 

os filhos foram internados em orfanatos. Desestimulado por professores, Malcolm abandonou os estudos 

e passou a viver no bairro do Harlem, em Nova York, onde dirigiu redes de crime e contravenção. Foi 

preso em 1946 e cumpriu sete anos de cadeia, durante os quais completou sua educação. Nessa época, 

adotou o sobrenome X, simbolizando seu nome africano perdido, em substituição ao nome escravo 

“Little”. Seguindo o exemplo de um irmão, filiou-se ao movimento religioso Nation of Islam (NOI). 

Articulado e carismático, Malcolm X foi considerado o principal responsável pelo crescimento do NOI, 

de 500 (em 1952) para 30.000 (em 1963) filiados. Isto criou uma situação desconfortável: primeiro, 

Malcolm tornou-se mais visível que o líder da igreja; segundo, atraiu a atenção do FBI, que passou a 

monitorar o movimento. Além disso, decepcionou-se com o líder, ao descobrir que ele desrespeitava as 

regras da igreja. Assim, em 1964, desligou-se da NOI e decidiu fundar sua própria organização religiosa, 

a Muslim Mosque. Nesse mesmo ano, fez uma peregrinação a Meca, de onde voltou com uma nova visão 

da questão racial. Desde então, Malcolm foi vítima de vários atentados, que o FBI disse terem sido 

planejados pela NOI, sendo assassinado em 1965 (NASCIMENTO, A.; SEMOG, 2006, p. 221). 

46
 Black Panthers for Self-Defense (Partido de Auto-defesa dos Panteras Negras): partido nacionalista e 

revolucionário negro de orientação marxista-leninista, fundado em 1966, na Califórnia, principalmente 

em oposição à brutalidade da polícia americana, que, em alguns locais, trabalhava junto com a Ku Klux 

Klan. Monitorado pelo FBI, o grupo sofreu perseguições constantes e violentas. O partido decaiu ainda no 

fim da década de1960, em função das despesas crescentes com os processos judiciais, as muitas prisões e 

a saída de membros para grupos armados ou organizações pacifistas (NASCIMENTO, A.; SEMOG, 

2006, p. 221). 
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 À medida que ia se adaptando ao ritmo estadunidense, aprofundando e 

estreitando as relações com o mundo afro-norte-americano nos EUA, Abdias 

Nascimento ganhava mais espaço nas discussões sobre as relações raciais. Por ser 

brasileiro era convidado constantemente para palestrar em conferências sobre o Caribe e 

América Latina. Ainda em 1968 foi convidado pela instituição norte-americana de 

pesquisa Fairfield Foundation, para realizar palestras sobre as relações étnico-raciais em 

diversas cidades dos EUA. Com essa experiência, Abdias Nascimento pôde colaborar 

para alargar a compreensão de América Latina que, para os norte-americanos se dava 

entre Cuba e Porto Rico.  

Assim, depois que finalizou o período do intercâmbio de Abdias Nascimento nos 

Estados Unidos, ele já não poderia voltar ao Brasil, pois o Ato Institucional nº 5 entrou 

em vigência, o que significou um tempo de maior repressão, o fechamento do 

Congresso Nacional e autonomia total ao regime militar. Nesse sentido, Abdias 

Nascimento foi obrigado a residir nos EUA durante 13 anos, porém isso não foi motivo 

para deixar a luta antirracista de lado. A sua militância, e sua postura diante do racismo 

tomou novas formas de enfretamento. A dificuldade com a língua inglesa era tamanha, 

mas como ressaltamos outrora, Abdias Nascimento, não fazia questão em aprendê-la, o 

que demonstrava uma atitude política da parte dele. 

Ainda no Rio de Janeiro, Abdias Nascimento havia se enveredado pelos 

caminhos das Artes Plásticas e se permitido experimentar algumas pinturas. Nos EUA, 

hospedado em Manhattan na casa da amiga e artista plástica, Ann Bagley e de seu 

esposo, começou a pintar novamente. Assim, usando palitos de fósforos e tinta que a 

amiga jogava fora, Abdias Nascimento, em sua primeira obra artística no exterior, 

Riverside 1, iria trazer para fora aquilo que fervia em seu interior. 

 

                                                                                                                                                                                            
47

 Federal Bureau of Investigations, a Agência de Investigações (polícia Federal) dos EUA 

(NASCIMENTO, A.; SEMOG, 2006, p. 221). 

48
 Denominação geral de diversas organizações fundadas nos EUA, defendendo a supracia dos bracos, o 

anti-semitismo, o anti-catoliciso e o nativismo (contra imigrantes). A primeira KKK foi fundada em 1866 

por soldados veteranos do Exército Confederado (dos estados escravagistas do Sul) que resistiam à 

reorganização do país após a Guerra de Secessão. Agiam violentamente contra nortistas radicados no Sul, 

sulistas republicanos e ex-escravizados. Esse grupo foi exterminado no início da década de 1870. Em 

1915, foi criado outro grupo com o mesmo nome, que usava a mesma violência contra negros, católicos, 

judeus e imigrantes. Este grupo ainda existe, mas o número de filiados caiu consideravelmente 

(NASCIMENTO, A.; SEMOG, 2006, p. 221-222). 
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    Imagem 15: Obra Riverside 1, de Abdias Nascimento. 

 

     Fonte: Ipeafro. (2018) 
 

 

Imagem 16: Tóten de liberdade, de Abdias do Nascimento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Ipeafro. (2018) 
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Tendo dificuldades com a língua inglesa, Abdias Nascimento desenvolveu uma 

forma de comunicação própria, descobriu que através da pintura poderia alcançar as 

pessoas “e pitando seria capaz de mostrar o que palavreado nenhum diria” 

(NASCIMENTO, E., 2014, p. 208). Após construir essa consciência de que poderia se 

comunicar por meio da pintura, Abdias Nascimento, embarcou nessa viagem artística e 

as pessoas que viam suas obras ficavam boquiabertas como é o caso do tradutor Peter 

Lownds e do fotógrafo Adger Cowans: “Ficamos boquiabertos com a pujança dos 

desenhos e cores desse pintor insólito dos orixás” (NASCIMENTO, E., 2014, p. 208). 

Éle Semog (2006, p. 168) complementa do seguinte modo: 

As atividades como pintor, a criação artística e militante neste campo tomam 

um sentido mais constante em sua vida. A orixalidade se faz presente nos 

seus quadros, com uma força empreendedora e um sentido espiritual que não 

manifestara até então de forma tão completa na sua dramaturgia e na sua 

literatura poética. Na pintura, deixa fluir todos os enredos dos odus, toda a 

lógica dos búzios, de um destino, quase sina, de um negro astuto, rebelde e 

inconformado, “escolhido” para lutar por toda a vida por seu povo 

(NASCIMENTO, A.; SEMOG, 2006, p. 168). 

 

Contudo, os quadros não lhes renderam uma estabilidade financeira, assim nos 

primeiros meses ele trocava cascos de Coca-Cola por alguns centavos o que lhe permitia 

comprar comida. Ainda nessa fase de dificuldades o professor da Universidade de 

Columbia (UC), Charles Wagley, ajudou-o comprando uma de suas obras, um tríptico
49

 

que está no Instituto de Estudos Latino-Americanos da UC. 

Abdias Nascimento, ainda foi convidado a ministrar algumas palestras 

remuneras em algumas universidades norte-americanas, mas ganha certa estabilidade 

financeira e de status quando dirigentes da Escola de Teatro da Universidade de Yale 

convidaram-no para ser conferencista visitante durante um semestre. 

 

 

 

 

                                                                 
49

 Tríptico: Grego triptychos. Inglês tryptic. Obra em três partes separadas, em voga na arte bizantina e no 

renascimento. Tradicionalmente a parte central era fixa e as laterais ligadas por dobradiças, como por 

vezes acontece com os ícones. Levavam-se pequenos trípticos de motivos religiosos em viagens, para 

orações, neste caso as partes laterais fechavam-se sobre a central. Quando as obras têm duas partes 

chama-se díptico, com quatro ou mais é m políptico. Disponível 

em:<http://www.brasilartesenciclopedias.com.br/mobile/internacional/triptico.html >. 

Acessado em 29 de janeiro de 2018.    
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Imagem 17: Ritual de Exu, de Abdias do Nascimento.  

 

 

Assim, Abdias Nascimento foi construindo redes de solidariedade e/ou apoios 

mútuos, o que dialoga com o que bell hooks (2013) afirma tanto tempo depois, ou seja, 

a busca cotidiana por essas redes outras de afetos, solidariedade é um dos meios pelo 

qual se transgride. Pela expressão artística, Abdias Nascimento, se fazia entender, se 

comunicava e levava a discussão das relações ético-raciais que movimentava no Brasil 

para o exterior. Também fazia parte dessa rede o “poeta do teatro” como se descrevia 

Peter Lownds, este ajudou traduzindo as palestras de Abdias Nascimento, assim como, a 

peça teatral Sortilégio: mistério negro em 1969. 

Como Abdias Nascimento se mantinha em intensa sintonia com as atividades e 

as discussões do movimento negro norte-americano, os convites para as palestras foram 

se alargando e em 1970 foi convidado pelo Centro de Humanidades da Universidade 

Wesleyan para realizar, durante aquele ano, o seminário A Humanidade em Revolta. 

Ainda nesse ano foi convocado para ocupar a cadeira de Culturas Africanas no Novo 

Mundo pelo Centro de Estudos Porto-Riquenhos da Universidade de Nova York, em 

Buffalo, e no próximo ano faria parte do corpo docente efetivo da unidade onde 

permaneceu até o final do exílio em 1981. 

 Em 1969 realizou suas primeiras exposições artísticas nas galerias das terras 

estrangeiras, como, por exemplo: na The Harlem Art Gallery, na Crypt Galerry (na 

Fonte: Ipeafro. (2018) 
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Universidade Columbia) e, também, na Escola de Arte e Arquitetura da Universidade de 

Yale. Ainda nesse período, o psicólogo e professor da Universidade Wesleyan, Karl 

Sheibe, organizou uma exposição particular na casa de Malcolm X
50

. 

 

Imagem 18: Meditações nº 1 Apis, o Touro Sagrado, de Abdias do Nascimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Já em 1970, realizou uma exposição com algumas obras artísticas que tinham 

como tema a força e a magia dos Orixás na Galeria de Arte Africana, que fica 

localizada em Washington, Distrito de Colúmbia. Com essa exposição pode constatar 

mais uma vez o impacto que suas obras causavam nas pessoas afirmando que quando as 

pessoas visualizavam seus quadros “pela primeira vez, eles não entendem. Mas sentem 

o quadro; se esforçam por compreender, perguntam, se interessam, estudam. Já vi gente 

chorando em exposições de meus quadros” (Nascimento, A., 2014, p. 210). Assim, para 

Abdias Nascimento, as artes plásticas passaram a ser uma linha de afetividade que lhe 

aquecia o coração nos tempos congelantes norte-americanos. Além disso, essa 

experiência com a pintura em tela lhe permitiu intercambiar e construir conhecimentos e 

parcerias que lhes permitiam fazer-se comunicar em terras estrangeiras. Vale ressaltar 

que ele era autodidata e seu processo criativo de elaboração das obras seguiria essa 

trajetória. 

                                                                 
50

 Era um centro de cultura e estudos negros criado no campus da Wesleyan como resultado das 

demandas derivadas do movimento Black Arts/ Black Power, que pressionava as universidades 

(NASCIMENTO, E., 2014, p. 208). 

Fonte: Ipeafro. (2018) 
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No tempo em que esteve na cidade de Buffalo expôs suas obras, também, no 

Museu Sem Paredes, no Centro Langston Hughes, e ainda trabalhou na encenação da 

peça Sortilégio. À medida que os dias, meses e anos iam se passando, as obras de 

Abdias Nascimento iam se aperfeiçoando; assim, de acordo com Elisa Larkin 

Nascimento (2014, p. 211-212), “a pintura de Abdias evoluiu para além das imagens 

dos orixás e ícones da cultura religiosa de matriz africana no Brasil”. Ainda de acordo 

com Elisa Larkin Nascimento (2014, p. 212), ao trazer as referências dos países 

diaspóricos para suas obras e em seu estilo, Abdias Nascimento nos faz perceber que 

suas formas de lutar contra os racismos se ressignificaram à medida que se permitiu a 

experimentar. Ao revisitar sua cultura ancestral “Abdias Nascimento pintava o pan-

africanismo que ele vivia no ativismo, na pesquisa e na atividade docente. Os 

hieróglifos egípcios, o veve do vodu haitiano, os adinkra dos povos acã da África 

ocidental”, o que nos leva a perceber que “todos contam a história da riqueza e 

sofisticação da cultura africana”. 

Abdias Nascimento, mesmo com 54 anos de idade, de constante embate com o 

racismo e com a discussão das relações étnico-raciais parecia permanecer resiliente 

diante das constantes adversidades que o rodeavam. Suas políticas antirracistas eram 

constantemente ressignificadas, isto é, suas ações se mostravam distintas para cada tipo 

de racismo; assim, no exílio ele embarcou na sensibilidade e crítica que as artes 

plásticas lhes possibilitaram. Outro fator que vale a pena ressaltarmos é a consciência 

que ele tinha de que, para nós, pessoas pretas lutar sempre é preciso. No poema O 

sangue e a esperança, de Abdias Nascimento (1981), remete a tais questões. 

Corre o sangue nas veias 

Rola rola o grão das areias 

Só não corre só não rola a esperança 

Do negro órfão que corre e cansa 

Cansa do eito corre das correntes 

Corre e cansa do bote das serpentes 

Só não corre só não cansa de amar 

O amor da Mãe – África no além–mar 

Além–mar das águas e da alegria 

Mar–além do axé nativo que procria 

Aqui é o mar–aquém do desamor frio 

Aquém–mar do ódio do destino sombrio 

Sombrio corre o sangue derramado 

No mar–aquém de tanta luta devotado 

Mas o sangue continua rubro a ferver 

Inspirado no Orixá que nos faz crescer 

Crescer na esperança do aquém e do além 

Do continente e da pele de alguém 

Lutar é crescer no além e no aquém 
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Afirmando a liberdade da raça amém 

 

 

 As demandas que Abdias Nascimento trazia desde o Brasil continuavam vivas. 

Mesmo em terras estrangeiras sua constante luta e esperança era em denunciar os 

racismos brasileiros, mostrando o valor e a beleza da cultura africana para que a pessoa 

negra tomasse consciência do seu valor, assim também, da “situação objetiva em que se 

achava inserido”.  Essas pautas compõem uma agenda antirracista impossível de ser 

executada “se não esquecermos a escravidão espiritual, cultural, socioeconômica e 

política em que foi mantido antes e depois de 1888, quando teoricamente se liberta da 

servidão” (NASCIMENTO, A.; SEMOG, 2006, p. 128). O esquecer, que Éle Semog e 

Abdias Nascimento (2006) pontuam não é a ação de apagar esses fatos históricos de 

nossas mentes, mas é sim ter consciência deles sem se prender ao julgo que é imposto 

pelos opressores. 

 

4.1.1 A BUSCA POR UMA AGENDA AFETIVA E EFETIVA 

 

 
...Exu  

tu que és o senhor dos  

caminhos da libertação do teu povo 

sabes daqueles que empunharam 

teus ferros em brasa 

contra a injustiça e a opressão 

[...] sabes que em cada coração de negro 

há um quilombo pulsando 

em cada barraco 

outro palmares crepita 

os fogos de Xangô iluminando nossa luta 

atual e passada... 

(Abdias Nascimento) 

 

  

 No período em que esteve em terras estrangeiras, Abdias Nascimento, se 

posicionava constantemente para que as demandas que o afetavam e afetava o povo 

preto brasileiro fossem pautas das discussões dos países por onde passava. Nesse 

sentido ele conclama uma agenda internacional mínima antirracista. Tal proposta 

refletia em todas suas ações quer seja em suas palestras e quadros, quer seja em seus 

poemas, como é o caso da epígrafe acima. 

 Daqui em diante perceberemos como Abdias Nascimento nas entrelinhas de suas 

dificuldades, e, mesmo estando no exílio levou a denúncia que fazia no Brasil por meio 

do Teatro Experimental do Negro. Ele “continuava denunciando a violência do racismo 
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brasileiro, a exclusão e a miséria do povo negro, de uma forma sem precedentes” 

(NASCIMENTO, A.; SEMOG, 2006, p. 170). Outro fator que salientamos é que ao ter 

essa atitude ele possibilitava a reflexão crítica e desmascarava o “engodo paradisíaco a 

que as elites brasileiras, diplomatas, acadêmicos, empresário e políticos, se referiam e se 

referem no exterior, sobre a imagem do povo brasileiro” (NASCIMENTO, A.; SEMOG 

2006, p. 170). Assim, Abdias Nascimento foi um representante do povo preto brasileiro 

no mundo estrangeiro e sua postura política e antirracista de denunciar a farsa da 

democracia racial internacionalmente, despertou a ira da hegemonia branca brasileira. 

 Em 1973, Abdias Nascimento, participou da reunião preparatória do VI 

Congresso Pan-Africano, na Jamaica. No ano seguinte, o Congresso aconteceu em Dar-

es-Salaam, cidade da Tanzânia. Em tal oportunidade, Abdias Nascimento, não se eximiu 

da tarefa de denunciar a falsa ideia de harmonia das raças brasileiras que era vendida 

para o exterior. Tal atitude fez com que os serviços de informação dos representantes da 

ditadura militar se atentassem ainda mais para cada ação que partisse de Abdias 

Nascimento. Em 1975, o consulado do Brasil em Nova York, apreendeu seu passaporte.  

Já o consulado brasileiro, em Nova York, havia confiscado ilegalmente o 

meu passaporte. Minha palavra em diversos encontros internacionais 

africanos (Kingston, Jamaica; Dar-es-Salaam, Tanzânia; Dacar, Senegal; 

Lagos, Nigéria), expondo de corpo inteiro o racismo antigo e mascarado, 

imperante no Brasil há quase 500 anos, motivou aquele violência do nosso 

governo ditatorial. Era a primeira vez que um negro deste país fornecia à 

comunidade internacional uma versão diferente da “democracia racial” tão 

celebrada pelos porta-vozes oficiais brasileiros invariavelmente brancos, no 

âmbito da ONU, da Unesco e dos congressos de ciência e cultura dedicados 

ao exame de relações raciais, ao racismo e/ou à discriminação racial. Uma 

voz discordante das normas ditadas pelas classes dirigentes e governantes 

deveria ser calada a todo custo. E para que assim fosse arbitrariamente e 

contra todo mandamento legal, o consulado de Nova York, obviamente 

cumprindo instruções de Brasília, escamoteou meu passaporte. Entretanto, 

não obtiveram sucesso em seu desígnio de impedir a minha liberdade de ir e 

vir. A apreensão ilegal do meu passaporte não conseguiu me imobilizar. 

Apenas me obrigou a utilizar, como residente permanente nos Estados 

Unidos, da faculdade de obter, no Departamento de Imigração daquele país, 

um documento que me habilitava a viajar a quer parte do mundo. Assim, 

frustrei a imobilização e o silêncio que o governo ditatorial tentou me impor 

(NASCIMENTO, A.; SEMOG 2006, p. 170). 

 

 Abdias Nascimento era conhecido internacionalmente por suas contribuições nos 

estudos e nas discussões sobre as relações étnico-raciais, assim como sua constante luta 

pela libertação mundial das pessoas negras africanas e diaspóricas. A luta pelos Direitos 

Humanos e de Cidadania para a população negra era reconhecida, assim como a sua 

constante luta em denunciar a farsa da democracia racial e a opressão da hegemonia 

branca brasileira. Quando seu passaporte foi apreendido pelo consulado brasileiro em 
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NY, várias personalidades souberam do ocorrido, inclusive o presidente de Uganda, Idi 

Amim Dada, considerado ditador, mas que quando soube da atitude do governo militar 

para com Abdias Nascimento ficara estarrecido e de pronto se posicionou. 

O professor Abdias Nascimento se viu numa situação por demais 

constrangedora, pois Idi Amim Dada, solidário às lutas contra o 

imperialismo, ficou indignado com o fato do passaporte do professor ter sido 

sequestrado pela ditadura brasileira, e determinou que o serviço diplomático 

de Uganda emitisse um passaporte de cidadão ugandense para Abdias 

Nascimento (NASCIMENTO, A.; SEMOG 2006, p. 171). 

 

O modo como os agentes da ditadura militar agiam contra Abdias Nascimento 

ficou ainda mais em evidência quando o proibiram de participar do II Festival Mundial 

das Artes e Culturas Negras – Festac77 realizado em 1977 na cidade de Lagos, na 

Nigéria. Quando a Unesco confirmou a presença de Abdias Nascimento como expositor 

no evento, o governo da ditadura militar brasileira o impediu de representar o Brasil 

como delegado oficial no evento, lhe tirando a possibilidade de apresentar propostas e 

de votar, “podendo apenas manifestar-se na condição de observador ao Colóquio 

Internacional, fórum intelectual destinado a pensar rumos e políticas para o mundo 

africano” (NASCIMENTO, A.; SEMOG, 2006, p. 171). 

Nesse período, Abdias Nascimento vivia na Nigéria como professor visitante na 

Universidade de Ifé, em Ilé-Ifé. Essa experiência o possibilitou construir laços afetivos e 

se aproximar ainda mais de pessoas negras que lutavam contra o racismo. Assim, 

quando sua participação foi cerceada no Festac77 várias pessoas se solidarizaram e 

demostraram apoio a Abdias Nascimento. Segun Adelugba, crítico do jornal britânico 

Daily Sketch (1909-1971), se pronunciou do seguinte modo: 

[...] É importante, nesta oportunidade e neste lugar, assegurar aos nossos 

irmãos e irmãs negros, de todas as partes do mundo, que nosso país 

reconhece a grandeza de suas almas e a relevância de sua luta rumo ao 

objetivo de recuperar totalmente a grandeza da África, do mundo negro, e a 

irrestrita liberdade dos negros de todo o mundo (NASCIMENTO, A.; 

SEMOG, 2006, p. 172). 

 

Por estas redes de solidariedade, no Colóquio a delegação de Zâmbia propusera 

alguns itens a serem verificados no Brasil o que foi acatado pelo Plenário do evento. 

Recomendava o seguinte: “em vista do forte protesto do professor Nascimento, uma 

investigação seja feita sobre as condições dos negros no Brasil, para se verificar se há 

discriminação contra os negros e a cultura africana” (NASCIMENTO, A.; SEMOG, 

2006, p. 172). 
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Houve uma sequência de acontecimentos quando Abdias Nascimento esteve em 

Lagos, Nigéria. Esses acontecimentos são narrados no livro Sitiado em Lagos – 

autodefesa acossada pelo racismo. Porém, um dos fatos que mais chama a atenção foi a 

diplomacia branca brasileira expor o país no cenário das nações quando exigiu que a 

embaixada brasileira em Lagos emitisse uma nota oficial, assinada pelo embaixador da 

época,  Geraldo Heráclito Lima, o que não ocorreu, pois os jornais locais, em um ato 

antirracista, se recusaram a divulgar e compactuar com tal atitude militarista. 

Mesmo com todas as pressões que sofria por denunciar o racismo mundialmente, 

Abdias Nascimento, interseccionava poesia, pintura e produção intelectual. O 

interessante está na percepção da atitude dele em direcionar e orientar seus múltiplos 

saberes para a cura e combate dos estigmas provocados pelo racismo. Sua arte, por 

exemplo, nos leva a compreender que cada cor em cada tela era um constante diálogo 

externado, cores vibrantes que remonta nossa ancestralidade africana, que dialogam e 

“interagem com o espírito humano numa realidade cosmogônica que expõe toda a 

natureza universal do negro-africano, da sua fé atável, sob quaisquer intempéries, 

monossilábicas, monolíticas ou monoteístas” (NASCIMENTO, A.; SEMOG, 2006, p. 

173). Esta interação é explícita no poema Padê de Exu Libertador, de Abdias 

Nascimento, escrito em 1981 em Buffalo – NY. 

Teu punho sou 

Exu-Pelintra 

quando desdenhando a polícia 

defendes os indefesos 

vítimas dos crimes do 

esquadrão da morte 

punhal traiçoeiro da 

mão branca 

somos assassinados 

porque nos julgam órfãos 

desrespeitam nossa humanidade 

ignorando que somos 

os homens negros 

as mulheres negras 

orgulhosos filhos e filhas do 

Senhor do Orum 

Olorum 

Pai nosso e teu 

Exu 

de quem és o fruto alado 

da comunicação e da mensagem 

 

Ó Exu 

uno e onipresente 

em todos nós 

na tua carne retalhada 

espalhada por este mundo e o outro 

faça chegar ao Pai a 
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notícia da nossa devoção 

o retrato de nossas mãos calosas 

vazias da justa retribuição 

transbordantes de lágrimas 

diga ao Pai que nunca 

no trabalho descansamos 

esse contínuo fazer 

de proibido lazer 

encheu o cofre dos exploradores 

à mais valia do nosso suor 

recebemos nossa 

menos valia humana 

na sociedade deles 

nossos estômagos roncam de 

fome e revolta nas cozinhas alheias 

nas prisões 

nos prostíbulos 

exiba ao Pai 

nossos corações 

feridos de angústia 

nossas costas chicoteadas 

ontem 

no pelourinho da escravidão 

hoje 

no pelourinho da discriminação 

 

Exu 

tu que és o senhor dos 

caminhos da libertação do teu povo 

sabes daqueles que empunharam 

teus ferros em brasa 

contra a injustiça e a opressão 

Zumbi Luiza Mahin Luiz Gama 

Cosme Isidoro João Cândido 

sabes que em cada coração de negro 

há um quilombo pulsando 

em cada barraco 

outro palmares crepita 

os fogos de Xangô iluminando nossa luta 

atual e passada 

 

Ofereço-te Exu 

o ebó das minhas palavras 

neste padê que te consagra 

não eu 

porém os meus e teus 

irmãos e irmãs em 

Olorum 

nosso Pai 

que está 

no Orum 

Laroiê!
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 Abdias Nascimento, ao pedir misericórdia ao Orixá, Exu, dos caminhos, da 

comunicação e da sabedoria conclama o povo negro a mudar as situações impostas 

pelos opressores, os elitistas, a hegemonia branca; pois “só o ser-em-luta é capaz de se 

desvencilhar das armadilhas do louvor e do egoísmo, do desejo de glória ou do medo da 

morte, todas elas armadilhas, sobretudo a última, do insensível mundo branco” 

(NASCIMENTO, A., 1983, p. 15). Assim, com a busca por essa agenda antirracista que 

tinha, sobretudo, o afeto como pauta primordial nas demandas, Abdias Nascimento, 

demonstra que a questão do afeto, mesmo nas lutas cotidianas, não pode ser 

simplesmente ignorada. 

 
 

4.1.2 PROPOSTAS PARA UMA AGENDA ANTIRRACISTA 

 

 

 
Como posso Oxum continuar  

Se até a língua me arrancaram?  

Imploro ajuda a Exu, dono da palavra  

laroiê 

Minha fala agora vou soltar... 

(Abdias Nascimento) 

 

 

O antirracismo de Abdias Nascimento é político e se dá a partir de um 

quilombismo inerente à pessoa preta. O quilombismo, assim como o pan-africanismo, 

diz respeito à união de princípios, vivências, reflexões, saberes e epistemologias outras 

adquiridas, acumuladas e sistematizadas no decorrer da luta contra o racismo e as 

desigualdades sociais e é expresso como uma política que abarca toda a sociedade 

brasileira e não apenas população preta.  

A tese do quilombismo, apresentada inicialmente no II Congresso de Cultura 

Negra das Américas (Panamá, 1980), busca nas raízes da experiência 

histórica de luta específica dos africanos nas Américas, e particularmente no 

Brasil, o modelo para a articulação de uma ideologia capaz de orientar a 

nossa atuação política. Trata-se de uma proposta política para a nação 

brasileira, e não apenas para os negros: um Estado voltado para a convivência 

igualitária de todos os componentes de nossa população, preservando-se e 

respeitando-se as diversas identidades, bem como a pluralidade de matrizes 

culturais (NASCIMENTO, A.; SEMOG, 2006, p. 175). 
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 Abdias Nascimento conheceu Leonel Brizola
51

 ainda no exílio nos EUA na 

década de 1970. Muito embora Leonel Brizola fosse um homem branco, era sensível às 

causas da população negra. Assim, a partir desse encontro, Abdias Nascimento e Leonel 

Brizola puderam pensar ações pontuais que associavam o trabalho e o quilombismo 

enquanto política emergente e urgente no combate ao racismo brasileiro. 

Compreenderam que para tal efeito se faz necessária uma mudança no cenário político e 

social do país, pois enquanto houver racismo e discriminação social e racial não se pode 

efetivamente falar de democracia ou de cidadania plena. 

 Tais demandas se faziam constantes na ação de Abdias Nascimento. A partir de 

suas trajetórias, ele pôde perceber que a construção de uma verdadeira democracia se dá 

a partir do momento em que se abarcam todas as diferenças e “pela efetiva implantação 

de políticas compensatórias ou de ação afirmativa para possibilitar a construção de uma 

cidadania plena para todos os grupos discriminados” (NASCIMENTO, A.; SEMOG, 2006, 

p. 175). 

 Partindo desse entendimento, ressaltamos que, muito embora esse 

reconhecimento seja de extrema importância para o movimento negro, essas iniciativas, 

em sua maioria, ainda são esporádicas e/ou pontuais e as adversidades significativas. De 

acordo com Luciana Jaccoud (2008, p. 132) as demandas do povo preto são necessárias 

e urgentes, porém a hegemonia branca dificulta “a consolidação da temática da 

desigualdade e a discriminação racial como objeto legítimo e necessário da intervenção 

pública, assim como a consolidação da própria ação pública nesse campo” (JACCOUD, 

2008, p. 132). 

 Dito isso, narramos a seguir a busca por propostas para a construção de uma 

agenda antirracista atual, partindo dos processos comunicacionais efetivados pelo 

Teatro Experimental do Negro, e, ainda, compreendendo-os como um fenômeno 

dinâmico e possível de ressignificação. Assim, também, comungamos da ideia de que 

Abdias Nascimento era o TEN, assim como todas as pessoas que o constituíam e 

expandiram a compreensão do que seria essa organização político-estético e que “nunca 

                                                                 
51

 Político gaúcho. Filiado ao Partido Trabalhista (PTB) foi deputado federal em 1954 e, em 1955 prefeito 

de Porto Alegre. Em 1962 elege-se deputado federal pelo estado da Guanabara, sendo o candidato mais 

votado do país. Resiste ao Regime Militar de 1964 e é cassado. Exila-se no Uruguai, de onde é expulso 

em 1977. Muda-se para os Estados Unidos e em seguida para Portugal. Com a anistia de 1979, volta para 

o Brasil. Funda o Partido democrático Trabalhista (PDT), pelo qual se elege governador do Rio de Janeiro 

em 1982 e em 1990. É o candidato do PDT à Presidência da República em 1989 e em 1994. Em 1998 é 

candidato à Vice-presidência, na chapa de Luís Inácio Lula da Silva. Fonte: 

<http://www.sohistoria.com.br/biografias/brizola/>. Acessado em 06/02/2018 às 12hs01min. 
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foi só um grupo de teatro – era uma verdadeira frente de luta” (NASCIMENTO, A.; 

SEMOG, 2006, p. 128). 

Abdias Nascimento, ainda em seu exílio, seguia efetivamente denunciando o 

racismo brasileiro mundialmente. No Congresso em Lagos – Nigéria, foi defendido um 

pan-africanismo focalizando nas múltiplas referências da cultura africana o que 

possibilitaria mecanismos para planejar o futuro do povo preto na vida política e 

econômica. Assim, também “no contexto de sua exposição das formas brasileiras do 

racismo e resistência antirracista, ele focalizou a mulher negra como referência 

fundamental” (NASCIMENTO, E., 2014, 227). As propostas e recomendações que 

foram elencadas nesse Congresso acumulam uma série de demandas atuais, questões 

que necessitam ser tomadas e aplicadas como políticas públicas para que a população 

negra atual se reconheça e tenha uma postura afirmada e política. A seguir, elencamos 

as principais propostas que consideramos atuais e necessárias para o povo preto 

brasileiro. 

  

1 - Recomendamos que o Governo do Brasil permita e estimule a livre e 

aberta discussão dos problemas dos descendentes de africanos no país; e que 

encoraje e financie pesquisas sobre a posição econômica, social e cultural 

ocupada pelos afro-brasileiros dentro da sociedade brasileira, em todos os 

níveis; 

 

2 - Recomendamos que o Governo Brasileiro tome medidas ativas para 

promover o ensino e o uso prático de línguas africanas, como, por exemplo: o 

iorubá, que o dito governo promova válidos programas de intercâmbio 

cultural com as nações africanas; 

 

3 - Recomendamos que o Governo do Brasil estude e formule compensações 

aos afro-brasileiros pelos séculos de escravidão criminosa e decênios de 

discriminação racial depois da abolição; para esse fim deverá drenar recursos 

financeiros e outros, compulsoriamente originados da Agricultura, do 

Comércio e da Indústria, setores que historicamente têm sido beneficiados 

com a exploração do povo negro. Tais recursos constituirão um fundo 

destinado à construção de moradias, que satisfaçam às exigências da 

condição humana, em substituição às atuais habitações segregadas onde vive 

a maioria dos afro-brasileiros: favela, cortiços, e assim por diante. O fundo 

sustentaria também a distribuição de terras no interior do país para as pessoas 

negras engajadas na produção agropecuária; 

 

4 - Recomendamos que o Governo Brasileiro remova os objetos da arte afro-

brasileira assim como os de sentido ritual encontrados hoje em instituições de 

polícia, de psiquiatria, história e etnografia; e que o dito governo estabeleça 

museus de arte com finalidade dinâmica e pedagógica de valorização e 

respeito devidos à cultura afro-brasileira; 

 

5 - Recomendamos que o Governo Brasileiro conceda afetivo apoio, material 

e financeiro, à existentes e futuras associações afro-brasileiras com finalidade 

de pesquisa, informação e divulgação nos setores de educação, arte, cultura e 

posição sócio-econômica da população afro-brasileira; 
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6 - Recomendamos que o Governo Brasileiro tome ativas providências, ajuste 

as realidades do país, para que de nenhuma forma se permita ou possibilite o 

racismo e a discriminação racial no emprego, garantindo a igualdade de 

oportunidade que atualmente inexiste entre brancos, negros e outras nuanças 

éticas; 

 

7- Recomendamos que o Governo Brasileiro exerça seu poder através de uma 

justa política de redistribuição da renda, tornando impraticável que, por causa 

da profunda desigualdade econômica imperante, as pessoas afro-brasileiras 

sejam discriminadas, embora sutil e indiretamente, em qualquer nível do 

sistema educativo, seja o elementar, o médio ou o universitário; 

 

8- Recomendamos que o Governo Brasileiro nomeie pessoas negras para o 

cargo de embaixador e diplomata para as Nações Unidas e junto aos 

Governos de outros países do mundo; 

 

9 - Recomendamos que o Governo Brasileiro nomeie pessoas negras para os 

altos escalões do Governo Federal em seus vários ministérios e outras 

repartições do Executivo, incluindo órgãos superiores como o Conselho 

Federal de Cultura, o Conselho Federal de Educação, o Conselho de 

Segurança Nacional, o Tribunal de Contas; 

 

10 - Recomendamos que o Governo brasileiro estimule e encoraja a formação 

e o desenvolvimento de uma liderança política negra, representando os 

interesses específicos da população afro-brasileira no Senado Federal, na 

Câmara dos Deputados, nas Assembleias Legislativas Estaduais e nas 

Câmaras Municipais; que o dito Governo nomeie pessoas negras para os 

cargos de juízes estaduais e federais, inclusive para o Supremo Tribunal 

Federal, Superior Tribunal Eleitoral, Superior Tribunal Militar, Superior 

Tribunal do Trabalho e o Tribunal Federal de Recursos (NASCIMENTO, A., 

2002, p. 200-201 e 203). 

 

Complementamos as demandas acima com pautas que, também, consideramos 

necessárias para a sociedade atual. Ponderando os princípios dos direitos humanos 

consagrados em instrumentos internacionais, especialmente a Declaração da 

Conferência Mundial contra o Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância 

Correlata, realizada em Durban no ano de 2001; o disposto nos artigs. 3º e 5º, caput, e 

XLI, da Constituição Federal de 1988, que dispõem que todas as pessoas são iguais 

perante a lei, sem distinção ou discriminação de qualquer natureza; os epistemicídios 

dos saberes da população negra, a intolerância com os povos de religião de matriz 

africana; os processos comunicacionais e as ações efetivadas do Teatro Experimental do 

Negro; o disposto no arts. 205, 206, I, 207, da Constituição Federal de 1988, que 

garantem a autonomia universitária e a educação como direito de todas as pessoas; 

sugerimos que: 

11 – Sejam estimulados, aplicados e valorizados os saberes dos/as intelectuais 

negros/as nas universidades, escolas estaduais e municipais que oferecem o ensino 

fundamental e médio, assim como, nos institutos tecnológicos; 
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12 – Em cada instituição de ensino e unidades acadêmicas tenham grupos de 

trabalhos que pensem ações afirmativas, assim como, ações que possibilitem e garantem 

o direito à diversidade de afetos, saberes, gêneros e culturas; 

13 – As políticas públicas já existentes, no campo educacional e social, sejam 

fiscalizadas constantemente a fim de perceber seu funcionamento; que sejam 

melhoradas e ampliadas pensando não somente no acesso, mas também, na permanência 

da população negra que acessa o espaço acadêmico; 

14 – O quadro docente das escolas de ensino básico e das universidades seja 

plural, representativo e afirmativo; 

15 – Os saberes da periferia e das sociedades-encruzilhadas sejam valorizados 

pela academia; Que sejam criadas ações voltadas para o fim do genocídio da população 

negra; 

16 – A cultura africana no Brasil seja valorizada e respeitada; Que os povos 

negros tenham liberdade plena; 

17 – A história dos povos africanos não seja contada pelo viés do colonizador 

branco-europeu; Que os veículos de comunicação de grande alcance não contribuam 

com a reprodução e perpetuação dos estigmas provocados pelo racismo;  

18 – Seja estimulada a formação de professores e professoras negros/as e a 

valorização dos mesmos em sala de aula; 

19 – As religiões de matrizes africanas sejam valorizadas e respeitadas; que se 

criem leis que respaldem essas religiões e que sejam ensinadas desde a educação básica; 

20 – Seja criada, estimulada e valorizada a criação de redes de solidariedade e/ou 

apoios mútuos; Grupos de combate ao racismo e a discriminação racial e que ampliem a 

discussão sobre as relações étnico-raciais, nos bairros, periferias, universidades, escolas, 

nas prisões, nos terreiros de candomblé e Umbanda, nos locais de trabalhos, nas igrejas;  

21 – Sejam articuladas, aplicadas e estimuladas políticas públicas voltadas para o 

cuidado pessoal (físico e psicológico) e o bem-estar das pessoas negras. 

Assim, mais do que urgente trazer as pautas dessas sociedades-encruzilhadas 

para uma agenda antirracista afetiva e efetiva é pensar que tal ação exige uma contínua 

negociação, onde a pluralidade de atores e atrizes sociais esteja presente, assim como, 

estejam englobadas nos objetivos dos direitos de cidadania igualitários. 
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4.2  IN MEMORIAM: VIVENDO DE AMOR  

 
 

O amor cura. Nossa recuperação está no ato e 

na arte de amar... 

(bell hooks) 

 

 

Abdias Nascimento se casou quatro vezes em sua vida. Porém, nos anais da 

história pouco se sabe das trajetórias e das histórias dessas mulheres que tiveram 

importância no cenário das discussões das relações étnico-raciais. Isso se deve em muito 

ao silenciamento das pessoas negras. Contudo, encontramos o nome de Maria de Lurdes 

Nascimento – assistente social, uma das fundadoras do TEN e do jornal Quilombo onde 

assinava a coluna "Fala mulher" – e Léa Garcia – atriz, e, uma das fundadoras do TEN. 

Mesmo não tendo seu protagonismo reconhecido, elas não deixaram de se 

afirmar politicamente contra o racismo e contra toda forma de discriminação e opressão. 

Para bell hooks (2000, p. 113), “muitos negros, e especialmente as mulheres negras, se 

acostumaram a não ser amados e a se proteger da dor que isso causa, agindo como se 

somente as pessoas brancas ou outros ingênuos esperassem receber amor”. Ela defende 

que “é preciso acabar com o racismo e todas as formas de dominação. Se escolho 

dedicar minha vida à luta contra a opressão, estou ajudando a transformar o mundo no 

lugar onde gostaria de viver” (hooks, 2000, p. 114). 

Não encontramos nenhum registro da segunda esposa de Abdias Nascimento. 

Entretanto, a quarta e última esposa, Elisa Larkin Nascimento, mulher branca é 

referenciada em vários registros talvez por ter sido a que esteve, 36 anos, casada com 

Abdias Nascimento ou ainda por estar à frente do Instituto de Pesquisas e Estudos Afro-

brasileiros (Ipreafro). Abdias Nascimento conheceu Elisa Larkin Nascimento em 

meados da década de 1970 e, desde então, os dois compartilham suas trajetórias. Tudo 

começou quando Abdias se tornou professor titular da Universidade do Estado de Nova 

York (SUNY), nesse entremeio ainda fundou no Departamento de Estudos Americanos 

da instituição a cadeira dos estudos das culturas africanas nas Américas. 

Elisa Larkin Nascimento na época trabalhava na defesa jurídica e política de um 

determinado grupo de presidiários na penitenciária estadual de Ática – cidade localizada 

no Estado de Nova York. Assim, ao conseguir emprego no escritório da Sociedade de 

Assistência Jurídica (Legal Aid Society) alguns amigos lhe falaram de Abdias 

Nascimento. Logo depois, Elisa Larkin Nascimento acompanhou Abdias Nascimento o 
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auxiliando nas traduções na reunião de fundação da União de Escritores Africanos, 

evento denominado Encontro para Alternativas Africanas em Senegal. 

Foi quando primeiro conheci o etnólogo cubano e jamaicano Carlos Moore, 

que trabalhava então com o incomparável cientista senegalês Cheikh Anta 

Diop. Ele intermediou o encontro de Abdias Nascimento com Diop, em seu 

laboratório de radiocarbono no Institut Fondamental de L’Afrique Noir. Eu 

tive a honra de participar desse encontro, e testemunhei o momento em que 

Abdias entregou a Cheikh Anta Diop um pequeno quadro em óleo, uma 

imagem de sua mãe Oxum. No Encontro “Alternativas para o Mundo 

Africano”, estava o poeta, romancista e dramaturgo Wole Soyinka, uma força 

telúrica de Ogum encarnada que mais tarde veio a ser o primeiro escritor 

africano a ganhar o Prêmio Nobel de Literatura. Naquele momento, ele se 

engajava na consolidação da nascente União de Escritores Africanos, cuja 

primeira assembleia se realizava como parte do Encontro. Foi um momento 

inesquecível quando pude ajudar Abdias Nascimento a dar seu testemunho 

sobre o racismo no Brasil naquela reunião de intelectuais africanos do 

continente e da diáspora. (NACIMENTO, E., 2014, p. 16) 

 

Imagem 19: Osiris Larkin Nascimento e seus pais Abdias e Elisa Larkin Nascimento 

(2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir desses encontros, Elisa continuou ao lado de Abdias lhe ajudando a 

denunciar internacionalmente o racismo brasileiro, não só em trabalhos escritos, nas 

traduções para a língua inglesa, como também no posicionamento político com as 

opressões sociais. Não demorou muito para formalizarem o relacionamento. Assim, 

quando tudo se acertou, se casaram numa cerimônia da tradição sufis
52

. Tiveram um 

filho, Osiris Kwesi Nascimento. No Brasil, Elisa Larkin Nascimento conheceu os filhos 

de Abdias Nascimento com a atriz Léa Garcia, Henrique Cristóvão Garcia do 

Nascimento e Bida (Abdias do Nascimento Filho). Elisa Larkin Nascimento era sensível 

às causas das pessoas negras e sua atitude em não usurpar a voz da mulher negra, por 

exemplo, lhe garantiu o respeito de mulheres negras com é o caso de Léa Garcia.  
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 Seguidores do sufismo, misticismo islâmico (NASCIMENTO, A., e SEMOG, 2006, p. 235). 

Foto: Marcelo Faustini. Fonte: Ipeafro. (2018) 
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Imagem 20: Léa Garcia, Abdias Nascimento e seus filhos Henrique Cristóvão Garcia do 

Nascimento (no meio) e Abdias Nascimento Filho (Bida). 

 

 

Quando compreendemos e experimentamos a força transformadora do amor em 

nós e nos permitimos afetar-nos podemos mudar as estruturas sociais que nos são 

impostas. A partir desse momento, de acordo com bell hooks (2000, p. 115), 

“poderemos acumular forças para enfrentar o genocídio que mata diariamente tantos 

homens, mulheres e crianças negras”. Assim, Elisa Larkin Nascimento ainda pôde 

conhecer o filho da atriz, Marcelo Garcia de Aguiar, e também os netos Allan do 

Nascimento, Samora Legg do Nascimento e Henrique Alberto Guerreiro Ramos do 

Nascimento; e ainda os bisnetos Luíza Gusman do Nascimento e Nathan Bertolucci 

Gomes de Almeida. Ainda afirma que teve a “honra de conviver, também, com os 

irmãos e sobrinhos de Abdias em São Paulo, cujo conjunto formava o que chamávamos 

de quilombo Nascimento (NASCIMENTO, E., 2014, p. 18). Quando perguntada sobre 

ser uma mulher respeitada e reconhecida por todos os militantes do movimento negro e 

como isso aconteceu, responde do seguinte modo: “Bom... Fico honrada e muito 

contente com essa avaliação, mas se é isso mesmo ou não, é uma história para outras/os 

contarem, não eu” (NASCIMENTO, A., E SEMOG, 2006, p.234). 

Em março de 2011 temos a notícia da morte do ativista, aos 97 anos, por 

insuficiência cardíaca. Como era desejo de Abdias Nascimento, seu corpo foi cremado e 

suas cinzas foram espalhadas na Serra da Barriga – Alagoas, onde se localiza o 

Quilombo dos Palmares. 

Sobre a continuidade do Teatro Experimental do Negro, o próprio Abdias 

Nascimento, ainda em 2006, fez a seguinte declaração. 

Fonte: Ipeafro. (2018) 
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Muita gente pensa: “ah, então o Teatro Negro morreu?” Não morreu coisa 

nenhuma! O Teatro Negro existe até agora, e é por isso mesmo que estou 

dizendo que não estou preocupado com questões da aparência, ou da coisa 

institucionalmente formal, porque o Teatro Negro continuou. Com a minha 

ida, ele foi para África, ele foi para os Estados Unidos, ele está sempre 

produzindo e nós vamos ver que ele está ativíssimo, ativíssimo. E outra coisa 

que eu queria salientar e enfatizar, nesse ponto, é que o teatro é um espelho 

da sociedade e da vida. Não é dizer que, só porque não está aí uma peça de 

teatro, o teatro não existe; o teatro existe onde existe o ser humano, a paixão 

humana, o interesse humano, vibração humana ou social. O teatro é tudo isso; 

assim, ao falar muito de política, estou falando de teatro, assim como, ao 

falar muito de amor e de morte, eu estou falando muito de teatro, porque tudo 

que é profundo, e essencial, e importante para o ser humano e para a vida 

social e cultural, é teatro (NASCIMENTO, A.; SEMOG, 2006, p. 156). 
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CONSIDERAÇÕES 

 

 Construir esta dissertação foi um movimento desafiador, pois, além de fazer 

acordos teóricos com autores/as de outras áreas do conhecimento, buscamos 

transversalizar a discussão com o campo da comunicação social. O que temos aqui são 

reflexões sobre as possibilidades para se pensar novos caminhos comunicacionais. Este 

exercício tem nos permitido a real compreensão do significado da palavra africana 

Ubuntu. Esta, por sua vez, mantém a ideia de que uma pessoa se torna uma pessoa por 

meio de outras. 

 Isso não necessariamente significa que um sujeito não se atenha para a sua 

evolução pessoal. Mas, a ideia que permeia em Ubuntu é que a evolução pessoal está a 

serviço da evolução da comunidade em que a pessoa está inserida. Compreender, então, 

que a constituição da imagem da pessoa negra na cultura brasileira se deu por um 

processo de aniquilação da identidade negra e perceber a necessidade de pensar 

mecanismos para que a população negra denuncie esse assalto desumanizante é a 

maneira pela qual dizemos Ubuntu. 

 A partir desse estudo podemos perceber que Abdias Nascimento tinha essa 

consciência de se colocar a serviço da população negra. Imergindo no universo do 

Teatro Experimental do Negro vemos que sua trajetória, enquanto uma organização 

político-estética e social possibilita um movimento de ruptura com as fronteiras 

impostas às pessoas negras na sociedade brasileira. Desde sua fundação, com seu 

engajamento político que ia além da cena teatral, até as ações que promoviam o debate 

da estética hegemônica, o TEN se mostrou firme em seu objetivo de criar mecanismos 

para possibilitar à visibilidade da pessoa negra brasileira assim como às suas 

inquietações e angústias cotidianas. 

Para fortalecimento do Teatro Experimental do Negro, assim como da discussão 

a respeito do racismo no Brasil, Abdias Nascimento soma forças com o Négritude, um 

movimento político-estético protagonizado por Aimée Césaire e Léon Damas e também 

por Léopold Senghor, presidente do Senegal. Assim: 

A négritude proporcionara ao movimento de libertação dos países africanos 

grande impulso histórico e fonte de inspiração. Ao mesmo tempo, influenciou 

profundamente a busca de caminhos de libertação dos povos de origem 

africana em todas as Américas, prisioneiros de um racismo cruel de múltiplas 

dimensões. (NASCIMENTO, 2004, p. 218). 
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 Por meio das ações políticas, artísticas e culturais, respaldados, também, pelo 

movimento négritude o TEN rompe e denuncia constantemente o racismo e o modo 

escamoteado e escancarado como ele é tratado no Brasil. Assim também, é confrontado 

o mito da democracia racial que “desracializa a sociedade por meio da apologética da 

miscigenação e se presta historicamente a ocultar as desigualdades raciais” 

(CARNEIRO, 2011, p. 17). Temos, então, no discurso e nas ações do TEN a 

valorização da cultura e da pessoa negra possibilitando caminhos de combate ao 

racismo e a criação de políticas afirmativas e antirracistas. 

 O Teatro Experimental do Negro muito contribuiu para a conquista das 

demandas da população negra em todas as áreas. Assim, ao analisarmos a trajetória do 

TEN e de seus processos comunicacionais percebemos a relevância de sua atuação 

quando, na sociedade atual, o debate da identificação e da identidade racial ganha 

espaço nas mídias convencionais. O TEN possibilitou a criação de mecanismos para o 

povo preto afirmar suas identidades raciais e ocupar os mais distintos espaços, e, ainda 

serem representados em telenovelas como pessoas de prestígio social. 

Os processos comunicacionais efetivados pelo TEN nos orientaram para 

construir as suas trajetórias no Brasil e no Exterior a tal ponto de podermos pensar e 

sugerir a implementação de políticas antirracistas para os negros e negras brasileiros/as. 

Nesse Sentido, Soares (2008, p. 116) afirma que quando vemos uma pessoa negra 

“compondo o Supremo Tribunal Federal e ocupando os mais diversos cargos na 

política; na medida em que o Movimento Negro sai da marginalidade e ocupa espaços 

no debate político, a nossa identidade negra é fortalecida” (SOARES, 2008, p. 116). 

Elaborar práticas de combate ao racismo é o caminho. Muito embora tenhamos 

consciência que, com o alcance dessas medidas, as raízes dos problemas enfrentados 

pelas pessoas negras não se extirparão plenamente, mas, a partir da análise do Teatro 

Experimental do Negro pudemos perceber que essas ações podem ser um dos meios de 

combate ao racismo na sociedade brasileira, lançando mão de estratégias 

comunicacionais. 
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NOMES QUE COLABORADORAM PARA O TEATRO 

EXPERIMENTAL DO NEGRO 

(ANEXOS) 
 
 
 

ANEXO A – Aguinaldo Camargo 

 

 
 

Um dos fundadores do TEN. Intelecto multifacetado, Aguinaldo Camargo diplomou-se 

em agronomia e frequentemente era requisitado para trabalhos no campo científico, 

relacionados também à biologia, em diversos Estados da Federação. Advogado formado 

pela Universidade do Rio de Janeiro, Aguinaldo era comissário de polícia lotado em 

Bangu. Mas ele tinha o teatro como sua real vocação. Sua atuação, no entanto, não se 

restringia aos palcos. Ele ajudou a criar o Comitê Democrático Afro-Brasileiro no Rio 

de Janeiro em 1945, participou da organização da Convenção Política do Negro 

Brasileiro (São Paulo, 1945) e escrevia artigos no jornal da União dos Homens de Cor, 

onde ocupou o cargo de Secretario Geral. Em 1946, Aguinaldo Camargo presidiu a 

Convenção do Negro Brasileiro no Rio de Janeiro, cujo Manifesto à Nação apresentava 

propostas de políticas afirmativas de igualdade racial. No teatro ele atuou ainda, entre 

outras peças, em O filho pródigo, de Lúcio Cardoso, na montagem feita pelo TEN em 

dezembro de 1947, e em Rainha de Mangangá, de Lyad de Almeida. Nos recitais e 

festivais do TEN, a voz de Aguinaldo se destacava em poderosas interpretações de 

poesias de Castro Alves e de Cruz e Sousa. O sucesso como ator do TEN levou 

Aguinaldo Camargo para as telas. No cinema estrelou o filme Também Somos Irmãos, 

produção de 1949 dirigida por José Carlos Burle. O filme foi uma das primeiras obras 
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cinematográficas a tratar da questão racial no Brasil e seu elenco contou com Grande 

Otelo, Agnaldo Rayol, Jorge Dória, Ruth de Souza, Vera Nunes, Sérgio Oliveira e Jeci 

Valadão. Considerado na época uma das maiores expressões da arte cênica no Brasil, 

Aguinaldo Camargo faleceu em março de 1952, vítima de um atropelamento. 

 

FONTE: <http://ipeafro.org.br/personalidades/aguinaldo-camargo/>.  
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ANEXO B – Léa Garcia 

 

  

 

 
Atriz carioca nasceu em 11 de março de 1933 e hoje é uma das atrizes negras mais 

renomadas do teatro e da televisão no Brasil. Em 1952, Léa estreou como atriz no 

Teatro Recreio no espetáculo Rapsódia Negra de Abdias Nascimento. Atuando junto ao 

TEN, Léa participou ainda das peças O imperador Jones, Todos os Filhos de Deus tem 

asas e Onde está marcada a cruz, todas de Eugene O’Neill; bem como O Filho Pródigo 

de Lúcio Cardoso, Sortilégio(mistério negro) de Abdias Nascimento, e O sapo e a 

estrela de Hermilo Borba Filho. Paralelo aos palcos, Léa atuou também no cinema e na 

televisão. Teve grande destaque na sétima arte quando concorreu à Palma de Ouro de 

1957, conquistando o segundo lugar no Festival de Cannes pela sua atuação como 

Serafina no filme Orfeu negro de Marcel Camus. Ainda se destacou nos filmes Ganga 

Zumba, de Cacá Diegues; Cruz e Sousa, poeta do Desterro, de Sylvio Back; O maior 

amor do mundo de Cacá Diegues, entre outros. Em 2004 foi vencedora do prêmio 

Kikito de melhor atriz no Festival de Cinema de Gramado por Filhas do Vento, filme 

dirigido por Joel Zito Araújo. A mesma atuação lhe valeu também o prêmio de melhor 

atriz do júri popular daquele Festival. Na televisão Léa Garcia também representou 

grandes papéis, sendo um dos mais famosos a personagem Rosa na novela Escrava 

Isaura. Em seu trabalho de atriz, Léa levou o ativismo antirracista e as reflexões sobre a 

situação do negro na sociedade brasileira para os palcos e a dramaturgia. Léa é autora de 

dois filmes. Seu longa-metragem Aconteceu no Rio de Janeiro se compõe da adaptação 

cinematográfica de quatro contos de ficção de autores brasileiros. São eles “O batizado” 

de Cuti; “O cobrador e o deus vaca” e “Aconteceu no Rio de Janeiro” de Cidinha da 

Silva; ” Vovó veio para jantar” de Muniz Sodré. O média-metragem de ficção de Léa 

Garcia, Dublê de Ogum, se baseia no conto homônimo de Cidinha da Silva. 

 

FONTE: <http://ipeafro.org.br/personalidades/lea-garcia/> 
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ANEXO C - Ruth de Souza 

 

  

 

 

Considerada uma das grandes damas do teatro brasileiro, Ruth de Souza nasceu na 

cidade do Rio de Janeiro em 1928 e iniciou sua carreira artística no Teatro Experimental 

do Negro (TEN) em 1945. Protagonizou uma memorável interpretação da Velha Nativa, 

único papel feminino na peça O imperador Jones, e fez também o papel de Hattie em 

Todos os filhos de Deus têm asas (Teatro Phênix, 1946). Atuou ainda em O moleque 

sonhador, apresentada como parte do Festival do 2º Aniversário do TEN realizado no 

ano de 1946, no Teatro Regina (mais tarde Teatro Dulcina). A estreia de Ruth de Souza 

no cinema aconteceu também em 1947, na antiga companhia Atlântida. Indicada por 

Jorge Amado, ela atuou no filme Terra violenta. Para dar continuidade a sua formação, 

Ruth realizou um período de aperfeiçoamento nos Estados Unidos. Ela estagiou na 

Karamu House, em Cleveland, e visitou as universidades Harvard e Howard, bem como 

a Academia Nacional de Teatro Americano (ANTA), em Nova York. De volta ao Brasil 

em 1953, Ruth retomou seus trabalhos no cinema e deu início à carreira na televisão. Ao 

lado de Haroldo Costa, Ruth participou do famoso teleteatro da TV Tupi em São Paulo 

e da adaptação da peça O filho pródigo, de Lúcio Cardoso, para a televisão. No cinema, 

participou do elenco de Sinhá Moça, de Tom Payne. O filme lhe conferiu projeção 

internacional, tendo sido indicada ao prêmio de melhor atriz coadjuvante no Festival de 

Veneza de 1954. Concorrendo com atrizes como Katherine Hepburn e Michele Morgan, 

Ruth de Souza perdeu por apenas dois pontos para Lili Palmer. Participou também de 

diversas produções como o filme Ângela, de 1951, do mesmo diretor Tom Payne, e o 

famoso O assalto ao trem pagador, produzido em 1962, de Roberto Farias. Este trabalho 

que lhe rendeu três vezes o prêmio Saci de melhor atriz coadjuvante. Em 2004, 

Juntamente com Léa Garcia, Ruth de Souza ganhou o Kikito de melhor atriz no Festival 

de Cinema de Gramado por sua atuação em Filhas do vento, filme dirigido por Joel Zito 

de Araújo. Em 2010, Ruth de Souza foi agraciada pela Assembleia Legislativa do Rio 

de Janeiro com o prêmio Almirante Negro João Cândido, ao lado de outras 16 

personalidades que atuam em defesa dos direitos humanos da população afro-brasileira. 

 

FONTE: <http://ipeafro.org.br/personalidades/ruth-de-souza/> 
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ANEXO D – Ironides Rodrigues 

 

 

 
 
Nasceu em Uberlândia, cidade de Minas Gerais, no dia 7 de setembro de 1923. Cursou 

o ginásio em sua cidade natal e, ao seguir para o Rio de Janeiro em 1947, deu 

prosseguimento aos estudos no Colégio Pedro II e Colégio Universitário do Rio de 

Janeiro. Morador no bairro de Bento Ribeiro, Ironides trabalhou como garçom em 

pensões de estudante e como lanterninha e bilheteiro de cinema. Graduou-se em Direito 

pela Faculdade Nacional do Rio de Janeiro. Como jornalista, Ironides Rodrigues tornou-

se especialista em crítica cinematográfica e publicava seus trabalhos em diversos jornais 

como o Correio da Manhã e Vanguarda. Dotado de uma cultura vasta, lecionou Latim, 

Francês, Português e Literatura. Ironides atuou também como teatrólogo, escrevendo 

várias peças cujo tema relacionava-se às questões do negro brasileiro. Sua primeira obra 

levada ao palco foi Agonia do Sol, produzida por Washington Guilherme. Escritor, 

crítico e ativista negro, Ironides foi um dos colaboradores do Teatro Experimental do 

Negro desde sua fundação. Ministrou aulas de alfabetização e de cultura geral nos 

cursos de preparação de elenco do TEN. Contribuiu ainda para diversas atividades da 

companhia, apresentando palestras, elaborando textos e fazendo traduções para o jornal 

Quilombo. Foi secretario Geral da Convenção Nacional do Negro Brasileiro e, no 1º 

Congresso do Negro Brasileiro, realizado no Rio de Janeiro em 1950, apresentou a tese 

“Estética e Negritude”, que provocou calorosas discussões. Ironides Rodrigues faleceu 

em 1987, deixando duas séries de cadernos sob os títulos de Estética da Negritude e 

Diários de um Negro Atuante: Cadernos de Bento Ribeiro, 

 

Fonte: <http://ipeafro.org.br/personalidades/ironides-rodrigues/> 

 


