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Jeferson Ferrão | 1888 (detalhe) | 2017. A instalação é composta por 1200 retratos fotografados em manifestações 
religiosas no sul de Minas Gerais, esculturas em ferro, pedra e madeira que aludem a grilhões de que os negros 
precisaram e ainda precisam se libertar no Brasil e oratórios feitos de papelão, tecido e objetos de uso cotidiano aí 
reapropriados para homenagear orixás. Emanoel Araujo descreve a instalação como “uma espécie de altar, de Peji, 
louvando o que deve ser louvado. Uma grande metáfora que traz no seu interior as oferendas, como o terno ou a 
procissão do Congo, do Afoxé, do Maracatu, da Calunga, que têm o feitiço, a salvação e a memória de seu povo” 
(Museu Afro Brasil, divulgação).



Mas que negrinho impertinente!

Numa mansão no Alto da Boa Vista, no Rio de Janeiro, 

dona Zélia repreendia Zezinho, o filho do jardineiro.

Sentado no chão, em vez de limpar o banheiro da madame, 

o menino sonhava bolhas de sabão.

Os milhares, os milhões de olhos nessas faces podem ver essa oferenda, po-

dem perdoar através da arte, que é capaz de redimir mesmo o sofrimento dos que se 

perderam, dos que morreram e dos que ainda vivem. O artista pode e deve ser aquele 

que transmite ou que devolve com o sentimento, com a vivência e, mais ainda, com o 

que transcende.

 

Assim Emanoel Araujo, diretor curador do Museu Afro Brasil, 

conclui o texto de 1888, uma instalação singular encomendada ao artista 

mineiro Ferrão para celebrar o centenário de um evento indiciário 

das ambiguidades das relações raciais no país.





De todas as ciências e estudos humanos, a antropologia é a mais 

profundamente enraizada na experiência social e subjetiva do pesquisador. Tudo é 

testado pelo self, tudo o que é observado é aprendido, em última instância, “pela 

pulsação do pesquisador ou pesquisadora”. Obviamente, muitas coisas podem ser 

contadas, medidas e submetidas a uma análise estatística. No entanto, todo ato 

humano é impregnado de significado e significado é difícil de medir, embora possa 

ser capturado, mesmo que apenas furtiva e ambiguamente. O significado emerge 

quando tentamos reunir o que a cultura e a linguagem cristalizou do passado com 

o que sentimos, desejamos e pensamos no instante presente da vida. Em outras 

palavras, voltamos às conclusões que nossos antepassados estabeleceram em modos 

culturais que nós, na tradição ocidental hoje classificamos como “religioso”, 

“moral”, “político”, “estético”, “proverbial”, “aforístico”, “senso comum” etc. 

para ver se e em que medida essas conclusões se relacionam com ou iluminam 

nossos problemas, dores ou alegrias exasperadamente excessivas. Cada fricção 

entre as madeiras de moles e de lei da tradição e a presença é potencialmente 

dramática, porque se veneramos a máxima ancestral, talvez seja preciso, 

concluímos com pesar, desistir da alegria presente ou abandonar a exploração 

sensível do que percebemos serem desenvolvimentos inéditos no entendimento 

humano mútuo e nas formas relacionais. 

Consequentemente, fazemos um autossacrifício por um ideal ao acreditar na 

autoridade do passado cultural. Mas se a tragédia aprova essa postura, novos modos 

de orientar a modernidade podem rejeitar o autossacrifício e oferecer alternativas 

que podem parecer problemáticas, pelo menos para um público geral ainda não 

desmamado do seio da tradição. Uma experiência desse tipo é a própria matéria do 

drama – tanto do drama social, onde os conflitos são trabalhados na ação social, 

quanto do drama de palco, onde espelham uma multiplicidade de frames estéticos 

experimentais, símbolos e enredos hipotéticos. 

[...]

Meu argumento tem sido que uma antropologia da experiência encontra em 

certas formas de experiência social – dramas sociais, entre elas – fontes de forma 

estética, incluindo o drama de palco. Mas o ritual e sua prole – notadamente as artes 

da performance, derivam do coração subjuntivo, liminar, reflexivo, exploratório do 

drama social, onde as estruturas de experiência coletivas (Erlebnis) são replicadas, 

desmembradas, relembradas, remodeladas tornadas significativas de forma muda 

ou vocalizada – mesmo quando, e costuma ser o caso em culturas declinantes, “o 

significado é que não há significado”.

(Victor Turner, 1986, p. 33 e 43) 



RESUMO

SILVA, Adriana de Oliveira Silva. Galerias & Senzala: a (im)pertinência da presença negra nas 
artes no Brasil. 400f. Tese (Doutorado) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018.

Diversos são os modos como artistas negros lançam mão (ou não) de uma herança afro-bra-
sileira em experiências individuais e coletivas para se (a)firmarem como pessoas e artistas. 
Essa questão se tornou mais decisiva num momento em que uma parcela da sociedade 
brasileira escancara seu repúdio ao empoderamento negro resultante de ações populares 
e governamentais, tais como a obrigatoriedade do ensino de história e cultura africana e 
afro-brasileira em sala de aula, a criação da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade 
Racial (SEPPIR) em 2003, a instituição do Estatuto da Igualdade Racial, em 2010, e a decisão 
pela constitucionalidade das cotas raciais pelo Superior Tribunal Federal, em 2012. Mais 
recentemente, em São Paulo, a atenção se voltou para a presença negra nas artes, devido à 
controvérsia em torno do uso de blackface numa peça que seria encenada num importante 
centro cultural da capital. A peça foi cancelada e o repúdio à prática do blackface gerou um 
debate sobre a representação do negro nas artes no país, escavando antigos mal-entendidos 
sobre mestiçagem e racismo no Brasil. Tendo este contexto explosivo como pano de fundo, 
explorou-se, nesta pesquisa, a experiência de artistas negros da atualidade. Os relatos auto-
biográficos de sua inserção no mundo das artes revelam, entre outras coisas, as estratégias 
desses artistas para escapar do racismo e, no limite, “passar-se por branco” mesmo quando 
se afirmam como negros. Como mulher e pesquisadora negra, percebi-me enredada em am-
biguidades semelhantes às dos artistas e curadores com quem convivi. Consequentemente, o 
pacto etnográfico entre mim e meus interlocutores de pesquisa baseou-se no enfrentamento 
de uma longa história de racismo e da necessidade de tornar-se o que se é – negro. Tendo 
como aporte teórico uma antropologia da experiência e da performance, a pesquisa mostrou 
que a arte é fundamental no processo de tornar-se negro, tanto para o artista quanto para 
a sociedade, por pelo menos duas razões: 1) por mostrar o óbvio – que mãos negras não 
servem apenas para a lidar com fluídos corporais com que mãos brancas não querem lidar; 
2) por mostrar o que a sociedade em geral deseja manter oculto, isto é, a contribuição de 
cada cidadão brasileiro na criação de um país violento e desigual – a maioria de nós ainda 
se conforma em se ver como “bom mestiço”, senão branco, e, assim, denunciar o racismo 
ao mesmo tempo em que se mantém racista. É contra isso, no entanto, que artistas negros 
objetificam o próprio corpo em performances: o cabelo vira Bombril, o corpo sangra, é 
coberto por mãos/imagens brancas ou é abatido pela violência, como no caso de Priscila 
Rezende, Michelle Mattiuzzi, Olyvia Bynum, Dalton Paula, Peter de Brito e Sidney Amaral. 
É contra isso que tecem e esculpem tetas que denunciam antes e hoje ainda alimentam o 
mundo inteiro sem alimentam os próprios filhos, como Lidia Lisbôa. É contra isso também 
que fazem ebós, sacudimentos e assentamentos, como Moisés Patrício, Ayrson Heráclito e 
Rosana Paulino. E, também, obras em que a beleza e a delicadeza remetem a conhecimentos 
ancestrais, que, ainda por preconceito racial, são menosprezadas como arte “indigente”, mas, 
por outro lado, também passaram a ser reconhecidas como Arte com maiúscula, sem que a 



cor das mãos de quem as produziu seja embranquecida, como no caso de Sônia Gomes. Ao 
narrar seus dilemas e conquistas, esses artistas mostram as ambiguidades de pensar alte-
ridade e universalidade considerando raça como um lugar de experiência, que marca a sua 
presença e obra no mundo. 

Palavras-chave: Antropologia da experiência. Antropologia da performance. Arte afro-brasi-
leira. Presença. Raça.



ABSTRACT

SILVA, Adriana de Oliveira. Gallery & Senzala: the (im)pertinence of black presence in 
the arts in Brazil. 400f. Thesis (PhD) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018.

There are several ways in which black artists resort to their African-Brazilian heritage in 
individual and collective experiences to position themselves as individuals and artists. This 
issue has become more crucial now as a portion of Brazilian society has openly expressed its 
rejection of black empowerment resulting from popular and governmental actions, such as 
the compulsory teaching of African and Afro-Brazilian history and culture in the classroom, 
the creation of the Secretariat for Policies to Promote Racial Equality (SEPPIR) in 2003, the 
establishment of the Racial Equality Statute in 2010, and the decision by the Federal Superior 
Court to approve the constitutionality of racial quotas in 2012. Most recently, attention has 
been focused on the black presence in the arts due to a controversy over the use of black-
face in a play that was scheduled to be staged in an important cultural center in São Paulo. 
The play was canceled and the repudiation of the practice of blackface generated a debate 
about the representation of blacks in the arts, revealing old misunderstandings about mis-
cegenation and racism in Brazil. Having this “explosive” context as background, the current 
research explores the experiences of black artists today. The autobiographical accounts of 
their insertion in the world of the arts reveals, among other things, strategies to escape rac-
ism and, in extreme cases, “to become white.” As a black woman, I found myself entangled 
in ambiguities like those of black artists. Consequently, the ethnographic pact between the 
subjects of my research and myself was based on confronting a long history of racism and the 
need to become what one is – black. Having as a theoretical contribution an anthropology 
of experience and performance, research has shown that art is fundamental in the process 
of becoming black, both for the artist and for the society, for at least two reasons: 1) to show 
the obvious – that black hands not only serve to deal with bodily fluids with which white 
hands do not want to deal; 2) to show what the society in general wants to keep hidden, that 
is, the inescapable part each Brazilian citizen plays in the creation of a violent and unequal 
country – most Brazilians still resign in seeing themselves as “good mestiços,” if not white, 
and in acting like that we are able to denounce racism without ceasing to be racist. It is 
against these tendencies that black artists objectify their own body in performances: the 
hair becomes “Brillo Pad” (Bombril); the body is shown bleeding, covered by white hands/
images or shot down by violence, as is the case within Priscila Rezende, Michelle Mattiuzzi, 
Olyvia Bynum, Dalton Paula, Peter de Brito and Sidney Amaral . It is against these tenden-
cies that they sew abortions and weave teats that feed the whole world and do not feed their 
own children, as does Lidia Lisbôa. It is against these tendencies also that they make “ebós”, 
“sacudimentos” and “assentamentos” – performances in-between art and ritual as do Moisés 
Patrício, Ayrson Heráclito and Rosana Paulino; and works in which beauty and delicacy re-
fer to ancestral knowledge, which, even for racial prejudice, are despised as “indigent” art, 
but, on the other hand, are also recognized as Art with capital letters, without the color of 
the hands of those who have produced them being whitened, as in the case of Sônia Gomes.  



In narrating their dilemmas and achievements, these artists show the ambiguities of thinking 
otherness and universality regarding race as a place of experience, that marks their presence 
and work in the world. 

Keywords: Anthropology of experience. Anthropology of performance. Afro-Brazilian art. 
Presence. Race.



Lidia Lisbôa | Exemplar da série Cordões (detalhe) | 2013-2015 | Foto: Gal Oppido.





Sônia Gomes | Maria dos Anjos (detalhe) | 2018 | Foto: Bruno Leão.



Sidney Amaral | Ressentimento: meu animal doméstico | 2014 | bronze polido | 78 x 48 x 28 cm |  
Foto: João Liberato.
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Não buscamos respostas; simplesmente fazemos perguntas impertinentes.
[...] Nosso trabalho poderia consistir em abrir a caixa de Pandora 

de nossos tempos bem no meio da galeria, do teatro, da rua, ou na frente 
da câmera de vídeo, e deixar que os demônios surjam e dancem [...] 

(Guilhermo Gomez-Peña, 2013, p. 446)

Visitante assiste às duas videoperformances de Renata Felinto: Danço na terra em que piso e White face and blonde hair 
| 2013 e 2012 | Foto: Cecília Bastos/USP Imagens. Renata Felinto foi uma das 33 artistas que integraram a exposição 
Metrópole: Experiência Paulistana, sob a curadoria de Tadeu Chiarelli. As cerca de 80 obras foram distribuídas por todo 
o prédio da Estação Pinacoteca ganhando um viés ainda mais crítico ao se aproximarem do Memorial da Resistência, 
museu alojado no mesmo prédio, onde funcionou o DOI-Codi, Destacamento de Operações de Informações – Centro de 
Operações de Defesa Interna, durante a ditadura militar no Brasil, entre 1964 e 1985. Entre os artistas selecionados, 
notou-se a presença de muitos negros além de Renata Felinto, como Sidney Amaral, Moisés Patrício, Peter de Brito, 
Jaime Lauriano e Flávio Cerqueira. 
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Não buscamos respostas; simplesmente fazemos perguntas impertinentes.
[...] Nosso trabalho poderia consistir em abrir a caixa de Pandora 

de nossos tempos bem no meio da galeria, do teatro, da rua, ou na frente 
da câmera de vídeo, e deixar que os demônios surjam e dancem [...] 

(Guilhermo Gomez-Peña, 2013, p. 446)



Jaime Lauriano | Monumento às bandeiras | 2016 | A réplica do famoso monumento é uma miniatura – vemos que a base 
da escultura é um tijolo vermelho – fundida com cartuchos de munição utilizados pela Polícia Militar e Forças Armadas 
Brasileiras. Essa escultura de Jaime Lauriano também fez parte a exposição Metrópole: Experiência Paulistana fazendo um 
contraponto com um Victor Brecheret de 1921, Barca: templo de minha raça, uma espécie de experimento para o que viria 
ser tornar seu Monumento às bandeiras, de 1953. 
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Chama atenção o modo como certas expressões tornadas liminares ou “exóticas”, 
em especial as ambiguamente assimiladas na construção de uma “democracia 
racial à brasileira”, assombram a arena pública ao longo da história. Entre elas, 

as expressões “afro-brasileiras”, e, em seu bojo, uma (in)desejável “persistência da raça”. 
Raça? Depois de um século de tamanha labuta para construir um discurso científico racio-
lógico – imagine como deve ter sido exaustiva a observação, medição e descrição de tantos 
corpos! – e, mais outro meio século de intenso labor para desmedir, desmentir e descrever 
afirmativamente tanta diferença entre corpos, dessa vez com o aporte de experts e nations 
unidas para destruir uma execrável criatura – a raça! A ideia de raça, no entanto, persiste. 
Persiste no século 21 também entre nós, bons brasileiros que somos, numa arena (im)
pertinente: as artes. Mais precisamente, de uma arte afro-brasileira, que por vezes parece 
“racializar” a discussão sobre as artes no Brasil pelo desejo de se expressar também como 
presença negra. Nesse contexto, raça parece persistir, decisivamente, como experiência. 

Diversos são os modos como cada artista afirma (ou não) uma herança/tradição negra, 
africana ou afro-brasileira em sua experiência individual e coletiva para se afirmar como 
pessoa e artista. Mas é certo que se afirmar como negro, talvez pela primeira vez na história 
do Brasil, não significa mais (apenas) desvantagem. Trata-se de um fato muito recente, 
do início do século 21, quando reivindicações de movimentos sociais, ocorridas desde os 
anos 1980 e 1990, começaram a ser consolidadas em ações governamentais federais1 que 
diferenciam positivamente pessoas e grupos com base na raça. Com as chamadas “ações 
afirmativas”, tornar-se negro, além de orgulho racial sustentado pela norma do respeito 
à diversidade cultural, tornou-se também um meio efetivo de conquista de igualdade no 
plano dos direitos civis, sociais e econômicos.2 

Nesse contexto, se a atual agitação em relação a uma arte afro-brasileira no Brasil 
pode não passar de um “modismo”, como receiam alguns artistas e curadores negros in-
terlocutores nesta pesquisa,3 é difícil prever. No entanto, para eles, importa construir os 
meios para consolidar uma presença negra de longa duração no campo das artes no país. 
Uma presença que lhes permita viver de seu ofício sem precisar escamotear (nem alardear, 
eis a ambiguidade!) suas origens negras, africanas, afro-brasileiras. Consequentemente, 
um foco ambíguo – caso um foco possa comportar ambiguidade sem se desfocar – foi se 
firmando ao longo da pesquisa de campo: a (im)pertinência da presença negra nas artes 
no Brasil hoje, tendo como matéria-prima a experiência de artistas e curadores negros 
que, de algum modo, acaba sendo marcada por relações com diversas (re)encarnações 
de casas-grandes & senzalas.4

PRESENÇA NEGRA

No latim praesens,éntis significa “o que está à vista, o que assiste”. Daí a principal matéria 
utilizada para expressar uma presença ser o próprio corpo. O corpo negro. O corpo negro 
em performance, como expressão de uma experiência. Compartilhar uma experiência 
implica fazer-se presente no tempo e no espaço. Presente como algo que está à vista, 
portanto, evidente, manifesto (presença no espaço); presente como algo que é atual, de 
hoje, coetâneo (presença no tempo). 
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Por meio dessa presença, artistas negros têm apresentado obras e performances de tal 
(im)pertinência que têm desconcertado até os brasileiros mais orgulhosamente demo-
cráticos que, sonâmbulos, ainda mamam no seio de uma tradição enraizada no sacrifício 
de corpos negros. Mas parece que, mais uma vez, chegou o tempo de despertar a bela 
nação mestiça e adormecida. E parece também que, dessa vez, será preciso ter raça para 
“friccionar as madeiras duras e moles da tradição em busca de novas formas relacionais” 
(Turner, 1986). Não por acaso, mais recentemente, uma presença negra nas artes tem se 
configurado no Brasil, especialmente na cidade de São Paulo. 

Uma presença negra que pode se presentar como, por exemplo, uma espécie de “drama 
social” que inesperadamente substitui um “drama de palco”, como ocorreu em maio de 
2015 no Instituto Itaú Cultural, quando um debate sobre a representação do negro nas 
artes tomou o lugar da encenação de uma peça de teatro então denunciada como “racista” 
devido à presença em cena de um ator branco com o rosto pintado de preto. Depois de 
três horas de uma discussão de alta tensão, a enervação geral pode, enfim, transmutar-se 
através de um condoído choro de branco, deixando explícito – até para quem não é negro 
– que “belas aulas” sobre teatro e liberdade de expressão podem não dar conta de tornar 
presente a experiência de ser negro no país. 

Uma presença negra configurada em performances para causar efeitos de despertar so-
bre o racismo cotidiano, como no caso dos jovens negros que, “adequadamente” trajados 
– acorrentados e vestidos com máscaras de flandres – tentavam degustar um chopinho 
com batata frita em pleno happy hour no Senzala Grill, na praça Panamericana, na zona 
oeste de São Paulo. 

E, também, uma presença negra que se presenta como A Presença Negra – um grupo de 
artistas, amadores, críticos e pesquisadores de arte negros e simpatizantes de todas as cores 
e pertencimentos étnico-raciais, ao qual eu viria me reunir em rolezinhos5 em galerias e 
outros espaços de arte onde nosso “tipo de gente” não é nem esperado nem desejado, pelo 
menos não “em bando”, “em nuvem”! Como veremos, A Presença Negra surgiu no final 
de 2014, antes, portanto, do debate sobre a representação do negro nas artes no Brasil no 
Itaú Cultural, como que farejando os ventos da mudança e também do conservadorismo.6

EXPERIÊNCIA, PERFORMANCE E ANTROPOLOGIA 

Tais como os atores de uma tragédia, a situação da maioria da população negra ontem e hoje 
no Brasil pode tanto causar horror quanto piedade – ou, ainda, indiferença. Mas, através 
da arte, uma presença negra também tem provocado outros efeitos. Ao sair em rolezinhos 
com artistas e curadores negros em São Paulo desde 2014, deparei-me com indícios de 
uma experiência que, se por um lado, tenta mostrar a fragilidade das premissas de uma 
democracia racial à brasileira, por outro, tenta transcender o ressentimento ao rejeitar, 
através da arte, o autossacrifício de uma experiência negra no país. Através de sua obra 
e vida, esses artistas e curadores têm empreendido viagens ao passado e ao futuro, bem 
como a diversas tradições artísticas e políticas para construir uma presença negra mais 
decisiva e criativa porque, parece-me, imaginada e concretizada através da experiência, não 
de uma mera experiência, mas de uma experiência – a de ser negro no Brasil no século 21.
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No artigo “Dewey, Dilthey e drama: um ensaio em antropologia da experiência”, 
Turner (1986) explora a distinção de Dilthey entre mera experiência e uma experiência. 
A mera experiência é a aceitação passiva dos eventos e constitui uma experiência in-
dividual, por não demandar a comunicação com o outro. Já uma experiência se destaca 
da uniformidade da passagem do tempo, formando uma estrutura da experiência, que 
requer uma articulação intersubjetiva. Isso significa que uma experiência tem uma es-
trutura temporal, ou seja, implica um processo constituído por estágios. E, exatamente 
por ser um período destacável do tempo, apresentando um começo, meio e fim, a ex-
periência se transforma numa expressão, tornando-se, portanto, compartilhável. Isto 
porque, como Turner enfatiza, os significados obtidos a duras penas devem ser ditos, 
pintados, dançados, dramatizados, ou seja, postos em circulação. Daí Turner considerar 
a performance como parte inerente à uma antropologia da experiência. Se Dilthey diz 
que uma experiência se completa por meio de uma expressão, Turner reconhece essa 
expressão da experiência como a própria performance. Performance então entendida 
como os diversos desdobramentos do ritual numa relação dialética entre arte e vida, 
entre drama estético e drama social. 

Para Schechner (1985), a performance tem o poder de transformar, gerar empatia, 
causar espanto e provocar efeitos lúdicos e/ou críticos em atores e espectadores. As 
ações visíveis num dado drama social são informadas, modeladas e guiadas por princípios 
estéticos e dispositivos performáticos e retóricos. Reciprocamente, as práticas estéticas 
visíveis de uma cultura são informadas, modeladas e guiadas pelos processos da interação 
social. Isto porque, Schechner ensina, toda performance é “comportamento restaurado” 
(restored behavior). 

A experiência é a própria matéria-prima do drama e se torna uma experiência, ou uma 
experiência dramática, sempre que uma presença sai em busca do significado de uma 
dor ou uma alegria friccionando as madeiras duras e moles da tradição. Tradição que é 
um ponto de partida, mas não necessariamente um ponto de chegada, fazendo da busca 
por significados uma forma mais espiralar do que circular, pelo menos se o drama não 
estiver fadado a um desfecho trágico – Turner aposta que os novos modos de orientar a 
modernidade sejam capazes de rejeitar o autossacrifício de um presente/de uma presença 
para se conformar a um ideal, a uma autoridade do passado cultural. Posição que implica 
um alimentar-se (e desmamar-se) da tradição em busca de novas formas de relação, de 
novos significados.

Quebrando um pouco mais uma longa tradição de invisibilidade, uma presença negra 
nas artes pode ser observada no aumento de exposições de obras de artistas negros em 
São Paulo, que, na maioria das vezes, passaram a contar também com a presença de 
curadores negros, reconhecimento talvez acelerado pelo debate sobre a representação 
do negro nas artes no Brasil em maio de 2015. Desde então, se não de modo inédito, ao 
menos de modo mais enfático e frequente, artistas e curadores têm considerado, não sem 
ambiguidade, valer-se de raça como experiência e performance para presentar suas obras 
e vidas como parte importante de uma experiência brasileira. 

Uma presença negra que se faz (im)pertinente com a materialidade dos corpos. Corpos 
negros em performance. Seja qual for a performance, se obras de arte, se artes da perfor-
mance ou “rolezinhos”, o corpo negro é a matéria-prima. É a matéria vital. 
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ROLEZINHO HERMENÊUTICO 

Se uma antropologia da experiência e da performance, tal como pensadas por Turner e 
Schechner, são uma inspiração teórica para conversar com artistas afro-brasileiros em São 
Paulo, o círculo hermenêutico, tal como compreendido Robert Darnton e Clifford Geertz, ins-
piram organização textual desta Tese. Tanto o historiador quanto o antropólogo se ocupam em 
mostrar não apenas o que as pessoas pensam, mas como elas pensam o que pensam. Para tanto, 
valem-se da noção de círculo hermenêutico como um movimento que vai do texto ao contexto 
e de volta ao texto diante de uma experiência marcante que não pôde ser compreendida.

O primeiro movimento é inscrever o espanto ou o não compreendido de um texto 
oferecido pela cultura, ou, no caso de Darnton, de uma piada de que não conseguimos rir, 
embora ouçamos a gargalhada de outras pessoas. Darnton quis compreender o que havia 
de hilário nas narrativas de um tipógrafo francês sobre um massacre ritual de gatos no 
século 19. No meu caso, meu espanto foi não compreender claramente o sentido de falar 
de “raça” em pleno século 21, especialmente num campo não explicitamente politizado, 
pelos menos no pensamento até então des-tinto (embranquecido) da pesquisadora, como 
as artes visuais. E também por que diabos eles se divertem em me chamar de “afro-branca”? 
O que eles sabem sobre arte, política e raça que eu não sei? De que parte da experiência 
de ser negro no Brasil eu não consigo rir com eles? 

Tem gente que – de tanto nos encher o saco – vira nosso amigo e – pior – faz a gente 
transformar antigos incômodos em tema de pesquisa.

Ele me encheu bem o saco. E começou a encheção em plena festa de Iansã no terreiro do 
pai Toninho na zona norte de São Paulo. Ali, enquanto eu tentava apenas ser feliz me lam-
buzando toda de acarajé depois de um lindo xirê, Alexandre Araujo Bispo me perguntou:

– Como é que vo-cê, que é ne-gra, e que é mu-lher – sabe falar francês?
Tentando não engasgar com o susto e me manter educada diante de uma atitude ra-

-cis-ta e ma-chis-ta, respirei fundo e respondi:
– Porque eu tive que aprender francês pra estudar filosofia na USP. Tínhamos que ler 

os autores preferencialmente no original. E era francês e alemão. Inglês eu já sabia. Mas 
era francês e alemão. Então escolhi o francês.

– Então você não se descabelou na prova de línguas na seleção do PPGAS?
– Não.
– Como é que vo-cê que é ne-gra, e que é mu-lher – sabe falar francês e inglês?
– Estudando, ora!
Respondi tudo “objetivamente” a Alexandre Araujo Bispo. E só aos poucos fui me 

dando conta da (im)pertinência pertinente de suas perguntas e dos sentidos de ele me 
chamar de “afro-branca”.

T E XTO E C O N T E XTO

Ir ao contexto implica buscar outros textos que ajudem a construir um sentido para um 
texto inicialmente espantoso e estranho. Afinal, cultura é contexto, e não conteúdo. 
Uma cultura é um conjunto de textos em que um texto pode ser inscrito. Nesse caso, o 
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movimento não vai exatamente aos contextos, mas segue do coletivo ao pessoal, vai aos 
artistas, suas casas e ateliês e cozinhas, para observar seus sonhos, processos de criação, 
captando suas vozes, gestos e obras, permeadas de riquezas e ambivalências. 

Compartilhando o tempo no campo
Se as interlocuções não seguiram um roteiro de perguntas pré-estabelecido, havia um 
contexto que foi se firmando entre artistas, curadores e eu: a experiência de ser negro 
num “momento bem estranho” no Brasil, como definiria o artista Sidney Amaral em 2015, 
pensando no processo de impeachment da presidenta Dilma Rousseff, na polarização de 
opiniões e posições políticas, num contexto em que uma parcela da sociedade escancara 
seu conservadorismo diante do avanço de políticas sociais, enquanto outra retira seu 
apoio diante do encolhimento dessas políticas sociais no governo Dilma. 

Consequentemente, em vez de histórias de vida, o leitor terá diante de si auto-ob-
jetivações, a pedido da antropóloga, diante da pergunta: “Por que você faz parte de A 
Presença Negra?”. 

Para chegar a essa formulação “simples”, a pesquisadora precisou de algum tempo 
e alguns foras. Mas, fazer pesquisa de campo, adverte Geertz, implica fazer perguntas 
obtusas para pessoas sutis. Eis algumas das perguntas obtusas: “Você se considera um 
artista afro-brasileiro?”, “O que é arte afro-brasileira para você?”. 

Sem pretender uma justificativa, a obtusidade da pesquisadora tem duas “origens”. 
A primeira, tendo começado a pesquisa de doutorado com um projeto sobre um museu 
de arte contemporânea, o MAC-USP, acabei por me inteirar de uma filosofia da arte para 
compreender o que é o tal do “contemporâneo” que meus então interlocutores discutiam, 
um campo em que definir a priori o que é arte muitas vezes marca a própria produção 
artística (Mammí, 2012). A segunda, iniciei a nova pesquisa pela interlocução com cura-
dores e pesquisadores de arte para quem a pergunta “O que é arte afro-brasileira?” é de 
extrema relevância para definir critérios tanto para descrever quanto para selecionar 
os artistas e as obras que devem ser postos em exposições e adquiridos para acervos de 
museus e outras instituições.7 

Se não sobre arte afro-brasileira nem sobre arte contemporânea, sobre o que então 
queriam falar os artistas? Sobre sua experiência como artista, evidentemente: “Eu posso 
falar com você da minha arte. Da arte de outros artistas, da arte afro-brasileira e da arte 
contemporânea, é melhor ocê falar com quem estuda isso, não é mesmo?”, aconselhou-
-me a artista mineira Sônia Gomes, uma das pessoas mais sutis que encontrei em campo. 

Claro que encontrei também interlocutores que são simultaneamente artistas e pes-
quisadores de arte, como Rosana Paulino, ou artistas e curadores de arte, como Claudinei 
Roberto da Silva. Com esses, a conversa pôde se organizar tanto num aspecto mais “teó-
rico” quanto “técnico”, o que muitas vezes é até apreciado.8 Outros quiseram conversar 
sobre história, antropologia, perguntar minha opinião sobre determinados livros e ex-
posições, e também repassar alguns conceitos de que eles estão se valendo para pensar e 
conceber a si mesmos no corpo a corpo com suas obras, como no caso de Peter de Brito.

De qualquer modo, todos puderam pensar sua produção, desde que não soterrados pelas 
perguntas obtusas da pesquisadora. Para cada interlocutor então, uma estratégia. Isso 
explica por que o roteiro que formulei como guia de entrevista era péssimo se “aplicado” 
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aos interlocutores. No entanto, ao final da pesquisa, mostrou-se útil para organizar a 
matéria-prima produzida por nós – as auto-objetificações – por permitir visualizar como 
meus/nossos interesses de pesquisa foram se transformando, como é esperado num pro-
cesso baseado no compartilhamento de tempo (Fabian, 1983) e experiência (Bruner, 1986). 

No período entre 2015 e 2017, fomos produzindo aquilo que se tornou a matéria-prima 
da etnografia – um conjunto de auto-objetivações em forma de depoimentos ou impressões. 
Estou considerando como depoimentos os relatos e opiniões realizados em sessões, geral-
mente agendadas e gravadas; e, como impressões, as conversas breves, mas reveladoras 
em exposições de arte em “rolezinhos” de A Presença Negra ou não, algumas anotadas 
na hora, a maioria depois, além de e-mails, chats do Facebook para preencher lacunas ou 
aprofundar questões biográficas, artísticas, políticas. 

A auto-objetivação dos interlocutores e da pesquisadora – auto-objetivação que, 
pensando com uma antropologia da experiência cogitei chamar de auto-expressão até 
chegar em performance de si, considerando performance como “expressão de uma expe-
riência”, como nos ensina Turner (1986) – cruzou destino pessoal e coletivo ao tomar a 
experiência como objeto, teoria e método de pesquisa. Narrar o “chamado pela musa” 
e o desenvolvimento de uma carreira como artista, curador e pesquisador negro muitas 
vezes implicou narrar um posicionamento como pessoa negra num “momento bem es-
tranho” no país – implicou “tornar-se negro”.

– Eu negro?
– Eu artista negro?
– Preciso me reconhecer como negro para me reconhecer como artista?
– Sendo artista negro, preciso também rotular minha arte como “negra” ou 

“afro-brasileira”?
– O valor e a pertinência da minha obra precisam estar relacionados com a minha raça? 
– Aliás, de que raça sou? 
– Aliás, raça existe?
– Se não existe, por que voltar a falar nisso agora?
Embora presentes ao longo de toda a pesquisa, o objetivo deste trabalho não foi cons-

truir uma história de conceitos como raça, mestiçagem e arte afro-brasileira, e sim pre-
sentificar alguns de seus efeitos na experiência artistas negros no país, especialmente 
em São Paulo. Também não houve aqui a pretensão de analisar obras, exposições nem 
discursos, e sim em presentificar o que é menos encontradiço em outros lugares: as ex-
periências, sonhos e desafios desses artistas e curadores na atualidade. 

Considerando, por um lado, que estou fazendo antropologia “em casa” (Peirano, 2006) 
e “com iguais” já que sou brasileira, negra etc., e, por outro, que a maioria dos meus inter-
locutores é suficiente “braba” e conhece bem os canais para expressar sua voz e presença, 
considerei que o pacto etnográfico feito entre mim e eles para viabilizar essa pesquisa se 
deu em bases horizontais. No entanto, embora tenha me fiado tanto na horizontalidade 
das nossas posições quanto na certeza de que eles saberão corrigir o que ainda não estiver 
“correto” sobre suas experiências nessa Tese, sei que a capacidade de traduzir em texto e 
imagem a experiência de outras pessoas pode, mesmo numa situação de colaboração entre 
iguais, fixar equívocos. Um dos modos de contornar isso foi sempre perguntar novamente, 
dizer quais eram as minhas dúvidas e até objeções para compor de fato uma conversa. 
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Em vez de apresentar e corrigir na Tese os meus/nossos “equívocos”, tratou-se mais de 
discutir e rir com meus interlocutores. Na maioria das vezes tratou-se mais de uma de 
persuasão mútua do que de uma mera abertura para a compreensão do outro. Assim, se 
eles quiseram me convencer de várias coisas, e vice-versa, a imparcialidade não é uma 
das características fortes desse trabalho. 

Tanto a admiração quanto a irritação, portanto, tingiram muitos momentos de inter-
locução, sentimentos que foram sendo “pacificados” pelo interesse comum em estabe-
lecer pontos de vista. Evidentemente, tentei escrever com uma atitude mais distanciada. 
Distanciada o suficiente para não forçar consensos nem abismos, mas mostrar ambiguida-
des. Um olhar distanciado propiciado pelos ensinamentos da antropologia,9 sem dúvida, 
mas também de outras “disciplinas”.10 Esse movimento que ao mesmo tempo que separa 
e embaralha pesquisa de campo e escrita se desenvolveu em duas direções principais. 

De um lado, meus interlocutores foram me (re)socializando numa “negritude” 
(Munanga, 1986), enquanto eu pensava teoricamente como racialização11 tem a ver com 
arte e experiência. Por outro lado, fui (re)socializando meus interlocutores numa “pesquisa 
etnográfica”, uma vez que “etnográfico” pode sugerir subalternidade, graças ao mal-uso 
do adjetivo feito pelos próprios antropólogos. Segundo Fabian (1983), mesmo despre-
zando conceitos como exotismo e primitivismo, os antropólogos podem se valer deles 
de um modo insidioso quando mantêm seus interlocutores distantes no tempo, tanto na 
pesquisa de campo quanto na textualização dessa pesquisa, situação que ele nomeia de 
“negação da coetaneidade”.12 Além disso, o prefixo “etno” parece privilegiar uma origem 
étnica em detrimento de uma competência estética e técnica própria do ofício de artista. 

A desconfiança de alguns interlocutores de que meu interesse “como antropóloga” se 
relacionasse a pensar a arte feita por artistas negros como “étnica”, “exótica” e “primiti-
va” em oposição a “contemporâneo” e “civilizado” ainda mais quando iniciei a pesquisa 
de campo com perguntas obtusas, como – você considera sua arte afro-brasileira, arte 
contemporânea? etc.

Esses mal-entendidos sobre os pressupostos teóricos da pesquisadora também me 
permitiram rir com eles. Esse seu medo de virar “étnico”, “exótico” e “primitivo” é medo 
de quê, exatamente? Só faltava essa – nos confundirem com pretos, índios, populares, 
primitivos! E se formos, qual é o problema? Por que a comparação-imitação prestigiosa 
é com o “civilizado”, “contemporâneo”, “erudito”? Por que podemos ser confundidos com 
“brancos”, mas não com “pretos” e “índios”? O que está por trás de não querer ser “ob-
jeto” da antropologia e sim “sujeito” da história e da filosofia da arte? Bastaria a mudar a 
disciplina para mudar o status ontológico do pesquisado? Seria isso um certo apagamento 
de um “defeito de cor”? Ao ser adotada como afro-branca, acabei também evidenciando 
uma certa “afro-brancura” ou “pós-negritude” neles, em nós. 

Enfim, precisei fazer ponderações éticas e políticas para reinventar, como todo an-
tropólogo em campo e na escrita precisa fazer, um modo pessoal de fazer etnografia 
(Kopenawa; Albert, 2016). Mas apesar e por causa dos estranhamentos e mal-entendidos, 
construímos um espaço-tempo de confiança para compartilhar experiências. 

Em janeiro de 2015, já participando de A Presença Negra, senti um grande mal-es-
tar ao ver a comoção causada pelo ataque terrorista a Charlie Hebdo, uma importante 
publicação francesa, criada em 1970, que, ao aliar charge e crítica política, tem uma 
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potência semelhante a que teve o Pasquim no Brasil. Porém, sob o comando de Stéphane 
Charbonnier, a revista perdeu as estribeiras ao intensificar as charges relacionadas ao 
Islã, após o atentado sofrido em 2011.

Mesmo assim, a adesão ao “Eu sou Charlie/Je suis Charlie” foi imensa não só na França 
como no Brasil, de um modo tão patético quanto revelador. Acompanhando a comoção, 
uma convicção me deixou sem chão – “Eu não sou Charlie/Je ne suis pas Charlie pas de 
tout”. Um ficar sem chão que pude compreender melhor quando me deparei com um 
artigo de um padre, apresentado por outro padre, Leonardo Boff, expoente da Teologia 
da Libertação no Brasil, em seu blog, que começava assim: “Eu condeno os atentados em 
Paris, condeno todos os atentados e toda a violência. Não queria que os cartunistas da 
Charlie Hebdo morressem. Mas eu queria que eles que mudassem”. Sim, era exatamente 
isso que eu sentia. Era preciso repensar o chão em que se fundava aquele humor tão letal. 

O padre argumenta que, muito ao contrário de “heróis”, de “gigantes do humor politi-
camente incorreto” ou de “mártires da liberdade de expressão”, como foram celebrados, 
suas charges, além de péssimo gosto, eram perigosas por dois motivos: pregavam a into-
lerância religiosa e promoviam generalizações preconceituosas dos mulçumanos. Outro 
bom argumento do padre era que a tal liberdade de expressão, na verdade, confundia-se 
com a defesa de “nossa nação”, “nossa cultura”, “nosso modo de vida” proclamados au-
toritariamente por Marine Le Pen, liderança da extrema direita francesa. De que nação, 
cultura, modo de vida estaria falando o então presidente francês num país em que 10% 
da população é muçulmana e não deseja abandonar sua identidade e religiosidade? 

Apesar de sermos mais de 50% da população, ser negro no Brasil pode implicar assu-
mir uma identidade que talvez também se queira apagar em defesa de uma “identidade 
nacional”. Não sou contrária à ideia de nação, muito pelo contrário. É no âmbito da na-
ção, ao menos por enquanto, que o direito às diferenças tem podido ser minimamente 
garantido. Mas não é por acaso, também, que a conquista desse direito é repudiada com 
camisas verde-e-amarelas nas ruas. 

Se não sou contrária à ideia de nação, também não sou contrária a ideia de censura. 
Voltando ao atentado terrorista na França, como o padre argumenta em seu artigo, bastava 
que a justiça tivesse punido a Charlie Hebdo no primeiro excesso, que tivesse traçado uma 
linha dizendo: “Desse ponto vocês não devem passar” para evitar o atentado. Mas isso 
é censura! Sim, é censura, explica o padre em seu artigo. Um dos significados da palavra 
“censura” é repreender. Dizer que não se pode sair inventando histórias caluniosas sobre 
pessoas e grupos, é censura. Dizer que determinados discursos fomentam o ódio, como o 
racismo ou a homofobia, e por isso devem ser evitados e punidos se vierem a público, é 
censura. Consequentemente, nem toda censura é ruim. Ao contrário. Pode salvar vidas, 
o padre argumenta.

Embora possa parecer paradoxal, a censura também pode evitar que uns silenciem 
outros em defesa da democracia. Pois foi exatamente em defesa da liberdade de expres-
são que um professor de teatro erudito e bem-intencionado pôde dizer que era censura 
prévia que uma peça de teatro fosse substituída por um debate suscitado pela acusação 
do uso de blackface. Foi também exatamente em defesa da liberdade de expressão que o 
mesmo professor pôde dar uma “bela aula” sobre teatro brasileiro sem levar em conta a 
experiência do racismo no Brasil.
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Apesar do incômodo, talvez eu mesma tivesse continuado numa posição em cima 
do muro em relação à liberdade de expressão e ao humor implicados na defesa do per-
sonagem branco pintado de preto na peça de teatro dos Fofos Encenam e das imagens 
ridicularizantes do profeta Maomé e dos muçulmanos nas charges da Charles Hebdo, caso 
não tivesse recebido um engraçado e doloroso nome de batismo no campo logo no início 
da pesquisa sobre a presença negra nas artes no Brasil: “afro-branca”. 

Castigat ridendo mores ou Costumes são corrigidos rindo-se deles. Talvez a frase mais 
conhecida poeta satírico francês do século XVII Jean de Santeul, famoso por poemas e 
inscrições em latim que até hoje figuram em diferentes edifícios e monumentos relacio-
nados ao teatro, capte bem o clima da minha acolhida pelos interlocutores em campo, 
ao ser colocada na posição de aprendiz, que é o que todo antropólogo em campo precisa 
virar sob o risco de não conseguir fazer sua pesquisa. 

Ao me chamar de afro-branca, Alexandre Araujo Bispo ria do meu apego à ideia de 
mestiço e do meu desapego à ideia de raça, quando me declarei pós-negra, lembrança que 
não deixa de me causar uma certa de vergonha, mas não fosse “pagar o mico”, ser o alvo 
de uma piada que eu não compreendi na hora, provavelmente não tivesse empreendido 
essa pesquisa com tanta “raça”. Com seu riso, Alexandre me provocou a corrigir meus 
costumes. Castigat ridendo mores ou Costumes são corrigidos rindo-se deles. E não riu de 
mim apenas, riu comigo e convidou-me para ir junto no “rolê”. E o que eu vi e vivi com 
artistas e curadores negros foi mesmo muito riso dos nossos costumes. Rir da experiência 
ser negro, rir de quem não quer se tornar negro de jeito nenhum, rir dos nossos costumes 
mestiços de nação ainda meio bela, recatada e adormecida. 

Castigat ridendo mores ou Costumes são corrigidos rindo-se deles. Tendo agora com 
quem rir da minha condição, da minha experiência, agora eu não precisava me disfar-
çar de Charlie. Eu já não era mais a criança amedrontada do Colégio Leão XIII, como as 
crianças brancas me faziam sentir me estranhando o todo tempo ali, ao me chamarem 
de “Tifu”, rindo de mim, sem rirem comigo. Nascida e criada num bairro de classe média 
em Santos, fui aprendendo com minha família “mestiça”, mãe branca e pai negro, a não 
assumir atitudes “racistas”, a não falar de “coisas de negro” para não incomodar colegas 
brancos, e, principalmente, não dar bandeira da minha pretidão! Era mais aconselhável 
ser Charlie, embora eu nunca tivesse sido considerada como igual nem me sentido como 
igual. Era mais aconselhável, inclusive, nem tentar descobrir o significado de “Tifu”. 

Agora, pesquisadora universitária com obrigação de rever a tradição em que fui cultiva-
da, precisei de irmãos e irmãs de cor, de brothers & sisters, e de um malungu (Slenes, 1992), 
de pouca tinta, ainda por cima, para me tascar um afro-branca na cara e estilhaçar de vez 
meu escudo-espelho de “mestiça” e “pós-nega”. Batismo de campo. O ego, um passarinho 
morto pelo riso. Restava-me ir de corpo e alma, e caderno de campo e gravador na mão, e 
uma antropologia da experiência e da performance no olhar para tentar entender direito 
a piada. E voltar para contar seus significados e contextos.

Assim, cabia-me perguntar – e Alexandre foi fundamental nisso também – em que 
tradição acadêmica eu vinha sendo formada para saber o que era possível pensar com as 
teorias e pessoas que escolhi e por quem foi escolhida. A antropologia e as ciências sociais 
podem ser bastante conservadoras no debate sobre raça no Brasil, fomos avaliando, mas 
também podem ser um território fértil para desmontar esse mesmo conservadorismo. Um 
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meio de fazer isso é mantendo fronteiras porosas com outros territórios. Desses territórios, 
um dos mais instigantes nesse debate tem sido o das artes. Os artistas e curadores negros 
que fui conhecendo me fizeram pensar outros pensamentos, pensamentos pensados com 
a carnalidade de seus corpos e objetos de arte, aprofundando vertiginosamente uma 
experiência que eu já vinha tendo no Napedra – Núcleo de Antropologia, Performance e 
Drama, grupo de pesquisa coordenado pelo prof. John Cowart Dawsey. 

Participar de A Presença Negra foi como entrar num universo paralelo e muito colo-
rido – majoritariamente negro, enfim! – e, ao mesmo tempo, bem cotidiano para pensar, 
através das artes, a experiência de ser negro no Brasil. 

Compartilhando o tempo no papel
Na tentativa de me valer da teoria de um modo mais visceral do que a mera situação de 
trechos do pensamento de Victor Turner, Clifford Geertz, Richard Schechner, entre os prin-
cipais, tentei expressar no texto um tempo intersubjetivo de que nos fala Johannes Fabian 
como uma forma de expressar metodologicamente uma antropologia da experiência.

Transcrevi a maioria dos depoimentos gravados e contei com a ajuda de Pedro 
Gabriel dos Santos Pereira, aluno da disciplina “Do Afro ao Brasileiro”, ministrada 
pelo professor Vagner da Silva, do qual participei como estagiária de ensino, em 2016. 
Surpreendi-me quando ouvi Pedro nos corredores falar que decupava rápido e achava 
muito fácil, quando eu levo séculos para desempenhar a tarefa. Quando a entrevista 
não é feita por nós, pode ser que seja mais fácil e rápido decupá-la, porque as vozes e 
ruídos não evocam tudo o que vimos e pensamos durante a situação de gravação. Apesar 
de o Pedro fazer um trabalho primoroso, realmente rápido e sem erros de digitação, 
além de ir anotando o estado de humor através da voz, precisei ouvir várias vezes as 
gravações decupadas por ele para me lembrar dos significados que não estavam só na 
entonação da voz. Daí considerar mais adequado que não só a gravação, mas também 
a decupagem, quando possível, sejam feitas pelo próprio pesquisador, especialmente 
quando a presença do interlocutor é parte essencial da metodologia e da exposição 
dos resultados na monografia. 

Isto porque no movimento de ir decupando lentamente, ir me irritando com a demora 
e ir superando essa irritação foi um dos melhores momentos para ir me relembrando e 
recriando o acontecido e ir fazendo conexões, algumas das quais se mostraram frutíferas. 
Decupar o material gravado é uma boa oportunidade de recuperar o tempo da artesania 
(Sennett, 2009), um tempo em que o ritmo das mãos encontra o ritmo do pensamento. 
Um torcer e retorcer o material para vê-lo de vários ângulos para só então decidir “o que 
ele quer ser”, como aprendi com a artista Sonia Gomes. 

A decupagem também pode ser um momento em que os interlocutores teóricos in-
terpelam os interlocutores do campo, e vice-versa, talvez de um modo mais inspirado 
porque relaxado, “maquinal” (Sennett, 2009). Lembro-me de um dia em que Lidia Lisbôa 
me falou que tinha encontrado um “trampo ul-tra-re-pe-ti-ti-vo” de armar caixas com-
plicadas e delicadas, e de como isso a estava ajudando a aprimorar seu próprio trabalho 
como artista.

O trabalho da escrita é outra oportunidade de encontrar o tempo longo e lento da ar-
tesania, que é também um tempo intersubjetivo de que nos fala Fabian (2013). Até porque 
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nossos interlocutores nos dizem coisas maravilhosas exatamente quando desligamos o 
gravador. Durante toda a pesquisa, foi recorrente o arrependimento de não ter levado ou 
mesmo de não ter ligado o gravador, como aconteceu, por exemplo, com Max Muratório 
Macedo. Gravei quase tudo o que ele disse e, quando desliguei o gravador para a gente 
jantar em paz em minha casa, eis que Max começa a narrar o que achei ser a experiência 
mais esclarecedora para essa pesquisa. Interrompê-lo e pedir para gravar? Não foi possível 
porque ele e nós entramos numa espécie de transe ouvindo a história que ele contava. 
Interrompê-lo seria perder a experiência. O que fazer? Prestar bem atenção, porque nem 
para anotar dava. Então recriei a narrativa de memória. Mas quis apresentá-la aqui em 
primeira pessoa. 

Fui capaz de recriar o que ele disse porque vinha conversando esporadicamente com ele 
nesses dois anos de pesquisa e ia estudando como ele pensa e fala ouvindo as gravações 
dele sobre vários assuntos. Se aborreço o leitor com aprofundamentos sobre questões de 
método é para justificar porque decidi não fornecer as datas dos depoimentos e impressões 
que produzi com os interlocutores em campo, porque muitos foram trabalhados conferin-
do informações pessoalmente, por telefone ou online, voltando a falar do mesmo assunto 
várias vezes para compreender com mais profundidade o que o interlocutor me dizia ou 
o que eu mesma queria saber. Por isso, em vez de fabricar dispositivos de autenticação 
da presença dos interlocutores e minha no texto, busquei uma postura autoral mais afim 
com teorias da performance, para assim compor uma espécie de mimesis envolvendo uma 
f(r)icção entre corpos e máscaras (Dawsey, 2013). Corpos e máscaras, artistas/curadores 
e criaturas poéticas, pesquisadora e criatura-tese presentificados aqui por meio de uma 
construção, de uma ficção através da fricção de experiências, um estado liminar e subjun-
tivo em que o “eu” é também “não eu” e “não não eu” (Schechner, 2006), e assim acabar 
sendo afetada (Favret-Saada, 2005).

Embora cada artista e curador com quem conversei merecesse um capítulo à parte, 
preferi enfatizar a relação entre eles. Dividida em cinco capítulos, sendo o primeiro esta 
introdução e o quinto uma conclusão, os capítulos do meio foram organizados tendo como 
presença central um artista cuja experiência achei potente para atrair a experiência de 
outros artistas e curadores.

Um esclarecimento. Nem todos os artistas e curadores com que conversei fazem parte 
de A Presença Negra. Este coletivo, ou ação, como Moisés Patrício explica, é antes um 
lugar empírico e ao mesmo tempo conceitual onde pude estar para perceber que algo 
instigante estava acontecendo na cena da arte paulistana nos últimos anos, impulsionada 
principalmente por jovens artistas e curadores negros.

Com Lidia Lisbôa tentei deixar alguns dos inúmeros episódios que ela narrou guias-
sem o fluxo de ideias e presenças que compõem o Capítulo 2. Dispensei sinais gráficos 
como aspas e travessões para indicar de quem era a voz da narrativa para deixar que 
a voz dela prevalecesse. Para atingir esse efeito, ou minimizei a indicação de minha 
presença ou fundi minha voz à dela, propositalmente causando um baralhamento 
entre as experiências dela e minhas, e de várias mulheres e alguns homens que fomos 
aludindo ao longo de nossas conversas e também durante a transcrição e textualização 
do que Lidia me dizia e fazia pensar. Essa reconstrução foi possível através de uma 
impregnação das vozes, gestos e impressões de várias horas de entrevistas gravadas que 
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produzimos que foram continuadas em online e até em sonho. Imaginei muitas vezes 
estar assombrada com/por ela. Daí o uso em alguns momentos de discurso indireto 
livre, como se eu estivesse na cabeça dela fazendo perguntas e não só observando, 
porque às vezes a via me olhando de um jeito como a imaginar o que eu queria mesmo 
saber, talvez perguntando as minhas perguntas. Mais do que um jogo de espelhos – eu 
me vejo nela e ela se vê em mim, e vice-versa –, o play que se desenrolou em nossas 
conversas em sua casa e ateliê parecia ser um olhar para um mesmo espelho, ao mesmo 
tempo, e ver que imagens esse espelho nos devolvia de nós e todas as mulheres que 
invocamos ali. Um ponto de inflexão se presenta neste capítulo – a arte como meio 
de transformar a loucura e outras experiências penosas em algo produtivo. Uma dis-
cussão sobre corpo e arte emerge no comentário das performances de Olyvia Bynum, 
Michelle Mattiuzzi, Renata Felinto e Priscila Rezende, além da própria Lidia Lisbôa. 
A experiência dessas performers convida a uma discussão em contraponto: de um 
lado, a busca por uma presença negra, e, de outro, a denúncia de formas de blackface 
na atualidade. Consequentemente, ao lado dos autores implicados numa antropolo-
gia da experiência e da performance, essa problemática foi comentada pelas ideias 
de Frantz Fanon, sobre pele negra e suas máscaras brancas, e de Uri McMillan, sobre 
performances afro-diaspóricas. 

Também houve encontros de apenas um dia, capazes de abrir fendas profundas de 
interlocução, ao evocar tempos e espaços de cumplicidade e confissão num curtíssimo 
período de tempo, diante de todos. Assim foi com a então consulesa da França no Brasil, 
Alexandra Loras no jantar de A Presença Negra.

Já com Sônia Gomes, apesar de intensa, a interlocução foi mais breve e menos fre-
quente. Ainda assim, suficiente para me sentir impregnada ouvindo seu relato inúmeras 
vezes, deixando exposto, anotando, pensando, escrevendo ideias. Usando um método 
de trabalho que ela mesma acabou me ensinando: “Penduro o tecido e fico olhando 
para ele, virando e vendo, para descobrir o que ele quer ser”. Como se imitasse a técnica 
de reflexão de Sônia Gomes – desmontar todo um vestido de noiva e para trabalhá-lo 
todo inteiro – tentei apresentar a peça toda transformada numa outra coisa ao costurar 
nela as vozes de Peter de Brito e Moisés Patrício, os criadores de A Presença Negra, 
iniciativa que a própria artista considera fundamental para combater o que ela mesma 
observa e denuncia: “Não gostam de falar, mas quase não há negros nas exposições no 
Brasil”. Na textualização de minha interlocução com ela não embaralhei vozes. Deixei 
que a voz dela se sobressaísse ao longo de todo o capítulo. Veremos como a artista 
torce memória e afeto para enfrentar o racismo e sair indigência afetiva e profissio-
nal através da arte. Uma experiência fundamental nisso foi estranhar-se nos Estados 
Unidos vendo-se sendo vista como “anjo”. Moisés Patrício, um dos primeiros artistas 
que conheci e com quem conversei muitas vezes nas brechas de eventos de A Presença 
Negra, apenas no final do processo de pesquisa é que gravamos uma “entrevista” para 
assentar uma interlocução de dois anos. Foi interessante perguntar o já perguntan-
do e o supostamente sabido e perceber que a conversa se aprofundou de uma forma 
inesperada para nós. Ao contrário do que aconteceu com Moisés Patrício, estive na 
casa e depois no ateliê de Peter de Brito logo no início da pesquisa. Tímido, ele não 
me deixou gravar nosso diálogo. Talvez me conhecesse muito pouco na época. Ao lado 
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de Alexandre Araujo Bispo, Peter de Brito foi quem mais me ajudou a me situar em 
campo e a conhecer vários dos interlocutores dessa pesquisa. Agradeço especialmente 
sua gentileza em me apresentar a Lidia Lisbôa. 

Já com Sidney Amaral mantive os travessões como indício de uma proximidade menor 
do que a que senti na presença de Lidia Lisbôa e Sonia Gomes. Timidez minha? Dele? 
Uma distância maior entre nós por ele ser homem e eu mulher? Talvez. No entanto, como 
essa distância estranhamente se fez mais presente enquanto eu escrevia do que nos três 
sábados em que passei o dia com ele em seu ateliê, desconfiei que poderia ser indício de 
algo mais profundo. E era. Se Lidia Lisbôa e Sonia Gomes, de algum modo, fizeram-me 
expiar dores e alegrias de mulheres de negras num país difícil como o nosso, Sidney 
Amaral fez-me expiar meu lado mais “afro-branco” e “Charlie” para salvar minha pele 
nesse mesmo país difícil. Sidney desapareceu em maio de 2017, poucos meses depois do 
diagnóstico de um câncer. Uma resposta, ou melhor, um comentário sobre suas indagações, 
que não pude formular na hora nem a tempo de voltar a falar com ele, é apresentado aqui. 
Neste capítulo, veremos como o artista vai tomado consciência de sua experiência como 
homem negro, abordando temas como o amor e a pornografia e o banzo e o esplendor. 
Uma preocupação marca a produção mais recente de Sidney Amaral bem como dos artistas 
reunidos nesse capítulo é a construção de uma nova história do Brasil através das artes. 
Dalton Paula, com performances e rituais ao mesmo tempo denuncia e cura feridas do 
corpo negro e do corpo social brasileiro. Rosana Paulino, como Sidney Amaral, uma artista 
veterana em relação à maioria dos artistas apresentados nessa tese, explica como cria 
uma técnica de impressão para contar uma história ora nítida, ora borrada – a construção 
(pseudo)científica da inferioridade racial. Com outro veterano, Claudinei Roberto da Silva 
pretendi retomar uma reescrita da história do Brasil através de exposições da perspec-
tiva do negro, notadamente do Museu Afro Brasil, além dos textos curatoriais, cursos e 
exposições que o próprio Claudinei tem promovido. Mas o que acabou se sobressaindo 
de nossos diálogos foi uma imensa saudade de Sidney Amaral e comentários sobre “os 
pensamentos do artista dispostos no espaço” do ateliê, pensamentos que não deu tempo 
de o artista transformar em arte.

D E V O LTA A O T E XTO

No Capítulo 5, voltaremos do contexto ao texto, para encarar, com base nessas novas 
experiências, os sentidos possíveis de uma presença negra (im)pertinente. O depoimen-
to da fotógrafa negra Marcela Bonfim no vernissage de sua exposição (Re)conhecendo a 
Amazônia Negra, no Centro Cultural Banco do Brasil, em São Paulo, em outubro de 2017, 
é um ponto de inflexão para o capítulo. Marcela Bonfim sempre foi militante, e, apesar de 
ser negra, militou contra as cotas raciais na universidade. Depois de desistir de São Paulo 
e de atuar na área em que havia de graduado, em choque ao descobrir que a formação 
universitária ainda não é suficiente para equiparar negros e brancos, já que depois de 
formada economista pela PUC-SP ela não conseguiu emprego na área. Através da aprendi-
zagem de um novo ofício – fotografar pessoas negras – é que ela pôde se ver negra vendo 
outros negros, devolvendo a eles e a si mesma a própria experiência e presença negra. 
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DE VOLTA AO TEXTO, DE NOVO

Depois de apresentar o plano da Tese, antes de ir ao contexto, convido o leitor a 
acompanhar com maior profundidade os textos que me fizeram empreender o rolezi-
nho hermenêutico. 

Investigar a (im)pertinência de uma presença negra se inicia com a presentificação 
de três manifestos para arregimentar pessoas negras para marcar presença em lugares 
em que elas costumam ser invisibilizadas ou hostilizadas. Enquanto dois dos manifestos 
tomaram corpo como performances, outro se tomou forma de um debate sobre a repre-
sentação do negro nas artes no país. Ocorridos, ou melhor, iniciados na cidade de São 
Paulo em 2014 e 2015 – já que seus estilhaços e germinações têm sido reconhecidos aqui 
e ali, como veremos ao longo dessa tese – o que esses três eventos têm comum é o desejo 
de armar uma presença negra dona de si. Trata-se de uma presença (im)pertinente, em 
vários sentidos, supomos, ao longo desse texto. 

De início, podemos dizer que se trata de uma presença “impertinente” no sentido do 
performer Gomez-Peña, uma vez que os três eventos partiram de perguntas que podem 
ser consideradas “impertinentes” – pois implicam mais incômodo do que respostas 
prontas – e talvez sejam mesmo inspiradas por Pandora, que, como sabemos, é toda 
curiosa e nada recatada:

Policial militar usa cassetete para intimidar jovem durante “rolezinho” no Shopping Itaquera, na Zona Leste 
de São Paulo. Se científica e teoricamente é difícil definir o quem é negro no Brasil, a Polícia Militar paulista 
parece saber muito bem, mesmo ela não sendo branca. Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/coti 
diano/2014/01/1396629-video-mostra-pms-agredindo-jovens-em-rolezinho-dentro-no-shopping-itaquera 
-em-sp.shtml. Acesso em: 19 ago. 2017. 

http://www1.folha.uol.com.br/coti
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1. “Por que, em país de maioria afrodescendente, existem espaços em que o que mais 
se nota é a presença total de eurodescendentes?” (Manifesto do coletivo A Presença 
Negra, no Facebook,13 em outubro 2014);

2. “Você sabe o que foi uma senzala?” (Manifesto do coletivo À Moda da Casa, no 
Facebook,14 em junho 2015);

3. “O que me impressiona é que o debate sobre racismo e blackface é antigo. Pessoas 
do teatro se dizem tão cultas e não pararam para pensar sobre isso?” (Manifesto de 
Stephanie Ribeiro, no Facebook,15 em maio de 2015).

Num outro sentido, seguindo o Houaiss, “impertinente” pode significar ato, gesto ou 
dito despropositado, desrespeitoso, rabugento. Ora, não teriam as três perguntas (e seus 
demônios dançantes) algo de despropositado, desrespeitoso e rabugento, ao menos do 
ponto de vista do bom brasileiro que todos nós cultivamos dentro de nós e explicitamos 
em tom de denúncia: “Eu não sou racista, mas tenho um conhecido que é...”.16

Q U E P O V O É E S S E?

Por que, em país de maioria afrodescendente, existem espaços em que 

o que mais se nota é a presença total de eurodescendentes? 17

A performance se arma como uma presença negra simultaneamente blasé e impertinente 
ao ocupar espaços onde corpos negros não são esperados, exceto sob a pele de manobris-
tas, garçons, faxineiros e seguranças, como nos vernissages em galerias e museus, nas 
ditas áreas nobres de São Paulo, entre os quais se destacam os Jardins, bairro na Zona 
Centro-oeste da capital paulista. 

Podemos dizer blasé porque o grupo de negros decidiu ocupar “massivamente” esses 
lugares “brancos” “sem qualquer manifestação de bandeira”. O combinado, através da 
página no Facebook é ir chegando “pura e simplesmente”, sozinho ou em pequenos 
grupos, e agir do modo mais natural possível: circular pela exposição, apreciar as obras 
de arte, servir-se do coquetel que estiver sendo oferecido. “Pura e simplesmente”, ainda 
que se tenha sido atingido por olhares espantados ou inquisitivos. Ainda que se tenha 
sido tocado de modo vacilante durante um (des)cumprimento. Ainda que se tenha 
acabado de cruzar uma fronteira dissimulada: “Por favor, posso ver o seu convite?”. 
Ainda que se tenha tido que responder o óbvio diante de uma pergunta vexatória: “O 
que você está fazendo aqui?”.

Por outro lado, podemos dizer que se trata de uma ocupação impertinente por-
que é preciso ser muito impertinente para arriscar a própria pele (negra) ao decidir 
ir às galerias de arte “brancas” dos Jardins, “pura e simplesmente”, assumindo uma 
atitude blasé. 

A Presença Negra busca ocupar “espaços de privilégio” das artes em São Paulo. O espa-
ço de maior privilégio no mundo das artes, segundo um dos idealizadores de A Presença 
Negra, Peter de Brito, são “as galerias de arte consagradas”. Peter explica: 
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– São aquelas que constam do ranking das melhores galerias do ano, das mais pode-
rosas... São as que vendem melhor o trabalho dos artistas, porque participam de feiras 
nacionais e internacionais. Elas representam os artistas mais importantes ou transformam 
certos artistas nos artistas de maior prestígio por serem representados por elas. Quais? 
Aqui em São Paulo, a Fortes Vilaça, a Luísa Strina e a Millan. 

Esses espaços, geralmente localizados no bairro dos Jardins em São Paulo, tornaram-se 
o alvo cativo de A Presença Negra, na concepção de Peter, por serem paradigmáticos de um 
“apartheid à brasileira” no sistema das artes. Peter denomina como apartheid, pois, embora 
não se trate de uma política de discriminação oficial, sua eficácia é bem real.18 Mas...

Todo mundo disfarça
– Na Fortes Vilaça, o pessoal da galeria pediu para a fotógrafa desviar de nós, os negros. Ela 
desviou, mas, como é nossa conhecida, contou pra gente. Na Luísa Strina foi interessante, 
porque o vernissage da Ana Maria Maiolino estava meio vazio. Era um meio de semana, 
então A Presença Negra ocupou mesmo o lugar. Então foi o contrário: dava impressão de 
que só tinha negros. Mas os olhares do público “normal” são implacáveis. Faz a gente parar 
para pensar. Na hora, a gente se entreolha, a gente ri. Finge que está tudo ótimo! Todo 
mundo disfarça! Eles também, porque são gente “de nível”. Quem tá lá geralmente tem 
dinheiro e formação. Não vão falar diretamente com a gente. Quem fala com a gente são 
os seguranças. Porque, quando negro entra em galeria de arte, segurança fica cismado”, 
Peter me disse rindo um riso tenso, mas também com poder de descontração. 

É catártico expiar experiências comuns entre “malungos”19, pensei comigo. 

Armando uma presença negra
Foram três encontros antes de ocorrer a primeira “ação”, como eles mesmos denominam, 
de A Presença Negra. No apartamento de Lidia Lisbôa, no Centro de São Paulo, por duas 
vezes, reuniram-se os artistas negros Peter de Brito, Moisés Patrício e Renata Felinto. 
Nessas ocasiões, discutiram e escreveram o manifesto que seria divulgado pela página 
do grupo no Facebook para convocar outras pessoas negras, e simpatizantes da causa de 
todas as cores, a ocupar espaços de privilégio da arte em São Paulo. Do terceiro encontro, 
já no apartamento de Peter de Brito, no bairro de Higienópolis, participou também Silas 
Martí da Folha de S. Paulo, convidado não por ser negro, mas por cobrir artes visuais para 
o caderno Ilustrada do jornal paulistano. O jornalista sugeriu a galeria Luisa Strina, onde 
seria inaugurada a exposição Ana Maria Maiolino: Ponto a Ponto em 8 de outubro de 2014 
como local da primeira ação do grupo. Mais tarde, ele escreveria uma reportagem sobre 
A Presença Negra.

3 de fevereiro de 2015. Na primeira página da Ilustrada, na Folha de S. Paulo, uma 
pergunta impertinente: “Que povo é esse?”, é o título da reportagem. “Em ações que 
lembram os ‘rolezinhos’, ativistas negros vão em grupo a vernissages em busca de visi-
bilidade”, o subtítulo.20 O grande destaque agradou muito os integrantes de A Presença 
Negra. A comparação com os “rolezinhos” em shopping centers e os trechos de entrevistas 
escolhidos pelo jornalista, nem tanto. 

– A ideia é antiga: chamar negros para ir a galerias... Isso foi em 2003. Comentei com 
um artista amigo, o Vanderlei Lopes, então bem antes dos rolezinhos aos shoppings de 
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hoje. Tem muita gente no grupo que não gosta que chame de rolezinho porque nossa 
proposta é mais política, questionadora, não visa o consumo, e tem a ver com raça, com 
ser negro, e não apenas com ser da periferia. Mas estamos revendo isso. Talvez tenha 
mesmo tudo a ver com rolezinho”, Peter me explica em seu apartamento em Higienópolis.

– Mas o pior foi [o jornalista] dizer que eu disse que só de estar lá já [na galeria de 
branco] é algo importante pra nós. A gente não quer só estar lá. Quer estar lá como 
protagonista. Peter reclamou, escreveu para o jornalista. Que não respondeu e, hoje, diz 
Peter – Foge de mim nos vernissages.

Performance fraca?
De que forma configurar uma presença negra em lugares “brancos” e, portanto, “de risco” 
não é consenso. Ir chegando, ocupando o espaço sem alarde e visitar a exposição como 
qualquer pessoa “branca” faria, foi a proposta definida no manifesto. Mas tem gente que 
discorda, que diz que A Presença Negra deveria fazer “performance no sentido forte”.

Em 8 de novembro de 2014, ocorreu o terceiro “rolezinho” de A Presença Negra. 
O lugar a ser ocupado em performance foi a White Cube. Trata-se da filial brasileira 
dessa galeria de arte contemporânea inglesa. A exposição era de Damien Hirst, artis-
ta inglês polêmico e “darling” do mundo internacional da arte. É dele uma das obras 
mais valiosas (financeiramente, ao menos) na atualidade: For God’s Sake é um crânio 
cravejado por diamantes, com que o artista pretende fazer o expectador refletir sobre 
a fragilidade da vida.

A abertura da exposição foi às 11h da manhã de um sábado, justamente para selecionar 
ainda mais o público, segundo Peter de Brito, pois muitas pessoas mais humildes ainda 
estão trabalhando neste horário. A presença negra do grupo chamou a atenção da então 
consulesa francesa Alexandra Loras no Brasil, negra de origem franco-gambiana. Ela quis 

A Presença Negra na Galeria Rabieh, em São Paulo, em 2015.



Reportagem sobre A Presença Negra, na Folha de S. Paulo, em fevereiro de 2015.
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estreitar laços e os convidou para duas festas no consulado, uma degustação de vinhos e 
uma semana gastronômica. No entanto, algumas pessoas do grupo se questionam: 

– É isso que a gente quer? Estar no meio desse povo chique e fútil? – disse-me Peter de Bri-
to, recuperando as frases queixosas que ouviu e leu. 

A consulesa ficou sabendo dos comentários pelo 
Facebook e não os convidou mais. Mas depois veio ao 
jantar de A Presença Negra na casa de Lidia Lisbôa. 
Peter critica os companheiros mencionando uma 
“ditadura do negro”:

– Negro não consegue deixar de ser pobre mesmo 
quando deixa de ser, já pensou isso? E o pessoal do 
grupo diz, Peter arremeda: “Ah, você acha tudo isso 
normal porque mora em Higienópolis!” – Sim, moro 
em Higienópolis sim! E só eu sei o estranhamento 
que eu causo ao entrar no elevador no meu prédio. 
Agora não porque todo muito me conhece, mas vol-
ta e meia me estranham. 

A consulesa francesa, por sua vez, quer com-
partilhar seu champanhe com negros e diz que nós 
negros devemos saber nos valer da elegância para 
conquistar espaços, como veremos com mais deta-
lhes no Capítulo 2.

V O C Ê S A B E O Q U E F O I  U M A S E N Z A LA?

Marquei presença na “ação performático-política” com o coletivo Prata à Moda da Casa 
através de A Presença Negra. Uma presença comum em ambos os grupos, o produtor, 
teatrólogo e ator Max Muratório Macedo me convidou para fotografar a performance 
que há muito tempo vinha sendo idealizada por Eric Justino e Ana Musidora. Acabei 
revisando o texto, horrorizada com o que lia, ora tentando apaziguar, ora botando mais 
pimenta malagueta, “um bocadinho mais”, no cardápio que seria entregue aos comensais 
no Senzala Grill. Também sugeri que todos pagassem a conta para não deixar dúvida 
de que o objetivo da performance era reivindicar uma presença negra dona de si em 
pleno happy hour no Senzala. Para isso, achei na época, era preciso pagar direitinho a 
conta, depois de ter se comportado direitinho, ou seja, bebido, petiscado e conversado, 
como eles haviam planejado. Por ironia, no final das contas, fui eu quem saí sem pagar. 
Envolvida no registro textual e fotográfico da ação, quando a polícia chegou, ficou evi-
dente que sair com eles, caloteira e no calor da hora, era o mais sensato a fazer.

Um ranger de correntes no chão de madeira causa espanto. Vemos dois jovens ne-
gros arrastando e sendo arrastados por elas. No rosto, máscaras de flandres. Quem são 
eles? O que estão fazendo? Ao perceber que se tratava de uma performance, alguns 
olhares desviam da cena, outros nela se concentram. Se a visão (im)pertinente é evi-
tável, o ranger pesado das correntes, não o é. Menos ainda os gemidos que atravessam 

Peter de Brito e Damien Hirst | Foto: FB Peter 
de Brito | A Presença Negra.



Max Muratório Macedo se aproxima dos comensais do Senzala Grill para lembrá-los do que foi, do que é uma senzala.

Eric Justino, performer e mestrando no Programa de Pós-Graduação Interunidades em Estética e História da Arte da Universidade 
de São Paulo (PGEHA-USP), servindo-se de chope através da máscara de flandres no Senzala Grill. 
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A atriz Ana Musidora servindo-se de cerveja através da máscara de flandres. 



Cartazes Restaurante Auschwitz e Hiroxima Grill exibidos em performance no Senzala Grill | Fotos: Adriana de Oliveira Silva. 
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difíceis os orifícios da máscara de flandres. Reapresentações de imagens de antigos 
escravos das antigas senzalas assombravam o Senzala Grill naquela noite. Com eles, 
uma espécie de arauto, um jovem com o rosto ensanguentado de ketchup lança aos 
comensais do restaurante uma pergunta (im)pertinente ao mesmo tempo em que lhes 
oferece uma proposta atualizada de cardápio: “Vocês sabem o que é uma senzala?”. 

Menu Senzala
O corpo negro é o principal ingrediente do “Menu Senzala” distribuído em perfor-
mance aos clientes do restaurante naquela noite. Nele, a longa duração e variedade 
do preparo da carne, leite, suor e lágrimas negras é enfatizada. Alguns adjetivos 
reapresentados no cardápio descrevem a natureza e a naturalidade da manipulação 
do corpo negro pelo julgo “branco”: capturado, enjaulado, arrastado, amarradinho, 
amaciado, gratinado, picadinho, despedaçado, dilacerado, esfolado, espancado, tor-
turado, fuzilado, morto. 

O cardápio foi organizado em duas eras que se justapõem – “Pratos Coloniais 
Coloniais” e “Pratos Coloniais Contemporâneos”. Da era passada, colonial: Traffic, Preto 
à Doré, Galinhada, Black Baby Bife, Virado à Caçadora, Ceviche de Mulata, Escondidinho à 
Moda Senzala, Galinha a Debret. Da contemporânea: Escondidinho à la Cité, Ratatoiulle, 
Picadinho Silvia Ferreira, Salteado Desaparecido Amarildo, Furadinho Eduardo de Jesus, 
Raspadinha Verônica Bolinha. 

Os vinhos reapresentam duas safras principais. Os dos anos 1850 são à base do sangue de  
trabalhadores negros dos canaviais, cafezais, arrozais e milharais; os dos anos 
2000, de sangue de trabalhadores da construção civil, domésticos, favelados e 
da Globeleza.21 

Aqui, exploraremos um pouco mais apenas dois pratos, um de cada era, para ir 
amaciando nossa sensibilidade. Da era colonial, imaginemos, por exemplo, o perfume 
e o sabor da Galinhada: “Mulher negra submetida ao poder do sinhozinho, obrigada a 
fazer tudo que a sinhazinha não quis. Corpo escancarado e amaciado por sucessivos 
estupros”. Da era colonial contemporânea, chamou-me à atenção a rusticidade macabra 
de Ratatouille: “111 presos, todos pretos, ou quase todos pretos, fuzilados em série. 
Acompanha molho pardo”. Esse prato contemporâneo reapresenta em performance 
culinária o extermínio de 111 detentos no presídio do Carandiru em 2 de outubro de 
1992 por 74 policiais militares. Ratatouille é uma antiga receita da cozinha provençal 
francesa, que consiste em legumes picados (o sentido familiar de ratatoiuller é picar, 
triturar). Na reapresentação da receita em performance no Senzala, em vez berinjelas, 
abobrinhas, tomate, cebolas e ervas provençais cozidas em vinho, corpos negros fu-
zilados, banhados no próprio sangue. Como se sabemos, o molho pardo é feito com o 
sangue da galinha. 

Senzala-Auschwitz-Hiroshima
Já no final da performance no Senzala, mais uma pergunta (im)pertinente: “E se este 
restaurante se chamasse Auschwitz? Ou Hiroshima Grill?”.

Senzala-Auschwitz-Hiroshima. Para nunca mais esquecer. Novamente, nossos per-
formers montam diferentes temporalidades-espacialidades. Como sabemos, datam dos 





Em primeiro plano, de perfil,  
o ator e produtor Max Muratório 
Macedo, junto com outros 
performers, deixa o Senzala Grill 
sob o olhar da Polícia Militar, 
acionada pela gerência do 
restaurante | Foto: Adriana  
de Oliveira Silva.
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anos 1940, no contexto da Segunda Guerra Mundial, tanto a construção de uma rede 
de campos de concentração e um campo de extermínio em Auschwitz, na Polônia, pela 
Alemanha nazista, quanto a “rosa radioativa estúpida, inválida”, resultante da bomba 
atômica lançada sobre cidade de Hiroshima pelos norte-americanos. Seriam efeitos 
devastadores e duradouros mais suscetíveis de abalar a sensibilidade atual no Brasil do 
que o holocausto negro decorrente do tráfico de escravos iniciado no século XVI? Por 
que essas memórias negras parecem causar menos comoção e empatia? Perguntam-
se no manifesto-cardápio? Ou, como Elza Soares canta e não espantar os males mas 
antes os denuncia: “A carne mais barata do mercado é a carne negra”.

Performance agressiva?
Ao comentar a performance de À Moda da Casa, Peter de Brito também sugere como as per-
formances de A Presença Negra devam ser conduzidas.

– [Esse tipo de performance] É bom para chamar a atenção da mídia, porque é agressivo. 
Mas as pessoas que estão lá não necessariamente são culpadas pelo nome do restauran-
te, são? Dizem que eu quero agir como branco, indo a galerias e restaurantes chiques e 
outros lugares como se preconceito não houvesse. Tá, tudo bem! Mas me travestir de 
negro é que eu não vou.

Q U A N D O O A S S U N TO É N E G RO...

“O que me impressiona é que o debate sobre racismo e blackface é antigo, pessoas do 
teatro se dizem tão cultas e não pararam para pensar sobre isso? Reproduzir isso em 
2015 é tão nojento quanto ignorante. Mas, né, esqueci que, quando o assunto é negro, 
não existe esforço nenhum em haver respeito. Só lamento, não passarão”. 

O manifesto veio de Stephanie Ribeiro em sua página no Facebook, em maio de 2015. 
Jovem negra, blogueira e estudante de arquitetura, ela repudiou o uso do blackface na 
peça A Mulher do Trem, da companhia paulista Os Fofos Encenam que ocuparia o palco 
naquele 12 de maio no Itaú Cultural, na avenida Paulista.

Diante da nuvem de manifestações contra o blackface que foi se armando na internet, 
o instituto e a companhia de teatro decidiram substituir a encenação da peça pelo debate 
“A representação do negro na arte”. Como disse Eduardo Saron, diretor do Itaú Cultural, 
na abertura, “Estamos vivendo um momento histórico [...] Uma noite histórica para a arte 
e pró-ativismo negro no país”. E saiu do palco animado e nervoso, desejando boa sorte, 
que convidados e público ficassem “em fé com Deus”22. 

Debate e barraco
O debate que levaria três horas aconteceu na véspera da comemoração da abolição da 
escravidão no país: a lei áurea foi assinada pela princesa Isabel em 13 de maio de 1888. E 
toda a ajuda da razão (e da fé de Deus) parecia necessária para enfrentar aquela energia 
densa, tensa. Pandora parecia estar presente.

Oito pessoas foram convidadas para compor uma mesa e a participação da plateia 
foi fundamental. 
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Eugênio Lima, ator e DJ negro, escolhido como o mediador, esforçou-se armar 
um diálogo. De pronto, ele esclareceu que a decisão tomada pelo Itaú Cultural e Os 
Fofos Encenam não era autocensura nem censura prévia, mas de “uma atitude salutar” 
diante da onda de protestos contra o suposto uso de blackface na peça. Assim, ime-
diatamente colocou as condições para evitar o que ele chamou de “invisibilização da 
voz legítima do outro”: [...] Quando você chega num determinado momento e fala: 
‘É censura, ponto’, ‘É falta de liberdade de expressão, ponto’, ‘É racismo, ponto’, não 
tem como o outro conseguir dialogar. E a gente precisa dialogar. A gente precisar 
fazer um exercício de escuta”. 

Um exercício de escuta que, no entanto, não significa fugir do “assunto”. “Quando o 
assunto é negro...”, como disse Stephanie em seu manifesto. Eugênio diz: “A gente tem 
uma tarefa muito interessante nesse momento, que é conseguir dar forma a um debate 
que nunca se consegue dar forma por completo na história da sociedade brasileira. 
Toda vez que vai se tocar nesse assunto, se fala: Não, não é exatamente o tempo bom. 
Não, vamos fazer um pouquinho mais pra frente. Não, agora não vai dar. Não, a gente 
tá muito próximo da escravidão. Não, a gente tá muito próximo dos anos 30, a gente 
precisa formar primeiro a nação. Não, a gente tá muito próximo do projeto da ditadura, 
a gente tá muito próximo da redemocratização, a gente tá muito próximo dos radica-
lismos. Então, o nosso desafio é proporcionar um debate que seja de fato um debate”.

Essa longa introdução não ocorreu à toa. Dias antes, duas posições concorrentes 
foram se armando sobre a decisão de substituir a peça pelo debate. Por um lado, a 

Cena da peça A mulher do trem, da companhia Os fofos encenam. Comédia francesa escrita no século 19, 
A Mulher do Trem foi montada pela primeira vez no Brasil em 1920, no Circo Colombo, mantido pelo avô 
do ator Fernando Neves, que assina a direção da montagem. A peça foi vencedora do Prêmio Shell em 
2003, quando o suposto blackface passou despercebido até por programadores culturais negros, como Max 
Muratório Macedo comentou em seu depoimento no evento do dia 12 de maio de 2015 no Itaú Cultural. 
Novos tempos... | Foto: Ligia Jardim.
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substituição seria um ataque ao racismo e, portanto, uma forma de lutar por uma 
“representação respeitosa” do negro. Por outro, ela seria um ataque à “liberdade de 
expressão” e, portanto, um modo de abrir um perigoso precedente num país onde não 
há tradição de liberdade de expressão. “Você abre a caixa de Pandora. Em seguida você 
vai ter os reacionários, você vai ter os militares, você vai ter o diabo a quatro querendo 
que as coisas não sejam apresentadas porque eles acham que não estão representa-
dos nela. Isso não significa que se deva calar a boca de ninguém, muito menos do 
Movimento Negro”, diria o crítico de teatro e dramaturgo Aimar Labaki, um dos oito 
convidados para o debate.

Bela aula
Outro convidado, Mário Fernando Bolognesi, professor do Departamento de Artes 
Cênicas da Unesp explicou: “O circo brasileiro, na sua versão teatral, desde o início, 
acoplou a causa dos abolicionistas. (...) Também acolheu muitos escravos fugitivos, 
que foram encontrar no circo e no espetáculo uma possibilidade de realização. O circo 
brasileiro não sabe o que é esse negócio de blackface. Não sabe. Ele nunca trabalhou 
com esse referencial, nascido em meados do século XIX nos Estados Unidos. O circo 
brasileiro tem a sua vertente, a sua matriz europeia, que vem de uma tradição da 
comicidade popular que trabalha com personagens-tipos, o que é diferente de este-
reótipos. Personagens-tipos são condensações essenciais de características psíquicas, 
fundamentalmente psíquicas, mas também sociais. (...) E no circo brasileiro estes 
personagens-tipos se carregam como máscaras. (...) Essa máscara pode ser tanto 
algo que se acopla ao rosto como pode ser uma maquiagem. (....) E chega a nós 
por contrastes. Nós temos uma linhagem dos chamados “enfarinhados”. E temos 
uma outra linhagem de personagens que são os negros pintados de negro. Qual é o 
sentido disso para o teatro? O sentido é criar uma polaridade, inclusive visual, ou 
preferencialmente visual, porque, não nos esqueçamos, se praticava teatro ao ar 
livre pra muita gente. 

“Bela aula” sobre teatro brasileiro classificou a escritora, repórter e documentarista 
Eliane Brum num artigo de título avassalador O melhor branco só consegue ser um bom 
sinhozinho,23 publicado na edição brasileira online do jornal El País, em 25 de maio de 
2015, a propósito do debate. 

Recepção vergonhosa 
Já Ana Maria Gonçalves, autora do livro Um defeito de cor,24 no artigo “Blackface: quan-
do as máscaras caem”25 publicado em 18 de maio do site Blogueiras Negras discorreu 
sobre o que considerou “a recepção vergonhosa da classe teatral branca a uma acusação 
de racismo”: “O grupo justifica que a adoção do blackface vem de uma tradição entre 
artistas circenses, origem do diretor Fernando Neves: “a máscara do negro foi forjada 
por todos os circos e em todos eles apresenta as mesmas características (assim como 
a máscara da ingênua, do galã, da patroa megera etc.)”. Será que é difícil perceber a 
origem racista desta tradição entre os artistas circenses brasileiros, visto que, enquanto 
artistas brancos são representados por tipos (a ingênua, o galã, a megera), o negro é o 
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único que representa a si mesmo, como categoria étnica? Ou seja, exagera-se e ri-se 
do galã, da ingênua, da megera e… do Negro!”.

A escritora também defendeu no artigo que, ao optar pelo clichê empregados do-
mésticos representados por brancos como negros, uma presença digna dos negros 
é duplamente negada: o estereótipo racista do negro subalternizado é reforçado e 
nega-se ao artista negro o trabalho e a renda dele decorrente. 

Racismo ou censura?
Se racismo versus censura, Max Muratório de Macedo aprofunda o debate intro-
duzindo o que ele chamou de “treme-treme” do branco ao perceber que vai perder 
privilégio: “Boa noite, prazer. Meu nome é Max. Eu sou ator... Eu era ator, mas eu 
me tornei produtor cultural por ausência, por necessidade de produções culturais 
em que eu me sentisse um pouco mais digno. Digno. Acho que é a palavra perfeita 
pra ocasião. [...] É interessante como o branco treme quando vai perder o privilégio. 
Então, de repente, quando você toca no privilégio daquele que sempre pôde falar como 
quiser, de quem quiser, à altura que quiser, e alguém fala: ‘Eu não gostei’, chamam 
essa pessoa de Estado, né? (...) Os negros, que nunca tiveram sequer grandes papeis 
no Estado, são censuradores. Não houve Ministério Público, não houve DOPS, não 
houve Conselho da Comunidade Negra, não houve SEPIR mandando, enviando. E 
ninguém nem foi perguntar aos Fofos se era censura ou não. (...) As pessoas assim... 
com um treme-treme de perder esse espaço. Eu acho que é aí que o copo tem que 
esvaziar. A gente, enquanto homem, vai ter que perder privilégios para dar espaço às 
mulheres, aos homossexuais. A gente, enquanto sudestinos, vai ter que abrir espaço 
nos editais pra que o Norte seja contemplado também. E talvez os brancos ainda não 
conseguiram dar um milímetro de passo pra perder seus privilégios. Ou pra compar-
tilhar os privilégios nas universidades. Compartilhar o privilégio desse diálogo. Eu 
fiquei com medo de ter que fazer barraco aqui, (...) achando que ia ter uma palestra 
de pessoas justificando o blackface. Eu tava preparado pro barraco. Sério mesmo. 
Nunca vi o mercado financeiro abrir espaço pra um debate desse. Nem o Estado, nem 
o mercado financeiro. (...) Eu quero colocar essa questão pras pessoas pensarem o 
que é esse privilégio. Uns amigos falam: “Mas eu não tenho privilégio de ser bran-
co!”. Eu falo: você tem avô, avó? “Tenho”. Então você já é branco, porque a maioria 
dos negros não conhece os avós. Você pode andar na rua sem o carro da polícia pelo 
menos parar um pouquinho pra dar uma olhada em você? Ele nem sabe o que é isso. 
Você para um táxi e ele para? Ele nem sabe o que é isso. Então, você tem um monte 
de privilégio de ser branco. Só que você tem o privilégio do privilégio de nem pensar 
nos seus privilégios. E aí só para falar, se eu não me engano, A mulher do trem foi 
pro CEU pela Marmelo em 2003. Eu acho que foi, e eu era coordenador de cultura. É 
tão bom ter esse espetáculo porque a gente não sabe até onde o racismo é profundo 
dentro da gente. Eram três coordenadores negros e ninguém percebeu na época para 
sequer comentar. Essa juventude que vem aí bem depois, que bom que tá falando. É 
bom porque a gente também naturaliza o racismo dentro da gente. Naquela época 
ninguém percebeu isso. Muito obrigado”.26





2LIDIA LISBÔA
meia lágrima
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Vista de Meia Lágrima 
(instalação branca) de Lidia 
Lisbôa na Ocupação Conceição 
Evaristo. Feita sob encomenda, 
a artista se inspirou no poema 
homônimo da escritora 
mineira, homenageada no 
Instituto Itaú Cultural, entre 
maio e junho de 2017. | 
Foto: Itaú Cultural/Divulgação.
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L idia Lisbôa me recebeu em seu apartamento várias vezes para conversar mais 
longamente sobre seu trabalho, sua vida e participação em A Presença Negra. Ali, 
Peter de Brito, Moisés Patrício, Alexandre Araújo e ela se reuniram para pensar 

no que viria a ser esse grupo e ação performática. 
A artista mora com Henrique Saad e Raíssa Rado Lisbôa, o marido e a cachorra, num 

apartamento na rua Jacareí, no centro de São Paulo. A grande mesa armada sobre cava-
letes de madeira no centro da cozinha convida ao encontro, ao bate-papo, à presença. 
Sentadas a esta mesa, passamos a maior parte do tempo em que ficamos juntas conver-
sando, ouvindo jazz e blues, degustando café, pão integral e manteiga. 

O celular toca. 
– Deve ser o Gilberto. “Oi, desço.” Eu vou ter que levar o pão – Lidia me diz. Vai um 

pé e volta no outro. 
– Ele não perde, porque é bom mesmo. 
– Você que faz? 
– Sim! É pão integral. Eu boto bastante grão. Ele pegou o pão e já deu um crack assim. 

Lidia dá uma mordidona no ar. 
– Calma, Gilberto!
– Meu, você não sabe o que é esse pão!
Peço a receita: 
– Eu boto linhaça dourada, boto linhaça preta, boto gergelim, boto quinoa. Não, não é 

quinoa. É é chia, lembrei! Farinha de banana, farinha integral. Ponho farinha branca pra 
dar a liga. Tem que ter farinha branca. Não tem ovos nem leite, mas água morna. Boto 
fermento. Uso esse fermento aqui, ó – ela me mostra o fermento biológico que acabou 
de tirar das prateleiras que deixam à vista alimentos e louça. Boto mais farinha integral 
que branca. Não ponho nem óleo nem manteiga. Você quer café? 

Em sua cozinha, Lidia cozinha muitos outros alimentos com o zelo e a variedade de 
ingredientes do seu pão integral. Dispostos nas paredes ao redor da mesa, de um lado, o 
fogão, a pia e o filtro de água, a geladeira grande e, do outro, a bancada de trabalho e o altar.

– A pessoa tem que acreditar em alguma coisa, senão fica muito difícil... Fui montando 
o meu altar devagar. A primeira imagem que veio foi de a Nossa Senhora Aparecida, tá 
vendo? Mas tem Omolu. Tem Oxum. Eu sou de Oxum. E tem muito Exu também. E você?

– Eu sou de Ogum.
– Você também não é fácil não – ela me diz rindo.
– Não sou – respondo rindo.
Um alguidar de barro grande com farofa de dendê, decorado com vários dedos de 

pimenta malagueta ocupa um bom espaço abaixo do altar, onde Lidia alojou os Exus, a 
cachaça e os charutos.

Mas comecemos pelo começo porque a cozinha da Lidia está nos fundos do aparta-
mento. Atravessando a porta de entrada, num flash, entramos um mundo de muita arte e 
alguma mobília. Chama atenção os muitos tecidos, linhas e contas, pendurados, formando 
uma parede de Tetas, Casulos e Cicatrizes – exemplares completos ou pedaços de objetos 
das séries da artista.

– Eu nunca faço um só de cada coisa, faço logo uma série. A minha loucura é tanta, que 
eu vou fazendo, fazendo, fazendo. Eu só me levanto daqui pra ir ao banheiro, beber água, 



Lidia Lisbôa trabalhando em sua cozinha-ateliê. Vestida com uma joia de sua autoria, feita com argila e botões, a artista pensa 
com as mãos novos colares de contas.
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comer. O Henrique sai e volta, e eu estou no mesmo lugar. Não se preocupa, eu digo. Não 
se preocupa, que eu já fui no banheiro, que eu já comi. Mas tem dias que eu passo três 
dias na cama, en-tre-va-da, como se diz. E o Henrique já sabe. Depois me levanto numa 
energia só, e recomeço tudo. Fica pronto quando me dou por satisfeita. Quando olho e 
falo: está pronto, pari, sabe assim? Mesmo que não venda, mesmo que ninguém goste, 
eu tenho que gostar primeiro. 

Essa exposição de objetos acabados e inacabados, uns que foram, são ou podem se 
tornar algo, cria uma parede fluída que tudo separa e une. O próximo ambiente tem muita 
arte, mas também a cama e o guarda-roupa do casal. Mas, voltemos à sala. 

Logo depois da porta de entrada, no canto à direita, está a bancada, o computador e 
a máquina de fotografar. Henrique me cumprimenta, dá boas vindas e diz para eu ficar 
à vontade. Ele é designer e fotógrafo, e é alto e grande, sorridente e quieto. Com suas 
vozes e movimentos, Lidia e Raíssa é que dominam a casa. A Raíssa nos acompanha o 
tempo todo. 

– Ela foi com a sua cara. Sorte sua, porque ela não é brava, mas ela tem seus caprichos. 
É verdade. De vez enquanto ela me dá uma encarada e uma rosnadinha como que 

consentindo com a minha presença ali. Rabo abanando mesmo, só quando o Henrique 
se aproxima ou na hora de sair passear, só aí me torno digna de uma festinha da Raíssa. 

Ainda na sala, numa mapoteca Lidia Lisbôa guarda suas pinturas. Não me mostrou 
nada do havia dentro, e sim me chamou atenção para o que guardava embaixo e ao lado 
do móvel – sacolas de retalhos de tecidos. 

– Trabalho com tecidos. Trabalho com meias. Trabalho com crochê. Trabalho com 
argila. Trabalho com colares. Mas já fiz bastante pinturas...



Lidia Lisbôa apresenta seu altar: “Essa coisa do altar... é a minha força, é onde eu rezo, eu faço minhas oferendas e assim eu 
quero sempre ter. Eu já comecei a fazer o altar quando eu tinha 19 anos. A época que eu fiquei sem meu altar, se 2001 a 2005, 
a minha vida só degringolou. Primeiro vem Nossa Senhora. Tenho esses aqui ó: Obaluaiê, a Escrava Anastácia, Santa Edwiges... 
“Meu, você tem que se resguardar, fazer uma reza, você tem que botar uma pedra, um santinho, uma água, e por aí você vai. 
Deus existe! Vários”.

Sala do apartamento que Lidia Lisbôa divide com Henrique Saad e Raíssa Rado Lisbôa. Os materiais e obras terminadas ou em 
processo fazem presença em todos os ambientes da casa. 



Em primeiro plano, uma cristaleira as joias-colares e, ao fundo, a escada-armário guarda os materiais da artista, ao mesmo tempo 
em que limita o território do quarto do casal e da cozinha.

Henrique Saad e Raíssa Rado Lisbôa, 
com Lidia Lisbôa, anfitriões do jantar de 
A Presença Negra no apartamento onde 
vivem |Fotos: Adriana de Oliveira Silva.
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Ela me mostra um quadro no chão ao lado da porta, que vi como uma explosão 
de vermelhos.

– É pintura abstrata... Fiz bastante no início da carreira. Mas agora estou fazendo mais 
de outras coisas.

E assim Lidia Lisbôa foi me contando pequenas histórias. Histórias marcantes, que 
marcaram sua pele e entranhas de mulher negra. Eis algumas de suas experiências que 
viraram arte e vice-versa.

CUPINZEIROS

– Onde eu fui criada, tinha muita violência doméstica à minha volta, na minha casa e na 
vizinhança. Era comum eu acordar com meu pai e minha mãe rolando no assoalho – com 
a língua e a voz, Lidia faz um tropel no chão. Rimos muito. 

– Me lembro também da Maria, que eu achava linda. E o marido dela jogou ela na 
parede. Aí eu passei um mês cantando. Até que ele foi embora. Eu devia ter uns 6 anos. 
[...] Porque eu gostava da Maria. Eu gostava de comer a comida da Maria. E então eu fui 
na casa da Maria, mas eu só vi os cabelos da Maria pulando e o sangue escorrendo da 
boca da Maria. Aí, eu fui voltando de ré. Eu me lembro que eu voltei de ré, sem virar, 
de tanto que fiquei chocada com a cena. Aí, eu fiquei um mês ali, pensando o que eu 
poderia fazer com ele. Bater, eu não podia... Dar uma estilingada, eu não podia... E a 
minha mãe sempre falava Coitado do Pedro! Não tem pai, não tem mãe, só tem essa 

Lidia Lisbôa na sala de seu apartamento-ateliê. Duas telas “abstratas” feitas por ela e muito tecido para 
produzir suas Cicatrizes e Casulos | Foto: Adriana de Oliveira Silva.
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mulher em quem ele bate. E, aí, um dia, eu comecei a cantar. Eu cantava todo dia, 
quanto ele chegava: 

Cadê papai
Cadê mamãe 
Os dois morreram
Não voltam mais 

– E ia cantando cada vez mais alto até quase gritar – Lidia canta num ritmo bem lento, 
choroso e cada vez mais alto, feito ladainha. É a própria estilingada que atinge o coração. 
E ela continua meio rindo; nos olhos, uma meia lágrima:

Cadê papai
Cadê mamãe 
Os dois morreram
Não voltam mais 

– Eu tinha 6 anos. 

Cadê papai
Cadê mamãe
Os dois morreram
Não voltam mais

– Minha mãe ficava desesperada. Pelo amor de Deus! Pára, Lidia! Que eu tô ficando 
nervosa! Eu tô pra morrer de tanta tristeza! Imagine o homem! Pára, Lidia! Não paro, 
não, mãe!

Cadê papai
Cadê mamãe 
Os dois morreram
Não voltam mais

– Até que o homem mudou. Diz que o homem chorava, chorava, chorava! Isso é pra ele 
aprender a não bater na mulher dele, porque eu vi mãe, eu vi o sangue saindo do nariz da 
Maria. E o que que tu foi fazer lá, Lidia? E eu ia saber que ele ia bater nela, mãe? 

– É muita sensibilidade, eu tenho muita sensibilidade, muita, muita, muita. Um dia, 
eu perguntei pro pai dele [Henrique], que é psiquiatra, e ele me disse Isso a ciência não 
explica! Às vezes, a gente não sabe o que fazer. Eu já passei por cada coisa. Eu continuo 
passando por coisas que nem vale a pena falar. É complicado. Tem que esperar. Graças a 
Deus que eu sou artista. Porque se eu tivesse que ter engolido tudo o que eu já passei, eu 
já não estava mais nesse mundo.

Quando eu fiz terapia, eu percebi que desde criança eu sou assim. Quando eu via 
uma violência, via um negócio, eu virava... eu fazia virar. Por exemplo, eu nasci no 
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Sobre a mapoteca, 
exemplares da série 
Cupinzeiro, de Lidia  
Lisbôa, em seu  
apartamento-ateliê |  
Foto: Adriana de 
Oliveira Silva.
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Paraná. Onde eu nasci, a casa era chão de terra batida. No quintal, tinha apenas um 
pé de abacate reto, retinho, e, em volta, cheio de capim, porque tinha virado pasto. E, 
do outro lado, o cupinzeiro. Por isso que veio essa coisa de cupinzeiro, que é da minha 
infância, que minha mãe falava: Não chega perto, Lidia, é perigoso! E a minha mãe disse 
que eu só ficava olhando, disse que nunca eu me aproximei muito. E aí esse cupinzei-
ro saiu de dentro de mim, eu já tinha 20 e poucos anos. E, a minha mãe, quando viu: 
O que é isso? Pois, menina, quando tu era criança, tu não tirava os zóio! Como é que 
é isso? E agora tu vai e tu tá fazendo? Não era mais fácil tu ir lá e pegar o cupinzeiro? 

Lidia se lembrou da mãe se rindo toda com a trabalheira danada da filha. 
– Só que não. Eu é que tinha que fazer esse trabalho. Na época, eu tinha a coisa na 

cabeça, mas não tinha o material. Então não tinha como transformar isso em obra.
Ter a coisa nos zóio e na cabeça, e guardá-la para trazer de volta ao mundo pelas 

próprias mãos – aqui, a perplexidade diante do cupinzeiro, da solidão e da brutalidade 
humana. Perigos e Pedros que sovam Marias ganham forma no trabalho de Lidia Lisbôa.

C I RC O, P I Z Z A R I A E  G A L E R I A

– A Presença Negra nas galerias... As pessoas estranham. Era uma coisa que não era pra 
ter espanto, entendeu, Adriana? Mas eles têm um espanto porque eu acho que tem uma 
coisa de eles... tem uma coisa de superioridade. Porque você muda a epiderme, a sua 
pigmentação muda um pouquinho... você é bege ou chamam a gente de cor de burro 

Lidia tendo seu depoimento sobre A Presença Negra gravado em jantar do grupo em sua casa. Chama a 
atenção a combinação entre blusa de crochê e o colar que ela mesma fez, assim como o modo de guardar 
materiais de trabalho dividindo ambientes em seu apartamento. Sua posição sobre uma presença negra 
em galerias é complexa, já que composta de elementos heterogêneos, como sua roupa e casa-útero. | Foto: 
Adriana de Oliveira Silva.
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quando foge. Eu não entendo! Quando alguém me chamava, por exemplo, quando eu era 
criança Vem cá, neguinha! eu logo falava E daí que eu sou neguinha?! Ah, mas você não 
pode isso, você não pode aquilo. Por que que eu não posso? Por que que ele pode e eu não 
posso? O fulaninho era branco. Mas, eu quando eu era criança, eu não sabia disso, que ele 
ia porque ele era branco e que a neguinha não podia ir, eu não sabia. 

– E onde você não podia? 
– Entrar no circo, era sempre no circo. Uma vez, eu também fui barrada, em Marechal 

Cândido Rondon, numa pizzaria. Eu, o Claudio e o Curuzinho, que eram os três negros, 
os três negrinhos do navio negreiro, vamos dizer assim. Lidia Lisbôa gargalha. A gente foi 
barrado. Eu acho que esse povo branco tem essa coisa de superioridade pra cima da gente. 
Não são todos, mas eu sei que tem. Como se a gente pertencesse a eles. Eu não pertenço 
a ninguém. Eu só pertenço a mim. Hoje eu pertenço ao Henrique porque eu quero. E ele 
também me pertence. Me pertence no sentido de que tem uma troca.

Os “três negrinhos do navio negreiro” eram (são) barrados no circo, na pizzaria e na 
galeria. Desde pequenos, corpos negros vão aprendendo que não são bem-vindos es-
pecialmente quando se trata de alimento para o corpo e para a alma. Ser aceito mesmo 
sendo negro exige drible, portanto.

A P R E S E N ÇA N E G R A

A pedido da pesquisadora, Peter de Brito gravou o depoimento de alguns dos presentes no 
jantar de A Presença Negra. Na maioria das vezes, o próprio artista e idealizador formulou 
as questões. Vejamos o que disse Lidia Lisbôa, a anfitriã do jantar.

– Como é você viver entre sua casa e o ateliê e os encontros de A Presença Negra?
– É sempre uma dificuldade muito grande. Primeiro de desprendimento, porque aqui 

é meu local de trabalho, é onde eu moro, é onde eu vivo com o Henrique, com a minha 
cachorra. É o meu útero! Então, assim, eu tô aqui, que eu tô ligada em tudo. Mas, ao mesmo 
tempo, é necessário que haja esse encontro para abrir outras portas, outras possibilidades, 
outros apontamentos. E eu também gosto que isso esteja acontecendo aqui.

– O que é A Presença Negra pra você? 
– Puta, você sabe que eu tenho uma coisa, uma certa dificuldade. Assim, essa coisa 

da presença negra às vezes soa como uma coisa de segregação pra mim, sabe assim? Eu 
acho que o mundo que a gente vive hoje em dia é um mundo todo colorido. Tem todo 
tipo de gente. Mas é válida essa coisa da presença negra... Ao mesmo tempo que eu tenho 
essa dificuldade, vale pra gente poder estar, pra apontar. Quando você aponta, você está 
mexendo com o pensar da pessoa, porque tem gente que é racista e olha pra você e fala 
“Eu não sou racista, eu gosto daquela mulata” ou “Eu gosto daquele sujeito, ele não é 
negro, ele é clarinho”, você entendeu? 

– Você acha que é segregação, mas, quando A Presença Negra vai numa galeria, ela 
mostra que existe essa segregação, porque, se não é A Presença Negra, dificilmente você 
veria algum negro ali, a não ser...

– Sim, Peter! Geralmente tem eu e mais um, o cara do banheiro. Sim! Então é válido, 
é bom apontar, entendeu? Esse apontamento é importante, mas, ao mesmo tempo, eu 
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fico com uma coisa assim... A Presença Negra... parece que quando a gente vai chegar no 
lugar, parece que vai chegar aquela nuvem, acho que isso é uma coisa que tem que... não 
é botar como A Presença Negra, a gente vai, e pronto e acabou, entendeu? O começo foi 
legal, A Presença Negra. Eles chegaram e teve essa coisa de “rolezinho”. Onde já se viu 
falar de rolezinho, entendeu? Onde já se viu rolezinho? Como se a gente não fosse nem 
de segunda classe, mas de terceira classe. Como se nós fossemos inferiores, entendeu? 
Aqui ninguém está a serviço de ninguém, sabe assim? Eu acho o fim da picada sair “role-
zinho”. Quem foi esse babaca que escreveu isso? É uma afronta, é uma falta de respeito!

– Também acho, vamos discutir, Peter apazigua Lidia.
– É uma falta de respeito! Se tem uma coisa que aprendi é Me respeita, sabe assim? Eu 

acho que a gente é pouco respeitado, mas, ao mesmo tempo, hoje em dia, ninguém pode 
mais te chamar de “neguinho” ou de “cor de burro quando foge”, entendeu? “Sua nega”, 
tem que pensar bem, entendeu? A pessoa tem que engolir. A pessoa quer te xingar, mas ela 
não pode mais. Isso, eu tô satisfeita, mas satisfeita querendo mais, entendeu? Querendo 
mais no sentido assim Eu tenho todos os direitos que o branco tem, tá?

S Ó F A LTAVA E S S A , S E R M O S C O N F U N D I D O S C O M P R E TO S!

Os “rolezinhos” ocorridos em São Paulo entre dezembro de 2013 e janeiro de 2014, são 
os eventos de onde o jornalista da Folha S. Paulo provavelmente extraiu a comparação 
“desrespeitosa” com A Presença Negra. Por meio das redes sociais, principalmente do 

A Presença Negra em jantar no apartamento da artista Lidia Lisbôa |Foto: Adriana de Oliveira Silva.
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Facebook, jovens moradores da periferia de São Paulo resolveram marcar encontros 
em shopping centers para encontrar amigos, conhecer pessoas, paquerar, dar uns beijos 
e zoar, ou seja, para fazer o que eles mesmos chamaram de “rolezinho no shopping”. 
Alguns administradores e frequentadores de shopping centers se sentiram ameaçados 
com a afluência de jovens em sua maioria negros e pobres, e acionaram a polícia, que os 
repreendeu com truculência. Os shoppings centers, explica Pereira (2014), foram escolhi-
dos por serem locais de prestígio, consumo e diversão que estão mais próximos desses 
jovens tanto espacial quanto socialmente. Segundo este antropólogo, pesquisador da 
sociabilidade de jovens em São Paulo constituída pela fruição do funk, trata-se de lugares 
que a maioria já frequentava, mas não em “bando” – em “nuvem”, como diz Lidia Lisbôa. 
Embora os rolezinhos não sejam uma forma de protesto ao consumo e aos shoppings, 
mas muito pelo contrário, ainda assim explicitam a carência de espaços de encontro e 
lazer para os jovens da metrópole paulistana. Não por acaso, avalia o antropólogo, os 
rolezinhos começaram a acontecer na mesma semana em que se discutia a proibição 
dos bailes funk na cidade.27 

Considerar o que escreve Frantz Fanon28 em Peles negras, máscaras brancas pode nos 
ajudar enfrentar o desconforto que uma presença negra pode causar até entre negros: “Só 
faltava essa, sermos confundidos com pretos!”, remeda Fanon ao falar do desprezo dos 
soldados antilhanos em relação à infantaria senegalesa, pois o negro antilhano, segundo 
ele mesmo, seria mais “evoluído” do que o negro africano, ou seja, estaria mais próximo 
do branco (Fanon, 2008, p. 40). Ambiguidades de afirmar-se negro no Brasil e alhures... 
Negro sim, desde que tenha alguém mais preto do que eu? Negro sim, mas não em bando, 
em nuvem? Negro sim, mas desde que associado a modos e coisas de branco, como arte, 
galeria de arte, e não shopping center e consumismo na periferia?

“Dar um rolezinho”. Além de significar fazer um pequeno passeio, dar uma volti-
nha, também encontramos o rolezinho em expressões muitas vezes reconhecidas como 
afro-brasileiras. Na capoeira, chama-se rolezinho o movimento em que o capoeirista se 
desloca pelo chão, agachado, apoiado nas mãos e pés, e de costas para o adversário. No 
futebol, denomina a performance excepcional de um jogador (ou mais jogadores) durante 
uma sequência de dribles que deixa a equipe adversária desnorteada. Tanto na capoeira 
quanto no futebol, trata-se de driblar o adversário. Achamos então interessante manter 
o termo, que talvez tenha sido usado de forma depreciativa ou simplesmente jocosa 
pelo jornalista da Folha de S. Paulo, pois acreditamos que há algo de drible, no melhor 
sentido possível, nos rolezinhos de A Presença Negra presentificados nessa etnografia. 
Além disso, em rolezinho no shopping center, uma presença negra, negros e/ou periféricos 
em bando, em nuvem no templo da mercadoria pode ter algo de subversivo. Em vez de 
ser consumido como mercadoria ou mão de obra barata nas entradas, saídas e subterrâ-
neos do shopping center, na pele de seguranças e faxineiros, por exemplo, esses jovens 
performam uma espécie de subjetivação ao se acreditarem tão dignos quanto quaisquer 
outros de dar rolê na superfície, de ver e ser visto vendo vitrines, numa situação com 
alguma igualdade. 

Façamos agora um intervalo na presença de Lidia e no jantar de A Presença Negra em 
sua casa para participar de mais um rolezinho, dessa vez em companhia de Renata Felinto, 
uma das atuais articuladoras de uma presença negra nas artes em São Paulo.
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M O D O S D E B R A N CA , M O D O S D E N E G R A: RO L E Z I N H O N A O S CA R F R E I R E

Quando estudava na ETEC Carlos de Campos, no bairro Brás, em São Paulo, Renata Felinto 
ouviu a amiga dizer que ia prestar vestibular em artes plásticas numa universidade su-
postamente não tão elitista quando a USP. Se ela pode, por que não eu?, Renata pensou. 
Fez um ano de cursinho, passou na lista de espera e enfrentou diariamente três horas de 
ônibus da COHAB II até o Ipiranga, intercalando aulas, trabalhos acadêmicos e artísticos 
com o trabalho de telemarketing. 

Na Unesp, dois choques. Por um lado, passou a ser considerada tão bonita a ponto de 
ser convidada a posar como modelo. Por outro, descobriu que a história da arte ensinada 
na universidade desconsiderava as culturas africanas e afro-brasileiras. Percival Tirapeli, 
seu orientador desde a iniciação científica até o doutorado29 a apoiou naquele ambiente 
exótico para ela, onde ela passou a ser “a exótica”. 

Foi frequentando eventos apoiados ou organizados pela Cubo Preto,30 Ensino de Arte 
e Cultura, produtora criada por Renata Felinto, que aproveitei algumas brechas para 

brevíssimas conversas com ela, então sei mais de seus 
interesses e ideias através de Alexandre Araújo Bispo. 
Dois desses encontros foram lançamentos de edições da 
revista O Menelick, um na Casa das Caldeiras, na Barra 
Funda, outro na Ação Educativa, na Vila Buarque, am-
bos em São Paulo. Noutro evento organizado por Renata 
Felinto e pela galeria de arte Emma Thomas, ela mediou 
uma mesa Reflexões Em Torno da Arte (Afro) Brasileira 
Contemporânea, ocasião em que conheci os artistas ne-
gros Rodrigo Bueno e Jaime Lauriano, que compuseram 
a mesa com Peter de Brito. O encontro nessa galeria de-
dicada à arte contemporânea, na av. Estados Unidos, nos 
Jardins, foi um marco na ação dessa artista, educadora 
e produtora, em seu esforço para que artistas negros ou 
afro-brasileiros ocupem lugares considerados de prestígio 
na arte contemporânea na atualidade.31 

Como artista, Renata Felinto é bastante reconhecida pela 
performance White Face and Blonde Hair, que integra um 
projeto mais amplo, que ela intitula como um “desabafo”: 
Também quero ser sexy. Apresentada em fotografia e vídeo, 
a performance tem sido selecionada por vários curadores, 
brancos e negros, para compor exposições, como Afro como 
ascendência, Arte como procedência (Alexandre Araújo Bispo, 
Sesc Pinheiros, 2013) Diálogos Ausentes (Rosana Paulino e 
Diane Lima, Itaú Cultural, 2016) e Metrópole: uma experiência 
paulistana (Tadeu Chiarelli, Estação Pinacoteca, 2017).

Numa espécie de blacking up invertido, um whitening up, 
um carregar no branco em vez de no preto, em dezembro de 
2012, Renata Felinto foi dar um rolezinho em plena Oscar 

Renata Felinto, 
no início e final 
da maquiagem de 
branqueamento. 
“Quando criança, 

me recordo de uma conversa com minha 
irmã [...] lembro que eu disse que na 
‘outra vida, ela seria loira e eu ruiva’, 
acreditávamos na mágica de retornarmos 
com o direito de sermos meninas brancas 
com sardas e cabelos compridos, à 
maneira das meninas que observávamos 
nas propagandas. [...] Cresci numa família 
negra cheia de pessoas lindas que alisavam 
seus cabelos ou utilizavam produtos 
químicos para domá-los, ainda que todos 
se identificassem como negros.” Trecho 
de depoimento colhido em: “Mulheres 
pretas que movimentam”, Portal Áfricas. 
Disponível em: http://www.portalafricas.
com.br/v1/mulheres-pretas-que-
movimentam-8-renata-felinto/>. Acesso 
em 1 set. 2017 | Fotos: Crioula Oliveira.

http://www.portalafricas.com.br/v1/mulheres-pretas-que-movimentam-8-renata-felinto/
http://www.portalafricas.com.br/v1/mulheres-pretas-que-movimentam-8-renata-felinto/
http://www.portalafricas.com.br/v1/mulheres-pretas-que-movimentam-8-renata-felinto/
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Sobre os dreadlocks, ou rastafári  
ou simplesmente rasta, cabelos 
antes emaranhados ou entrelaçados 
do que penteados e alisados, que 
se tornariam símbolo da afirmação 
negra desde seu uso pelo músico 
jamaicano Bob Marley, Renata 
Felinto veste uma peruca de longos 
cabelos louros e lisos, a pele 
branqueada por uma maquiagem 
pesada. Observando vitrines e 
mercadorias na Oscar Freire, 
White Face and Blonde Hair vai 
desconcertando consumidores, 
seguranças e balconistas |Fotos: 
Crioula Oliveira.

Freire, no bairro dos Jardins, em São Paulo, uma via em que as principais grifes espetam suas 
lojas num solo “privilegiado” e altamente “civilizado” – não há postes de energia elétrica, 
que foram alojados num sistema subterrâneo, como no Primeiro Mundo; também não há 
trânsito de transporte público por ali, como no Primeiro Mundo [?].32 

Renata Felinto veste scarpins pretos e altos, meia calça preta, saia envelope preta colada 
ao corpo e camisa branca, todas peças must-have de um guarda-roupa “clássico” de mulher 
elegante. Os cabelos longos, lisos e loiros são a preferência nacional, aqui e em toda a América 
Latina. A colombiana Shakira que o diga! Óculos escuros pretos e eternos, e colares de pérola, 
também eternos, arrematam o visual chic. 

A pele negra sob a pele e a cabeleira loira perturba a máscara. No entanto, devido ao 
hiperrealismo do disfarce, uma das potências da performance é explicitar o que os negros 
geralmente estão obrigados a fazer cotidianamente – esmerar-se em passar por branco – 
para presentar-se na esfera pública, e assim diminuir o risco de ser ridicularizado ou mesmo 
assassinado. Ou, no caso dessa performance, de ser sexy, desejável.33 



“Os homens pretos me inspiravam, porém 
também me decepcionaram e decepcionam 
muito quando observo que SEMPRE, sem 
exceção, são as mulheres brancas que escolhem 
como parceiras, como uma espécie de troféu 
que valida o sucesso deles e, ainda trazem 
justificativas absurdas como “amor não tem 
cor” ” Portal Áfricas. Disponível em: http://
www.portalafricas.com.br/v1/mulheres-pretas-
quemovimentam-8-renata-felinto/>. Acesso em 
1 set. 2017 (Foto: Crioula Oliveira.)

“Na vida adulta, foi na universidade que, de 
repente, me tornei bonita, linda!!! Homens 
que eu sempre desejei, me desejavam. Nem 
entendia como esta mágica aconteceu. 
Eu não era magrela, alta, preta, beiçuda? 
Repentinamente, fui convidada, mais de uma 
vez, até para fazer fotos, para virar modelo. Eu 
modelo? [...] Era um instituto de artes. Eles 
estudaram maracatu, MPB, simpatizavam com 
as religiões afro-brasileiras, faziam capoeira 
nas horas vagas [...]. A relação com o legado 
afro-brasileiro se dava na via da cultura, e estas 
práticas constituíam a cultura brasileira, tão 
distinta, tão rica, tão exótica. Eu fazia parte 
desse exotismo. Como uma das poucas negras 
do ambiente, eu era algo autêntico [...]. Um 
elogio coisificado, quase ofensivo. Entretanto, as 
moças brancas continuavam a ser as prediletas 
para se formalizar uma relação bilateral, de 
certa igualdade. Alguém me convidou para um 
jantar? Não.” Trecho de depoimento colhido 
em: “Mulheres pretas que movimentam”, Portal 
Áfricas. Disponível em: http://www.portalafricas.
com.br/v1/mulheres-pretas-que-movimentam-8 
-renata-felinto/>. Acesso em 1 set. 2017 | Foto: 
Crioula Oliveira.

http://www.portalafricas.com.br/v1/mulheres-pretas-quemovimentam-8-renata-felinto/
http://www.portalafricas.com.br/v1/mulheres-pretas-quemovimentam-8-renata-felinto/
http://www.portalafricas.com.br/v1/mulheres-pretas-quemovimentam-8-renata-felinto/
http://www.portalafricas.com.br/v1/mulheres-pretas-quemovimentam-8-renata-felinto/
http://www.portalafricas.com.br/v1/mulheres-pretas-que-movimentam-8-renata-felinto/


“Mulher ornamental”. No contexto da patriarcal 
sociedade brasileira, Gilberto Freyre assim 
define a mulher que se serve de artifícios 
requintados para destacar seus encantos 
femininos aos olhos dos homens, que, sejam 
seus pais ou maridos, são sempre seus senhores. 
Na fotografia, a loira, tão hiperreal quanto fake, 
atrai o olhar do homem, mesmo ele estando 
acompanhado. O olhar da mulher, então atraído 
pelo chão, parece confirmar o interesse do 
homem pela loira ao mesmo tempo em que 
revela a atitude submissa das mulheres num tal 
contexto patriarcal ressaltado por Freyre, sejam 
elas brancas ou negras. (Foto: Crioula Oliveira.)

Renata Felinto e a equipe de produção e 
filmagem da performance White Face and 
Blonde Hair na Oscar Freire. “A iniciativa é 
uma forma de desabafo de um ressentimento, 
dessa estética branca que nos é imposta, dessa 
ideia de que o cabelo loiro é um símbolo de 
sensualidade. Tentei entrar em várias lojas para 
fazer o trabalho, mas só me deixaram entrar em 
uma loja pra gravar. Quando me “desmontei”, 
me senti aliviada.” Foi apenas aos 25 anos 
que a Renata ganhou coragem para usar seus 
cabelos sem alisar, um namorado branco disse 
que gostaria de vê-la com seus cabelos naturais. 
Trecho de depoimento colhido em: “Mulheres 
pretas que movimentam”, Portal Áfricas. 
Disponível em: http://www.portalafricas.com.
br/v1/mulheres-pretas-que-movimentam-8-
renata-felinto/>. Acesso em 1 set. 2017 |Foto: 
Crioula Oliveira.

http://www.portalafricas.com.br/v1/mulheres-pretas-que-movimentam-8-renata-felinto/
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D E V O R A D O R E S D E M AT É R I A O RG Â N I CA

– Fiz meu primeiro cupinzeiro em 1995 e sigo fazendo.
Debaixo da bancada de trabalho de Lidia, há uma porção deles.
– Estes aí, falta ir pro forno. Já estão todos modelados, você está vendo? Sou com-

pulsiva. Faça um monte coisa ao mesmo tempo. E às vezes fica aí pra terminar. Foi a 
Lilian Krausz que me disse que eu era artista e que eu tinha que valorizar meu trabalho. 
Foi aí que eu criei coragem de me considerar artista, embora eu sempre me soubesse 
artista. Eu sabia que era artista desde criança. Sabia que gostava de observar as coisas. 
Eu gostava de beleza nas coisas. Lembro que vi um homem que tinha operado o coração. 
Aquele corte de fora a fora no peito do homem, aquele corte imenso todo costurado 
com aquela linha preta, pintado com aquele vermelho do mercúrio cromo, pra mim, 
aquilo era arte. Tinha uma beleza. Me emocionava. Eu queria fazer aquilo ali. Não matar 
ninguém, é claro. Mas fazer imagens da dor humana. Do amor também.

– É argila com a técnica de rolinho. E, isso aqui, diz ela me mostrando as ranhuras 
nos rolinhos, é uma técnica indígena, são todos os meus dedos, minhas unhas que eu 

vou tique, tique, tique, Ave Maria! Uma vez, uma 
menina chegou aqui, eu tava com a mesa cheia 
de cupinzeiro. Meu, você já imaginou quantas 
“cobrinhas” você já fez na vida? 

O cupinzeiro é erguido “andar por andar”, 
assim como as “cobrinhas” de Lidia Lisbôa 
são moldadas uma em cima da outra e marca-
das à unha. Cupim, aliás, vem do tupi (kupi’i). 
Aparentemente ressecados e mortos por fora, 
os cupinzeiros são montanhas vivas construí-
das pelos cupins operários, exímios ceramis-
tas, que, com a própria saliva, modelam terra, 
areia, madeira, plantas, fungos e excrementos 
em vários túneis, onde estocam alimentos e or-
ganizam os ovos da cupim-rainha em berçários 
bem protegidos, em andares acima e abaixo da 
terra. Podendo durar 80 anos, os cupinzeiros 
estão na Terra há muito tempo – cientistas en-
contraram restos fossilizados de cupins com 
55 milhões de anos. Os cupinzeiros de Lidia 
Lisbôa são moldados com saliva, meia lágri-
ma e excremento de memórias que ela decidiu 
não engolir e sim “fazer virar”, “coisar”. Como 
os cupins, Lidia é ávida devoradora de matéria 
orgânica. Devorando estupros, abortos, insul-
tos e moldando com outros materiais, ela os 
devolve ao mundo em objetos de arte. Vejamos 
mais a seguir.
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A artista Lidia Lisbôa moldando rolinhos para formar seus cupinzeiros. A seguir, exemplar da série da artista | Fotos: 
Henrique Saad. 
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Cupinzeiros  
em exposição na 
Galeria Rabieh | 
Foto: Gal Oppido.
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ESTUPRO, MÁ-FORMAÇÃO, ABORTO

Aos 6 anos, além de estilingar, com a própria goela, o marido da Maria, Lidia Lisbôa cobriu 
uma cama de madeira na casa de seu tio com folhas recolhidas no terreiro, organizando-
-as de um modo tão peculiar que fez seu tio chamar a mãe dela para ver a “estranheza” 
daquela menina: Presta atenção, irmã, essa menina não é desse mundo não! 

– Essas coisas me pegam porque fazem parte da minha vida, eu vejo essas coisas desde 
criança. O Paraná é um estado muito violento. Eu nasci na Vila Guarani, mas, na verda-
de, fui criada na cidade vizinha, Guaíra, divisa com o Paraguai e o Mundo Novo. Guaíra 
tem mais crime hediondo do que Mundo Novo e o Paraguai. Um dia, um assassino fez 
uma “instalação” do corpo da vítima. Em vez de fugir, eu ficava olhando. Ficava vendo as 
cores e a disposição das coisas. Um dia, o filho do bananeiro tava comendo a mulher do 
mudo. Era um faroeste, lá no Paraná. E eu era criança, achava graça de ver o mudo cor-
rendo atrás do filho do bananeiro com um facão, dando facãozada assim. Só que o mudo 
nunca acertava a facãozada. Olha, eu achava aquilo engraçadíssimo. Pra mim, aquilo era 
desenho animado!

– A gente tem vários trabalhos juntos. A gente fez um trabalho em uma casa na Luz, 
uma cena de estupro. Olha, foi tão forte o negócio, que eu ouvi alguém lá de baixo dizer 
Tão estuprando uma mulher! Aí, quando o Gal acabou, eu falei Gal, pelo amor de Deus, 
chega lá na janela e diz que está tudo bem, que está cheio de gente lá embaixo. Não é 
possível, ele disse. É, tava assim de gente, tava apinhado de gente! Aí ele disse A gente 
está filmando, não aconteceu nada, está tudo bem. Eu sou o Gal Oppido, ele é o Cedric, 
ela é a Lidia Lisbôa, tá tudo bem. Aí, dispersou todo mundo... O vídeo ficou maravilhoso. 
Ele tem esse documento. E, aliás, eu acho que vou pedir pra ele, porque até agora ele não 
fez nada. A gente fez também o trabalho sobre a Palestina, sobre o gigolô e a prostituta. 

– Porque, as pessoas hoje em dia falam de estupro, mas muitas vezes falam de 
uma coisa na superficialidade, porque, assim, você sabe o que é estupro? Porque eu 
sei o que é ser estuprada, entendeu? Uma coisa é quando você fala de racismo e essa 
coisa só está na superficialidade, sabe? Uma coisa pra inglês ver... Mas já ouviu falar 
“Macaco tinha que viver nas árvores, macaco não tinha que ir pra escola”. Pois é, eu 
ouvi minha mãe falar isso. Sim, sim! Pra mim, você acredita? E aí, muito depois, eu 
questionei minha mãe Mãe, mas por que a senhora não estudou? A senhora devia ter 
ido pra escola! Menina, eu ia pra escola, mas chegava lá, o menino dizia que macaco 
tinha que ficar trepado nas árvres e vovó dizia que muié não precisava estudar, e eu 
num pudia desubedecê, purque, se eu desubedecesse, eu ia apanhá de rabo tatu e ba-
inha de facão, entendeu? 

Situações de opressão aprendidas e passadas de mãe para filha. Faz lembrar um trecho 
muito citado (Santos, 2009) do Diário de Bitita da escritora negra Carolina Maria de Jesus: 

Quando percebi que nem São Benedito, nem o arco-íris, nem as cruzes não faziam eu virar 

homem, fui me resignando e conformando: eu deveria ser sempre mulher. Mas mesmo 

semiconformada, eu invejava o meu irmão que era homem. E o meu irmão me invejava 

por eu ser mulher. Dizia que a vida das mulheres é menos sacrificada. Não necessita 

levantar cedo para ir trabalhar. Mulher ganha dinheiro deitada na cama. Eu ia correndo 
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deitar na cama de minha mãe, pensando no dinheiro que ia ganhar para comprar pé-

de-moleque. Depois levantava, desfazia a cama com ansiedade, procurando o dinheiro. 

Quando a minha mãe via a cama desfeita, dirigia-me um olhar duro, e perguntava: 

– O que está fazendo, cadela?

– Estou procurando o dinheiro, o Jerônimo disse-me que as mulheres ganham dinheiro 

na cama, eu deitei e vou ver quanto é que ganhei. Quero comprar doces.

Apanhava.

Do outro lado do Atlântico, outra mulher passaria por uma experiência semelhante. 
No jantar de A Presença Negra, no apartamento de Lidia Lisbôa, Alexandra Loras, então 
consulesa da França no Brasil, contou-me alguns de seus “rolezinhos” e performances 
pela metrópole paulistana, além de algumas meias lágrimas existenciais. Peter de Brito 
começou a fazer as perguntas para a consulesa, mas foi saindo de fininho porque o as-
sunto virou ou começou como papo de mulher: como são os homens aqui e acolá, e todas 
as coisas maravilhosas e bestiais de homens brancos e negros... Evidentemente, somos 
duas santas, bien sûre. Mas temos nossas histórias... Para não aborrecer o leitor, deixei 
essas confissões de fora. Mas confissões de outros tipos entraram. 

CONSULESA FRANCESA EM PALCO BRASILEIRO: DRAMA PARA NEGRO,  
PRÓLOGO PARA BRANCOS 34

– Quando eu era pequena, nas escolas onde estava, as negras me julgavam, falavam: Ah, 
você não sabe falar fula, falando que é a minha etnia... Ah, então você rejeita as suas ori-
gens? Como os brancos me chamavam de macaca, existia agressividade dos dois lados. 
Claro que muito mais do branco, porque tinha muito mais brancos do que negros – a 
consulesa ri da ironia da situação.

– É difícil assumir isso. O meu filho é branco e loiro, e tem uma parte de mim, atrás de 
mim que fala Puxa é um desastre ser uma mãe negra e ter um filho branco, claro que é! 
Mas uma pequena parte de mim fala Ai, ele vai ter menos problemas na vida!

Mas é macumba!
– Eu tive agora uma conversa com uma tal de Lidia, me falando que a arte dela várias 
vezes as pessoas falam Mas é macumba! E, só pelo fato de ser negra, a expressão da arte 
dela, que poderia ser ligada à macumba, no olhar do branco, na concepção eurocêntrica 
[...] mas tem que ser ligado a uma coisa do medo, porque eles têm medo da macumba, 
mas eu olhava na boca deles e tem uma coisa de preconceito. A arte... eu acho que é o 
mundo mais preconceituoso, mais difícil de entrar. E as portas me foram abertas aqui no 
Brasil [...] Na França, eu nunca consegui entrar no mundo das artes porque é um mundo 
muito fechado, ainda mais que a moda, ainda mais que a finança, que a diplomacia. [Um 
mundo] que tem muitas camadas de linguagem, códigos e protocolos... Assim, eu fui jantar 
na casa da Fernanda Feitosa [criadora da SPArte] dois ou três dias atrás... as pessoas me 
conhecem, mas me sinto muito sozinha. 

– Eu convidei A Presença Negra na minha casa várias vezes e eu vi um movimento 
muito lindo. Eu fiquei muito orgulhosa de ter essa presença nos comitês do consulado. 
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Mas, ao mesmo tempo, eu enxerguei que os negros não se juntaram com os outros 
convidados. Eu também, quando comecei a conquistar espaços da elite, decidi ser apre-
sentadora na televisão para fazer questão das pessoas me reconhecerem e não achar 
que eu era uma prostituta de luxo. Muitas vezes tiveram homens que colocaram sua 
mão assim. Alexandra Loras, me toca com olhar e mãos maliciosos. Nunca iam fazer 
isso com uma branca. Você está falando da França? Estou falando da França. Aqui, as 
pessoas me olham torto até eu ser apresentada [como consulesa], mas hoje o Brasil me 
oferece um palco que faz com que hoje as pessoas me conhecem e me respeitam, até 
certo ponto, na verdade. Na elite, eu soy muito bem recebida porque eles gostam do 
meu posicionamento, e eu sigo. 

Fui babá, era au pair35 de uma família, enquanto estudei arte em Washington D.C., na 
melhor escola de arte dos Estados Unidos, que fica do lado esquerdo da White House, 
que mora o Obama [Saudosos tempos!]. A consulesa se exibe, divertida. Eu entrei lá 
fazendo escultura e cerâmica e depois de um ano decidi ir para multimídia porque 
achei que Não, eu tenho que ter uma carreira sustentável! Não posso ser artista, isso 
é muito... E, agora, aos 39 anos, bom, eu tenho... Eu fui convidada para participar de 
um projeto que é uma performance, soy uma terrorista que gosta de colocar bombas 
mortais. Bombas mortais? Sim, bombas mortais. Aí, é meu trabalho ir numa palestra e 
colocar reflexões que incomodam as pessoas, é meu trabalho, é meu jeito de trazer o 

Alexandra Loras e Moisés Patrício em jantar de A Presença Negra, no apartamento da Lidia Lisbôa | Foto: 
Adriana de Oliveira Silva.
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reconhecimento, sabe? Mexer um pouco com sua zona de conforto. Então eu chamo elas 
de bombas mortais. Se falo Eu soy a escravagista, eu soy a colonizadora, soy a escrava, 
soy a colonizada, porque tem essas duas partes dentro de mim: o lado do colonizador 
e o do colonizado, e do escravagista e da escrava. Tem os dois lados dentro de mim, de 
ser branca e de ser negra. 

Lado negro
– Para mim é uma justiça restaurativa de poder verbalizar tudo isso fora. E o Brasil foi 
um palco para isso. Fiquei tão feliz! Ah! Bleeeh! De poder vomitar tudo esse estresse 
que existia em mim. Esse desentendimento que a sociedade tem nesse mundo euro-
cêntrico, machocêntrico, heterocêntrico... Precisamos desconstruir tudo isso. Aqui ou 
na França? Pra mim, é pior na França no sentido que é meu país. A minha identidade... 
não me reconhecem francesa porque eu soy negra. Pelo menos você pode dizer que 
você é brasileira. É um absurdo dizer que eu soy francesa e ser questionada pela minha 
legitimidade. O fato de ser negra faz com que se apague minha origem francesa, só 
colocada como gambiana, e isso me machuca. A minha identidade é francesa. Eu fui 
duas vezes na Gâmbia. A Gâmbia, para mim, é minhas origens. Mas o que acontece? 
Por que me sinto próximo do brasileiro negro? Porque vocês têm uma história similar, 
no sentido que vocês são negros e não conhecem seu país de origem. É a mesma coisa 
para mim, eu soy negra, mas eu não conheço meu país de origem. Fui lá duas vezes, 
conheço um pouco mais que vocês, mas não cresci com meu pai. Eu vi meu pai vinte 
vezes até os 11 anos e depois ele morreu. Na verdade, soy uma negra francesa, você é 
uma negra brasileira.

– Eu vi Thaís Araújo, falando para Glória Maria, um pouco da vó, da África, do baile 
da vó, e cara dela estressada de falar na frente da plateia da elite sobre racismo e discri-
minação. Eu vi meu espelho porque eu não tenho a menor paciência com os franceses 
e eles tão pouco, eles não tão querendo ouvir o que eu tenho para falar. Porque nossa 
constituição proíbe a contagem racial, é proibido. O primeiro artigo da constituição fala 
que somos todos iguais. Então fiquemos assim, não sabemos quantos negros temos, 
quantos árabes, é assim! E, com os árabes, é ainda pior. Eles pegaram o lugar do judeu, 
responsável por todos os males da sociedade. É terrível!

– É uma cicatriz, porque, quando eu falo para os francês que não sou reconhecida como 
francesa porque eu soy negra, eles falam Ah, tá. Então é uma cicatriz, porque as pessoas 
não acreditam. E elas falam Ah, não tem racismo! Ah, você tá olhando racismo em todos 
os lugares. Quando eu falo Não, mas olha, essa garrafa de xampu... fala cabelo normal. O 
que quer dizer cabelo normal, porque eu tenho cabelo normal, mas esse cabelo da garrafa 
não tem nada a ver com o meu cabelo normal.

– Mas o Brasil me deu um palco para falar dessas coisas. Não tenho já a paciência de 
voltar à universidade para fazer algum doutorado, mas, ao mesmo tempo, o Brasil me 
ofereceu a oportunidade de ser socióloga e antropóloga, porque o racismo aqui não me 
machuca assim como na França.

Uma paciência que o distanciamento proporciona e, ao mesmo tempo, o enfrenta-
mento de um mesmo problema – ou cicatriz – passam a ser possíveis daqui da outra 
margem do Ocidente. É daqui que onde também a consulesa redescobre outro lado que 



Alexandra Loras posa 
para o editor e fotógrafo 
da revista O Menelick, 
Nabor Jr. Em suas 
mãos e performances 
“As histórias têm outros 
lados” | Foto: Adriana 
de Oliveira Silva.
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seus interlocutores franceses sutilmente deslegitimavam. Mas seria possível afirmar uma 
identidade sem se desvencilhar de outras identidades possíveis? Parece-me ser essa a 
proposta ousada da consulesa.

Lado branco
E o trabalho que eu fiz com a ayahuasca aqui no Brasil me fez enxergar também meu 
lado branco. Porque, muitas vezes, assim, a sociedade me colocou como negra, e sempre 
me assumi como negra, é, no mundo. Mas, fazendo um trabalho espiritual, o médium 
também conta que eu também tenho uma parte branca, então eu preciso estar me dando 
com essa diversidade. Não que não vou me assumir negra, mas tem também uma parte 
branca que me ajuda a criar pontes.

No país mais racista do mundo: terrorismo e champanhe
– Exatamente, três vezes. Eu fui três vezes e nas três vezes fui super mal atendida na 
delegacia. Assim, igual quando eu vou no Clube Pinheiros e perguntam por que eu 
não estou vestida de branca. Ou me falam Você é acompanhante dele? Não, sou sócia. 
É meu filho! 

– Eu agradeço também quando entram na minha casa e passam na frente de mim ou 
atrás de mim porque acham que eu soy funcionária da minha casa. Dá pra sentir como o 
racismo é pior aqui do que nos outros cinquenta países onde estive. O país mais racista 
do mundo é o Brasil. As pessoas não chegam nem no próprio negro, porque estão tão 
acostumadas a essa besteira que ele... 

Uma pausa, a consulesa se emociona, não consegue completar a frase. Meia lágrima... 
Me emociono também... Essa besteira... Por fim, ela suspira e retoma altiva:

– Estamos resistentes na militância, mas a maioria dos negros são muito submis-
sos, apaixonados pela opressão, achando que está tudo bem. Já fui lá dessa dinâmica 
de negar... Mas chegou um tempo hoje com essa oportunidade de estar no Estado, de 
ser uma privilegiada, pela primeira vez passar para o outro lado, onde vou ser mais 
privilegiada que os ricos brancos, soy convidada para os melhores lugares, melhores 
bebidas... Isso para mim me dá um posicionamento para poder falar, denunciar e 
empurrar mais negros para o meu lado, para poder resgatar, se eu estou chegando 
lá, para aproveitar meu champanhe. Eu sei que Deus me colocou ali para fazer esse 
terrorismo pacifista.

Apesar de ser negra, a consulesa não estava era vestida de branco, uma presença 
negra impertinente num local como o Clube Pinheiros... Negro bebendo champanhe no 
país mais racista do mundo pode ser mesmo uma espécie de terrorismo. Até para negros 
“apaixonados pela opressão”, que aprenderam a negar ou driblar o racismo com mil e um 
jeitos de se passar por branco, quando dá, quando deixam. O estresse e a canseira de falar 
sobre raça quando já se sabe que o que se vai ouvir de populares e acadêmicos: “Raças 
não existem, querida Adri. Por que falar ainda sobre isso? Ou então por que não criar 
outro conceito para falar sobre isso?”. Estar com brancos e tomar champanhe, d´accord, 
mas ser francesa, pas d’accord. Isso é muita impertinência... Desautorizações sutis da 
experiência de ser negro, dos dois lados do Atlântico. Terror por todos os lados, a consu-
lesa tem razão, e quer criar pontes até porque, como ela diz, a história tem vários lados. 
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Se “criar pontes” entre negros e brancos é a estratégia proposta por Alexandra Loras, a 
Musa Michelle Mattiuzzi declara guerra: suas performances seriam uma redistribuição 
da violência, ela nos diz. 

C O R P O C O M O M Á Q U I N A D E G U E R R A

Cabelo raspado de um lado só. É liso, é crespo. É colorido. É descolorido. A tatuagem cobre 
os dois braços ou é apenas uma florzinha pousada no pulso. Óculos tartaruga, por quê? 
Se podem ser lilases, verdes? Roupas de brechó. Do avô, vestem as meninas. Da avó, os 
meninos. As combinações entre peças e cores exigem um segundo olhar para decifrar a 
proposta. Tudo é propositivo ali, aliás. Nada exatamente sexy, nem easy nem clean nem 
white. Os corpos são reais. Hiperreais até. Porque não se escondem desproporções. Antes, as 
ressaltam. Excessos e carências são bem-vistos, benquistos. Não são excesso nem carência, 
pensando bem. Uma bundona aqui. Um par de peitões ali. Leves corpos gordos. Corpos 
ossudos que também preenchem o espaço. As cores de pele, todas. Muita tinta, pouca tinta. 
Pretos. E muitos ruivos. A quantidade de ruivos chamou-me a atenção. Sorrisos grandes. 
E pequenos também. Isso tudo esquenta o coração. Todo o mundo cabe ali. Estamos na 
Oficina de Imaginação Política, na 32ª Bienal de Arte de São Paulo, em dezembro de 2016.

O burburinho desse povo-proposição vai silenciando quando uma jovem emerge entre 
o grupo. Ela veste um jaleco preto e decotado que deixa perceber o corpo magro, o braço 
tatuado. Na cabeça, um tecido esvoaçante feito véu ressalta as laterais raspadas da cabeça 
encimada por um coque de cabelos pretos e lisos. Cobrindo a boca, uma máscara preta. 
Nas mãos, luvas também pretas. Ela se senta diante de Michelle Mattiuzzi e se põe a 
manusear algodão, álcool e agulhas. Sem hesitação, a enfermeira (?), a cientista (?) de 
preto começa a espetar uma das agulhas grossas e compridas na pele entre os olhos de 
Michelle Mattiuzzi. O empenho do corpo que enfia as agulhas contrasta com a platitude 
do corpo que as recebe. Contrasta também com o corpo de outra mulher que assiste. O 
corpo desta se comprime até chão. Suas mãos correm em direção à boca. Calaria ela um 
grito? A enfermeira-cientista de preto continua o seu trabalho, sem pressa, com capricho. 
Depois da quarta agulha espetada, ela começa a retirá-las com o mesmo zelo. O sangue 
começa a abrir caminho pelo rosto inerte de Michelle. Depois, as lágrimas. Então ela se 
levanta e começa mover o corpo vagarosamente sobre o próprio eixo. Os olhos e a boca 
fixos. Um grupo a aplaude com vontade: “Maravilhosa!”, “Corajosa!”, “É isso aí!”. Aos 
poucos, Michelle começa a sorrir e ser abraçada pelos espectadores. A maioria hesita em 
entrar em contato com seus fluidos. Ela também cuida para que seu sangue e lágrimas 
não atinjam o rosto e o corpo daqueles que a cumprimentam. Abraços acolhedores e 
desconcertantes. Para abraçá-la é preciso encarar um rosto ambíguo, que sorri e escorre.

Nem tudo acaba em pizza
Depois da performance, Michelle Matiuzzi abriu um debate mostrando vídeos de vários 
performers negros que incitam a reflexão através do choque.

– Camila Rocha Santos, Edinara Siqueira, militante trans no Rio de Janeiro, Indiana-
ra militante poderosa, foi violentada. Val Souza, Jaime, de Salvador. São artistas que 



Michelle Mattiuzzi sangra depois que grossas agulhas são colocadas e retiradas de seu rosto durante “Performance negra: 
experiência política nos espaços de arte”, na 32ª Bienal de Arte de São Paulo | Fotos: Adriana de Oliveira Silva.



Esta foi a imagem de Michelle Mattiuzzi divulgada na agenda do site da Bienal, como atração em 8 dez. 2016, Pavilhão  
da Bienal, Oficina de Imaginação Política, 2º Piso. Disponível em: http://www.bienal.org.br/evento.php?i=3265. Acesso 
em: 10 mar. 2017. 

http://www.bienal.org.br/evento.php?i=3265
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desenvolvem estéticas próprias e potentes sem serem fomentados. A falta de recur-
sos, de fomento resulta numa poética que acolhe o não acabamento. Inacabadas são 
as minhas performances e as performances desses artistas. Sou acusada de violenta 
quando me convidam para falar e mostrar meu trabalho e participar de debates. E sou 
violenta mesmo, porque eu sou violentada. Com as minhas performances, pretendendo 
uma redistribuição da violência. É uma estética da dor, da violência para mostrar que 
a todo o tempo eu e todo mundo que é negro está sendo violentado. Se eu não poderia 
mostrar o negro feliz? Claro que poderia. A vida de negro não é só coisa ruim, claro! 
Mas não é isso que sinto que preciso fazer no momento. Preciso mostrar a barbárie. 
Porque tem muita coisa errada ainda. A partir dessas imagens, construo novas imagens 
através das minhas performances para desnaturalizar, para permitir um novo olhar, 
de preferência um olhar de terror. Como sempre digo, depois de uma performance 
minha, não dá pra simplesmente ir comer uma pizza como os amigos numa boa. 

Não por caso, Alexandre Araújo Bispo e Fabiana Lopes, no artigo “Presenças: a perfor-
mance negra como corpo político”,36 denominaram o corpo de Mattiuzzi como “máquina 
de guerra [que] ataca as expectativas sociais, artísticas e políticas que investem sobre seu 
corpo negro”.

Fragilidade branca
Num post em seu Facebook, Michelle implica uma “fragilidade branca” relacionada 
às pesquisadoras “alvas” que não se dão conta da posição de privilégio que ocupam 
também no meio acadêmico. Na apresentação de Michelle na 32ª Bienal, o depoimento 
de uma “alva” professora de dança da PUC-SP parece corroborar a queixa de Michelle 
Mattiuzzi. Simpática, a professora disse: “Eu simplesmente não posso orientar esses 
trabalhos. Eu não estudei isso. Eu não li o Gilberto Freyre. Então, não é que a gente 
não considere e não veja valor nisso. Simplesmente estudamos outras coisas na nossa 
formação. Eu sempre pesquisei dança contemporânea. Quem quiser pesquisar temá-
ticas negras, talvez tenha que ir fazer pesquisa nas ciências sociais, na antropologia”. 

Merci beaucoup, blanco
Outra performance de Michelle Mattiuzzi, a primeira, aliás, 
conforme lemos em sua “escrita deformativa performativa”.37 
É sua primeira experiência em performance arte baseada nos 
escritos de Frantz Fanon, entre outros, especialmente Pele 
negra, máscaras brancas, em que o psiquiatra martinicano 
descreve as diferentes posições que o preto adota diante 

da civilização branca, uma passagem chama atenção pela 
concreção nas performances de Michelle Mattiuzzi: “[...] 
ferir a própria carne para encontrar um sentido para 
si”, causada por uma “epidermização da inferioridade” 
(Fanon, 2008, p. 27). Nua, sobre scarpins vermelhos, 
Michelle Mattiuzzi vai derramando um balde de tinta 
branca sobre o próprio corpo que ela vai girando, exi-

bindo sua carne negra até mudar de cor. Um momento 
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emocionante é quando a percebemos com uma máscara de flandres semelhante à da 
Escrava Anastácia. Objeto de performance de que ela se vale em várias performances, o 
ralo de pia que ela usa como máscara de Flandres é preso à sua boa com longos alfinetes.

Michelle Mattiuzzi tem se apresentado por escrito e oralmente como ex-bancária, ex-
-recepcionista, ex-operadora de telemarketing, ex-auxiliar de serviços gerais, ex-cuidadora 
de crianças, ex-dançarina, ex-mulher, ex-atendente de corretora de seguros, ex-esposa, 
ex- aluna. Diz também ter sido jubilada pela Universidade Federal da Bahia (UFBA) por 
racismo institucional. Recentemente, suas performances passaram a ser acolhidas por 
instituições de grande visibilidade como Sesc, Instituto Goethe, Associação Vídeo Brasil, 
além da própria Bienal de São Paulo.

W H I T E S H O E S

No percurso dessa pesquisa, notei semelhanças entre as performances de Michelle 
Mattiuzzi e de outras performers negras brasileiras presentes neste trabalho e as da 
performer negra norte-americana Nora Faustine, que vi em reportagem na Folha de 
S. Paulo.38 Em performances e fotografias da série White Shoes, a proposta de Nona 
Faustine é trazer à tona os subterrâneos coloniais da Nova York, locais de suplício 

O desenho de Jacques Étienne Victor Arago de uma escrava do século XVIII usando uma máscara de flandres  
se tornaria a imagem popular da Escrava Anastácia, santa que começou a ser cultuada em 1968, depois de vista 
numa exposição da Igreja do Rosário do Rio de Janeiro, em homenagem aos 80 anos da Abolição. Anastácia é 
tida como uma mulher de rara beleza que, com suas mãos, curava e fazia milagres. Diz-se que teria sido punida 
com o uso perpétuo da máscara de ferro por ter se negado a dormir com seu senhor.



“A ação é: pinte-se de branco./Me aproprio 
da cor branco e componho imagens com o 
corpo em movimento, as chamo de ações em 
performance arte./Merci Beaucoup, Blanco! E 
um fragmento de um gesto mínimo, um ruído 
constante que incomoda e marca o tempo de 
repetir./O corpo fica branco, a máscara alva; 
gesto vai ganhando sentido intensamente, 
até se multiplicar. Disponível em: http://
musamattiuzzi.wixsite.com/musamattiuzzi/
portraits. Acesso em: 10 mar. 2017.

http://musamattiuzzi.wixsite.com/musamattiuzzi/
http://musamattiuzzi.wixsite.com/musamattiuzzi/
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Michelle Mattiuzzi apresenta sua performance como “um dispositivo para criação de contranarrativas, balas 
do projétil descolonização da imagem da mulher negra”. Disponível em: https://issuu.com/amilcarpacker/
docs/merci_beaucoup__blanco_michelle_mat. Acesso em: 10 mar. 2016.

https://issuu.com/amilcarpacker/docs/merci_beaucoup__blanco_michelle_mat
https://issuu.com/amilcarpacker/docs/merci_beaucoup__blanco_michelle_mat
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negro que hoje poderiam passam despercebidos, caso performers não se postassem 
sobre eles. Wall Street, o centro do mercado financeiro norte-americano, foi construído 
sobre um mercado de escravos do período colonial. Já os edifícios da prefeitura e da 
Suprema Corte, sobre um cemitério de escravos: “Por alguns instantes, eu me planto 
em uma cortina do tempo, destruindo dimensões, evocando a memória e o espírito 
daqueles que construíram a cidade de Nova York, chorando por eles e celebrando-os 
como seres humanos”, ela conta ao repórter da Folha de S. Paulo.

O porquê do corpo nu nos ajuda também a compreender a nudez de Michelle 
Mattiuzzi: “A nudez fala sobre a história de opressão e racismo, sobre a forma como o 
corpo dos negros foi usado e explorado durante a escravidão. Fala sobre a história de 
mulheres negras expostas como figuras de circo, como Saartjie Baartman, mais conhe-
cida como Venus Hottentot. Fala sobre a brutalidade contra a mulher negra, a opressão 
e a violência que ainda hoje existem no mundo inteiro. Há muitas questões envolvendo 
o corpo feminino, negro e gordo, incluindo sua presença – ou falta de presença – na 
mídia e nas artes. A nudez é essencial para expor esses pontos”.

Já o porquê dos scapins brancos nos ajuda a ver a performance White Face and Blonde 
Hair, de Renata Felinto: “Eles representam o patriarcado branco do qual as pessoas de 
cor não conseguem escapar, o ideal de beleza ocidental ao qual as negras não podem 
aspirar. Basicamente, representam as relações entre europeus e africanos e a assimila-
ção forçada”, ou modos de negra e de branca, para falar com Renata Bittencourt (2005).

A reação dos nova-iorquinos é chocante: “As pessoas geralmente davam uma olha-
dinha e seguiam em frente. Os nova-iorquinos não se surpreendem facilmente. Nós 
estamos acostumados com filmagens e shows televisivos nas ruas, mas somos curiosos. 
Em Wall Street, eu fiquei parada no meio do tráfego, com os carros passando ao meu 
lado. Nenhum motorista buzinou nem gritou comigo. Fiquei chocada!”.

Se, nas ruas os nova-iorquinos não deixaram notar sua surpresa, na Columbia 
University, Nora Faustine tem causado “um tremendo impacto”, diz uma professora 
em agradecimento a performer que falou de seu trabalho como convidada:

Fiz uma apresentação do meu trabalho na Columbia University. Foi um dos momentos 

mais gratificantes! Brit Hamre, a professora, escreveu isso para mim: Nona, estou 

lendo os trabalhos mais recentes dos meus alunos que reúnem artefatos, poesia e 

fontes primárias todas relacionadas com imigração/refugiados. O trabalho deles é 

simplesmente brilhante e virtualmente todos os que eu li se apoiam na sua visita à 

nossa aula. Quero que você saiba que o tempo que passou com a gente (há exatamente 

um mês) teve um tremendo impacto nesse grupo de futuros professores do Ensino 

Fundamental. Estou profundamente grata e comovida pelas incríveis contribuições 

que você teu à nossa aprendizagem coletiva. (Tradução nossa.)

Distribuição ou antes presentificação da violência através da arte e das artes da 
performance. Como a professora da Columbia University bem observou, reunindo 
“artefatos, poesia e fontes primárias” e, por fontes primárias, acredito que o que ela 
tenha querido dizer experiências das pessoas presentes ao redor, ao fincar seu corpo 
nu e bem vivo sobre monumentos da civilização norte-americana construídos sobre os 



Nona Faustine diante da Lefferts House. Numa mão, uma frigideira de ferro... seria um instrumento de 
trabalho ou de combate? Na cintura, pequenos sapatos brancos... seriam de crianças brancas que mulheres 
negras têm amamentado até hoje? Segundo a página na internet, a fazenda foi construída no século XVIII 
por uma família holandesa, a sede da fazenda conserva artefatos e ambientes que fazem reviver a fabricação 
de vela e de manteiga, e, tendo sido transformada num museu interativo, é hoje uma atração turística em 
Nova York. Trata-se de uma das maiores fazendas escravistas da região, segundo a legenda da foto na Folha 
de S. Paulo. Não consegui apurar se o visitante se depara com uma abordagem crítica da escravidão ali. No 
entanto, a escolha como lugar de performance por Nona Faustine convida a imaginar que não. 

Wall Street era a que mais me assustava, antes de produzir as fotos. A cena é literalmente no meio da 
rua, não há como se esconder. Fiquei completamente exposta, totalmente vulnerável. Eu não sabia se 
conseguiria fazer as fotos sem ser presa ou atropelada. Mas consegui: fiquei no ponto em que escravos 
eram leiloados há 250 anos, e tive um momento de reflexão profunda. Sentir o pulsar da cidade, enquanto 
os carros passavam por mim, de pé sobre um banquinho, foi uma experiência que nunca esquecerei. 
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restos mortais de seus (nossos) antepassados, Nora Faustine fez futuros professores 
pensarem em problemas urgentes e atuais, como migração e refugiados. Ou seja, pela 
criando empatia (a professora da Columbia University fala de comoção) através da arte. 

M Á F O R M A ÇÃ O E A B O RTO

Nessa série, Lidia Lisboa apresenta “materializações de agressões sobre o corpo da mulher”. Em camisinhas 
femininas, com linhas na cor de sangue, ela costura botões que objetificam “má-formações” e “bebês negros 
abortados”, e os vai acomodando sobre peles de couro retangulares de diversas cores | Foto: Adriana de 
Oliveira Silva.



Lidia Lisbôa posa para a curadora e crítica de arte negra Fabiana Lopes com o traje que ela mesma fez para a performance 
Aborto. A foto foi publicada numa entrevista concedida por Alexandre de Araújo Bispo, como membro -fundador da revista 
O Menelick 2º Ato para o portal Contemporary and sobre arte do Atlântico Negro, em julho de 2016. A outra foto escolhida pela 
revista provavelmente orientada por Fabiana Lopes foi Parede de Memória (1994 -2015), de Rosana Paulino | Foto: Fabiana 
Lopes. Disponível em: http://www.contemporaryand.com/magazines/the-art-of-the-black-atlantic-ii/. Acesso em: 5 set. 2017.

http://www.contemporaryand.com/magazines/the-art-of-the-black-atlantic-ii/
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CICATRIZES

Olha isso aqui. São as Cicatrizes, nossas mágoas, nossas dores, entendeu? Tá tudo coisado 
aqui. Às vezes, eu passo um mês fazendo isso com meias, meias finas de mulher.

Coisar. Segundo o Houaiss, uma palavra-ônibus, usada para suprir um verbo que, por 
lapso ou ignorância, não ocorre a quem fala, daí poder assumir inúmeros significados. 
Em vez de lapso ou ignorância de quem fala, “coisar”, no caso de Lidia, parece exprimir 
exatamente o que ela faz em sua arte – criar uma concreção de um estado de alma.

P E LA D O S E M U B AT U B A

– Eu saí de Guaíra, no Paraná, e fui pra Ubatuba, aqui em São Paulo. Só que, de Guaíra 
pra Ubatuba, eu fui pra ficar na casa de uma tia. Aí, eu ia fazer faxina nas casas. Essa 
minha tia, a tia Luzia, cobrava 60% do que eu ganhava pra eu poder ficar na casa dela. 
Lidia gargalha. É família, vai vendo! Aí, eu tinha que pagar, né? Aí, um dia passou os 
hippie. Aí, a minha tia falou Ó, os hippie, eles andam tudo pelado, você não vai lá, não, 
hein? Lidia faz uma voz grossa. Aí eu pensei É pra lá que eu vou. É lógico! Fiquei calada. 
Não disse nada. Aí, um dia, eu fui tomar banho na cachoeira dos hippie. E aí eles vieram 
me perguntar por que que eu estava ali, porque a cachoeira era deles. E eu disse Mas 
eu não vim pelo portão de vocês, eu vim por aqui. Ah, mas aí tem cobra e não sei o quê. 
Não, tudo bem. Ah, então sobe aqui. Quer tomar um chá, quer comer alguma coisa? Aí, 
eu fiquei curiosa, né? Todo mundo pelado. Tinha gente vestida, mas tinha mais gente 

Em primeiro plano Cicatrizes e, aos fundos, Casulos em exposição na galeria Rabieh | Foto: Gall Oppido.
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pelada. Mas tava todo mundo normal. Aí, eu fiquei amiga do José César, que era irmão 
da Flávia, e fui trabalhar lá todos os dias. E acabei ficando na casa da Flávia. Passei seis 
meses na casa da Flávia. Tirei minhas roupas da casa da minha tia. O “pedágio”, eu não 
pagava mais, porque não estava mais lá. 

R E G I M E E S C R AV O?

– Passei então uma temporada em Ubatuba e já arrumei emprego em Campinas, na casa 
de uma tal de dona Ruth, eles eram um casal de velhos. Quando eu cheguei lá, a dona 
Ruth gostou tanto de mim que queria me adotar. Mas adotar eu comendo na cozinha, 
né? Aí eu ia trazer minha filha. Minha filha ia estudar e eu ia trabalhar pra eles. Aí eu 
disse, o quê? Regime escravo? Eu tô louca? Aceitar isso a essa altura do campeonato? 
Não quero ter pai, não quero ter mãe, magina! Não vou me submeter a isso! Aí, eu falei, 
preciso arrumar um trabalho, preciso arrumar um trabalho. E comecei a procurar. Só 
que, o que aconteceu? Eu fugi da casa da dona Ruth. Quando eu vi que eu não ia escapar 
mais, eu fugi da casa da dona Ruth para a casa da dona Mona. Eu ainda não tinha trazido 
a Lidiane do Paraná. Eu fiquei com medo de trazer a minha filha comigo sem saber o que 
ia acontecer direito.

– Essa manteiga é maravilhosa. É do xiita. É do mercadinho aqui da esquina. Chamo 
de xiita porque é um bando de chinês que trabalham que nem uns condenados e ainda 
tem uma menina no caixa de rouba na hora do troco. Bom, agora não rouba mais porque 
a gente já sabe e ela sabe que a gente sabe. 

E aí o irmão da dona Mona chegava. Vamos fazer comida para o meu irmão. E aí fazia 
aquela comida maravilhosa, esfirra, quibe e não sei mais o quê. E ela servia a comida pro 
irmão, ela comia, isso ela em pé com a mão na cintura. Aí, o irmão saía. Aí, quando o 
irmão saía, ela dizia, vem cá, senta aqui. Aí, ela comia, comia, comia. E, aí, ela olhava a 
louça na pia, olhava pra mim, levantava, trancava a porta e ia embora. Mas não que ela 
me trancasse. Eu ficava na lavanderia e no meu quartinho. Vamos dizer que eu ficava 
na senzala. Aí eu ficava no meu quarto, na lavanderia que dava a porta pra rua. Aí, eu 
pensei. Isso é ótimo porque agora eu vou procurar uma escola, vou fazer um curso, ma-
ravilha! Durou quinze dias, a minha felicidade. Aí, ela disse assim pra mim: Olha o meu 
irmão está no Albert Einstein e eu preciso de alguém para ajudar a minha irmã, porque 
a minha irmã tá lá e não sabe o que fazer. E eu, Vixe Maria, vai sobrar! Isso é um mau 
presságio, meu Pai! Lá vai, dona Mona e eu, pra São Paulo. Quando eu cheguei em São 
Paulo, a dona Nete caiu de amores pra cima de mim. Nossa, que bonitinha, que narizinho 
bonitinho, que rosto fininho. Eu era tudo que ela queria porque eu ia ficar perfeita no 
uniforme. Meu Deus, tudo isso ela falando em árabe e eu entendendo tudo. Eu não sei 
como, mas eu entendia. Quando eu fico ouvindo muito, eu começo a entender. Aí, eu 
pensei, não é possível! Eu tô fodida! Eu tô fodida! Aí eu dormia lá em cima, num quarto, 
num quarto que tinha lá em cima. O quarto até que era grande, tinha um banheiro. As 
roupas que a dona Mona tinha me dado, cada roupa maravilhosa... de veludo, veludo 
alemão. Ela me deu roupas maravilhosas. Ela era louca aquela dona Mona. Meu Deus 
do céu, e agora? Jesus amado!
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“Perfeita no uniforme”... daí a impertinência em se presentar sem uniforme branco no 
Clube Pinheiros, apesar de negra. Ninguém podia imaginar se tratava de uma consulesa, 
muito menos francesa.

CA R A L H O! D A O N D E Q U E B ROTO U I S S O?

– Aí, de manhã, a dona Nete fazia meu café da manhã, que era café com leite, um pão fran-
cês já com a manteiga passada, uma esfirra e uma coalhada. E não podia repetir. Era claro 
que não podia repetir. Não era falado, mas era claro que não podia repetir. Hoje vai passar 
aspirador lá em cima. Lidia imita a dona Nete numa voz quebradiça e encardida. Taca eu 
ir passar aspirador. E, daqui a pouco, eu arrasto um negócio, menina, cheio de joia! Chega 
que aquilo brilhava. Gente, não é possível! Dinheiro, tinha dinheiro no pilar das escadas, 
aonde eu ia botar a mão, tinha dinheiro. Da primeira vez que eu botei a mão, eu quase caí 
dura. Quando eu botei a mão assim, caiu aquele bolo de dinheiro no chão. Caralho! Da onde 
que brotou isso? E eu tinha uma boca suja, a minha boca era suja. Aí, eu peguei aquilo e 
pus de volta. Aí, eu subi as escadas e passava o aspirador. E lá vinha a dona Nete Amanhã 
você vai não sei o quê. E eu já não tava aguentando mais, eu já estava louca, do coco, já 
tava pirada. Daí teve um dia de manhã que ela falou que eu tinha roubado um pão. Que pão 
que eu roubei, dona Nete? Eu não roubei pão nenhum. Roubou sim. A senhora acha que 
eu estou passando fome? Daí ficou assim, eu tive que ficar calada, engolir aquilo a seco. 
Aí, ela tinha uma parede de mármore. Lidia remeda encardida: Esfrega, esfrega, esfrega!

Esfregar, fazer o serviço duro, eis aí o que o corpo negro suscita ainda no Brasil, em 
troca de migalhas, sem poder repetir ou compartilhar o pão.

O S CA LCA N H A R E S D A V Ó

– Eu escrevi uma peça sobre a minha mãe, porque a minha mãe também é uma peça. 
Ela passou sete anos internada num hospital de louco, e lá ela teve os calcanhares dela 
cortados com tesoura. A minha filha disse Mãe, você faz a vó muito bem. Você tem que 
fazer uma peça sobre a vó! E aí eu escrevi a peça. Mãe, e os calcanhar da vó? Você nunca 
perguntou o que aconteceu? Não, Lidiane. Desde que eu sou criança, ela tem os calca-
nhar assim. Mas aí, quando ela chegou, eu perguntei Mãe, antes que eu me esqueça... 
Mãe, e os seus calcanhar? Menina! Eu nunca te contei dos meus calcanhá? Não, mãe. 
Pois eu vou te contar. Quando eu tava lá em Adalto Boteio, Botelho, né? Lidia esclarece. 
Aí teve um dia que eu fingi que não reconhecia papai. Aí, quando ele foi embora, eu aí 
liguei todas as torneiras, e fiquei ali nadando, nadando. Menina, vieram os homens de 
branco, me amararam na cama e cortaram meus calcanhares com a tesoura. Mãe, como 
assim? Filha, foi simples assim como eu tô te falando. Vieram e amararam e cortaram 
meus calcanhares com a tesoura. Eu quase caí dura pra trás. Tá bom, mãe, não precisa 
me dizer mais nada. Mas eu vou dizer mais uma coisa. Quando tu era pequena, porque 
quando eu fui pra lá eu te deixei pequena, quando eu voltei, sete meses ou anos depois, 
eu achei que tu ia me abraçar, ficar feliz. Tudo não ficou, não. Sabe o que tu fez? Arrudiô, 
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arrudiô e perguntô o que tinha sido dos meus calcanhá. Lidia, eu chorei o dia inteirinho 
e a noite inteirinha porque tu era fria, tu não gostava de ninguém. 

Lidia Lisbôa gargalha. Nos olhos, meia lágrima. 
– Minha mãe diz que eu não gostava de ninguém, que não ia no colo de ninguém, que 

se alguém encostasse em mim, eu fazia um escândalo, eu chorava. Minha mãe diz que 
era um choro tão doído que a pessoa saía de perto. 

Trata-se de transformar a experiência da avó – mutilada no Hospital Psiquiátrico 
Adalto Botelho em Curitiba – numa experiência compartilhada. Uma experiência que vira 
peça de teatro não só para reflexão de Lidia e de Lidiane mas de um público maior. É num 
contexto onde a narração de uma história prende a atenção é quando se cria coragem 
para tornar uma experiência digna de ser expressada e compartilhada. Uma experiência 
individual que ganha significado maior se performada junto a outras histórias.

Arrudiô, arrudiô e perguntô. Como transformar traumas em experiência? Em vez de ficar 
calada, chorando sozinha, ao contrário, falar e ser ouvida com empatia. Daí a necessidade 
de criar um tempo e espaço, uma dobra no tempo através das artes e das artes da perfor-
mance. Uma peça sobre a avó. Para que mais gente possa saber, para que mais gente possa 
juntar seus calcanhares mutilados e continuar a caminhada apesar e por causa disso. Para 
que mais gente possa arrudiá, arrudiá e perguntá pelos calcanhares da própria avó, pelos 
próprios calcanhares: “antes que eu me esqueça...”. Lembrar para não esquecer, mas tam-
bém para dar ao ocorrido traumático um descanso também. É preciso saber sepultar a dor 
para poder viver outras emoções. Sepultar ritualmente, publicamente, para que o trauma 
do possa ser esquecido e não recalcado. Para que possa ser esquecido e lembrado quando 
necessário. Para que se possa visitar aquele território de dor sem ser tragado por ele. As 
meias lágrimas de Lidia expressam calor e empatia, que hoje ela consegue compartilhar 
com a mãe, a filha e com muito mais gente, como temos visto. E talvez não fosse pela arte 
ela não tivesse conseguido se aquecer e continuar arrudiando, arrudiando e perguntando.

PA N I N H O D E B U N D A

– Vejo que hoje há uma busca do espaço do negro mas acho que há uma coisa de ódio, 
sabe? Eu acho que as coisas têm que ser devagar. Hoje eu estava contando uma história 
para ele [o marido], uma história que eu venho contando há anos. Eu já trabalhei de 
doméstica, eu tenho uma filha que hoje está com 31 anos e eu tinha 14 anos quando eu 
estava trabalhando nessa casa. E essa mulher deixou eu levar a minha filha. Eu punha a 
minha filha numa mala aberta pra ela não ficar engatinhando e atrapalhando. 

– Nessa época, não tinha absorvente e essa mulher me colocava as toalhinhas dela 
pra eu lavar. Aí eu pensei comigo Eu vou lavar as toalhinhas dessa vaca até o dia que ela 
vai começar a comprar as fraldinhas novas dela. Eu fiquei um ano nisso. Até que um dia, 
ela comprou as fraldinhas novas dela. Eu me lembro que, nesse dia, eu peguei um pedaço 
de pau bem grande, eu me lembro até hoje, eu abri a fossa e joguei tudo dentro da fossa. 
Aí ela chegou e perguntou Lidia, onde estão os meus paninhos? Aí eu disse: Tá tudo lá 
na fossa! Eu joguei tudo lá na fossa! De hoje em diante, eu não vou mais lavar os seus 
paninhos de bunda! Aí houve um silêncio. Ela ficou magoada comigo. Eu continuei indo, 
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mas ela não falava mais direito comigo. Depois de um tempo, ela superou. Voltou a falar 
comigo. Ficou tudo entendido que ela ia ter que lavar os panos de bunda dela e que eu ia 
continuar trabalhando na casa dela. E foi isso que aconteceu.

Por que dona Nete teria ficado “magoada” com Lidia Lisbôa? Puro pragmatismo, afinal 
Lidia não se encarregaria mais de dar fim às mágoas, às manchas de sangue que ela “coisava” 
em seus paninhos de bunda? Puro despeito, como uma empregada ousaria decidir o que 
lhe caberia ou não fazer, assumindo todo o nojo que o corpo da patroa lhe causa, e desse 
modo redistribuindo a mágoa e o nojo em vez de aceitar, de bom grado, a tarefa de dar cabo 
a eles? Pura vergonha, como ter deixado que outra pessoa se encarregasse de algo tão es-
sencial como o sangue menstrual? Que mulher é essa, incapaz de cuidar de algo tão próprio 
e tão vital, se ela é sã? Como não dar conta dos próprios fluidos corporais se não for por 
ser portador de alguma deficiência, por invalidez? Por que ficou estabelecido que a gestão 
dos fluidos corporais é incumbência das mulheres e especialmente das mulheres negras? 
Que fossa é essa que Lidia Lisbôa abre e remexe com seu pau bem grande e impertinente?

P O U CA T I N TA

– Não sou tão preta como teria que ser, mas eu carrego isso. Então não tem conversa. Esse 
lugar é meu. Não adianta. Eu já falava isso pra minha mãe. Eu falava pra ela, um dia eu vou 
escrever um livro e vou acabar com a senhora no livro, a senhora vai ver. Mãe, eu vou ser 
uma estrela, eu nasci pra brilhar. Não adianta querer me atrapalhar. Eu fui atleta, eu corria, 
eu chegava sempre em primeiro lugar. A única vez que eu cheguei em terceiro lugar foi 
porque eu fui socorrer uma infeliz que teve uma distensão no meio da prova de quarenta 
metros. O professor Moreira deixou beber porque eu falei pra ele Eu não quero um técnico 
bêbado, o senhor trate de parar de beber! E a mulher falou que ele parou de beber. O professor 
Moreira voltou a beber quando soube que eu estava grávida. Eu fiquei grávida muito cedo. 

– Outro dia eu fui fazer uma exposição nos Pretos Novos, no Rio de Janeiro, e lá foi 
forte. Esse lugar era o cemitério de escravos africanos, o que foi muito forte pra mim, 
porque além de os ossos estarem quebrados, tinha os ferros que selavam os negros. Os 
mesmos ferros que, quando eu era criança, eu via para selar os bois. Eu vi aquilo e aquilo 
teve um impacto dentro de mim. Que não é possível ficar calado. Eu vejo todos os filmes. 
Eu vi Amstad, A cor púrpura, Doze anos de escravidão, Vênus negra, eu vejo tudo isso. Eu 
vim de lá debaixo, chorando até aqui, mas eu vi até o fim. Eu via o filme e não acreditava 
e olhava mais um pouco e dizia Essa história é verdade! Ah, não é possível! Essa história é 
verdade! Porque às vezes eu vou no cinema ver o filme sem ler muita coisa antes. Mas essa 
história é verdade, pensei. Aí eu fui vendo até que alguém atrás de mim comentou: Nossa, 
parece que ela está gostando. Aí eu falei Vai você ficar no lugar dela! Porque eu já estava 
nervosa. Que cena era? Era a cena que ela era abusada. Porque ela tinha aquela coisa dos 
grandes lábios, que as pessoas começaram a mexer nela. E ela ficou constrangida, claro! 
Aí quando o cara falou isso... Eu, pá! Eu respondi na hora.

 Lidia Lisbôa veio chorando do Cine Sesc, na rua Augusta, até sua casa na rua Jacareí, no 
Centro de São Paulo. Amstad, A cor púrpura, Doze anos de escravidão, Vênus negra... O que 
esses filmes testemunham é o corpo negro em situação de abuso.
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O C LÃ D A S C I CAT R I Z E S 

Segundo a curadora da exposição de Lidia Lisbôa na Galeria Rabieh, Fabiana Lopes, as 
Cicatrizes podem ser consideradas objetos relacionais tal como algumas obras de Lygia 
Clark. Como Lígia, Lidia começa a carreira com pintura e vai trocando esse suporte por 
objetos tridimensionais. No caso de Lígia Clark, a exploração sensorial vai se sobrepondo 
à estética. No final da vida, artista se concentrou nas possibilidades terapêuticas da arte 
sensorial e seus objetos relacionais, chegando a considerar seu trabalho mais próximo 
da psicanálise do que da arte. 

Embora quase tudo que faça Lidia Lisbôa relacione à cura, com frequência, por exem-
plo, ela se refere ao livro Mulheres que correm com lobos39 para contextualizar sua obra, 
a artista não se afasta do estético. Lidia diz ter tido a ideia de fazer a série Cicatrizes 
depois de participar de um workshop inspirado no capítulo O clã das cicatrizes. No livro 
e na oficina, as mulheres são convidadas a construir capotes em que pregam concreções 
de suas dores e mágoas, ou seja, vão “coisando” acontecimentos e emoções na pele do 

Lidia Lisbóa posa sob Casulo no convite e cartaz para exposiçao e performance no IPN. O Instituto dos Pretos 
Novos – Museu Memorial (IPN) foi criado a partir da descoberta de um cemitério de africanos escravizados 
que acabou se tornando um sítio arqueológico por tombamento do Estado. Tratava-se de um trapiche no 
bairro da Gamboa utilizado para “armazenar” negros africanos recém-chegados ao Rio de Janeiro, muitos 
dos quais já mortos ou praticamente mortos. O Cemitério dos Pretos Novos ganhou esse nome porque os 
arqueólogos encontraram ossadas de 28 homens com idade estimada entre 18 e 25 anos. 
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capote. Depois de devidamente “coisado”, o capote deveria ser queimado ritualmente. 
Clarisse Pinkola Estés diz ter se espantado ao ver que nem ela nem as suas pacientes 
queriam se desfazer de seus pesados e aterrorizantes capotes. Ao contrário, passaram 
a olhá-los com orgulho, dando-se conta de que, se elas estão ali firmes e fortes, é por 
causa de tudo aquilo que passaram. Assim, se o capote era o objeto que tornava presente 
essas experiências dolorosas, também era o que possibilitava revivê-las com certo dis-
tanciamento, como uma espécie de play que produz uma experiência de um “entre”, de 
um “eu”, “não-eu” “e não não-eu.

Com Schechner (2002), podemos dizer que a “coisação” desses bichos, capotes e 
cicatrizes tem algo de play, de jogo, de brincadeira – são “objetos transicionais”, no sen-
tido que Schechner toma emprestado de Winnicott. Para o psicanalista, brincar é criar 
uma experiência de confiança em que se baseia toda a cultura, a arte e a religião. Os seres 
humanos aprendem a brincar no “espaço potencial” entre mãe e bebê. Ao nascer, o bebê 
não consegue diferenciar o seio de si mesmo. Mas, se o seio é “eu”, o bebê vai percebendo 
que também é “não eu”, já que nem sempre está lá. O seio é o nosso primeiro “objeto 
transicional”, portanto. Um “entre”, um espaço de relação, de play, que se multiplica 
em outros objetos encontrados ou inventados – dedos, chupeta, paninhos etc. e tudo 
o mais que a imaginação criar. É por isso que brincar nos sustenta e reconforta toda a 
vida, já que a “confusão” entre realidade e imaginação é a própria substância da ilusão, 
da ficção. No entanto, se a experiência de brincar é permitida à criança, ao adulto, passa 

Um exemplo conhecido de objetos relacionais é a série Bichos, de 1960, construções metálicas geométricas 
que se articulam por meio de dobradiças para serem manuseadas pelo público. A partir de 1976, Lygia 
Clark dedica-se à prática terapêutica, produzindo objetos relacionais, que podem ser, sacos plásticos cheios 
de sementes, ar ou água; meias-calças contendo bolas; pedras e conchas. Ao construir relações com os 
objetos, por meio de sua textura, peso, tamanho, temperatura, sonoridade ou movimento, os pacientes 
podem reviver sensações registradas na memória do corpo.
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a ser limitada ao âmbito da arte e da religião. Quem ousa declarar veementemente sua 
experiência ilusória/ficcional, pode ser entendido como louco, embora a experiência de 
play num “entre” (eu, não-eu, e não não-eu) seja a origem de qualquer agrupamento de 
seres humanos, e, segundo Winnicott, o fundamento da cultura.

Se pensarmos que Lidia Lisbôa e muitos dos artistas com quem compartilhamos 
experiência nessa Tese têm implicado de modo expressivo arte e vida, é possível ar-
gumentar que estão levando a brincadeira à sério. Por meio das artes e das artes da 
performance, estão propondo novos agrupamentos de pessoas negras em rolezinho, 
por exemplo e propondo novos fundamentos para cultura. Um entre ser negro e não 
ser negro. Um entre ser escravo e não escravo. Um entre eu ser eu branco, eu negro, eu 
colonizador, eu colonizado. 

Voltando ao jantar de A Presença Negra na casa de Lidia Lisbôa, encontramos o ator 
e produtor cultural Max Muratório Macedo, que eu quis conhecer melhor depois da sua 
participação no debate “Representação do negro nas artes no Brasil”, no Itaú Cultural, 
naquele 12 de maio de 2015, em substituição à apresentação de A mulher do trem, peça de 
Os fofos encenam acusada de blackface. Peter de Brito entrevista Max Muratório Macedo, 
que propõem uma atuação mais propositiva de A Presença Negra. Vejamos.

U M ATO R D I A N T E D O P O L Í C I A 

– Max, para você o que é presença negra?
– A Presença Negra é a presença de 500 anos de construção de um movimento artístico 

e cultural de resistência pela liberdade, pelo sorriso, pela arte, onde se localiza hoje em 
algumas galerias, uma reunião de artistas que representa essa resistência da presença. 
Eu acho que a presença é a resistência da presença.

– Você teria uma sugestão para aumentar o número de participantes de A Presença 
Negra nas galerias?

– Eu teria talvez uma parceira com as galerias, onde A Presença Negra não fosse apenas 
uma presença, mas sim uma atividade dentro das exposições. [...] se a gente tiver uma 
performance, um poema... Se a gente tiver uma interferência mais pontuada, uma fala, 
uma ação que resulte outras ações, quem sabe? Um chamamento, porque A Presença Negra 
já fez um papel, a gente já ocupou um espaço raro, a gente mobilizou trinta, cinquenta 
pessoas, já fez o papel de levar... Agora talvez seja o papel de transformar, começar a 
coexistir com aquele ambiente, interagir de forma político-artística resultando em um 
novo movimento, ou seja, A Presença Negra já está, agora o que é que ela transforma? 
Como ela se pronuncia?

Max Muratório Macedo participou da performance no Senzala Grill e defende uma 
atitude mais propositiva. Ele aprofundou o que acha de ação propositiva ao explicar como 
ele se porta diante do polícia, já que por ser negro retinto, de cabelo duro, ele diz, é pa-
rado frequentemente para revista policial. Estávamos Max Muratório Macedo, Thiago de 
Paula, Isa Bandeira,40 Moisés Patrício e eu jantando em minha casa. Foi entanto quando 
Max Muratório Macedo nos contou que precisa ser ator no cotidiano, especialmente em 
situações de risco, como quando é abordado pela polícia. 
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– Eu tenho que atuar como se fosse cidadão. Sim, claro que sou! Mas, do ponto de vista 
do polícia, pode ser que não. Então, preciso ser ator. Porque o polícia não sabe, ou foi 
treinado para não tratar negro como cidadão. Daí atuo como cidadão diante do polícia. 
Como é isso? Quando ouço o Mãos na cabeça, a primeira coisa é ficar calmo, não me 
sentir ultrajado, é não colocar em dúvida o poder do polícia. É lógico que, como homem 
negro, morro de medo diante da polícia até porque não sou violento, não vou agredir 
o cara, nem poderia, não ando armado e tal. Então preciso ser ator. E pensar Como um 
branco, alguém que tem a cidadania mais garantida nesse país, agiria diante do polícia? 
Pois é. Ajo, ou tento agir assim, sou ator diante do polícia. Porque, como negro, preciso 
atuar como cidadão não só para a polícia como para eu mesmo. Eu tenho que, primeiro, 
acreditar que eu tenho os mesmos direitos de um branco. Mas é crença do ator. Porque 
sei que as coisas ainda não são assim. Então faço como se fosse. Sou ator. Se ainda não 
é natural pra mim, especialmente diante da polícia, agir como cidadão, eu me esforço, 
conscientemente, eu atuo como cidadão diante do polícia. Até minha atitude virar rea-
lidade. É real mas não é, ao mesmo tempo. Fico muito orgulhoso quando consigo agir 
assim e não ficar puto com tudo. Acredito mesmo que exercer cidadania é atuar como 
cidadão. Num sentido, é literalmente ser ator. E para ser ator é preciso estudar. É preciso 
saber exatamente qual é o seu papel, qual é o papel que você quer desempenhar, quais 
papeis que os outros impõem pra você. Diante do polícia, sou ator de mim como um 
negro cidadão em vez de acreditar que a cidadania me é garantida porque existem leis 
e tal. É claro que eu estou podendo agir assim exatamente porque existem leis e porque 
eu conheço bem essas leis. Mas simplesmente esperar que elas sejam cumpridas não 
adianta. Ainda mais se você é negro. Homem negro andando à noite. Então, sem fazer 
ameaça nem bajular o polícia, vou fazendo ele perceber que eu sei quais são os meus 

Max Muratório Macedo e Marília Regina dos Santos, publicitária e produtora cultural, que é também sua 
companheira, e Peter de Brito no jantar de A Presença Negra | Foto: Adriana de Oliveira Silva.
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direitos e que acredito que ele também saiba. É difícil. É arriscado, mas eu não tenho 
outra forma se não acredito na violência pura e simples. Se minha atuação dá certo, 
convence, talvez o polícia perceba que ele é tão outsider ou mesmo tão negro quanto 
eu, talvez ele perceba que tem as mesmas dificuldades de morar, arranjar escola pra 
um filho e fechar as contas no fim do mês. Ou seja, que é tão oprimido quanto o negro 
que ensinaram ele a oprimir.

Oprimido. Ao seu modo, Max Muratório Macedo propõe algo semelhante aos jogos 
e exercícios do Teatro do Oprimido (TO) de Boal, numa chave mais específica, a da 
opressão enraizada no preconceito racial, uma vertente do TO desenvolvida e pratica-
da por Licko Turle (2014). O corpo negro oprimido pela revista do polícia, no caso de 
Max Muratório Macedo, pela demanda insana de limpeza da patroa, no caso de Lidia 
Lisbôa, esfrega, esfrega, esfrega!, precipitam tomada de posição, uma atuação, uma 
performance.  Diante da polícia, é preciso ser ator, agir como se fosse cidadão. A ex-
periência da subjuntividade, do “como se” que está na base de toda performance, aqui 
não é nem extraordinária, como enfatizaria Turner, nem apenas cotidiana, como enfa-
tizaria Schechner, mas no caso de um homem negro diante do polícia uma performance 
cotidiana e vital. No caso da artista mineira Priscila Rezende, a expressão/reflexão da/
sobre a violência contra o corpo negro se deu na própria objetificação desse corpo na 
performance Bombril.

E S F R E G A , E S F R E G A , E S F R E G A!

No Brasil, em relação ao cabelo liso do branco, o cabelo crespo de negro vira palha de aço, 
vira Bombril. Lavar louça na casa dos outros é uma performance cotidiana de mulher negra, 
que Priscila Rezende transforma em performance art. Num lugar movimentado, nas fotos 
apresentadas aqui, nas calçadas do Memorial de Minas Gerais, na praça da Liberdade, em 
Belo Horizonte, ela dá brilho em cerca de quarenta panelas e talheres e outros utensílios 
domésticos com o próprio cabelo, Bombril. 

Ao dar concreção a um estigma, por meio da performance, Priscila faz pensar sobre 
a racionalidade estúpida da comparação entre o cabelo negro e a palha de aço Bombril. 
Ela dá a ver o corpo negro da mulher – escrava no passado, empregada doméstica no 
presente – como objeto, não corpo, mero instrumento de trabalho. Corpo coisificado. E, 
ao tomar o próprio corpo como objeto, não corpo, transformando o cabelo em objeto/
instrumento de performance, a mulher artista subjetiva-se. 

Com Uri MacMillan é possível dizer que essa performance de coisificação ou ob-
jetificação (objecthood) é um meio para sujeitos negros se tornarem objetos de arte. 
Manejando o corpo como uma matéria flexível, ela explica, as performers negras se 
tornam objetos, ou seja, instrumentos que ganham poder na repetição estilizada de 
atos que reapresentam como os corpos negros se movem e têm sido percebidos pe-
los outros. Performar objetificações do corpo feminino negro se torna um excelente 
método para circunscrever as limitações prescritas para mulheres negras na esfera 
pública, quando a performance da alteridade se dá em lugares imprevistos. Além dis-
so, diz Uri MacMillan, o uso do corpo feminino negro em performance art como meio 



Priscila Rezende, performance Bombril, Memorial, Belo Horizonte, 2013 | Fotos: Guto Muniz.
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A performance de Priscila Rezende perturba a 
placidez que a presença de um palácio pode sugerir. 
E quem sabe se não foi construído sobre cemitérios 
de escravos? Aberto em 2010, o Memorial é 
Memorial Minas Gerais Vale porque administrado 
pela mineradora mineira Vale, e foi caracterizado 
como “museu de experiência”, porque “traz a alma 
e as tradições mineiras contadas de forma original e 
interativa. Cenários reais e virtuais se misturam para 
criar experiências e sensações que levam os visitantes 
do século XVIII ao século XXI”. O edifício de 1897, 
construído onde foi lançada a pedra fundamental 
cidade de Belo Horizonte, na atual praça da Liberdade, 
e era a sede da Secretaria do Estado da Fazenda de 
Minas Gerais. (Foto: Divulgação.) Disponível em: 
http://memorialvale.com.br/pt/sobre-o-memorial/
apresentacao. Acesso em: 20 jul. 2017. 

http://memorialvale.com.br/pt/sobre-o-memorial/apresentacao
http://memorialvale.com.br/pt/sobre-o-memorial/apresentacao
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artístico é especialmente carregado quando confrontado com o legado de objetificação 
de gerações de escravos que não dispunham legalmente o próprio corpo para agir.41 
MacMillan também propõe uma desconcertante separação entre body e flesh, sendo o 
corpo da mulher negra frequentemente tratado como o segundo e raramente como o 
primeiro, no período da escravidão e ainda hoje. 

M U L H E R A R A N H A E PA N E LA D A

– Às vezes eu saio na rua e as pessoas vêm me falar coisas Nossa, o meu marido me 
bateu. Outro dia, eu trombei com uma mulher e ela me falou Meu marido me bateu. 
O quê? Aí eu comecei a conversar com ela Larga dele! Eu tenho uma filha pequena! 
Arruma um emprego! Eu não tenho como deixar minha filha na creche pra arrumar 
emprego, porque fui lá, fiz inscrição e não consegui a vaga. Então, minha filha, você faz 
o seguinte: todo mês, você rouba um pouquinho de dinheiro dele, porque ele trabalha 
por mês, não trabalha? Trabalha. Então! Todo mês, você vai roubar um pouquinho de 
dinheiro dele e vai colocar na poupança. Só que bota outro endereço pra chegar o ex-
trato da conta, porque, se o teu marido te pega, você está lascada! E mais, a próxima 
vez que ele vier bater em você, você voa nele de panela na mão e com tudo o que você 
tiver na frente. E seja rápida! Você não vai medir força com ele, você simplesmente 
vai virar uma mulher aranha. Você sabe o que é uma mulher aranha? E depois você me 
fala! Disse isso e me esqueci da história. Um dia, encontrei a mulher toda bonitinha, 
toda gostosinha, o nariz empinado. Oi, tudo bem, e aí? Você está roubando seu marido 
ainda? Gargalhamos eu e ela. Sabe o que ela me disse? Eu estou pegando o que é meu 
de direito! Eu não estou roubando nada dele. É meu de direito! Que bom! Eu tô fazendo 
academia. Tô trabalhando meio período. E ele parou de te bater? Ah, parou, depois 
que eu dei umas paneladas nele, ele parou. E você ainda pensa em largar dele? Ah, eu 
penso sim. Eu vou esperar a minha filha crescer um pouco e aí eu largo dele sim. Eu 
dei uma estratégia para a mulher sair da situação de opressão. De algum modo, meu 
papel no mundo é um pouco esse.

CASULOS, CORDÕES E COLARES

Bolsas para abrigar a vida em formação ou para abrigar o corpo negro da violência, Lidia 
Lisbôa trama Casulos com retalhos de tecido e crochê. Já os Cordões, que nutrem e excre-
tam emoções, e os Colares, que fazem a presença de uma roupa completa, ela encomprida 
com botões que coleciona e bolotas de cerâmica que ela mesma molda. 

Vista geral e detalhes da exposição Casulo na galeria do IPN, na Gamboa, no Rio de 
Janeiro. Com curadoria de Marco Antonio Teobaldo, inicialmente programada para per-
manecer de 20 de agosto a 17 de outubro, 2015, devido ao sucesso, a mostra foi prorrogada 
até o início de 2016. (Fotos: Henrique Saad.) 

– Detesto fazer networking, é desperdiçar tempo de trabalho. O que eu quero é que meu 
trabalho fale por si. Eu gosto de ficar aqui, trabalhando. A não ser quando o lugar vale a 



Vista geral e detalhes da exposição Casulo na galeria do 
IPN, na Gamboa, no Rio de Janeiro. Com curadoria de 
Marco Antonio Teobaldo, inicialmente programada para 
permanecer de 20 de agosto a 17 de outubro, 2015, 
devido ao sucesso, a mostra foi prorrogada até o início 
de 2016 | Fotos: Henrique Saad. 



Casulos no centro da exposição das obras de Lidia Lisbôa na Galeria Rabieh, em São Paulo. Ao fundo, Cupinzeiros. A curadoria 
foi de Fabiana Lopes e a mostra ficou em cartaz de 23 de fevereiro a 21 de março de 2015 | Foto: Gal Oppido. 



Cordão (detalhe e peça inteira) feito de bolotas de argila e botões em exposição na Galeria Rabieh. | Foto: Divulgação.



O lenhador | 1982. Pintor, desenhista e litógrafo paulistano, 
Carlos Araújo ficou conhecido pelo painel Anunciação, que, 
1980, o governo brasileiro enviou ao Papa João Paulo II. Em 
1989, lançou com sucesso em Paris o livro de litogravuras 
Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse. Disponível em: <http://
enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa8934/carlos-araujo>. 
Acesso em: 15 de jul. 2017. O pintor, gravador, escultor, 
muralista santista Mário Gruber, estudou gravura com Poty, 
trabalhou com Di Cavalcanti e Candido Portinari, e fez obras 
de grande porte para a estação Sé do Metrô e o Memorial 
da América Latina. Escolhi a gravura em metal Nu (1947) 
imaginando que Lidia Lisbôa possa ter admirado os contornos da 
mulher com seios de pêssego de Gruber e mais tarde ter optado 
por investigar as entranhas da mulher com tetas que alimentam 
o mundo e vaginas que também contam histórias de estupros, 
má-formações e abortos. <Disponível em: http://enciclopedia.
itaucultural.org.br/obra34203/nu>. Acesso em: 15 jul. 2017.

http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa8934/carlos-araujo
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa8934/carlos-araujo
http://enciclopedia
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pena, quando estou indo lá pra aprender alguma coisa. Fui com prazer na exposição da 
Conceição Evaristo. Fui no vernissage porque tinha um trabalho meu lá, é claro, mas iria 
de qualquer jeito porque era ela.

Lidia Lisbôa detesta fazer networking exceto com seus materiais. Além de tecer, tam-
bém arma cordões de bolotas de cerâmica e botões.

C O N TA M I N A ÇÃ O

– Eu fiz o primeiro cupinzeiro em 1995. Raíssa! Para com esse coça-coça! Vai se coçar 
assim no Brasil! Lidia Lisbôa ri da própria irritação e do susto que deu na cachorra. O 
primeiro cupinzeiro que eu fiz tá guardado por uma amiga. Na verdade, ela comprou, ela 
se chama Lilian Krauzs. A Lilian é o seguinte, ela, quando viu a primeira vez, não foi para 
visitar, ela foi num ateliê de costura, e eu trabalhava nesse ateliê. Ela entrou no ateliê, 
e ela olhou assim e falou: Você é uma artista. Você está perdendo seu tempo aqui. Ache 
seu caminho! Aliás, acho que você deve ter vários! E aí fiquei na minha Nossa, que bicha 
louca! Só que na mesma semana veio uma outra, que é a Alice Fischer, que me viu dese-
nhando, fazendo uns riscos Ah, eu quero levar para um crítico de arte ver. E aí ela pegou 
e disse que tinha o risco de Matisse, o traço de Picasso... Eu pensei comigo Gente, essa 
mulher deve tá é doida. Fiquei na minha, mas aí comecei a pensar Acho bom eu começar 
a ver. E aí eu comecei a ver livro... Lembro que ali, no Largo da Batata, tinha um sebo. 
Eu comecei a folhear os livros, comecei a ver os trabalhos do Carlos Araújo, que tinha 
no ateliê de costura. Aí conheci a obra do Mário Gruber. E aí foi, eu tava contaminada, 
vamos dizer assim, por essa coisa de ser artista. Eu achava que se eu fosse ser artista eu 
ia viver numa bolha, que eu não ia sofrer. 

U M CA S U LO C H A M A D O A L D E M I R 

Ele me mandava fazer curso no Masp, no Mube. Mas Aldemir, precisa ter formação, precisa 
ter escola e eu não tenho. Liga lá, fala com o Luís Osaka. Diz que é o Aldemir Martins que 
está falando pra você ir fazer o curso.42 Pois eu ligava. E não é que davam um jeito de eu 
fazer o curso? Quando? Isso foi depois de... foi em 92. E aí, quando apareceu o Aldemir, 
no final de 91, eu mostrei pra ele meus desenhos, e ele olhou, olhou, olhou, e botou um 
na gaveta. Eu falei Não, pera lá, você tem que pagar. E ele falou Não, eu gostei e é meu. E 
eu falei Se não for pra pagar, devolve meu desenho. Aí ele olhou e falou Você sabe quem 
sou eu? E eu falei Eu não sei quem é você, mas eu odiei o seu trabalho, os seus rabiscos. 
Aí ele olhou para mim sabe, enfiou a mão no bolso e me pagou, nem perguntou o valor, 
mas eu também nem quis questionar o valor pra ele, se era 10, se era 20, e eu falei Quer 
saber, tá muito bom, é isso aí, ganhar dinheiro como artista. Aí eu peguei o dinheiro e 
ele me deu o cartão dele, e falou assim Olha, menina, vou te dizer uma coisa: você vai 
ser hérdera do meu saber. Tudo que eu sei, eu vou ensinar a você, inclusive a ser ruim. 
Aí eu falei Tá bom! 

– Sim!!! A ser uma pessoa ruim! 
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Lidia gargalha do meu espanto. 
– Aí, eu peguei e fiquei olhando pra cara dele, e peguei o cartão dele. Aí fui lá, levei os 

desenhos para ver. Ele pegou um papel, botou no chão e falou Pinte o que você quiser. 
Aí eu comecei a pintar. Esse aqui é bom. Esse aqui tá com preguiça. E eu Como assim tá 
com preguiça? É isso! Isso aqui diz que você tava com preguiça, isso aqui diz que você 
não sabia o que tava fazendo. Você sempre tem que tá sabendo o que tá fazendo, nem 
que você cague e passe a mão em cima!

– Olha, foi incrível essa experiência de vida. Porque eu leio corpo. E isso eu aprendi 
com o Aldemir. A gente saía na rua e ele dizia Tá vendo aquele ali? Tá com fome, tá de 
cabeça baixa, humilhado, tá sem dinheiro. Às vezes, eu dizia Eu vou lá perguntar. Minha 
filha, eu sei da vida, olha o corpo dele! Será que ele não está fingindo? Um dia, a gente 
tava numa loja de macumba, ele adorava ir no Largo da Batata, e a mulher entrou com 
o dinheiro esmagado na mão, pra não perder, nervosa, e aí ele já disse Essa aí não vai 
ter dinheiro pra pagar. Não começa, Ademir! Você vai ver! A mulher pediu uma velona 
grande, comprida, fina. E a mulher olhou assim...

Lidia abaixa o olhar e encolhe os ombros 
– E o cara falou É tanto. Aí ela olhou assim, aquele corpo vencido, derrotado. O Aldemir 

meteu a mão no bolso e disse pra ela Quando a senhora tiver fazendo aquela reza, pensa 
em mim! Eu disse Ademir!!! Minha filha, você não viu o estado dela? Ela ia morrer! Eu 
salvei a vida dela! E, agora, ela salva a minha! 

De quem é a vida em risco? Quem salva quem? As posições variam como mostra Aldemir 
Martins ao pagar a vela e pedir a reza. A vida do artista implica risco, a experiência de 

Caricatura de Aldemir Martins por Israel Félix. Pintor, desenhista, gravador, ilustrador de cangaceiros e 
rendeiras, paus-de-arara. De gatos, galos, flores e frutas, que também fizeram sucesso como estampas de 
tecido, aparelhos de jantar, bilhetes de loteria, jogos de mesa, camisetas e latas de sorvete. Criou também 
as imagens da abertura da telenovela Gabriela, da rede Globo. Cearense de Ingazeiras, no Vale do Cariri, 
Aldemir Martins morreu em 2006, aos 83 anos na cidade de São Paulo.
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mergulhar em cada instante e, sem preguiça, buscar saber o que se está fazendo. Quem 
ensina quem? Lidia que ensina ao artista consagrado e a ela mesma que sua arte precisa 
ser paga porque é dela que ela deseja viver. Aldemir ensinar tudo que se sabe, inclusive 
a ser ruim. Ensinar a ler o corpo. 

– Não, não casei com ele. Não fui mulher dele. Hoje em dia eu considero que tive 
uma história com ele. Eu tive uma história muito intensa com ele, no que se misturou 
tudo. Mas, assim, ele, na verdade, foi o meu grande amigo, uma pessoa que cuidou 
muito bem de mim. Porque, é uma memória minha essa, eu acho que... no meu ponto 
egoísta, eu não quero dividir, foi uma memória minha, entendeu? Quando ele falou 
que eu ia ser hérrdêra do saber dele e que ele ia me ensinar tudo, inclusive a ser ruim, 
cabia tudo nessa memória. Eu tenho uma memória tão viva dele que às vezes eu sonho 
e falo Gente, você não morreu? Só quando acordo, que eu vejo Lógico que ele morreu. 
Aí eu acordo e cadê o ômi? O gato comeu! 

B B A

Ser reconhecido como artista, ter sua obra bem representada e comercializada por uma 
galeria é o desejo de vários participantes de A Presença Negra. Uma inspiração é o reco-
nhecimento de uma arte negra no mercado de arte norte-americano, especialmente o 
nova-iorquino, em que há um segmento chamado Black American Artists (BAA), que é 
estudado pela Fabiana Lopes, integrante do grupo A Presença Negra, que tem trabalhado 
numa inserção semelhante para os artistas negros no Brasil. Junto com o crítico e ga-
lerista norte-americano Simon Watson, ela está organizando uma exposição de artistas 
negros em Nova York.

– A produção dos artistas contemporâneos negros no Brasil ainda é imatura, ainda 
precisa ganhar muita consistência. É claro que tem trabalhos excelentes. Mas tem gente 
aí abordando questões negras, questões importantes, sem dúvida, mas de modo muito 
óbvio. Não basta só colocar a questão social ali e achar que aquilo é arte. Tem que ter 
de fato algum apelo estético. Não dá pra achar que desenhar mapas com giz de pemba é 
suficiente para configurar uma obra de arte. 

– Mas arte contemporânea, arte conceitual não é isso? Com certa licença etílica, pro-
voco. Estávamos no divertido bota-fora de Renata Felinto, que estava de mudança para 
o Ceará para assumir o cargo recém-conquistado de professora de artes na Universidade 
Federal do Cariri. 

– Arte contemporânea é isso sim. É uma ideia, um conceito. Mas uma ideia boa com 
uma excelente execução formal. O pessoal confunde. Não só os artistas negros, mas todo 
mundo aqui. Nos Estados Unidos a coisa está mais adiantada.

– A Lidia é espetacular. Levei o Simon no ateliê, na casa dela. Ele adorou. Com calma, 
a Lidia vai acontecer lá também. 

Com o aval do galerista norte-americano, Fabiana Lopes convenceu a galerista bra-
sileira Lourdina Rabieh a fazer uma exposição da artista. Lidia Lisbôa: Em Tramas foi 
inaugurada em 24 de fevereiro 2015, com a curadoria de Fabiana Lopes, na Galeria Rabieh, 
na badalada al. Gabriel Monteiro da Silva, nos Jardins.



A Lidia Lisboa e a curadora Fabiana Lopes possam entre Casulos no vernissage de exposição da artista 
na galeria Rabieh. | Foto: Galeria Rabieh | Divulgação.
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A P R E S E N ÇA N E G R A C O M O B LA C K P E R F O R M A N C E

Sem relacionar aos “rolezinhos” organizados por jovens da periferia de São Paulo nos 
shopping centers da cidade – como fez o jornalista da Folha de S. Paulo –, no artigo 
“Presenças: a performance negra como corpo político – o corpo negro invade espaços sim-
bolicamente interditados”,43 Alexandre Araújo Bispo e Fabiana Lopes invocam outra origem 
ou inspiração para o movimento paulistano: as performances da artista conceitual negra 
norte-americana Lorraine O’Grady (1934). Na figura de Mademoiselle Bourgeoise Noire em 
seu vestido de gala feito com 180 pares de luvas brancas, nos anos 1980, O´Grady invadia 
lugares consagrados do circuito de arte nova-iorquino, criticando a segregação racial.

– Foi importante ter um artigo escrito por nós aceito. Isso também é importante para 
o movimento. As reportagens feitas por jornalistas são imprescindíveis, mas também 
desejamos escrever nós mesmos sobre o que estamos fazendo, Alexandre avalia.

– Parece que é um luxo, né? Assinar um texto na Vogue. Pois é! Disseram que iriam 
pagar e até agora n-a-d-a! A vida de curadora e crítica de arte é dura, minha filha. Não 
tem nada de glamour não. Todo mundo quer que a gente faça as coisas de graça. Foi óti-
mo o artigo ter saído na revista, mas ninguém pagou n-a-d-a pra gente. Disseram que 
iam pagar a mixaria de R$ 500, mas nem isso pagaram. Você vai lá, é tudo aquela gente 
glamourosa. Mas na hora de pôr a mão no bolso, todo mundo foge. Vivem de vento, não 
sei, Fabiana Lopes reclama entre o deboche e o insulto e a caipirinha. 

– Claro que eles devem pagar os colunistas brancos, que eles acham que devem pagar. Mas 
não a gente, preto falando de arte, comenta Alexandre de Araújo Bispo entre riso e revolta.

Mademoiseille Bourgeoise Noire e seu Mestre de Cerimônias entram no New Museum. A pele negra emerge 
num vestido e capa de gala feitos com 180 pares de luvas brancas, então 360 luvas no total. Uma coroa e 
longas luvas brancas completam o majestoso traje. Disponível em: <http://www.reactfeminism.org/nr1/__
foto/artists_OGrady2.jpg>. Acesso: 21 fev. 2016.

http://www.reactfeminism.org/nr1/__foto/artists_OGrady2.jpg
http://www.reactfeminism.org/nr1/__foto/artists_OGrady2.jpg
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Lendo uma análise de Uri McMillan (2015), soube que a performance de Mademoiselle 
Bourgoise Noire tinha sido feita numa abertura de uma exposição de artistas negros – e 
não brancos – como tinha presumindo ao ler o artigo de Alexandre de Araújo Bispo e 
Fabiana Lopes.

De acordo com sua autobiografia hiperbólica, no jubileu de prata de sua coroação em 
Caiena, a capital da Guiana Francesa, Mademoseille Bourgeoise Noire (Internationale), 
ainda pôde vestir o mesmo traje usado naquele evento. A pele negra emerge num vestido 
e capa de gala feitos com 180 pares de luvas brancas, então 360 luvas no total. Uma co-
roa e longas luvas brancas completam o majestoso traje. Numa faixa lê-se Mademoiselle 
Bourgeoise Noire. Não se sabe por que essa mulher negra e sorridente está coberta por 
um traje tão elaborado, mais adequado a um concurso de miss. Também não se sabe o que 
desejam os olhos penetrantes, a boca de batom vermelho entreaberta e os músculos da 
garganta tensos. De qualquer modo, parece que Mademoiselle Bourgeoise Noire se diver-
te. Essa “persona agit-prop disruptiva” irrompe e interrompe vernissages em galerias de 
arte. Durante a turnê de aniversário do jubileu, Mademoiselle foi a vários vernissages sem 
avisar: enquanto os todos os olhares a cobriam, ela sorria, ela distribuía quatro dúzias de 
crisântemos brancos e retirava sua capa. Com cem “chicotadas-de-fazer-mover-plantações” 
sobre as costas nuas, ela gritava o seguinte poema:

THAT’S ENOUGH! 

No more boot-licking…

No more ass-kissing…

No more buttering-up…

No more pos…turing

of super-ass..imilates…

BLACK ART MUST TAKE MORE RISKS!!!

BASTA!

Chega de lambe-botas

Chega de lambe-cu

Chega de manteigaria

Chega de posar

de super-ass-imilado...

A ARTE NEGRA PRECISA CORRER MAIS RISCOS!!!

Aqui o trocadilho é intraduzível, para mim, ao menos. Ass, em inglês, sabemos, é cu. 
Segundo o poema, ass-imilação começa por cu, portanto. Pose de assimilado então teria 
a ver com ser um super cu. Com ser cuzão, em bom português. Já o ato de bater ou o 
sujeito que bate manteiga, também em português, pode assumir o sentido de bajulação.

A primeira vez que Mademoiselle Bourgeoise Noire invadiu uma exposição foi na Just 
Above Midtown/Downtown (JAM), a galeria de arte negra de vanguarda, em junho de 1980. 
A JAM tinha acabado de ser inaugurada em Tribeca, uma região ao sul de Manhattan, 
conhecida por seus lofts industriais convertidos em apartamentos. A invasão foi sua 
resposta à arte abstrata, segundo ela, domesticada, bem-comportada, que ela tinha visto 
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na mostra Afro American Abstraction no PS 1, uma exposição para a qual a JAM tinha 
contribuído com os principais artistas.

A invasão seguinte foi no New Museum na abertura da mostra Persona em setembro 
de 1981. A exibição incluía artistas usando personae em seu trabalho. Mademoiselle 
Bourgeoise Noire chamou-o de “A exposição das nove personae brancas” (The Nine 
White Personae Show). Quando convidada a palestrar aos estudantes na exposição, ela 
lhes berrou um poema:

WAIT

wait in your alternate

alternate spaces

spitted on fish hooks of hope

be polite wait to be discovered

be proud be independent

tongues cauterized at

openings no one attends

stay in your place

after all, art is

only for art’s sake

THAT’S ENOUGH

don’t you know

sleeping beauty needs more than a kiss to awake

now is the time for an INVASION!

ESPERE

Espere em seus espaços alternados

Alternativos

Fisgados por anzóis de esperança

Seja educado espere ser descoberto

Seja orgulhoso seja independente

Línguas cauterizadas em

Vernissages ninguém comparece 

Mantenha-se no seu lugar

Afinal, arte é apenas pela arte

BASTA

Você não sabe 

Que a bela adormecida precisa

De mais do que um beijo para acordar

Agora é hora de INVASÃO! 

Depois da abertura, Mademoiselle foi desconvidada a dar palestras para estudantes 
no vernissage.

Numa noite de junho de 1980, na abertura da exposição Outlaw Aesthetics na Just 
Above Midtown, a primeira galeria em Nova York dedicada a exibir regularmente o 
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trabalho de artistas de cor de vanguarda, especialmente os artistas negros, O’Grady fez 
sua estreia. Ela diz que esse desdém veio fulminante no sentido inverso e proporcional 
à alegria com a presença negra dos artistas: “galerias e corredores estavam cheios de 
pessoas negras iguais a mim, pessoas que estavam interessadas em arte de vanguarda, 
cujos rostos refletiam uma espécie de consciência que me excitava”. Mas... “Quando saí, 
me vi desapontada porque senti que a arte exposta ali, ao contrário das pessoas, tinha 
sido muito cautelosa – parecia arte com luvas brancas”. 

Ansiosa para responder, artisticamente, aos artistas da mostra de abstração afro-
-americana na PS1, que ela tinha visto quatro meses antes, O’Grady teve uma epifania 
ao atravessar uma Union Square “incrivelmente suja e drogada pré-gentrificada”: uma 
visão de si mesma, ela diz, “completamente coberta de luvas brancas. E assim nasceu 
minha persona Mademoiselle Bourgeoise Noire”.

“Ela transforma acessórios antiquados em objetos de performance poderosos. Ela 
está tão coberta de velhacaria quanto a “arte abstrata bem-comportada”, apresentada 
pelos artistas negros. Voluntariamente coberta por mãos/luvas brancas, o ataque satíri-
co de O’Grady pretendeu um efeito de despertar para os artistas negros, transformando 
temporariamente o cubo branco da galeria numa caixa preta – numa experiência teatral 
cinética”, diz McMillan (2015).

Segundo McMillan,44 O’Grady explorou possibilidade de o avatar se transformar num 
objeto de arte. Exibindo seu corpo como uma tabula rasa, a performance art de O’Grady 
teria indiciado os riscos corporais que os artistas negros poderiam ter assumido e não o 
fizeram: em vez de simplesmente abandonar a arte representacional em favor de uma 
arte abstrata, tentar uma “amalgamação de si mesmo, uma modelação de si mesmo como 
sujeito e objeto/obra de arte”.

Fabiana Lopes, Alexandre de Araújo Bispo e Peter de Brito. Atrás deles, o artista e professor Wagner Leite. 
Jantar de A Presença Negra | Foto: Adriana de Oliveira Silva.
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A P R E S E N ÇA N E G R A N A A RT E: A LG U M A S O R I G E N S N O B R A S I L

Peter de Brito entrevista Alexandre de Araújo Bispo no jantar de A Presença Negra...
– A Presença Negra... Quando eu vou pro texto do Clarival do Prado Valladares,45 que 

vai usar exatamente essa expressão “a presença negra”, na verdade, vai pensar o artista 
negro no Brasil e vai usar essa expressão, meu, eu acho que A Presença Negra é a tenta-
tiva de chamar a atenção histórica do artista negro dentro da arte do Brasil. Quer dizer, 
não dá para fazer história da arte do Brasil sem passar, por exemplo, pelo século XVIII. 
É impossível! Você vai falar do quê? Então, o Clarival do Prado Valladares, quando vai 
pensar essa presença, e vai pensar a relação com o sistema de arte, ele vai pensar numa 
presença incontornável. Só é possível fazer uma história da arte no Brasil se você falar 
do artista negro na origem, nos cem anos no século XVIII. Se você tem, no século XIX, 
uma disputa de lugar, se esse homem negro que domina um ofício manual, que domina 
uma artesania, vai disputar na academia com os homens brancos, inicialmente, e, mais 
tarde, com as mulheres brancas. Bom, esse é um problema do ensino de arte acadêmica no 
Brasil. Mas, antes disso, não dá para falar de arte no Brasil sem falar dos artistas negros, 
sem falar de uma presença negra, né?

Peter de Brito continua entrevistando os artistas participantes do jantar de A Presen-
ça Negra. 

B O M B A N D O

– O que é A Presença Negra pra você? 
Eu sou Bianca Leite, uma jovem artista plástica, afro-brasileira. Tenho um trabalho 

em cima do que é ser mulher, do que eu entendo como feminino na nossa sociedade. Eu 
desconstruí o que eu achava o que é ser mulher. E, para mim, reconstruir. A Presença 
Negra é um lugar que eu encontrei onde eu pude ser eu mesma, onde eu pude falar 
o que é ser mulher negra e lésbica, foi um ambiente confortável para mim, um lugar 
onde eu encontrei meus pares e eu me senti à vontade. Ainda não fui, não participei 
de nenhuma ação, mas eu talvez eu já considere presença negra essas ações que eu 
venho fazendo com o Moisés. A gente vem participando de alguns vernissages por 
conta da SP Arte, então eu venho sacando um pouco do que é, essa presença negra já.

– Qual é a representação de afro-brasileiros na SP Arte?
– Mínima, como sempre. Mas ainda bem que tem o Dalton Paula – que foi uma 

figura que eu conheci através da Fabiana Lopes – que também vai participar da Bienal 
nesse ano. Pude conversar com ele, conhecer o trabalho dele e falar do meu trabalho 
para ele. 

– Mas depende do galerista.
– Depende do galerista e depende do colecionador também.
– Será que tem alguém que vai comprar o trabalho que aborda questões afro? A minha 

tese era que não, quem vai querer saber disso?
– Mas aí o Dalton vendeu tudo na terça-feira. Na terça-feira mesmo, tava tudo vendido. 

Então minha teoria foi por água abaixo. Ou, então é assim: o artista apareceu, ganhou 
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prêmio e vai participar da próxima Bienal, então eu posso investir nele que é certo que 
vai fazer sucesso e vai valorizar.

– Eu tive uma conversa com o Jaime Lauriano e ele confidenciou que ele gosta de 
conversar com os colecionadores que gostam de adquirir o trabalho dele, porque ele quer 
falar sobre o trabalho dele e o trabalho dele tá falando de uma parte da nossa história, 
de um processo descolonização.

– Ele tá vendendo, ele tá bombando!
– Sim, mas depois os trabalhos foram devolvidos pelo colecionador quando entendeu 

do que se tratava, quando conheceu e viu qual era o discurso do Jaime. Mas a galeria achou 
o foco maravilhoso. A Galeria Leme não boicota, não veta o discurso dele, ela apoia, e 
sabe que ele é um artista que vai e fala.

– Eu falei Putz! É bom quando você tem uma galeria que te apoia e não te oprime!
A relação com galerias é complexa. No Capítulo 3, veremos a relação de Peter de Brito, 

Moisés Patrício e Sônia Gomes. No Capítulo 4, a de Sidney Amaral e Rosana Paulino.

I TA Q U E R A

Peter de Brito me apresentou Olyvia Bynum, que estava super feliz com o aceite de 
sua performance:

– É Itaquera na Galeria Vermelho!
Era noite de rolezinho de A Presença Negra numa das maiores mostras de performance 

contemporânea em São Paulo, que em 2015, selecionou a artista negra. Olyvia Bynum 
mora na Zona Leste daí dizer que sua presença ali “É Itaquera na Vermelho!”.

A artista Bianca Leite no jantar de A Presença Negra | Foto: Adriana de Oliveira Silva.
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– Um lugar de branco, de arte contemporânea, diz Peter.
– Viu como quase não tem preto aqui, além de nós, diz Moisés.
– Verdade, digo eu.
– E você acha que essas performances e obras são compreensíveis pra nós [negros]? 

Porque o contemporâneo, que se diz aberto à vida, a novas realidades etc., no fundo pode 
ser incompreensível, diz Moisés.

Moisés ficou pouco. Estava cansado, está com anemia. Conversou bastante com Peter 
e depois foi embora. Peter estava radiante. Adora arte contemporânea. Só reclamou que 
a comida e bebida não eram de graça. Ao contrário, eram bem caros. 

– Vernissage agora tem cerveja e comida para comprar. E foodtruck. Pra gente bem nasci-
da, tudo bem, mas como é que os pretos são frequentar lugar assim? Tem que trazer marmita!

Peter de Brito adorou o artista que distribuía gratuitamente cópias de suas obras. 
– Viu? Não é tudo que é para vender. Esse artista descontrói essa lógica do mercado.
Nesse espaço descolado de arte contemporânea, onde a obra é de graça e a comida 

é paga, a performance de Olyvia Bynum foi o ponto máximo para o grupo. Ela chega 
vestida de tênis, calça jeans e camiseta, e uma mochilona a tiracolo. Posiciona-se num 
lugar onde possa ser vista de todos os lados. Então abre a mochilona e vai tirando vários 
lenços e colares coloridos, que vai organizando com cuidado ao redor de si. Depois de 
esvaziar a mochilona, ela começa a se despir lentamente com um ar neutro no rosto. 
Com os lenços e colares, ela cria outro traje ali mesmo diante de olhares curiosos ou 
furtivos. Depois, pinta o próprio corpo. Por fim, calça de novo o tênis, pega a mochila em 
que guardou a roupa com que chegou e se põe a perambular despreocupada pelo espaço. 
A performance se chama O mito da diversidade étnica. 

– Ele te falou que aprendi no terreiro, é? É verdade. No terreiro de umbanda que eu 
frequento, aqui perto, em Pinheiros. Na verdade, eu pesquisei várias estéticas tradicionais 
de diferentes grupos africanos para compor a minha performance. A minha proposta é 
circular com essa síntese que eu fiz. Onde? Em São Paulo, nas ruas movimentadas no 
centro, em museus, nas galerias, onde não seja comum a gente ver gente vestida como os 
africanos de hoje e de ontem. Por quê? Ora, se vivemos numa diversidade cultural, por que 
é considerado anormal sairmos de cara pintada e com seios à mostra? Se vivêssemos de 
fato uma diversidade étnica e estética, como seriam os trajes, as relações, os alimentos? 
Qual é a minha identidade estética? E qual é a sua? Qual é a identidade estética da mulher 
afrodiaspórica? Será que até o hoje chamado “estilo afro” não é na verdade eurocentrado 
para corresponder a uma proposta ainda colonial?

Q U A N D O O C O R P O É A Ú N I CA M AT É R I A Q U E S O B R A

Olyvia Bynum também se apresentou na quarta edição do CCBB Música, que reuniu per-
formers, além de músicos. Como eu tinha cedido a ela as fotos que tinha feito na Galeria 
Vermelho, ela me pediu para ir ao CCBB para registrar novamente sua performance. 
Numa noite de quinta-feira, ela se apresentou com o bloco Afro Ilú Oba de Min. Estava 
cheiíssimo, talvez pela presença do cantor Liniker naquela noite. E Olyvia Bynum ficou 
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Olyvia Bynum na performance O mito da diversidade étnica, Galeria Vermelho, Higienópolis, 
durante a Verbo 2015: 11ª mostra de performance arte, em 16 de junho de 2015 | Fotos: Adriana 
de Oliveira Silva.
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Olyvia Bynum, anda nas ruas nas proximidades do metrô Ana Rosa, Zona Sul de São Paulo | Foto: Cadu Gonçalves.

Um dos lugares escolhidos por Olyvia Bynum para performar sua autonomia foi a exposição Histórias Mestiças, no Instituto Tomie 
Ohtake | Foto: Paula Viecelli.
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muito emocionada com a apresentação e pergun-
tei por que ela andava sumida de A Presença Negra.

– Estou sumida porque a vida está dura. Tenho 
feito vários bicos pra sobreviver. Faço de tudo. 
Recepcionista, garçonete, animação em fes-
tas infantis.

Olyvia Bynum mantém um anúncio no site Get 
Ninjas, uma plataforma de contratação de serviços. 
Ali Olyvia Bynum diz fazer performances de recep-
cionista, cerimonialista, decoradora e animadora 
de festas e eventos, bar tender, organiza garçons e 
copeiras, faz pintura artística, comida e esculturas 
com balões... uma verdadeira afro-ninja.

Olyvia Bynum gosta de pintar mulheres negras. 
Mulheres coloridas com tinta acrílica.

– Virei performer por falta de grana pra comprar 
material pra pintar. Queria mesmo é ser pintora. 
Mas estou gostando de fazer performance também.

A única coisa que resta é o corpo. Como fazer 
arte é vital, é preciso fazer com o material que 
resta: o corpo negro. No capítulo 3, veremos al-
gumas semelhanças entre o que diz Olyvia Bynum 
e Moisés Patrício sobre corpo negro e arte. Mas, 
antes, podemos ver como a performance pode ter 
um papel ativista e político no caso de artistas em 

geral e especialmente no caso de atores negros.

U S O S D O C O R P O E M P E R F O R M A N C E S

A performance art solo ou performance individual é considerada um resultado direto do capi-
talismo tardio com a consequente “perda da aura” da obra de arte. Dissipada pela reprodução 
indiscriminada, a aura teria sido deslocada do objeto para o próprio artista, ou melhor, para 
o processo de produção do artista, o artista e sua performance, supostamente impassível de 
reprodução. Daí o fazer do artista solo se tornar o próprio objeto aurático. O artista pisou ou 
dançou no lugar do objeto e assim resgatou a origem, a originalidade e a autenticidade na 
natureza irrepetível e ímpar do seu gesto preciso e humano – a ação solo, como argumenta 
Schneider (2005). Se Benjamim (2010) descreve a perda de aura da obra de arte, Schneider 
aponta para um retorno da aura no corpo do performer. E aura no contexto da performance 
se explicita melhor como uma presença do que como o aparecimento único de algo distante 
que se torna próximo, como define Benjamim. Em performance, segundo Schechner (2013) 
a ideia do aparecimento único de algo distante é ao mesmo tempo o “nunca pela primeira 
vez”, porque se trata sempre de algo “restaurado” ou “revivido”.

Feliz ano novo (2004-2009), Olyvia Bynum. 
Disponível em: <https://www.flickr.com/photos/
olyviabynum/3654881388/in/photostream/>. 
Acesso em: 21 fev. 2017.

https://www.flickr.com/photos/olyviabynum/3654881388/in/photostream/
https://www.flickr.com/photos/olyviabynum/3654881388/in/photostream/


“O turbante que habitamos não é o mesmo. O que para você pode ser simples vontade de ser descolado, de se projetar 
como um ser livre e sem preconceitos, para nós é um lugar de conexão”, afirma a escritora afirma a escritora Ana Maria 
Gonçalves em artigo no The intercept. Daí a autora questionar por que o legado dos africanos é simplesmente brasileiro 
enquanto a pizza é italiana, se não é para apagar a presença negra da nossa cultura do dia a dia? Disponível em: https://
theintercept.com/2017/02/15/na-polemica-sobre-turbantes-e-a-branquitude-que-nao-quer-assumir-seu-racismo/. Acesso: 
15 fev. 2017. (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil.). Já a filósofa Djamila Ribeiro chama a atenção para o que ela 
chamou de apropriação da cultura afro-brasileira, africana pela fábrica de roupas Farm, cujos estilistas idealizaram uma 
roupa baseada na vestimenta sagrada de Iemanjá mas, na hora de promovê-la comercialmente, escolheram uma mulher 
branca como modelo. O debate retomado quando uma jovem branca foi interpelada por uma jovem negra quanto ao uso 
de turbantes. A jovem branca usava turbantes para cobrir a cabeça sem cabelos devido ao tratamento contra o câncer e 
assim jovem negra respondeu a agressão sofrida também de forma agressiva colocando na rede hashtag #vai ter branca 
usando turbante sim#.

https://theintercept.com/2017/02/15/na-polemica-sobre-turbantes-e-a-branquitude-que-nao-quer-assumir-seu-racismo/
https://theintercept.com/2017/02/15/na-polemica-sobre-turbantes-e-a-branquitude-que-nao-quer-assumir-seu-racismo/
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O termo performance art surge nos anos 1970 para descrever o trabalho efêmero, ba-
seado no tempo e processo de artistas conceituais (“body”) e feministas que emergiam 
naquela época. Também nomeia retrospectivamente a happenings, eventos do Fluxus e 
outras performances intermídia dos anos 1960. O que veio a ser chamado de performance 
art tomou várias formas, resultado de sua natureza interdisciplinar (indo da pintura, 
escultura, dança, teatro, música, poesia, cinema e vídeo) e influências diversas como fu-
turismo, dadaísmo, construtivismo, surrealismo, expressionismo abstrato, performance 
e tradições artísticas de culturas nativas americanas e não europeias, feminismo, novas 
tecnologias de comunicação, e formas populares como cabaré, music hall, vaudeville, 
circo, eventos esportivos, marionetes, paradas e espetáculos públicos (Schechner, 2013). 
Se por um lado, a performance implica uma ênfase ao conhecimento baseado no corpo, 
por outro lado, segundo Diana Taylor (2003), a performance também pode ter um lado 
conservador e anacrônico quando compreendida como tendo uma origem recente – as 
artes visuais e representações teatrais não convencionais, happenings, instalações, body 
art e performance art, que, por sua vez teriam suas raízes no surrealismo, no dadaísmo ou 
tradições de performance mais antigas como cabaré, e rituais de cura e possessão. A ênfase 
vanguardista na originalidade, efemeridade e novidade esconde múltiplas ricas e dura-
doras tradições de prática de performance, diz Taylor, pois essas práticas são muito mais 
antigas. Frei Motolinía, ela exemplifica, um dos primeiros dos doze frades franciscanos 
a chegar nas Américas no século XVI, descreve uma comemoração de Corpus Christi em 
1538 na qual os participantes nativos de Tlaxcala criaram elaboradas plataformas ao ar 
livre “all of gold and feather work” bem como montanhas e floresta povoadas de animais 
artificiais e vivos que eram “uma coisa maravilhosa para ver” e pela qual espectadores/
participantes andavam para obter um efeito “natural”. 

Esquecimentos geralmente são coetâneos de descobertas, e restauram elisões 
(daqui = de aqui) de laços entre práticas ocidentais e não ocidentais. Exemplos: Artaud que 
se inspirou em Tarahumara; Brecht, em formas não ocidentais, e, Grotowski, em Huichol. 
Ou seja, omite-se a transculturação, o processo transformador por que passam todas as 
sociedades ao entrar em contato com materiais culturais estrangeiros, voluntariamente 
ou não. A transculturação sempre existiu. Daí a importância de compreender como os 
artistas também pensam sua arte como uma arte diaspórica, argumenta Taylor (2013).

Para McMillan, as performances negras são bem mais antigas, já que ser capaz de 
performar era antes uma questão de sobrevivência do que de arte.

TETAS
B I B L I OT E CA N O PA U

– Porque aí você passa para o trabalho, sabe assim? Teve uma época que eu vivi uma 
situação que eu comecei a criar o meu trabalho de crochê. Eu passei três meses assim, 
que eu só fazia crochê, crochê, crochê. Quando eu vi, eu tinha uma coleção maravilhosa 
de crochê porque eu tava vivendo uma coisa assim, sabe? Tava num ponto que a minha 
mãe me ligava e me falava Esse homem que tá em cima da tua cabeça, tá pensado em 
dar cabo à tua vida. Lidia, tu se cuida! E isso, às seis horas da manhã. E eu falava Não, 
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mãe. Ele não vai fazer nada, ele não vai fazer nada comigo. Eu tô ligada, eu tô esperta. 
Nessa época, eu dormia com um machadinho debaixo do travesseiro. Eu passei três 
meses assim. Quem era? É um infeliz que agora está aí no mundo. Ele tá metido com 
os índios, tirando foto. Enfim, uma pessoa de que nem vale a pena falar. Um verme, um 
parasita! E ainda me disse Você é negra. Teve um filho aos 13 anos. Qual é o juiz que 
vai te dar razão? Eu tenho direito a tudo o que você tem. Inclusive à sua biblioteca. Eu, 
na época, eu sou louca com livro, entendeu? Aí, tava lá. Mas não vale nem à pena falar, 
mas, enfim, falei! 

Lidia Lisbôa gargalha. Gargalha da própria artimanha de transformar desgraça, como 
ela diz, em arte. 

– Essa situação me fez fazer crochê. Eu aprendi a fazer tricô e crochê com as minhas 
tias lá no Paraná. Eu aprendi tudo junto. Eu via elas fazendo e fazia. Quando mudei para 
São Paulo, e me descobriram artista, eu me dediquei mais à pintura. Agora faço arte com 
tricô e crochê também.

M A M Õ E S 

– As Tetas são as tetas da mulher. Toda mulher alimenta o mundo. É por isso que eu fiz, 
pra mostrar isso. São as mulheres que dão de mamar ao mundo todo. E, no final, a gente 
continua dando de mamar até hoje, você nunca desmama. Você nunca deu de mamar? 
Pois é, mas mesmo assim, até hoje tem alguém mamando suas tetas. Pode ver que tem 
alguém mamando suas tetas, pegando sua energia, e você não sabe para onde ela tá indo. 
Tá cheio de “mamões” que mamam na gente... 
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– Fiz de diversos tamanhos: tem com seis, oito tetas penduradas. Tem tetas gigantes 
sozinhas também, como essa aqui. A Lourdinha, dona da galeria Rabieh, disse que são 
trabalhos monumentais, que você põe na parede e não pode ter mais nada ao lado. Então 
ela me encomendou trabalhos menores, mais fáceis de caber na casa das pessoas, então 
mais fáceis de vender, e eu fiz.

Pergunto se os fios de crochê que saem dos bicos das tetas são fios de leite. Lembrei-
me das amas de leite feitas pela Rosana Paulino. Uma das obras da artista paulistana 
consiste num torso negro com vários seios. Dos mamilos dos seios saem fios de se-
da-leite coloridos que estão amarrados aos corpos de um punhado de bebês brancos.

– Eu amo o trabalho da Rosana Paulino. Ela veio aqui. Antes de vir com A Presença 
Negra, no jantar, ela tinha vindo sozinha, ver o meu trabalho. Fiquei superemocionada. 
A primeira obra que eu vi dela foi daquelas mulheres negras com olhos e bocas cos-
turadas com linha preta. Achei aquilo muito forte. Gostei. Depois vi aquela obra das 
almofadinhas, em que ela põe toda a família dela lá. É forte também. Ela tem força, 
tem garra. Domina a arte dela. Quando eu fiz as linhas saindo das tetas, pensei mais 
nos bicos compridos longos daquelas tetas, peitos infinitos que um dia eu li no livro 
Mulheres que correm com lobos, peitos que alimentam o mundo todo. Não é igual, mas 
a ideia é a mesma. Tetas que alimentam o mundo e que nem sempre são alimentadas 
de volta.

Lidia Lisbôa folheia um dos livros preferidos de sua biblioteca, A enxada e a lança: a África antes dos 
portugueses, do poeta e historiador paulistano Alberto da Costa e Silva, de 1992: “Gosto de ler esse livro 
porque fala da África antes de ser invadida pelos europeus. Conta tudo lá do começo, muito antes do que 
todo mundo sabe da África hoje: da horrenda história da escravidão. Gosto de ler porque gosto de saber que 
descendo de um povo inteiro negro, povos, aliás. São negras e negros livres, inteligentes, lindos e ricos”. 
Outro livro que Lidia Lisbôa gosta de ler é A travessia da Calunga Grande: três séculos de imagens sobre o 
negro no Brasil, do sociólogo e historiador paulistano Carlos Eugênio Marcondes de Moura, de 2000: “Aí, é 
isso e também o contrário. Leio pra ver os africanos escravizados no Brasil, pintados pelos europeus e tal, 
porque a gente, como artista, tem que saber de tudo” | Foto: Adriana de Oliveira Silva.



Rosana Paulino. Ama de Leite n. 1, 2005, terracota, plástico e tecido | Foto: Divulgação.

Série Bastidores, de Rosana Paulino. Fotografias de pessoas da família que a artista transfere para tecidos, 
borra e borda por cima à mão. São apresentadas montadas em bastidores | Foto: Divulgação.
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Parede da Memória, Rosana Paulino | Foto: Divulgação.

Lidia Lisbôa (de frente) e Rosana Paulino conversam no jantar promovido por A Presença Negra, em abril de 
2016, no apartamento-ateliê da primeira. Ambas usam colares produzidos pela anfitriã. Entre elas, nacos 
do corpo-arte de Lidia Lisbôa. São Cicatrizes, as bolotas feitas de meias recheadas de retalhos de tecido, e 
Casulos, membrana de crochê e pedaços de tecido, no papel da seda que protege a formação de uma nova 
vida | Foto: Adriana de Oliveira Silva.
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V I N G A N ÇA

– Igual uma dona Nete. Um dia eu estava aqui, foi em 86 que eu trabalhei na casa dessa 
mulher. Essa mulher me torturou. E eu falei, um dia, eu pego a senhora. A senhora vai ver 
só, se eu não pego a senhora. Antes da senhora morrer, eu vou pegar a senhora. Levou 
vinte anos, mas eu peguei a mulher. Eu fui num lugar onde eu não queria ir. Eu não queria 
expor. Eu não queria nada. Eu simplesmente queria ficar longe desse lugar. Mas não sei 
por que, eu acabei indo. Eu tive que ir. Chegando lá eu vejo um cara saindo numa maca. 
Era no Sírio Libanês, na República do Líbano. Vejo um cara que tinha sofrido um infarto, 
sei lá eu. Acho que morreu, no dia que eu tava no lugar. Aí eu vi o Paulo Coelho. Eu gosto 
do Paulo Coelho. Ele tava falando alguma coisa e eu gostei do que eu tava ouvindo. E aí, 
de repente, quem eu vejo? Olha, lá a dona Nete. Hoje eu pego essa velha! Eu falei que 
eu ia pegar ela. E ainda não foi naquele momento, foi na hora do coquetel. Quando todo 
mundo desceu, eu cheguei nela e disse Oi, dona Nete, tudo bem com a senhora? E ela Ah, 
você me é muito familiar. 

Lidia Lisbôa remeda numa voz fanha e baixa. 
O celular toca. Lidia atende. Em seguida, retoma a conversa.
– O que a gente tava falando? Não, é uma loucura esse pão. Uma delícia mesmo. Adoro 

pão integral. Ela me mostra no Facebook fotos que o Henrique fez de uma performance 
dela: Olha, parece que foi a minha alma que saiu. Longa exposição. Você fica parada, depois 
se mexe um pouco quando faz um barulho. Foi em Juquitiba. Um blues toca ao fundo. A 
gente ri e come mais um pedaço de pão integral. Lidia me mostra um gato agora. Olha o 
que eu mandei pro meu amigo. A gente se mata de rir. Um gatinho pega uma carona no 
casco de uma tartaruga. 

– É muita informação. Eu não consigo focar. É assim no trabalho também. Eu vou 
trabalhando. Eu tô fazendo um crochê, daí, eu levanto e vou fazer outro negócio, enten-
deu? E conversando é a mesma coisa. Você lembra de uma coisa assim:

Negra preta 

Do sobaco fedorento 

Bate a bunda no cimento

Pra ganhar milêquinhento

Quando eu era criança, eu ouvia isso. Uma vez, os meninos correndo atrás de mim, 
eu entrei debaixo de um cavalo. Que era o Nivaldo, o Jair e o Marquinhos. Eu me 
vinguei dos três, me vinguei dos três! Porque, não é que eu seja vingativa, é que eu 
não esqueço. Eu perdoo, mas eu não esqueço, um dia eu pego. Que nem eu peguei a 
dona Nete. A senhora se lembra de mim, dona Nete? Você me é muito familiar, Lidia 
Lisbôa remeda dona Nete, a voz arrastada, quase apagando. A senhora se lembra de 
mim, dona Nete? A senhora se lembra o quanto a senhora me torturou? Dona Nete 
para de respirar.
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MEIA LÁGRIMA 

– Aline Motta, que fez a coordenação toda a exposição, que me convidou. Uma menina 
fofa, fofa, fofa. Organizada, sabe? Centrada, na dela. Nossa, uma coisa! O que eu vim 
procurar aqui? Esqueci... 

– Então você fez essa obra especialmente para a exposição?
– Sim. Crochê, tecido de cetim. Lembrei! Estou procurando o poema da Conceição 

Evaristo. Eu tô fazendo o negócio do processo lá... Essa semana eu tô com a ca-
beça atordoada!

– Processo? 
– Sim! Lidia diz aflita, quase num grito. Eu tô fazendo uma apelação no advogado.
– O que aconteceu?
– O fulaninho lá, lembra?
– Ué, mas esse cara não tinha sumido?
– Imagina, minha filha, sumiu o cacete!
– É mesmo?
– Esse é o cão!
– Quer sua biblioteca ainda?
– Exatamente! Ele ainda tá reivindicando os direitos dele. Lidia arreganha a boca, 

uma ponta ódio, noutra desdém. E agora eu soube que ele falsificou a minha assinatura. 
Você não sabe, Adriana, o bafão que é! Lidia ri divertida e nervosa. O poema é lindo. 
É forte. Aguenta. 

Meia Lágrima
Não,
a água não me escorre
entre os dedos,
tenho as mãos em concha
e no côncavo de minhas palmas
meia gota me basta.

Das lágrimas em meus olhos secos,
basta o meio tom do soluço
para dizer o pranto inteiro. Sei ainda ver com um só olho,
enquanto o outro,
o cisco cerceia
e da visão que me resta
vazo o invisível
e vejo as inesquecíveis sombras
dos que já se foram.

Da língua cortada,
digo tudo,
amasso o silêncio
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e no farfalhar do meio som
solto o grito do grito do grito
e encontro a fala anterior,
aquela que emudecida,
conservou a voz e os sentidos
nos labirintos da lembrança. 

– Ele viu uma menina lendo o poema lá. Porque, atrás da obra, tem uns sacos com poe-
mas dentro. Ele disse que viu uma menina aos prantos. Ele disse que ela enfiou a mão 
no saco – e essa parte de trás foi a Aline que fez – e o Henrique diz que a menina leu. 
Ele falou que aconteceu alguma coisa com ela, que ela reviveu, e que a menina saiu de 
lá chorando, foi embora. 

– Emociona mesmo. 
– Putz, não é?
– E como é que saiu essa forma de lágrimas?
– Então, quando a gente chora, não sai essa água toda? Aí eu pensei Eu vou fazer gotas 

caindo, tudo branco, porque o branco representa a lágrima. Nossa, eu fiquei três sema-
nas fazendo. Eu nunca tinha feito uma obra dirigida. A Aline veio, falou da Conceição 
Evaristo. Falou que tinha que ter uma unidade, porque a tinha a Janaína (Barros), a Rita 
Damasceno – duas outras artistas foram comissionadas pelo Itaú Cultural através de 
Aline Motta.46 Aí eu falei Meu Deus do céu e agora? Tive que respeitar, entendeu? Aí deu 
certinho. Deu tchuf, muito certo!

– A Aline te deu o poema ou você escolheu o poema?
– Ela disse A Conceição Evaristo é poeta, é escritora, e aí você escolhe o poema. E aí, 

eu escolhi esse, que eu acho que tem super a ver comigo. Tinha um que era “Vozes das 
Mulheres”, mas aí eu falei: não, vou escolher esse, “Meia Lágrima”, porque é mais denso 
e eu adorei. E a Conceição, eu adorei também. Baixinha, calma, deve ser feiticeira!

Concordo com Lidia Lisbôa. Só uma feiticeira para dizer o pranto inteiro com meia 
lágrima, meio tom de soluço, um só olho, uma língua cortada e, assim, tornar presente 
a voz e os sentidos até então emudecidos nos labirintos da memória. A obra de Lidia 
Lisbôa, um corpo de lágrimas. Uma instalação que parecia, especialmente para mulhe-
res, um portal para seus próprios labirintos, ao tocarem aqueles milhares de pedaços 
de cetim branco unidos por correntes de crochê. A curadora incluiu sacos no corpo 
da obra, de onde os visitantes tiravam o corpo da poesia de Conceição Evaristo. Um 
trabalho feito à mão, com cuidado, como todo trabalho de busca de sentidos e vozes 
outrora emudecidas implica. 

A ocupação-exposição estava muito bonita. Chão de tijolos e paredes cobertas 
por tecidos de diferentes padronagens, a maioria florido, trazidos por Aline Motta 
de Serra Leoa. O teto acima da mesa de leitura, um céu de tecido azul. Dá vontade 
de ficar ali bastante tempo, olhando e sendo olhado pela Conceição Evaristo, sua 
escrita e família. 

Dias antes da abertura da Ocupação Conceição Evaristo, no Itaú Cultural, em “rolezi-
nho” de A Presença Negra no vernissage da exposição Metrópole: Experiência Paulista, 



A escritora mineira Conceição Evaristo posa ao lado da obra de Lidia Lisbôa, no Itaú Cultural | Foto: Rafael Arbex/Estadão.

Detalhes da obra Mil lágrimas, de Lidia Lisbôa | Fotos: Julia Paula Munhoz Metairon.





Acima, Conceição Evaristo é a grande flor negra dentre as muitas flores que enfeitam a exposição. Na prateleira abaixo de sua 
imagem e na mesa em frente, exemplares de seus livros e antologias de que participou | Foto: Adriana de Oliveira Silva.
Trechos pendurados de Grande Sertão: Veredas, a obra-prima de Guimarães Rosa, no Salão de Exposições Temporárias do  
Museu da Língua Portuguesa | Foto: Franco Associados/Divulgação.



Originais das obras de Conceição Evaristo expostos na Ocupação em sua homenagem no Itaú Cultural. “Na infância, Conceição 
Evaristo pode até não ter vivido rodeada por inúmeros livros, mas cresceu cercada por palavras. Muito disso se deve a dona Joana, 
sua mãe. Mesmo sem estudo formal, ela colecionava cadernos com muitos escritos. Pensamentos sobre o dia a dia, as dificuldades da 
vida na favela, poemas e frases, além da cultura da oralidade colocada em prática dentro de casa, formaram uma obra nunca antes 
publicada, mas que muito inspirou a filha, que viria a se tornar escritora”, lemos na apresentação de uma cópia fac-símile de um 
Caderno de Dona Joana, oferecido aos visitantes da exposição. Esse valioso caderninho nos ‘é oferecido bem guardado num casulo 
tramado por confissões e empurrõezinhos para nunca desistir trocados entre Conceição e outras escritoras negras. Ana Cruz, Ana 
Maria Gonçalves, Cristiane Sobral, Débora Garcia, Elizandra Souza, Esmeralda Ribeiro, Geni Guimarães, Jenyffer Nascimento, Lívia 
Natália, Mel Adún, Miriam Alves, Raquel Almeida fazem parte do projeto criado por Conceição Evaristo, Cartas Negras.

Aline Motta, artista, produtora e curadora, responsável pela expografia da Ocupação Conceição Evaristo, no Itaú Cultural, em jantar 
de A Presença Negra. A artista Aline Motta, autora de Escravos de Jó e Pontes sobre Abismos | Foto: Adriana de Oliveira Silva.



Em exposição no Museu da Língua Portuguesa crianças [negras, viva!] leem um fac-símile de uma das 
páginas do original do romances como Grande Sertão: Veredas e ou coletâneas como Sagarana. Alterações e 
correções – feitas de próprio punho por Guimarães Rosa – revelam o quanto escrever é reescrever até porque 
conceber uma linguagem peculiar ao sertanejo. “Guimarães pensa e explora as possibilidades de cada palavra, 
buscando tanto os seus sentidos mais arcaicos como os possíveis, virtuais. Cada palavra é como um desafio a 
ser enfrentado. Diante de um termo mais estranho, o leitor deve sempre se perguntar por que ele usou esse e 
não outro, mais comum.”
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na Pinacoteca, Aline Motta nos chamou a atenção para pouca quantidade de objetos 
de que Conceição Evaristo dispõe:

– Mulher negra. De empregada doméstica à escritora. Escritora negra. A Conceição 
conseguiu se formar professora e se tornar escritora. Uma guerreira. Foi uma grande 
emoção e responsabilidade fazer essa produção – Aline Motta nos conta colocando a 
mão sobre o peito, fechando os olhos. Foi um presente! O espólio de uma mulher negra 
como ela é de apenas setecentos documentos. Isso mesmo, em termos quantitativos, 
também chama à atenção o quanto ser negro e ser mulher diz sobre o que se pode ter e o 
que se pode guardar. Outros escritores, homens e brancos têm milhares de documentos. 

E o que são esses documentos da Conceição Evaristo? 
– Desde a carteira de identidade até todos os livros que ela possui. O Itaú Cultural 

faz todo esse levantamento, o que é uma coisa incrível para o autor. Ver as suas coisas 
todas catalogadas, uma entrada para cada documento... fez ela se sentir bem, aumen-
tou a autoestima dela. Ela foi tombada, de certa forma. Foi reconhecida como alguém 
dono de uma vida, de uma obra e também de um modo de criar que merecem ser orga-
nizados, cuidados para serem compartilhados com os outros, num lugar de prestígio. 

Embora Aline Motta não tenha mencionado nenhum escritor homem (e branco), 
quando me vi em meio à Ocupação Conceição Evaristo, observando a (pouca) quanti-
dade de documentos, lembrei-me imediatamente da exposição Grande Sertão: Veredas, 
aberta no Museu da Língua Portuguesa, entre março de 2006 e fevereiro de 2007, em 
homenagem aos cinquenta anos de lançamento do romance homônimo do escritor 
também mineiro Guimarães Rosa. Grandes painéis suspensos permitiam ao visitante 
a leitura da obra. Reproduções dos rascunhos datilografados pelo autor e por ele cor-
rigidos à mão.

N O J O D E S A N G U E

A vídeo-instalação, Leves Enganos e Parecenças, foi produzida especialmente para a ocu-
pação. Dela recolhi um trecho de uma experiência marcante de Conceição Evaristo, por-
que tem “parecença” com uma experiência marcante que Lidia Lisbôa também se refere:

“Eu gosto de afirmar, eu não nasci rodeada de livros. Eu nasci rodeada de palavras. 
A torneira. A água. As lavadeiras. Os barracões de zinco. Papelões. Madeiras e lixo. A roupa 
das patroas que quaravam ao sol. Molambos nossos eram lavados com o sabão restante. Eu 
tinha nojo de lavar o sangue alheio. E nem entendia e nem sabia que sangue era aquele. 
Pensei por longo tempo que as patroas, as mulheres ricas, mijassem sangue de vez em 
quando. Quatro lençóis brancos, quatro fronhas, quatro cobre-leitos, quatro toalhas de 
banho, quatro toalhas de rosto, duas toalhas de mesa, quinze calcinhas, vinte toalhinhas, 
dez cuecas, sete pares de meia”.47 

Além da paixão por livros, outra “parecência” entre Conceição e Lidia é o nojo de 
sangue, de sangue alheio.



Das fotos que dizem muito, que dizem demais sobre Conceição Evaristo, essas duas enchem o mundo de esperança. Numa, 
o fogão, as panelas onde para prepara alimento para si e para os seus. Noutra, ela grávida, sentada, segurando a filha no ventre. 
Atrás, uma rede sugere algum descanso. E, acima, uma prateleira com seus livros, inspiração para sua criação como autora. 
Na Ocupação no Itaú Cultural, podemos espiar alguns deles: Sejamos todos feministas, Eu, mulher... por uma nova visão do mundo 
baseado nos discurso da nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie; Niketche: uma história de poligamia, de Paulina Chiziane; O templo 
dos meus familiares, Alice Walker; Trajetórias e perspectivas do movimento negro brasileiro, Amauri Mendes Pereira; Caroço de dendê, 
a sabedoria dos terreiros, Mãe Beata de Yemonjá; Os Bruzundangas, Lima Barreto; Solano Trindade, O poeta do povo; Tornar-se 
negro, Neusa Santos Souza; A Mercy, Toni Morrison; 25 anos (1980-2005) Movimento Negro no Brasil, Januário Garcia; Quarto de 
despejo, de Carolina de Jesus.
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Uma placa de bronze em que se lê Maria C. Evaristo, professora, embaixo do relevo de um caderno com uma 
caneta nele apoiada. Mãos que manipularam o sangue das patroas brancas manipulam as palavras para construir 
uma experiência própria.
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B I B L I OT E CA , R E D E E  PA N E LA P RÓ P R I A

“Se eram livres, por que continuavam ali? Por que, então, tantos e tantas negras na sen-
zala? Por que todos não se arribavam à procura de trabalhos? Um dia perguntou isto ao 
pai, com jeito, muito jeito. (...) Perguntou e a resposta do pai foi uma gargalhada rouca 
de meio riso e de meio pranto. O homem não encarou o menino. Olhou o tempo como 
se buscasse no passado, no presente e no futuro uma resposta precisa, mas que estava 
a lhe fugir sempre.”

Conceição Evaristo nasceu numa favela da zona sul de Belo Horizonte. Morava com 
nove irmãos e a mãe. Uma mãe que escrevia, que colecionava cadernos com pensamentos, 
poemas e a vida na favela. Conceição foi empregada doméstica até concluir o curso nor-
mal. Então mudou-se o Rio de Janeiro, passou num concurso público para o magistério. 
Estudou Letras na UFRJ, fez mestrado em Literatura Brasileira na PUC-Rio e doutorado 
em Literatura Comparada na Universidade Federal Fluminense. Hoje, leciona na UFMG 
como professora visitante. Aline Motta conta com orgulho o grande elogio que recebeu de 
Conceição Evaristo pela concepção artística da exposição Você não fiz elogio da pobreza, 
né? Gostei.

James Baldwin em 1965 (Foto: Sedat Pakay.) https://www.nytimes.com/2017/02/02/movies/review-i-am-
not-your-negro-review-james-baldwin.html?partner=IFTTT&_r=1

https://pt.wikipedia.org/wiki/Favela
https://pt.wikipedia.org/wiki/Empregada_dom%C3%A9stica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro_(cidade)
https://pt.wikipedia.org/wiki/UFRJ
https://pt.wikipedia.org/wiki/Literatura_Brasileira
https://pt.wikipedia.org/wiki/PUC-Rio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Literatura_Comparada
https://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_Federal_Fluminense
https://www.nytimes.com/2017/02/02/movies/review-i-am-not-your-negro-review-james-baldwin.html?partner=IFTTT&_r=1
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M E I A LÁ G R I M A: R E M E M B E R T H I S H O U S E

A meia lágrima de Lidia Lisboa, Renata Felinto, Michelle Mattiuzzi, Priscilla Rezende, 
Conceição Evaristo e de todas as mulheres de quem compartilhei a presença negra neste 
capítulo me fizeram lembrar do choro que o escritor norte-americano James Badwin – 
sob o risco de nunca mais conseguir parar de chorar – diz ter contido quando soube que, 
embora ele ainda estivesse vivo, havia uma bala alojada no cérebro de Martim Luther King. 
Badwin estava em Palm Beach, em Hollywood, trabalhando num filme sobre Malcolm 
X, que tinha sido assassinado em 1965. Badwin não conseguiu terminar Remember this 
house – uma história da América através das vidas de seus três amigos – Martin Luther 
King, Jr. (1929-1968), Medgar Evers (1925-1963) e Malcolm X (1925-1965) – três homens 
negros, três homens negros assassinados antes de completarem 40 anos por lutarem 
contra o racismo. No entanto, o que Badwin conseguiu fazer foi uma base sólida para do 
documentário I am not your negro, dirigido por Raoul Peck.

D O P É Q U E B ROTO U M A R I A

– O que a move é transformar dor e revolta em arte, sabe assim? Do pé que brotou 
Maria nem margarida nasceu... Sabe aquela música incrível do Djavan? Que doído! 
Pois é, eu quero fazer nascer tudo de novo. Não importa o que tenha acontecido, vou 
fazer minha arte. 

– Então eu sempre digo Eu não vim a esse mundo a passeio. Eu faço parte dessa história, 
do meu país, do Brasil, da história dos negros. 
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SÔNIA GOMES
maria dos anjos
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Vista inteira e parcial de Maria  
dos Anjos, de Sônia Gomes.
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S eguindo o rolezinho para aprofundar-me na experiência de ser negro no Brasil 
através da observação de artistas, suas vidas e obras chegamos ao ateliê de Sônia 
Gomes em São Paulo. Fiquei intrigada com o que poderia ser a experiência dessa 

artista mineira quando li uma declaração dela ao jornal Folha de S. Paulo,48 justamente 
no momento em que ela parecia estar chegando a uma culminação profissional ao ser 
convidada para representar o Brasil na Bienal de Veneza, em 2015: “Não gostam de falar, 
mas quase não há negros nas exposições no Brasil.”. Sua opinião tinha uma ressonância 
muito grande com o que eu tinha começado a pesquisar, despertada pelas conversas com 
Alexandre Araujo Bispo e a participação em A Presença Negra. Além de Sônia Gomes, 
marcam presença neste capítulo exatamente os criadores dessa iniciativa de visitar ga-
lerias, museus e o outros espaços de arte num grupo de pessoas negras: Peter de Brito 
e Moisés Patrício. Peter de Brito gosta de viagens, de frequentar museus e galerias aqui 
e no exterior. Aprecia bons restaurantes e boas roupas. Gosta de exibir seu corpo em 
performances que ele registra em fotografias. Um corpo magro, musculoso trabalhado 
com o conhecimento de quem se formou em educação física. Mas quando chegamos 
perto dele, descobrimos um homem tímido e pouco falante.  Um dos fundadores de A 
Presença Negra, com ele compartilhamos as aspirações de ter sua arte reconhecida e dela 
viver. O outro fundador de A Presença Negra, Moisés Patrício está mais relacionado com 
processos coletivos de organização do fazer artístico, dizendo que não faz parte dessa 
“bolha” que é o mundo das artes e do dinheiro em São Paulo, que ele pretende incomodar 
com sua arte e corpo negros. 

Sônia Gomes possa ao lado de sua obra, em seu ateliê em Belo Horizonte, para o jornal O Globo | Foto: 
André Fossatti.
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ANJO
M A RCA S D O T E M P O

Cheguei cinco horas da tarde no ateliê de Sônia Gomes. Como o sol estava prestes a su-
mir, era uma tarde de final de agosto de 2017, pedi para fotografar o ateliê dela antes de 
começarmos a conversar. Ela me deixou à vontade, sozinha no ateliê, mas, por fim, para 
minha sorte, ela veio ao ateliê e a conversa pôde começar mais descontraída. Já tínhamos 
conversado em algumas ocasiões, e, mais demoradamente, no lançamento de catálogo 
sobre a sua obra pela galeria mineira, paulistana, norte-americana, internacional, enfim, 
Mendes Wood em fevereiro de 2017, mas era a primeira vez eu que ia em sua casa, onde 
ela também mantém seu ateliê, que o aluguel em São Paulo é caro demais sô! E, como 
combinado de antemão, viera acompanhada de gravador e câmera fotográfica. Deparar-me 
com algumas Torções de Sônia Gomes em processo foi emocionante, como também ver 
tecidos em lugares inusitados: torcidos nas pernas de uma antiga tábua de passar roupa... 
Eu comprei por um preço ótimo na feirinha lá perto da sua casa, na Benedito Calixto, viu? 
Aqui e ali vestígios de que tudo ali foi calorosamente pensado pelos olhos e as mãos da 
artista. Sob a luz dos últimos raios de sol daquela tarde um belo volume de tecido claro 
pendurado num gancho numa das estruturas de arame – que a própria artista concebeu 
para manipular os objetos em que está trabalhando – me atiça a curiosidade.

– Quando eu fui convidada para a Bienal de Veneza, uma jornalista do Globo foi até 
Belo Horizonte para eu fazer a entrevista contando essa história toda, e aí saiu uma 

Exemplares da série Torção, em que Sônia Gomes costura e amarra tecidos ou “objetos do afeto”, que vai 
torcendo e produzindo desenhos sobre o arame | Foto: Mendes Wood.
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Outro exemplar da série Torções. Este, em vez de pendurado na parede, é exibido no chão | Foto: 
Mendes Wood.

matéria muito grande nesse jornal no Rio de Janeiro. Daí, depois de um tempo, eu 
recebi através de uma rede social, um rapaz falando que a mãe dele queria o meu tele-
fone, que ela queria conversar comigo. Aí eu mandei o telefone e ela me ligou falando 
que tinha um vestido de noiva guardado há quase sessenta anos, se eu receberia esse 
vestido. Eu falei, sim, lógico. É o meu trabalho, né? Eu perguntei, qual é o custo? Ela 
falou, não, eu vou mandar procê você fazer o que você bem entender. Mas pelo menos 
o custo do frete? Não, eu vou mandar procê, não se preocupa não. Aí chegou esse ves-
tido, que estava guardado há quase sessenta anos. Aí, eu pensei, Gente! Ela guardou 
tanto tempo pra entregar pra mim, né? Então eu acho essas histórias muito mágicas 
porque eu nunca vi a pessoa, ela não me conhece, é do interior do Rio. Eu liguei pra 
ela e falei, nossa, mas o seu vestido é todo de seda pura. Ela, É. E não tem um puído, 
só marcas do tempo, que é o que me interessa...

O B J E TO S D O A F E TO

– Deu muito certo, eu recebi vários convites para expor fora, e eu vim pra São Paulo por 
causa dessa demanda. Não adianta, São Paulo é o centro, é o centro de tudo, e das artes 
também, e eu amo São Paulo! Eu gosto de vida. Lá eu sei onde está tudo, não tem novidade 
lá. E aqui tem muita novidade, muitos lugares pra eu pesquisar material. Além da Zona 
Cerealista, onde eu gosto de ir? No Centro, em brechós. Eu vou na Casa das Cordas, que 
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Duas Torções em produção no 
ateliê de Sônia Gomes. Entre 
elas, um vestido de noiva 
aguardando um belo destino 
pelas mãos da artista | Foto: 
Adriana de Oliveira Silva.
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tem aquela infinidade de cordas que eu fico louca! A minha referência é a vida! Sabe que 
eu quis morar aqui porque aqui tem tudo, né? O Pedro tinha me arrumado um lugar do 
lado da casa dele nos Jardins e eu disse, não, eu quero movimento. Então aqui eu tenho 
tudo. Ali tem a Teodoro Sampaio, eu gosto dessa diversidade, eu não daria conta nunca 
de morar num condomínio fechado, pra mim é cachorro na rua, é gente, é árvore, é tudo 
junto e misturado, e muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Eu gosto disso. Eu gosto 
de gente, eu gosto muito de gente. Não, não saio todo dia. O meu método de trabalho? 
Eu gosto de ser livre. Eu trabalho o dia que eu quero, a hora que eu quero. Às vezes eu tô 
aqui até meia-noite trabalhando. Mas eu gosto de levantar tarde, não gosto de levantar 
cedo, sabe? Daí eu estabeleço, Essa semana eu vou ficar enclausurada, eu vou trabalhar 
e só trabalhar. Aí trabalho, trabalho, trabalho. Daí chega a hora que eu quero sair. Aí eu 
saio. Adoro pegar metrô. Eu gosto de ir praquela Paulista no domingo, que tem muita 
coisa acontecendo. Eu gosto de ir pro Ibirapuera e ver aqueles patins zimmmmm! Você 
já foi lá? É uma música, né? Outro dia tinha um menino desse tamanhozim – Sônia leva 
a mão abaixo da cintura – uma graça! Todos os mineiros que vêm aqui, eu levo no Museu 
Afro, porque eu acho um absurdo... Lá em pelo Belo Horizonte mesmo, Ah, fui no MAM, 
fui na OCA. E no Museu Afro? Mas onde que fica? No Ibirapuera. Gente, o que que é que é 
isso? Ninguém conhece! Então, o primeiro passeio que eu faço com os mineiros que vêm 
aqui é levar no Museu Afro, Ibirapuera. Eu? Eu gosto de tudo. Eu não dou conta. Começa 
a me sufocar. Eu nunca dou conta quando eu vou naquela seção que tem aquelas coisas 
de... como chama? De sacrifício, suplício? Isso! Os instrumentos de castigo de escravos. 
É, ali eu vou te contar. Eu não dou muito conta.49 

A C E I TA?

Como Sônia Gomes, Moisés Patrício foi um dos artistas escolhidos por Emanoel Araujo 
para a exposição A nova mão afro-brasileira, em 2013, para comemorar os 25 anos da 
exposição A mão afro-brasileira, que por sua vez celebrava os 100 anos da abolição 
da escravidão no Brasil. E a mão, como objeto de performance foi a aposta central do 
artista para materializar Aceita?, série com que se tornaria mais conhecido e então 
mais convidado para participar de exposições no Brasil e no exterior. Pelo Instagram e 
Facebook, vemos então uma mão negra, no pulso, sempre a pulseira de palha e búzios, 
e sobre e sob a palma da mão algo diferente e provocativo.

– Minha primeira grande exposição foi no Museu Afro Brasil, A nova mão afro-
brasileira, coletiva que o Emanoel fez mapeando uma produção negra mais recente. 
Foi muito legal porque foi num museu que eu posso ver obras mais relacionadas com 
a minha poética, meu universo. Apesar de toda a contradição que tem no museu, lá 
é um ponto de referência pra mim. Fiquei muito feliz com o convite porque, além de 
ser no Afro Brasil, eu estava junto de artistas que eu admiro muito, que no período 
da faculdade eu olhei bastante, apesar das poucas as referências negras que eu tive 
na faculdade – Sônia Gomes, Ayrson Heráclito, Sidney Amaral. Como ele chegou até 
a mim? Por alguma notícia na tevê. Eu sempre tive muita vazão na mídia. Sou filho 
de Exu, e Exu foi sempre muito generoso comigo. Sim, abre os caminhos. Eu comecei 
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Moisés Patrício posa para fotógrafo da Folha de S. Paulo. Ao fundo, imagens da série Aceita? Disponível em: 
<http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2016/05/1768505-no-projeto-aceita-moises-patricio-fotografa 
-o-que-a-sociedade-descarta.shtml>. Acesso em: 21 out. 2017.

nas artes com o Balzi50 com 9 anos de idade, um ano depois eu estava aqui na Paulista 
fazendo um mural no Hospital Santa Catarina. Era um concurso, o hospital ia pagar 
uma grana pra fazer o mural e o Balzi inscreveu a gente. Meu primeiro trabalho. Aí veio 
a Globo fez uma puta matéria no SP TV e eu fui falar pelo grupo, e fiquei lá, olha que 
lindo os prédios, eu nunca tinha vindo na Paulista. Essa matéria foi rendendo outras 
matérias. E, assim, o Emanoel soube de mim.

Moisés Patrício estava feliz em ver sua obra, a série Aceita? na exposição Metrópole: 
uma experiência paulistana, na Estação Pinacoteca, em São Paulo. 

– Ela acaba de ser comprada por um colecionador o que é ótimo pelo dinheiro, pela 
conservação, claro! E pelo reconhecimento! Em Dakar? Fez muito sucesso na Bienal 
lá, e tem me dado muita alegria. Apresentei mais ou menos do mesmo jeito que está 
aqui. Na exposição do RedBull Station foi uma experiência totalmente diferente. Ali, foi 
lambe-lambe... cada foto impressa em lambe-lambe foi grudada uma na outra, cobrindo 
a parede, o que também funcionou muito bem. Aqui e em Dakar, cada foto vem numa 
moldura, posicionada com a mesma distância uma da outra, tudo retinho. Nossa, são 
muitas, são mais de oitocentas, né? Então depende da exposição, do espaço, daí esco-
lho um tanto. O que é importante é a sequência – sempre começar por Exu e terminar 
com Oxalá, tá vendo? – diz Moisés referindo-se à lógica de presentificação dos orixás 
no xirê do candomblé. 

“A maior bienal de arte do continente africano se propõe a refletir sobre a herança da 
colonização e suas construções de pensamento em nossa condição global atual”, diz a 
curadora negra Fabiana Lopes,51 observando que os artistas brasileiros52 são bem-vindos 
a Dakar, Senegal, recordando-se de que o Brasil tem a maior população africana fora 

http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2016/05/1768505-no-projeto-aceita-moises-patricio-fotografa-o-que-a-sociedade-descarta.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2016/05/1768505-no-projeto-aceita-moises-patricio-fotografa-o-que-a-sociedade-descarta.shtml
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Fotografias da série Aceita?, de Moisés Patrício, 
presentificando e ofertando oferendas a Exu.

da África, já aqui chegaram cerca de 3,6 milhões de 
africanos tornados escravos. E aprofunda a contex-
tualização – a 12ª Bienal de Dakar, a Dak’Art cele-
brou o pan-africanismo. La cité dans um jour bleu 
(A cidade num dia azul) foi o título a ela, tomando 
emprestado o título de um livro de Léopold Sédar 
Senghor,53 ex-presidente do Senegal.

No final dessa pesquisa, combinei com Moisés 
Patrício de nos encontrarmos para finalmente gra-
var uma conversa. Ele escolheu se encontrar comigo 
num domingo de outubro de 2017 no Itaú Cultural, 
perto de seu novo ateliê na av. Paulista.

– Aceita falar de Aceita? Você deve estar cansado 
de falar sobre essa série, porque ela estourou.

– Não estou não. Eu não estou porque essa série 
é um ato de resistência, então não me canso porque 
é intrínseco à resistência persistir. Uma foto por dia 
em que problematizo meu trânsito na cidade, trân-
sito difícil, porque é longe e caro. No meu bairro, 
na Vila Industrial, o Estado vai fazendo com que as 
pessoas circulem por ali mesmo, então vão criando a 
Escola da Família, programa daquilo e daquilo outro, 
estimulando as pessoas a ficarem no bairro. Então 
o trem não funciona bem, o ônibus que, durante a 
semana passa de vinte em vinte minutos, passa de 
hora em hora no final de semana . É mais difícil pro 
jovem negro circular na cidade. E a série Aceita? 

surgiu disso. Você aceita essa dificuldade? Você aceita não ter transporte bom, você acei-
ta ser tratado como descarte? Porque é isso. É a sociedade descartando jovens negros, 
descartando essa potência, esse manancial de talento que é a periferia. E eu penso esse 
descarte a partir do que as pessoas descartam nas ruas. Eu consigo entender as pessoas 
observando o que elas jogam nas ruas. A ponta do cigarro, o cuspe. Quem faz isso será 
que vai cuidar do corpo dos outros, do meu corpo negro, do meu talento? Vão zelar pela 
minha contribuição para a sociedade?

– Sou artista há 15 anos, e há 10 anos passei a precisar vir mais em exposições, em 
reuniões, e voltava esgotado pra casa. Duas, três horas pra vir, ficar numa reunião de 
meia hora e depois voltar tudo de novo, sabe essa coisa? Aí comecei a fotografar a mi-
nha chegada nesses lugares. Estar aqui, no Itaú Cultural, era um acontecimento. Tem 
muitas luzes aqui, tem um café gostoso, tem pessoas circulando. Eu vinha aqui e aí me 
fotografava aqui. Fotografava meu corpo neste lugar, aí colocava na rede. O modo como 
as pessoas reagiam era uma total falta de tato. Opa! Então é estranho mesmo um corpo 
negro circulando nesses lugares? Passei a me fotografar em galerias de arte. Mais estra-
nho ainda. Pedia pros seguranças me fotografarem, mas faziam de má vontade, saia tudo 
torto, borrado. A série também nasceu um pouco disso. Meu corpo negro em diferentes 



Vistas de Aceita? no Red Bull Station, na Praça da Bandeira, em São Paulo. A exposição ficou aberta ao público entre 31 de janeiro 
e 04 de março.
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lugares na cidade, especialmente em lugares “desautorizados”, “improváveis”. Foi aí que 
tive a ideia de fazer selfies da minha própria mão. 

– Desde quando? Comecei a fazer isso em 2014. Comecei a fotografar minha pró-
pria mão focalizando bem, mas deixando o chão aparecer. O chão diz muito da onde 
estou. Em alguns lugares o chão era tão branco, de mármore. Nossa, isso não é pra 
pisar, é pra flutuar em cima. Aí você volta para a periferia, é outro chão, outra textura. 
Eu fui fazendo e postando. E as pessoas logo respondiam, comentavam, concordo, 
não concordo, o que me impulsionou a sair mais, a andar mais pela cidade. Que pro-
dução? Não tinha produção. Tinha uma disciplina, uma rotina de sair todos os dias e 
me desafiar a ir a lugares que de outro jeito eu não iria. A produção era sair de casa e 
as coisas estavam lá no chão, prontas. A série vai fazer cinco anos, então teve várias 
fases. Nos primeiros anos, o critério era só fotografar o que eu encontrasse na rua, 
sem alterar muito a paisagem. Se tivesse aqui, era achar algo interessante no chão, 
posicionar minha mão e fazer a selfie. No terceiro ano, eu comecei a escrever na mão 
uma palavra-chave antes de posicionar a mão e fotografar. No terceiro ano também, 
eu já comecei a pensar nas composições. Muitas vezes eu estava na casa de um amigo, 
via um objeto que interessava, Ah posso fazer uma foto com isso aqui?, e esse objeto 
indicava onde eu poderia estar, transitando em que classe social... porque os objetos 
carregam esses dados, localizam as pessoas na sociedade. E hoje estou misturando 
tudo. Fotografo minha mão sobre objetos no chão da rua, escrevo, ou pego as coisas, 
descontextualizo e monto a foto no ateliê. Você tem razão, desde o começo havia pa-
lavras. Ao ir postando, eu vou já colocando hashtags que vão levando as pessoas pra 
outros sentidos ou pra complementar a informação da imagem. 

– Puxa, quais eu gosto mais? Estava pensando aqui, afinal, já são 860 imagens [em 
outubro de 2017]. Eu gosto muito de uma que eu fiz os búzios com tampinhas de garrafa. 
Eu gosto muito desses paralelos. A minha mão amarrada numa caixa de embrulho e tem 

Duas imagens da série Aceita? A mais antiga (à dir.), feita na rua com o que o artista achou no momento. A 
mais recente (à esq.), feita com elementos encontrados na rua, mas produzida no ateliê, com o uso de outros 
elementos não encontrados no momento, além da palavra escrita sobre a mão aberta do artista. De um 
naturalismo ou espontaneidade, ainda que desde sempre performados, Moisés Patrício vai passando a construir 
seu manifesto diário de modo mais afim com a montagem, então de modo deliberadamente performático.
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Em muitas de suas imagens, Moisés Patrício se vale dos búzios – os olhos do destino no técnica divinatória 
de Ifá, segundo a tradição iorubá. Em vez de utilizar as tradicionais conchas de moluscos, o artista também 
cria seus próprios búzios com tampas de garrafa, por exemplo. 

quatro búzios que eu fiz com tampinhas de garrafa, que eu peguei e amassei e transformei 
em búzios. Os búzios na cultura iorubá estão ligados ao destino, por isso que as pessoas 
jogam búzios porque eles são os olhos do destino. Essa é uma que eu gosto muito. 

– A outra que, eu trouxe aqui, fala da potência negra criativa e é a única imagem em 
que eu tenho a mão fechada. Sim, a única, todas as outras eu estou com a mão aberta, 
um gesto de oferecer – Aceita? Nesta eu fecho a mão. Eu gosto desse gesto para pensar a 
convicção da minha potencialidade, de segurar o que eu tenho de mais potente. 

– Então, olha aí. Veja só quantas! Vai dar para guerrear bastante. Eu também gosto 
muito desta imagem. Porque, essa série, além de ser uma crítica do ir e vir pela cidade, 
é também numa cosmovisão mais africana, onde imagens são portais para bloquear ou 
desbloquear ideias e pensamentos para configurar a essência da pessoa. Eu penso muito 
a imagem como esse dispositivo, sabe assim? E quando eu pensei essa imagem, eu pensei 
em invocar a resistência criativa, chamando esse lugar. Então, quando você olhar essa 
imagem, ela pode ter vários significados pra você. Ela é uma evocação dessa sua essência 
criativa, desbravadora, de criar as próprias ferramentas. Eu mesmo evoco meus ancestrais 



Intolerância religiosa.

Atrás das grades.
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criativos com essa imagem. Sim, uma essência criativa que está vindo de todos os lados. 
Sim, são todos meus objetos de criação, todos eles, inclusive um tridentezinho de Exu, 
tesoura, rolha... Sim, porque eu faço vários carimbos para dar texturas para minhas ima-
gens e uso a rolha. Uma goma de bola para contornar a forma. 

– Sim, sintonia, ouvir com atenção. Quando você se sintoniza com o eu mais profundo 
do outro, quando você vai escolher um presente, você tem que estar nesse lugar, precisa 
estar com o ouvido e o coração aberto. Quando eu vi essa imagem e pensei em você, algo 
gritou Ogunhê! Ogunhê!

Tinha comprado uma foto da série Aceita? e deixei Moisés Patrício escolher qual seria. 
Adorei, claro. Quando recebi disse que meu Ogum ia ficar superfeliz, porque o pai de santo 
disse que a minha arma é a caneta. Pedimos mais um café gostoso do Itaú Cultural, agora 
com uma fatia de bolo de chocolate recheado com um montão de doce de leite, e, quando 
pergunto para Moisés Patrício como ele relaciona arte e ritual, ele me fala de alimento. 
Mas voltemos a Sônia Gomes. E seu método de trabalho que também tem a ver com ritual.

Tecido branco para Oxalá. Tecido branco para casamento, com que Sônia Gomes pre-
tende fazer uma série inédita. 

– Então, eu guardei esse vestido porque eu quero trabalhar descontruindo ele, mas 
trabalhando ele inteiro. Então eu estava esperando uma ocasião, porque eu fico muito 
tempo olhando pra peça pra ver o que é que ela quer ser. Então tá aí guardado. De vez 
enquanto, eu penduro ele pra ficar olhando, pra ver, porque as ideais vêm assim. E agora eu 
fui convidada para a Bienal do Mercosul, então eu vou apresentar ele. Eu penso em fazer 
dele o primeiro de uma nova série que é a Série Branca, que eu tenho muita vontade de 
fazer e não fiz ainda. É uma série só de brancos, tons de brancos. Vamos ver se eu consigo. 
Se eu conseguir, esse vai ser o primeiro dessa série. Eu vou desconstruir ele. Ele foi um 
dia um vestido de noiva. Mas, a partir do momento que ele veio pra mim, não é mais. Vai 
transformar em outra coisa. Só guardo a história do vestido, da pessoa que me mandou, 
como ele chegou até a mim. Eu acho isso muito interessante, ela ter guardado por tanto 
tempo pra me entregar. É assim que as coisas chegam. Esse trabalho só vai acontecer 
porque eu tenho esse vestido. Ele chegou na minha mão. Eu jamais ia sair procurando 
um vestido de noiva para trabalhar em cima. Então é assim que as coisas acontecem. Não, 
esse é o primeiro vestido de noiva que eu recebo. Recebo muita coisa, coisa da história 
da pessoa, que ela guarda porque não quer se desfazer. Aqueles crochêzinhos, aqueles 
vestidos bordados. São coisas do vestir, tanto do uso pessoal como da casa. Me entregam 
muito esses materiais e é interessante que, nas exposições, as pessoas ficam procurando 
se vai ter a história delas em algum trabalho e quando acham falam, Olha a gola do ves-
tido da minha avó! Sim, acabo deixando vestígios, e um botão elas reconhecem! No meu 
ateliê lá em Belo Horizonte tem muita coisa. As pessoas deixam muita coisa na portaria, 
sem nem se identificar. Sim, são objetos muito queridos. Gosto de dizer que são objetos 
do afeto. Que elas jamais iam se desfazer daquilo. Fica lá, fica guardado, esperando. E aí 
elas conhecem meu trabalho, sabem que eu vou dar um sentido maior praquilo, aí elas 
entregam. Uma roupa que você gosta muito, que te remete à tanta lembrança. Sim, são 
mais mulheres e mais peças femininas. Recebo muita gravata também, mas são elas que 
dão. Porque eu acho que as mulheres têm mais essa coisa do afeto, de guardar lembranças, 
coisas de família, acho que esse é mais o mundo feminino. 
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Desconstruir uma peça para trabalhá-la por inteiro... Um método oportuno, ou mes-
mo essencial, para quem diz “a minha referência é a vida”. Ao costurar arte e vida com 
pedaços da vida de outras pessoas que estão sob risco de serem descartados ou mesmo 
que se encontram no abandono, Sônia Gomes vai trabalhando memórias-tecidos, me-
mórias-crochêzinhos para construir seu próprio “fio de vida”. 

Quem vê a artista num apartamento espaçoso e ensolarado na rua Antônio Bicudo, em 
Pinheiros, bairro que essa mineira de Caetanópolis que, até o início de 2017 morava em 
Belo Horizonte, descreve como cheio de vida, “com cachorro, gente e árvore tudo junto 
e misturado”, falando de entrevistas para grandes jornais do país e de Bienal de Veneza, 
não imagina que sua vida só tenha “começado mesmo”, como ela diz, em 2004, quando 
já tinha mais de 60 anos, e viu seu trabalho, seu “fio de vida”, reconhecido. Quem vê a 
artista recebendo objetos do afeto de conhecidos e, principalmente, de desconhecidos, 
matéria-prima da sua arte, não imagina o quanto de torções e amarrações que ela teve 
que fazer para construir sua trajetória de mulher e artista negra num “país indigente”, 
“que maltrata muito o brasileiro”, como ela diz.

Seguindo os ensinamentos de Victor Turner ao imaginar uma antropologia da ex-
periência, embrenhamo-nos numa floresta de tecidos com Sônia Gomes para observar 
como fontes de formas estéticas brotam de formas de experiência social e vice-versa, 
infinitamente, embaralhando o que vem antes e depois, se a vida ou a arte, se a ideia ou 
a concreção dessa ideia pela arte e pela vida. Antes disso, vamos ver com Moisés Patrício 
implica arte e ritual.

– Eu não consigo desassociar o que eu vejo no meu terreiro com a arte. O que elas 
fazem, o cuidado com que elas fazem, toda a elaboração de cada vestido de orixá, de cada 
pano, de cada oferenda, a disposição dos objetos... Pra mim, tudo isso é arte. Quando a 
minha mãe, no terreiro, arruma um objeto aqui, em cima de uma toalhinha assim, é o 
mesmo gesto que eu faço quando estou produzindo arte nisso que se chama “arte con-
temporânea” se pensada de um modo eurocentrado. Aqui no Brasil, a gente vive numa 
encruzilhada onde essa cosmovisão europeia, africana e indígena se intercruzam. Nesse 
entrelaçamento, é difícil você dizer isso é arte e isso é ritual. Pra mim, está tudo junto. 
Quando um artista “tradicional” chega no seu ateliê, ele para, senta, olha e depois ele 
se conectada com a criação, e aí engata e depois viaja e depois volta. Isso é um rito. Pelo 
menos aqui no Brasil, isso tem uma relação muito intrínseca. Acho que essa necessidade 
de desassociar o que está junto é uma necessidade do colonizador. 

– Qual é a minha rotina de trabalho? Meu exercício diário é me manter vivo. Sim, 
é isso mesmo! Como não adoecer, como não ceder, como não enrijecer, como não me 
envenenar. A arte é uma ferramenta de cura para mim. Eu não parto do lugar, Agora eu 
vou produzir uma coisa bela para o mundo. Alguns artistas pensam assim, Vou criar um 
presente para o mundo, ainda que o mundo não tenha me pedido. Pra mim, a arte é uma 
ferramenta que possibilita reexistir e resistir porque eu sei que a minha existência aqui é 
muito frágil. Se eu saio desse contexto, desse circuito aqui e volto para o meu bairro, eu 
sei que eu posso morrer, que eu posso encontrar um policial. Então eu encontrei na arte 
essa ferramenta pra reexistir, pra resistir, pra me desintoxicar, pra me manter saudável. 
Pela arte, eu consigo falar o que me entristece, o que me irrita, o que me seduz e o que 
me excita. O que é fundamental numa sociedade como a nossa, reacionária, que rouba 
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nosso espaço de voz a todo momento, fazendo o que a gente fala não parecer importante, 
sabe essa coisa? Sempre vai ter alguém querendo falar por você, e essa coisa mata, aos 
poucos, mas mata. Eu percebo isso pela minha família. E percebo que eles aprenderam 
a sofrer em silêncio, sabe? Daí, de vez em quando, eles choram e eu vou perguntar, eles 
dizem, Está tudo ótimo! Está mesmo? 

– Eu? Eu moro com uma parte e visito muito a outra parte. Com meus irmãos e meus 
tios, eu tenho um contato mais próximo. Não, a arte é um universo distante deles... Ah, é 
um maluco, passa o dia desenhando. Minha mãe nunca foi numa abertura de exposição, e 
não é por falta de convite. Ela não se sente parte disso. Ela diz, Ai, filho! eu vou lá passar 
vergonha? Eu vou lá, filho, pras pessoas ficarem olhando torto pra mim? Mas como você 
sabe, você nunca foi lá? Eu sei, eu conheço essa gente.

– Sim, puta que pariu, ela tem razão! Mas essa coisa do silêncio, de não falar que está 
sofrendo também não dá!

Um meio de reexistir, de resistir. Para quem tem um corpo negro, arte é mesmo coisa 
de vida e morte. De vida ou morte. Chegar ao ateliê, engatar na criação, viajar e depois 
voltar. Voltar depois de ter reunido vida e arte, curado dores, purificado o corpo e o mundo. 
Eis que surge o trabalho pronto, tão belo que até espanta: “Gente, quem fez isso?”, diz 
Sônia Gomes explicando seu conceito e método de trabalho – seu ritual – para trabalhar 
os materiais que ela vai recebendo e deles extraindo uma “alegria muito densa”.

C O N C E I TO 

– As pessoas me trazem isso... muitos curadores escrevem coisas maravilhosas sobre o 
meu trabalho. Mas não é que eu tenho um conceito antes, porque eu não tenho. É baca-
na falar que eu tenho um conceito, mas o meu trabalho não é isso, você acha? Eles têm 
ideias e não são poucas... escrevem maravilhosamente sobre coisas que eu vejo que tem 
no trabalho que nem eu tinha visto. Um rapaz chegou perto de mim, acho que foi até 
no meu ateliê, e ele falou assim, Qual é o conceito do seu trabalho? Aí eu falei com ele 
assim, Para com isso! Sônia diz num tom meigo, mas firme. Então ela se aproxima do 
rapaz, naquele momento, corporificado em mim: 

– O meu trabalho não te diz nada? Aí ele começou a falar coisas, e eu disse, Tá vendo? 
Não precisa eu falar! 

Depois de beber um gole de água fresca, que ela nos serviu numa jarra de vidro com 
folhinhas de hortelã, eis o conceito de sua obra:

– Agora, analisando, o que eu procuro? Eu procuro sempre movimento... o trabalho 
tem sempre muito movimento, dança, porque eu sou apaixonada com dança. Às vezes, 
eu vejo a dança no trabalho. E beleza. Eu quero beleza. Eu p-r-e-ci-s-o de beleza! Eu sou 
uma artista que procuro beleza. Os outros? Eu sei falar de mim, o que os outros procuram 
eu não sei. Sabe por que que eu descobri a beleza? – porque, o movimento, eu só desco-
bri depois – porque, quando eu finalizo o trabalho, pra mim, ele tem que ter beleza, ele 
tem que ter alegria, apesar dessa alegria ser muito densa... O trabalho só sai do ateliê 
quando eu vejo que ele me deu alegria, sabe? Quando eu sinto aquela alegria. Nossa! Fui 
eu que fiz isso? Um dos primeiros trabalhos que eu fiz, um pano, porque eu chamo de 
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pano, tem a série Panos, você já deve ter visto, né? Menina, eu cheguei no meu ateliê, eu 
olhei praquilo e comecei a chorar. Gente, quem fez isso? Não é que eu acredite, eu não 
acredito em nada, mas eu acredito em tudo. Mas quem fez isso? Mas o que que é isso? 

Sônia Gomes para, fixa o olhar como se contemplasse a beleza em pessoa: 
– O trabalho me superou. Então, é isso! Que pano? Memória.
Se o efeito-conceito buscado por Sônia Gomes é o movimento, a beleza do movimen-

to, o que vai muito bem com alguém que diz ser a vida a grande inspiração para a arte, 
vejamos como a artista chega à beleza-movimento em seu trabalho.

M É TO D O

– Eu nunca fecho um trabalho só. Eu sempre estou trabalhando em três ou quatro. Hoje 
tem quatro aqui. Quando penso Hum, esse troço tá me amolando... eu vou pro outro, 
sabe? Daí eu começo a fechar todos e começo outros. Mas eu gosto sempre de trabalhar 
vários ao mesmo tempo. Minha rotina? É muito livre. E a galeria? Sim, eles me respeitam. 
Sabem que eu tenho um tempo. Esse aqui por exemplo é pra abril de 2018 [estávamos em 
agosto de 2017]. Porque se me dão um mês, eu fico ansiosa e não consigo fazer nada. E eu 
só solto o trabalho quando vejo que ele está pronto. Eu prezo a qualidade, não a quanti-
dade. Acho que é por isso que está dando certo. Eles me pedem um trabalho, Sônia faz um 
da série Torção?, mas não me dão prazo. Daí eu penso, Da série Torção? Tá fácil! Menina, 
daí a coisa começa a me dar um trabalho, mas um trabalho! Eu não posso nem falar isso. 
Porque não é fácil, por mais que eu pense que é, que eu já fiz bastante, que vou tirar de 
letra, mas não. É complicado.

A artista Sônia Gomes cuidadosamente ajusta Maria dos Anjos em espaço expositivo | Foto: Mendes Wood.
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INDIGENTE 
H E R A N ÇA S N E G R A S

Torções, patuás e rodilhas
– Pois é, não sei te falar o que são as Torções. Eu dei o nome, porque, na minha primeira 
exposição, que foi em Belo Horizonte, foi aquela overdose de trabalho. Sabe quando 
tem um monte de coisa dentro docê e então aquilo vem tudo? Como surgiu um monte 
de coisa, eu dei esses nomes pra eu me organizar, pra eu me situar. Eu dei o nome de 
Torções pelo movimento mesmo que eu faço com eles de torcer e retorcer, tanto o ara-
me como o tecido, então eu dei esse nome. E na época surgiu também os Patuás que de 
vez enquanto eu faço. Essas séries minhas não são fechadas, elas podem até parar, mas 
depois elas voltam. 

Veremos que Sônia Gomes teve uma primeira exposição do seu trabalho apenas em 
2004. Antes disso, tinha produzido muitas obras que nem sabia que eram arte. Daí a 
sensação de overdose, de expelir objetos (de arte, de afeto) há muito tempo criados e há 
muito tempo recalcados. 

– A série Patuás eu fiz pensado na minha avó, que era benzedeira e parteira. E, depois, 
pensando, eu falei Gente! minha avó trabalha com vida, né? E o meu trabalho é vida. Não, 
não foi ela que me ensinou. Minha mãe faleceu cedo, então eu fiquei com minha avó até 4 
ou 5 anos e depois ela me entregou pra família do meu pai, porque ela não tinha condições 
de me criar, que é a família branca, meu pai é branco, minha mãe é negra.

Sônia Gomes nasceu de uma relação não reconhecida entre uma mulher negra pobre 
e um homem branco remediado. Aos 7 anos fez a primeira trouxa e saiu de casa. Voltou. 
Formou-se professora primária, advogada, mas nenhuma dessas profissões se tornaram 
seu “fio de vida”.

– Essa série dos patuás eu fiz pensando nela, porque ela era benzedeira, parteira... 
e patuá, geralmente... Você conhece patuá? São aquelas coisas geralmente carregadas 
de coisas do bem pra afastar qualquer mal, aquelas trouxinhas, né? Não tem nenhum 
aqui... Depois que eu mudei pra São Paulo, eu não fiz nenhum. A diferença das Torções 
é que eles não têm esse movimento, eles são pequenos, são intimistas, uma forma mais 
arredondada, são pendentes de teto. Não, eles não carregam coisas porque eu não faço 
esses patuás com esse objetivo [de proteção]. Eu só chamo de patuás com a lembrança 
que eu tenho da minha avó, sabe? 

– Fiz umas rodilhas. Sabe o que é rodilha? São aquelas amarrações... não, não são 
amarrações, são uns torcidos de lenço de pano pra colocar na cabeça e carregar carga. Na 
minha terra, naquela época, tinha muito e também a minha avó usava muito pra buscar 
lenha, pra pegar água. Eu achava aquilo lindo! Engraçado, era pequenininha e achava 
aquilo tudo lindo. De que tecido? Ah, era chita. 

– Sim, um foi um polo de tecelagem. A segunda fábrica de tecido do Brasil, a primeira de 
Minas. É uma coisa que eu não gosto de falar. Não quero dar esse crédito. Mas eu convivi 
com muito tecido sim. Eram chitas de estampas maravilhosas. Ia pra todas as casas, era 
uma cidade de interior, pequena, todo mundo se conhecia, e todo mundo ganhava. No 
fim de ano, todo mundo ganhava tecidos, na verdade, amostras, aparas, resíduo têxtil... 
Eu achava aquilo lindo, umas estampas lindas! Eu tenho história com tecido. Mas eu não 



Memória (2004) Inteira e detalhe. Representada pela Mendes Wood DM desde 2011, galeria “consagrada” nos Jardins, 
exatamente como Peter de Brito descreve, Sônia Gomes participou da Art Basel, grande feira de arte contemporânea na Suíça.  
E a obra ali exposta acabou saindo na capa do caderno de cultura do jornal londrino Financial Times, causando grande 
repercussão da obra da artista fora do Brasil.
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Vista da exposição Um lugar, no BDMG Cultural (Instituto Cultural Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais), 
em Belo-Horizonte, em 2008.

Vista da exposição Nascer uma vez após a outra, na Mendes Wood, em São Paulo, em 2014.
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acho que é disso que vem meu gosto por tecido. Isso deve ser uma memória bem ancestral, 
a coisa do tecido. Desde pequena, ficava fascinada quando minha tia ia comprar tecido e 
eu via aquelas pilhas de tecido de várias estampas, eu gostava muito das estampas, das 
cores. Mesmo assim, eu acho que não foi a minha história de ter vivido numa cidadezinha 
onde todos eram operários da fábrica de tecido, sabe? Eu acho que em qualquer lugar que 
eu fosse, que eu vivesse, eu ia carregar isso comigo. Não sei da onde vem isso. 

Sônia Gome ri, toca-me o braço de leve, enquanto seu olhar vai longe. Quando se volta 
para mim, a artista me diz como se contasse um segredo nosso: 

– Talvez da África, né? 
Depois retoma altiva:
– Cor, eu sempre gostei muito de cor... As rodilhas, eu achava especialmente lindas 

em suas cores.

Morte e vida
– Sim, a estética africana! Eu nunca quis ter filho na minha vida porque eu tenho dificul-
dade com coisa que morre, que vai morrer. Talvez é porque eu perdi a minha mãe muito 
cedo. Algum trauma, alguma coisa, eu não sei. Diz um amigo meu, psiquiatra, que isso é 
assunto pra vida toda. Quem pode morrer? Se eu tenho medo que um filho morra? É! Eu 
não quero nada que morre. Eu não quero cachorro, gato. Só planta. Daí minha amiga falou, 
mas tem seiva. Mas aí eu falei, mas não tem sangue. Rindo assim, até esqueci do que eu 
tava falando. Ah, sim. Então, quando eu era adolescente, eu gostava muito de amarração. 
Às vezes eu andava toda amarada. Pegava uns lenços, amarrava no corpo... Amarrava um 
lenço e saía uma saia, amarrava um lenço e dava um bustiê, e muita pulseira... aí extra-
polou e virou isso aí. Sônia Gomes olha para uma das peças da série Torções em que está 
trabalhando. Ah, sim! Teve uma época que eu queira ter um filho só pra carregar que nem 
as africanas... Isso! Foi o único motivo que eu arrumei pra ter um filho. Aí, eu pensei, 
Gente! como alguém pode querer um filho só pra isso? Mas eu acho lindo carregar eles 
assim nas costas, ou então aqui, Sônia Gomes prende a blusa perto do seio. Ai, é lindo 
demais! Eu adoro a estética africana, tanto é que nos meus trabalhos, em princípio, eles 
não eram bem aceitos porque carregam essa identidade. Eu sentia isso... que era por 
isso. Mas aí eu pensava, Não, mas eu vou fazer o que eu gosto, eu trabalho com a minha 
verdade, eu não vou fazer uma coisa pra agradar ninguém, primeiro tem que agradar a 
mim. Se os outros agrada, eu acho ótimo, mas eu não faço com esse objetivo. 

– Sim, eu fiz direito, eu fui professora pra sobrevivência mesmo. Muito nova, comecei 
com 15 anos, que minha tia era diretora de grupo, e, naquela época, ela me colocava pra 
substituir professor que não foi. Aí, depois, fiz direito. Mas não me encontrava em lugar 
nenhum. Então eu falo que minha vida, que eu encontrei minha vida agora. Antes eu so-
brevivia. Quando? Depois do meu trabalho reconhecido. O marco? Foi em 2004, quando 
teve minha primeira grande exposição, que foi quando eu estava chegando dos Estados 
Unidos, que eu já fazia umas coisas assim, mas eu nunca fiz nada com essa preocupação 
de fazer arte. Eu nem sabia o que que eu tava fazendo.

Não suportar que fluídos vitais se extingam. Não suportar a morte, mas desejar suportar 
a vida. Carregar um bebê como as africanas fazem, e lembrar-se, por meio da arte, como 
a avó carregava lenha, carregava água. Um jeito de corpo. Um jeito de guardar memória 
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no corpo. Um jeito de trazer à tona essa memória do corpo com sua arte. Um movimento, 
um gesto, uma memória, uma identidade, uma verdade, na verdade, uma diferença – “a 
minha verdade”, diz a artista ao mundo ao observar e torcer tecidos, uma overdose, numa 
extrapolação das condições impostas pelo preconceito. E, o gosto por tecido, e de todas as 
coisas que Sônia Gomes dá vida em sua arte, de onde vieram, de onde têm vindo? “Talvez 
da África, né?”. De Áfricas imaginadas e experimentadas. De corpos negros, como Moisés 
Patrício também nos mostra. 

– O corpo para mim é um paradoxo. Pra mim, que sou artista pobre da periferia, 
muitas vezes o corpo é o que sobra. Uma produção clássica nas artes é tudo muito 
cara. O material pra fazer arte é um absurdo, então muitas vezes só resta o corpo pra 
fazer arte. Mas, ao mesmo tempo, é no corpo que a gente mais sente a violência. Então, 
pra mim, pensar o corpo como matéria-prima de produção não é uma opção. Mas, 
também, é o lugar onde eu tenho mais repertório e memória. O meu corpo foi inteiro 
trabalhado, toda essa memória do corpo... Eu não fui só estimulado intelectualmente, 
mas meu corpo inteiro... Todos os ebós, todos os ritos, todas as danças, todas as festas 
foram criando um repertório pra essa memória, pra esse corpo. Pra mim não faz sen-
tido pensar arte, nessa condição de vida que eu tenho, nesse tempo, 2017, pensar uma 
arte que pensa apenas produtos e estéticas. Pra mim, o corpo é o que tá mais próximo, 
então se eu for fazer uma pesquisa, a minha pesquisa parte do meu corpo, daquilo 
que eu estou sentindo. E isso é mais honesto comigo, porque eu penso que a evolução 
do mundo está no corpo e se você pensar no corpo como tecnologia, a africana, a do 
nosso corpo, foi a que mais se desenvolveu. Cada coisa que produzimos com o corpo! 
Quando eu fui pra Benin, eu vi tudo lá – essa capacidade de a gente sentir. Você entra 

Moisés Patrício também é gravurista. Vista da exposição Equilíbrio possível, no GAMBALAIA - Espaço de 
Artes e Convivência, em Santo André, em 2010.
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no ritual e diz, Nossa, o que é isso? Mil coisas te fazendo cosquinhas... você começa a 
sentir um monte de coisas, você vai numa profundidade... afeta todas as emoções. Daí 
você vai numa pajelança e sente a mesma coisa. E diz, Nossa! Como eles conseguem 
me levar pra tão longe? Nossa. Eu sou capaz de sentir tudo isso? Sim, pelo meu corpo. 
Essa tecnologia é a mais avançada que a gente tem. Se você vai num festival de vodus 
no Benin, que é um mês inteiro, você vê as plantas de poder pra você sentir coisas, 
que acho que nem o cinema, nem o teatro dão conta da dimensão desse corpo. E isso 
exige um corpo que não seja passivo, sabe? 

“O corpo para mim é um paradoxo.” Em seu conhecido artigo, Mauss (2003), de certa 
forma a aborda a qualidade paradoxal do corpo que Moisés Patrício desvela. Mauss afirma 
que o corpo é o primeiro e o mais natural instrumento técnico do homem. (Com seu corpo, 
o homem faz coisas.) Afirma também que o corpo é o primeiro e o mais natural objeto 
técnico do homem. (Com seu corpo, o homem é coisa que faz coisas.) Sendo instrumento 
e objeto técnico do homem, o corpo é, portanto, o primeiro e mais natural meio técnico 
do homem. Tudo isso para mostrar que as técnicas do corpo são, portanto, anteriores às 
técnicas dos instrumentos, o que parece ser também a experiência do nosso artista, por 
necessidade e também por honestidade consigo mesmo. Paradoxo que Moisés Patrício 
enfrenta ao começar toda e qualquer pesquisa por seu corpo.

Mas como esse corpo aprende suas técnicas? Como se torna objeto e instrumento 
e, portanto, meio técnico do homem? Segundo Mauss, a aprendizagem do corpo se dá 

Exemplar da série Patuá, 2006. 
Ninho, 2013, costura, amarrações, rendas 
e tecidos diversos | Foto: Mendes Wood.
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através da imitação de outros corpos, mas não de quaisquer corpos, e sim de corpos e 
gestos investidos de prestígio. Consequentemente, na arte de utilizar o corpo, diz Mauss, 
os fatos da educação são predominantes, uma vez que não se trata apenas de aprender 
a imitar, mas de aprender o que se deve imitar. As técnicas do corpo se baseiam então 
numa “imitação prestigiosa”. As crianças – e também os adultos –, ensina Mauss, imitam 
os atos bem-sucedidos, que viram ser executados pelas pessoas em quem confiam e que 
têm autoridade sobre elas. Não é por acaso que Moisés Patrício diz que a arte é um ins-
trumento de reexistir e de resistir. Por meio dela, ele consegue manter uma consciência 
da pertinência de sua educação – da estimulação do corpo inteiro – que ele obteve atra-
vés de todos os ebós, todos os ritos, todas as danças, todas as festas, apesar da pressão 
exercida por um entorno social autoritário que desprestigia os gestos que ele aprendeu 
a prestigiar com seus antepassados presentificados no candomblé, sua comunidade de 
pertencimento manifesta. Afinal, como Mauss explica, essa educação ou habitus não 
varia apenas com os indivíduos e suas imitações, mas, sobretudo, com as sociedades, as 
educações, as conveniências, as modas, os prestígios. Para Mauss, é preciso considerar a 
técnica e a razão prática, coletivas e individuais, onde geralmente apenas consideramos 

Torções, de Sônia Gomes, como adereço de performance do Bloco dos Mentecaptos.
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a alma e suas faculdades de repetição. Daí, para fundar seu conceito de “técnicas do 
corpo”, Mauss convocar um “homem total”, um homem concebido num “tríplice ponto 
de vista”: biológico, psicológico e social. Pensar o corpo como tecnologia baseada num 
homem total parece guardar semelhanças com o ritual, com o candomblé e com a não 
separação entre arte e ritual que fundamenta a experiência de Moisés Patrício com seu 
corpo e com o mundo.

Se Mauss aproxima a educação do corpo à noção de habitus, que, para ele, tem menos 
a ver com “hábito” e mais com aquilo que é “adquirido”, Schechner aproxima à noção 
de habitus maussiana à noção de “comportamento restaurado”. Comportamento res-
taurado é um comportamento vivo manuseado como um diretor de cinema manuseia 
os fragmentos de seu filme. Esses fragmentos de comportamento (strips of behavior) 
têm vida própria – podem ser rearranjados ou reconstruídos independentemente de 
sua suposta origem social, psicológica, tecnológica. A “verdade” ou “fonte” original do 
comportamento restaurado pode estar perdida, ignorada ou contradita – mesmo quando 
essa verdade ou fonte aparentemente está sendo honrada e observada. Trata-se de uma 
desconstrução/reconstrução de atualidades evidenciadas por processos de montagem, 
edição, ensaio, ou seja, da manipulação deliberada de fragmentos de comportamento, 
que ganha sentido na observação de seus contextos. A “verdade”, a “origem”... “Talvez 
da África, né?”, no caso de Sônia Gomes e Moisés Patrício. Talvez de Picasso, Duchamp 
ou Warhol, no caso de Peter de Brito em sua proposição de uma presença negra na artes. 
Esse artista, que teve a ideia de formar A Presença Negra, contando com a colaboração de 
Moisés Patrício, Alexandre Araujo Bispo e outros artistas e curadores negros, enfrenta 

Peter de Brito/Darcy Dias | exposição Metrópole: uma experiência paulistana | Estação Pinacoteca | 2017.
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o “paradoxo do corpo” por um ritual menos ligado à religiosidade e à ancestralidade, e 
mais à construção de uma multiplicidade de personae, parodiando a mídia e o mundo do 
luxo. Voltemos rapidamente para o jantar de A Presença Negra na casa de Lidia Lisbôa 
para observar como a arte de Peter de Brito é quista pelos seus pares, especialmente 
por Alexandre Araujo Bispo.

– Então, eu sou seu colega, já escrevi um texto sobre seu trabalho54 para pensar a sua 
produção, que é a produção da capa de revista, e o papel que você e o Moisés têm na 
construção desse movimento, de chamar a atenção para uma ausência. É muito louco isso 
no Brasil... é preciso chamar a atenção pra uma ausência no sistema de arte, quando, na 
verdade, era tudo o que se teve durante muito tempo o Brasil. Então, meu critério para 
escolher um artista? Eu gosto de usar a categoria “negro”, porque eu acho que a catego-
ria “negro” é política. Ela não se reduz à cor da pele. Então, eu, por exemplo, em várias 
situações, eu pareço branco, porque sou “afro-branco” – Alexandre dá uma piscadinha 
pra mim, porque o afro-branco também pode ser um termo de xingamento, daquele que 
se sabe negro, mas prefere se passar por branco, como ele descreve algumas atitudes e 
escolhas minhas55 – Mas eu prefiro usar negro, que eu acho que o termo negro dá conta, 
inclusive, das variedades dos tons de pele, dá conta da dimensão política. Então eu acho 
que minha escolha por um artista, meu critério... Por que você – Alexandre se volta para 
Peter – ali, tudo o que você faz é uma discussão de raça. Na capa daquelas revistas está 
uma puta discussão sobre mestiçagem, mostra os problemas da mestiçagem no Brasil, 
porque quando você fala de mestiçagem, você também fala de pureza racial, né? Então 

Lucian Freud | Reflection (Self -Portrait) | 1985. 
Pintor alemão naturalizado britânico conhecido por 
pintar a carnalidade de corpos nus.
Duchamp | Rrose Sélavy | 1921. 
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tem raças separadas, não tem raça humana, elas são separadas e elas se misturam, aí tem 
a mestiçagem, que é o que você mostra na capa das revistas.

– Eu sou um desraçado! – diz Peter de Brito fazendo drama. Branco e preto são duas 
raças; quem é mestiço não tem raça.

– Você é um desraçado! – diz Alexandre Araujo Bispo aumentando o drama. A raça é 
humana e é uma só: é afrodescendente. Os franceses de olho azul são afrodescendentes. 
Agora, quem tem a experiência de afrodescendente? Quem tem uma experiência social 
negra é completamente diferente de quem é branco, mesmo sendo Homo sapiens afro-
descendente. É muita loucura! O africano também não reconhece a gente como africano, 
nós, negros brasileiros, porque que a gente não é mesmo. 

Pausa reflexiva, e Alexandre Araujo Bispo retoma como se saído de um transe e dá um 
passe em todos nós.

– Nossa! Falei demais! É Egungum! É o Baba Egum da Nigéria!
Peter de Brito me recebeu em seu ateliê próximo ao largo de Santa Cecília. Logo que 

entro, vejo a obra a que Alexandre Araujo Bispo se referia no artigo e conversa conosco. 
Grande, ela fica guardada logo no hall de entrada, encostada na parede. 

– Eu queria mesmo que algum museu ou galeria comprasse... Sempre participa de 
exposições, mas olha o trabalho que é manter essa obra aqui.

O trabalho exigiu um ano e meio e cerca de dez colaboradores para concretizar aquilo 
que o companheiro de Peter de Brito, o artista, professor e crítico de linguagens Omar 
Khouri definiu como “trocadilhos visuais bem casados com trocadilhos verbais” – um 
conjunto de 25 autorretratos de uma mesma e diversa Darcy Dias, alter-ego de Peter 
de Brito. Trocadilhos de capas de revistas brasileiras famosas nas bancas do Brasil, 
dispostos numa vitrine como se numa banca de jornal, em que, dependendo do título 
da revista, Darcy Dias é galã, ator de filme pornô, drag-queen, noiva, socialite, vedete, 
esportista, sempre mais branco e mais altivo do que uma persona negra estaria numa 
capa de revista brasileira. Cláudia é Cráudia, Bravo! é Brabo!, Cult é Culta, Noivas é 
Doidas, G Magazine é P Magazine, Playboy é Playbof. Daí os trocadilhos verbais referi-
dos por Khouri.

– Adoro o Lucien Freud, figurativo; e o Klimt, decorativo, mas que não tem nada a 
ver com a Beatriz Milhares, que parece releitura de tudo, não tem nada de original. Mas 
tudo o que eu faço hoje tem mais a ver com Andy Warhol, Marcel Duchamp e seu alter-
-ego feminino Rrose Sélavy, e a arte pop. Mas também com Leonardo da Vinci, quando 
ele diz que arte é coisa mental. O que importa é o que você pensou e o desafio é fazer 
isso adquirir uma configuração para além do pensamento. Tanto que hoje dá pra delegar 
tarefas. Posso pedir pra outro artista pintar uma tela pra mim se preciso disso na minha 
obra, mas não domino a técnica da pintura.

– Atualmente, estou trabalhando com cândida. Queria trabalhar com minha própria 
pele e pequenas quantidades de cândida, mas é muito perigoso, então desisti. Partindo 
de Rugendas e fotografias de um primo que tem vitiligo, estou fazendo montagens como 
se ele estivesse lavando as mãos e elas fossem mesmo ficando brancas. Além da cândida, 
estou fazendo estudos com café. Estou pesquisando a ideia de mancha, de pele mancha-
da. Estou atrás de uma técnica que se relacione intimamente com isso, com o desbotado, 
com o manchado, o desraçado.



Peter de Brito | Autorretrato | instalação.







194

Peter de Brito se (des)constrói em vários corpos e papeis de homens, mulheres – que 
ele amplia exibindo-os como hetero, homo ou transexuais, além de negros –, debochando 
de padrões de sucesso e embranquecimento. Mas há um outro sentido. Negro que pode ser 
tudo, inclusive rico. Há um desejo pelo dinheiro, pela fama e pelo conforto que dinheiro e 
fama podem trazer. Nesse sentido, Peter de Brito, como Sidney Amaral, podem ser vistos 
como artistas que encaram o sucesso profissional medido pelo dinheiro como a própria 
afirmação de uma negritude. Como Claudinei Roberto da Silva dirá sobre Sidney Amaral, 
houve um momento em que ele achava que o dinheiro seria capaz de igualar negros e 
brancos. Peter de Brito, com o seu olhar colado na mídia e no mundo do luxo também 
parece traduzir/trair esse desejo. 

Por falar em embranquecimento, vamos conhecer as heranças brancas de Sônia Gomes, 
como Peter de Brito, “desraçada” e “mestiça”.

H E R A N ÇA S B R A N CA S

Bordados e rendas 
– E quando eu fui pra casa do outro pessoal, claro que contribuiu para o meu trabalho... 
eu comecei a ver os bordados, aqueles bordados mais requintados, os da ilha da Madeira, 
os richelieu, essas coisas. Então eu falo que o meu trabalho é brasileiro, é a mistura de 
tudo isso. Acho que ele é eu, porque eu sou isso. Engraçado, que uma artista, quando me 
conheceu, me disse, Menina, mas você é a cara do seu trabalho! Sônia Gomes ri. 

– Quer mais água? Não, não estou. Todo mundo acha que eu bordo – Sônia diz cobrindo 
a boca como menina revelando estripulias. 

– Mas eu não bordo. Eu aproprio dos bordados, apesar que eu sei. Essa minha tia, 
tenho que dar os créditos a ela, a minha tia branca, ela me ensinou tudo, crochê, tricô, 
bordado, tudo. Mas eu não bordo. Eu bordei na época de criança, aprendendo a bordar. 
Mas eu gosto muito do bordado. Então isso aqui é uma almofada de renda de bilro, tava 
jogada no quintal do sítio de um amigo meu e me apaixonei com isso e depois ele man-
dou me entregar. Tá quase do jeito que veio, eu só coloquei essa renda aqui, que é o bilro, 
pra mostrar o trabalho que é feito aqui nessa almofada. Deve ser antiga. Hoje deve ser 
de outro material. Porque essa aqui é de pano com palha por dentro e os alfinetes são de 
espinhos de alguma coisa de lá do Nordeste. O bilro é do Nordeste. Mas eu tenho quase 
certeza que veio de Portugal.

– Eu faço trabalhos apropriando esses objetos... eu ganhei uma máquina de costura 
antiga, eu tenho essa almofada. Eles estão esperando. Não, eles não vão fazer parte, eles 
vão ser a própria obra. Eu já comecei a fazer interferências. Sônia Gomes acaricia a ren-
da da almofada de bilro. Essa renda não estava aqui. Isso, é engraçado. Tem as gaiolas 
também. Ela ri. Sim, foi um amigo meu que chegou com um punhado de gaiolas no meu 
ateliê em Belo Horizonte. 

– Mas ele chegou quase sem ar de tão eufórico com as gaiolas que ele tinha encontrado 
e me levou. Gente! Aí eu pensei, o que que eu vou fazer com tanta gaiola? Pensei, não 
disse nada. Ele tava tão feliz de me entregar aquelas gaiolas, que eu não posso decep-
cionar. Mas o que que é que eu vou fazer com tanta gaiola? Mas eles levam as coisas pra 



Sônia Gomes, a menor das três meninas, com a família de seu pai | Arquivo pessoal da artista.



Detalhes de almofada de bilro. Outro objeto esperando para ganhar outra vida nas mãos de Sônia Gomes | Foto: Adriana de 
Oliveira Silva.



Sônia Gomes | Oratório |2012 | Foto: Mendes Wood.
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mim com aquela expectativa já, que eu vou fazer uma coisa assim pra eles, uma coisa 
maravilhosa. Mas eu não tinha o que fazer com gaiola. Eu trabalho com pano e de repente 
chega esse monte de gaiola? E foi maravilhoso. Porque as gaiolas só existem porque ele 
levou as gaiolas pra mim. Aí eu fiz trabalhos com a gaiola e aí aconteceu o que sempre 
acontece – as pessoas veem e me levam mais gaiolas. Sônia Gomes ri gostoso.

O trabalho de Sônia Gomes é, segundo ela, uma mistura, uma mistura que é o Brasil, 
que é ela. Uma torção, uma rodilha, um patuá... feitos de chitas residuais e bordados 
preciosos, a maioria doados, alguns poucos comprados. Sobras, aparas, amostras, resíduo 
têxtil. E objetos do afeto, guardados em vez de descartados. Guardados inteiros como o 
vestido de noiva remetendo a situações memoráveis.

E U A E  PATC H W O R K 

– Uma vez eu fiz um pano, grande, e daí eu mandei pro Sul, não sei se Curitiba ou Porto 
Alegre, que tem o Museu do Patchwork. Pensei, isso deve ser patchwork, emendando assim 
um monte de pano. Me devolveram falando que aquilo não tinha nada a ver com patch-
work. Então o que é isso que eu estou fazendo? Fiquei irritada. Não estou entendendo, 
né? Foi a época que eu estava chegando dos Estados Unidos. 

– Eu fui pra lá, que meu primo Fernando, que mora lá, ele viu que eu não tava bem, que 
eu já tinha largado o direito. Eu disse, quer saber? Eu já tenho meu apartamento de 35m2, 
não preciso de mais, então vou trabalhar com o que eu gosto agora. Aí eu fazia as minhas 
bolsas, bijuterias pra vender. E queria sobreviver daquilo, mas ninguém gostava de usar, que 
já tinha isso. A voz de Sônia Gomes falha, embargada, mas, quando sai, sai grande, Coisa de 
africano, coisa de negro, sabe? Já carregava essa história. Preconceito? Sim, é preconceito. 
Vivi isso a minha vida inteira! Ela abaixa o corpo para frente, toca meu braço de leve:

– E aí eu não tava conseguindo vender essas coisas que eu fazia. 

Pirraça
Mas aí tem a minha pirraça, eu sou persistente. Teve uma época que eu pensei assim, Se 
eu morrer, eu quero nascer eu de novo, só de pirraça! A artista ri de si mesma. Mas eu não 
vendia absolutamente nada. Sim, uns amigos compravam, mas eles não compravam por-
que eles gostavam, compravam pra ajudar. Então eu fazia e não vendia. Eu tava mal. Sabe 
quando você chega ao fundo do poço? Eu cheguei. Aí meu primo, Eu pago a passagem pra 
você!, que ele mora lá até hoje, na Califórnia, perto de São Francisco. Aí eu pensei, não falei, 
Estados Unidos??? Aquele país cheio de preconceito? Ele sabia que eu nem queria conhecer 
os Estados Unidos, mas era por isso. Bom, eu vou tentar o visto. Se eu conseguir, eu vou. E 
ele só ligando pra mim Vem pra cá, vem pra cá! Então eu tava com tanta vontade que esse 
visto fosse aceito que eu respondi tudo não. Tudo era não. Tudo que eles queriam que eu 
fosse, eu não era. Casada? Não! Não tinha filho, não tinha mãe, não tinha nada. Mas você 
acredita que eles me deram o visto? Seis meses na época. Bom, se esse visto veio é porque 
eu tenho que ir. Mas, engraçado, acho que era porque eu não tava nem aí se fosse negado. 
O visto é de dez anos. Você tem que permanecer até seis meses no país, mas tem dez anos 
pra ficar indo e voltando. Se me deram seis meses, pensei, eu vou ficar seis meses... 
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O que é pirraça se não impertinência? A insistência em ser pertinente. Tem algo de 
raça em pirraça. Sônia Gomes tem pirraça, tem raça. “Se eu morrer, eu quero nascer eu 
de novo, só de pirraça!”

Três meses
– Só que três meses eu fiquei chorando. Porque eu já não tava bem e quando chegou lá 
eu tive um choque cultural tão grande, eu só chorava. Eu vi a dificuldade que eu e meus 
amigos vivia neste país. Trabalhando, trabalhando, trabalhando e nada. A garganta de 
Sônia Gomes seca, os olhos umedecem e ela busca um ar impossível. Pirraça:

– Eu ia na casa dos meus amigos e nem conta de luz tinha dinheiro pra pagar. Cortava. 
Aquelas dificuldades. Isso, o básico não dava conta. Então, o país maltrata muito o brasi-
leiro... Eu chego lá e vejo o meu primo e os brasileiros que foram fazendo trabalhos que, 
se fosse aqui, eles não teriam o básico. 

– Eu chego na casa do meu primo, gente! Era vida de rico! Ele trabalha até hoje numa 
rede de supermercado que se chama Safeway. Ele agora é gerente de delicatesse. Ele? É 
da família branca. E uma amiga minha que foi pra Miami – que lá em Belo Horizonte lite-
ralmente ela morava num cortiço, uma vida assim que trabalhava, trabalhava, trabalhava 
e nada – a vida dela lá é de rico fazendo a mesma coisa que fazia aqui. O que era? Sônia 
Gomes faz uma pausa e não me diz no que a amiga trabalhava. 

– Não tinha uma geladeira direito, uma televisão, era tudo detonado, uma dificuldade 
pra comprar tudo. Aí eu fiquei três meses chorando. Gente, não é possível! E a gente 
vive lá desse jeito? E aí meu primo me ligando direto, será que ela tá de depressão? Todo 
mundo preocupado! Mas aí passou. Em seis meses de Estados Unidos, nem inglês eu 
aprendi. Ele queria pagar um curso pra mim, mas eu tava querendo me curar... A voz da 
artista some novamente.

– Aí ele saia muito comigo. Ele não mora em São Francisco, ele mora numa cidadezinha 
a vinte minutos de São Francisco. São Francisco é a cidade mais cara dos Estados Unidos. 
Caríssimo, São Francisco, não tem condição. Mas, a vinte minutos de lá, o padrão dele é 
excelente... Viaja, come bem, tinha três geladeiras! Aí pegou aquelas coisas de americano, 
tudo muito, né? Uma geladeira só de suco, outra só de frios... três geladeiras! Sônia Gomes 
gargalha. Coisa mais louca! Casa linda, a dele!

Delicatesse
– Aí ele começou a passear comigo em São Francisco... Enquanto ele tava trabalhando, eu 
comecei a rodar a cidade. Aí, eu sentada numa praça lá, chegava o pessoal e me cumpri-
mentava. Where are you from? Umas coisas básicas assim que eu sabia, né? Aí eu falava 
Do Brasil. Eles Bem-vinda a São Francisco! Mas com uma educação, e o negro lá numa 
altivez, mas uma altivez assim! Sônia Gomes levanta o queixo, abre o peito e sorri. 

– Um dia, a gente estava num restaurante e chegou uma moça, uma moça muito bonita 
e pegou nas coisas que eu estava usando assim... Sônia apalpa as costelas sem timidez, 
as mãos tocando maravilhas. 

– E eles não são de tocar. Onde você comprou isso? Aí o Fernando explicou pra ela 
que era tudo eu que fazia. O quê? Eu tava com uma bolsa, as coisas que eu fazia, que 
eu levei pra lá. Aí ela falou Só um anjo pra fazer isso! Gente! Aqui eu sou até anjo! E o 
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povo me parava na rua pra conversar, pra saber. Aí eu pensei, Gente! O problema não é 
meu. O problema é lá no Brasil! Aí eu cheguei aqui com a autoestima lá em cima. E falei, 
Fernando, se as coisas lá continuarem não dando certo, eu vou voltar. Sim! Ocê volte a 
hora que ocê quiser.

Anjo. “Uma forma de estar nesse mundo sem ser desse mundo”, essa bem que poderia 
ser uma definição de “anjo”. Uma forma de explicar as coisas para si. Um esforço para dar 
uma nova ordem, um novo sentido. É como o crítico de arte Ricardo Sardenberg arremata 
o texto que escreveu sobre Sônia Gomes no livro-catálogo lançado em 2017, pela Cobogó 
na Mendes Wood, ocasião que esteve na agenda de rolezinhos de A Presença Negra. Assim 
como os objetos que recebe têm uma história, Sônia Gomes também tem a sua. Tanto no 
caso dos objetos e quanto da artista trata-se de não deixar memórias em uma condição de 
indigência. Ao contrário, seu trabalho é dar vida ao extrair o máximo de beleza de tudo, 
ao ponto dela mesma chorar e se perguntar: “Gente, quem fez isso?”. 

Entourage branca e negro legítimo
Peter de Brito começou a pensar no que viria a ser A Presença Negra quando foi percebendo 
que ele era quase sempre o único negro visitando exposições nas galerias em São Paulo e 
que conhecia pouquíssimos artistas visuais negros. Quis então armar uma presença negra 
nesses dois espaços, na galeria e no ateliê. Um negro de entourage branca, como muitos 
negros que conseguiram morar, estudar e frequentar “zonas nobres” desde a infância. Neto 
de delegado negro e influente, com direito a nome de rua na cidade paulista de Gastão 
Vidigal, Sezinio Raimundo de Brito. Seus tios negros também foram bem-sucedidos em 
suas carreiras como advogados. Filho de pai negro, José Vitor de Brito, dono de uma 
oficina de carros bem-sucedida e de mãe branca, Maria Fernandes Damasceno de Brito, 
dona de casa, Peter teve uma infância modesta, mas não pobre, e logo se deu conta do 
preconceito racial:

– Sempre pensavam que o dinheiro vinha da minha mãe, já que ela é branca.
Quando veio para a capital estudar artes plásticas no Instituto de Artes da Unesp conhe-

ceu o professor Omar Khouri, em quem encontrou um grande incentivador. O companheiro 
também lhe ofereceu uma entourage predominante branca, sendo branco e morando num 
apartamento próprio no bairro de Santa Cecília e depois noutro em Higienópolis.

Para encontrar artistas negros para dar corpo à presença negra de que Peter de Brito 
se sentia apartado, uma amiga em comum, Maria Aparecida Conceição Carvalho, suge-
riu que procurasse Moisés Patrício, artista com uma rede armada por muitas pessoas e 
artistas negros devido à trajetória de menino da periferia, do candomblé e da militância 
política através da arte.

Apesar de (ou exatamente por) serem os fundadores do grupo, Moisés Patrício e Peter 
de Brito mantêm entre si um diálogo bastante instigante (e tenso) sobre arte negra, artista 
negro e as performances propostas por A Presença Negra. Um dos grandes motivos de 
disputas é causado, segundo Peter de Brito, pela “ditadura do negro”: 

– Nas reportagens sobre A Presença Negra na tevê [TV Folha, TV Brasil, TV Zumbi dos 
Palmares] sempre dão mais atenção, tempo de imagem e fala para o Moisés, “o negro 
legítimo”. É a ditadura o negro, dentro do grupo, na mídia, e em todo o lugar, quando se 
decide falar sobre isso [racismo]. 



Diante de O negro Cipião, no Masp, Moisés Patrício comenta a grandeza das pinceladas de 
Cézanne, o horror de mãos capazes de ferir corpos negros. O artista toca o próprio corpo como 
se sentisse nele as pinceladas-chibatadas de Cézanne: “Seria aquela brutalidade verdade? Que 
brutalidade? Tudo! Bater e pintar desse jeito! 
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Moisés Patrício seria o “negro legítimo”: preto retinto,56 de origem humilde, morador 
da Zona Leste de São Paulo, já nos limites de Santo André, então na periferia da primei-
ra, mas a vinte minutos do centro da segunda cidade, que é bastante desenvolvida. Este 
seria diz ser considerado por artistas mais “pretos” do grupo, como o “negro consciente” 
– aquele que não é obrigado a assumir sua negritude, já que não é tão preto assim, mas 
o faz por “consciência”. Peter de Brito gargalha ao relatar isso, mas também diz se sentir 
ofendido e discriminado por causa da cor. 

– É discriminação de todo lado. Outro dia, estava eu na Tok&Stok do Shopping 
Higienópolis, e não é que um segurança ficou o tempo inteiro me vigiando? E por quê? 
Por que eu sou branco? Não, é porque eu sou negro! E tem gente no grupo que diz que 
eu não sou negro. Devo ser é insuficientemente preto, isso sim, na cabeça doida deles. 

Peter é insuficientemente preto e pobre, porque bem alto e saudável, de origem reme-
diada, hoje morador do bairro de Higienópolis.

– Sim, três faculdades: educação física, biologia e artes visuais. Hoje quase todos os 
artistas têm formação universitária em artes plásticas, em artes visuais, mas isso não 
garante que você vai virar artista. Na faculdade se aprende pouca técnica, aprende-se 
mais teoria. Desenho, fotografia, pintura, a performance, que, no meu caso, veio depois, 
quase nada se aprende na faculdade. É preciso pesquisar por conta própria, frequentar 
galerias, museus. E ir montando um repertório próprio. É difícil ser artista, acertar, dizer 
o que se quer dizer do jeito que se quer dizer. E quando se chega lá, como o Volpi chegou 
com as bandeirinhas, é preciso virar outra coisa, fazer outra coisa. A droga é que todo 
mundo quer o Volpi das bandeirinhas.

Voltemos a Moisés Patrício. Negritude, ou melhor, pretitude, é também uma questão 
de retintar-se como negro, ou melhor, como preto. A observação da pintura de corpos 
negros-pretos pode ser interessante nessa autoafirmação.

Em agosto de 2015, fui com o Moisés Patrício ao Masp “investigar” como a cura-
doria do museu, sob a batuta do então novo diretor, Adriano Pedrosa, tinha exposto 
a tela O negro Cipião, de Paul Cézanne, já que esse curador, diz Moisés Patrício, têm 
assumido a necessidade de os museus de arte se interessarem por questões sociais 
como racismo.57 Para fazer o quadro, o artista francês teria se inspirado no retrato 
de um escravo açoitado nos Estados Unidos, publicado na revista Harper’s Weekly 
três anos antes. Em plena Guerra Civil americana, essa imagem da dupla McPherson 
e Oliver, hoje na coleção do Metropolitan Museum, causou comoção, chegando aos 
círculos ilustrados de Paris, onde o debate abolicionista então entrava em ebulição. Na 
exposição no Masp, essa fotografia está exposta junto a artigos de jornal que mostram 
a chegada da tela ao museu paulistano em 1950. O jornal Diário de S. Paulo noticiou 
que os “senhores da casa grande”, em referência aos patronos do museu, mostrariam 
o “famoso esquivo negro cézanniano à sociedade”. Observando a contextualização por 
meio de artigos e fotos de jornais proposta pela curadoria, Moisés Patrício me aponta 
a ironia na foto do desembargue da tela de Cézanne ter ao centro dois negros – um 
carregando a tela e outro retratado na própria tela: um negro serviçal carregando um 
negro açoitado. 

– Não é maluco isso? Mesmo quando a situação é de reconhecimento da injustiça, se 
faz por meio da injustiça contra o negro. Ainda falta muito!
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Moisés Patrício gostou do modo como a curadoria do Masp dispôs o negro do Cézanne 
– exatamente na parede de abertura da exposição, bem ao lado do retrato que o artista 
fez de sua esposa. Pela contextualização através da exposição de matérias de jornal, 
fotografias e documentos de arquivo do museu, descobrimos ali mesmo que essa tinha 
sido a disposição proposta por Lina Bo Bardi. Ele nota também a diferença na moldura.

– Agora colocaram uma moldura do mesmo tipo, mais grossa, mais trabalhada. Embora 
eu não goste nenhum pouco de molduras que atrapalham a visualização da obra, aqui uma 
moldura mais grossa e trabalhada deu a mesma dignidade aos dois retratos pintados por 
Cézanne, o de um escravo afro-americano e o da própria mulher do pintor.

Moisés elogia então Adriano Pedrosa por retomar o modo de expor, e diz que o curador 
é tão bom crítico como o pai, embora muito mais aberto: 

– Ele tem um interesse real pela temática negra. Coisa que o último curador do Masp 
não tinha. A recepção do trabalho do Paulo aqui nesse museu foi um horror. O Teixeira 
Coelho não deixava nada. Não podia furar parede. Não podia colocar pé de porco no museu. 

– Pé de porco? 
– Sim, pé de porco... Fazia parte de uma instalação do Paulo. 
Moisés Patrício se refere à exposição da primeira edição do Prêmio Masp/Mercedes-

Benz de Artes Visuais (2012), conquistado pelo mineiro Paulo Nazareth e pela ítalo-
-brasileira Anna Maria Maiolino, numa iniciativa para reconhecer artistas brasileiros e 
projetá-los num cenário nacional e internacional da arte contemporânea, segundo se lê 
no catálogo da exposição.58 

Adriano Pedrosa percorria a exposição com passos largos. Era uma terça-feira, e 
o museu estava “bombando” – já que nesse dia não é preciso pagar R$ 25 para entrar 
como nos outros dias da semana. O curador avista Moisés Patrício e o vem cumpri-
mentar rápida, mas efusivamente. O artista disse que o curador lhe conhece bem, que 
já esteve em seu ateliê, que é um “burguês do bem”, que tem tentado dar visibilidade 
aos artistas negros. 

Durante a conversa gravada em 2017 perguntei por que Moisés Patrício por que ele 
não tinha participado de Histórias Mestiças, já que tinha uma proximidade com o curador.

– Não participei com obra, mas participei da montagem da exposição. Recebi um 
convite do Adriano Pedrosa, mas acabou não dando certo porque eu apresentei um 
trabalho e ele não quis. E eu disse que não tinha outro trabalho pra apresentar. Eu 
queria apresentar uma performance, uma ação, e ele não queria nada de performance. 
Ele queria um objeto – uma pintura, uma gravura para falar de histórias mestiças, e 
eu não tinha, eu não tenho. Ele tem essa coisa de querer criar com obra de artista, 
me poupe, não dá. Às vezes, eles são pretenciosos – querem criar e a matéria-prima 
é a obra de arte dos artistas. Aí, quando eu percebo esse movimento, eu fico reticen-
te, porque eu já passei um tempão criando, pensando, então o que eu quero é que o 
curador apresente a minha ideia e não a dele. É preciso que ele me dê voz, senão o 
trabalho fica abafado, diluído. Então eu gosto de escolher. O mais legal de você ir se 
estabelecendo no circuito, é ir ficando mais honesto com o seu próprio processo. No 
começo, o cara fala, olha vou abrir uma exposição no banheiro aqui de casa, tá afim? 
Você diz, Tô, claro! No seu banheiro, como é seu banheiro? Cabe uma ou duas obras? 
Moisés Patrício diz divertido. 
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– Agora não. Agora eu quis saber sobre o que era. Se for para ilustrar a ideia de curador, 
eu não participo. Mas durante a negociação de que obra ia, eu combinei de participar da 
montagem, porque eu queria saber como se dava o processo de construção da exposição, 
como você vai construindo esse discurso. Eu fiquei lá três dias com ele. Foi muito legal. 
Passei mal com umas coisas, com uns artefatos da escravidão e com o jeito como esses 
objetos eram tratados... um pouco caso com o sofrimento alheio, uma banalização ou 
naturalização dessa violência. Daí eu fiquei pensando como é preciso mesmo curadores 
negros! É, de indígenas também! 

– Três dias conversando com todos com seguranças, com o Adriano, com a Lilia, 
sentando no chão para ver as obras. E aí você consegue sacar um monte de coisas. É 
muito sutil como essa narrativa vai sendo construída na história, os equívocos. Quando 
a gente lê um livro de história parece que tudo é verdade. Uma exposição também. Mas 
tudo é escolha. Quando a exposição está pronta, ela ganha uma aura, uma convicção. 
Mas, nos bastidores você vê como a armação dela é uma coisa frágil, cheia de brechas, 
e com os mesmos erros. Aí eles falavam de uma mestiçagem e no final ficou tudo se-
parado mesmo. As obras dos índios que eles comissionaram ficaram num cantinho, a 
obra o negro separadinha e a do europeu lá na frente e aquele montão de obras. Isso 
no fundo me dá mais gás pra pensar a minha produção, porque nossa voz é mesmo 

Mineiro de Governador Valadares, quando não está em andanças pelo mundo, Paulo Nazareth vive em Belo 
Horizonte. O artista tem participado de mostras nacionais e internacionais com performances presenciais, 
ou fotografadas e filmadas. Algumas delas são resultantes de grandes distâncias percorridas a pé em que o 
artista lança perguntas inquietantes.
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subestimada e muitas vezes eles não entendem do que se trata. Eu ouvi dizerem “Bota 
ali mesmo, porque eu não sei mesmo o que é”. Uma exposição pode endossar um dis-
curso ou pode desconstruir. E essa parecia estar endossando, Ah, como deu certo essa 
nossa democracia racial. E não é bem assim, né?

Mestiçagem. Uma questão quente para meus interlocutores de pesquisa. Um desafio 
para artistas, curadores e cientistas sociais. Peter de Brito também comentaria a exposição 
de Adriano Pedrosa e Lilia Schwarcz. 

– Gosto de ler história, principalmente a história do Brasil. Gosto sempre de voltar 
ao Rugendas, ver o que ele pintou e como. Gosto de Casa Grande & Senzala, acho tão 
revelador, ainda que hoje seja tão criticado. Estou louco para ler Brasil: uma biografia, 
da Lilia Schwarcz, embora a exposição do Adriano Pedrosa mostre um Brasil mais con-
templativo do que provocativo. A obra do Heráclito é provocativa, mas lá é posta de um 
jeito que despotencializa. Nós fomos lá para o debate, estávamos prontos para guerra, 
para criticar. A experiência com os indígenas era quase desrespeitosa, a instalação era 
lindíssima, mas quando se ouvia o que o artista sabia dos indígenas, era aquele índio 
genérico ainda. O Heráclito é mais politizado, sabe o que está fazendo, além de ser negro. 

Peter de Brito se refere ao Múltiplo II (2009), obra composta por vidros preenchidos 
por azeite de dendê sobre os quais se inscrevem a frase “Black Atlantic”. Na exposição, 
ela foi justaposta a Navio Negreiro (2000), uma escultura em madeira pintada de Emanoel 
Araujo. São ambas obras com grande carga simbólica e grande impacto estético. Seria 
a justaposição sem contextualização o que incomodaria nosso artista? A outra obra a 

Vista da exposição Histórias Mestiças | Foto: Tomie Ohtake, divulgação.
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que Peter de Brito se refere é a instalação Em Busca do Sagrado Jiboia Nixi Pae, do artista 
carioca, branco, Ernesto Neto. Trata-se da recriação de um espaço ritual em pleno espaço 
expositivo a partir da experiência do artista com indígenas Huni Kuin, da Amazônia. 
Pode ser que o artista não seja um especialista nos Huni Kuin, mas tem feito suas obras 
junto com pessoas dessa etnia, que também têm se inserido como artistas através de 
um coletivo de arte Huni Kuin pelo qual esses indígenas têm participado de exposições 
no Brasil e no exterior, com ou sem Ernesto Neto. Mas é certo que, quando essa relação 
de longa duração entre artista e indígenas não é explicitada na exposição, pode-se ficar 
com a impressão de que houve uma mera apropriação da arte-ritual indígena pelo artista 
branco. A discussão não é simples, mas a presença de negros e indígenas em exposições, 
seja como artistas e curadores, seja como visitantes é um meio de aprofundar o debate. 
Então pergunto para Peter de Brito e Moisés Patrício, E os rolezinhos de A Presença 
Negra, por que parou? 

– Rolezinho? Acho um absurdo, estratégia de apagamento. Se fosse gente branca, 
simplesmente iam falar que era coletivo, mas é gente negra, então é rolezinho. Mas 
A Presença Negra não é nem rolezinho nem coletivo. É uma ação proposta para ten-
cionar espaços com o próprio corpo negro. Foi muito legal por um ano e meio, eu e 
o Peter organizando. Por que parou? Peter talvez tenha ficado com medo, recuado 
talvez. Peter é da geração passada, uma geração que sofreu muito mais preconceito, 
que sofreu muito para se estabelecer no mercado das artes. Estabelecer, apesar de ser 
uma violência, né?, você ser o único artista negro no meio de dez artistas brancos, 
mas por muito tempo foi assim. E aí você aprende a ser usado como o negro que re-
presenta os outros negros e acaba silenciando esses outros negros. Porque, quando 
chega outro negro, você fica inseguro, porque esse foi o pacto que você fez [com os 
brancos] para ser aceito: estou aqui, mas não falo que sou negro. Então talvez ele veja 

Vista da da obra Em Busca do Sagrado Jiboia Nixi Pae, de Ernesto Neto, na exposição Histórias Mestiças, no 
Tomie Ohtake, São Paulo, 2014 | Foto: Bruna Guerra.
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outro artista negro não como uma potência, mas como uma concorrência, e aí essa 
parceria foi quando ele conseguiu quebrar um pouco isso, foi quando eu me aproximei 
dele. A mesma conversa que eu tive com Sidney: estou grato de vocês terem chegado 
até aqui, mas agora precisa mudar.

– O Moisés é complicado. Medo, ciúme, eu? Tem muita competição e incompreensão 
entre os artistas negros também, claro. Mas a gente precisa superar isso, e voltar a orga-
nizar os rolezinhos. Mas dá trabalho, dá muito trabalho. 

Peter de Brito é mais reservado. Moisés Patrício é mais expansivo. Sei que gosto de ver 
os dois estão juntos, implicando, no melhor sentido da palavra, um e o outro. 

Paradoxos e disputas à parte, os rolezinhos de A Presença Negra causaram incômodo 
e comoção. E Sônia Gomes me pergunta, Onde estão os meninos? 

ANJO
B R A S I L E  A RT E

– Cheguei em novembro ou dezembro, e uns amigos meus, Sônia por que você não faz 
um curso de artes? Você é artista! Aí em março eu fui fazer um curso livre na escola 
Guignard, mas antes eu já tinha feito uns cursos lá... era um curso de desenho com a 
Mônica Sartori. Ela ficou muito minha amiga. Ela foi minha professora e ela me deu muita 
coragem para continuar a fazer aquilo que eu fazia, que era arte e tal. Como me achar 
artista se não me sentia à vontade com a tela, o pincel e a tinta? Eu dormia nas aulas de 
desenho vivo, né? Eu simplesmente não sabia copiar o mundo com o lápis para deformá-lo 

Os artistas Peter de Brito e Moisés Patrício, idealizadores de A Presença Negra | Foto: Divulgação.
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depois... Até que a Mônica me disse que 
eu poderia ir ver o jardim e observar a 
vida ali em vez de participar das aulas 
de desenho vivo. Eu contei essa his-
tória do pano que foi e voltou do mu-
seu. Ela disse, Me traz esse pano pra 
eu ver. Aí eu levei. Ah, mas isso não ia 
passar lá não. Não é patchwork, é arte! 
Depois que eu cheguei dos Estados 
Unidos, tudo começou a acontecer. Na 
aula dessa Mônica Sartori, eu fiquei co-
nhecendo uma moça, ela era arquiteta, 
adorava tudo o que eu fazia, gostava 
demais! E eu tinha feito muito bijuteria 
nos Estados Unidos, e ela falou assim, 
Traz isso aqui pra escola. Aí eu levei pra 
escola. Quanto que é? Ah, não! Ó, pra 
mim você vai vender nesse preço, mas 
nós não vamos vender a esse preço não, 
tá? Aí levou pra sala e vendeu tudo num 
preço que eu nunca imaginei. Então eu 
te digo, a gente tem que estar com a 
autoestima boa. Porque eu chegava nas 
lojas e nas galerias, Oi. Sônia diz um oi 
bem baixinho, o queixo colado no peito. 

– Aí ela me disse, Eu vou te apresentar pra uma pessoa, se ela gostar do seu trabalho, você 
tá feita! Ela me apresentou para uns antiquários lá em Belo Horizonte, Sandra e Márcio.

Um lugar classe A
– Eu cheguei naquela loja assim... Sônia Gomes gruda o queixo no peito e arregala os olhos. 
Que eu nunca tinha entrado num lugar daquele. Era um lugar classe A mesmo! E fiquei 
até constrangida, será que esse pessoal vai gostar das minhas coisas? E o Marcinho adora 
arte e é especialista em barroco, barroco brasileiro, barroco mineiro, né? É muito amigo do 
Emanoel Araujo, já vendeu muita coisa pro museu do Emanoel, e apaixonou com tudo, com 
os trabalhos e tal e perguntou, Por que coisas tão pequeninhas? Porque eu trabalhava no 
meu apartamento, meu apartamento tem 35m2... fazia porque eu tinha necessidade de fazer 
aquilo. Eu dava pros meus amigos, porque eu nem tinha onde botar aquilo. Agora, de vez 
enquanto, eles me ligam perguntando, Posso vender? Eu digo, Pode, gente! é seu! O Marcinho 
falou, Seu trabalho é barroco, porque ele trabalha barroco, e tem também essa carga africana. 

– Eles investiram pesado. O antiquário deles é maravilhoso, e eles tiraram tudo no 
dia da abertura, e quem foi meu curador foi o Nemer, José Alberto Nemer, ele é artista e 
professor da UFMG, porque ninguém queria ser meu curador. Numa primeira conversa 
que ele teve comigo, aí ele, muito acadêmico da UFMG, falou, e eu fiquei três dias dige-
rindo aquilo. Aí eu cheguei lá no Marcinho, chorando. Marcinho, ele não vai ser o meu 

Festa de família, Guignard, c. 1954. Em 1944, Alberto da 
Veiga Guignard chega a Belo Horizonte trazido pelo então 
prefeito Juscelino Kubitschek para dirigir a Escola de Belas 
Artes, que se tornaria uma importante instituição de ensino 
de arte desde então. 
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Moisés Patrício e Sônia Gomes em vernissage da artista 
na Galeria Mendes Wood | Foto: Mendes Wood.

curador, ele não vai aceitar, ele não gostou 
de nada! O Marcinho, Para de chorar! porque 
ele gostou sim e a gente vai fazer a exposição! 
Para de chorar! Aí o Nemer me acompanhou 
na produção dos trabalhos e o trabalho cres-
ceu muito. Aí eu já tinha um espaço, uma sala 
pequena no centro da cidade, que eu tenho 
até hoje, que foi a foto que você perguntou, 
tem 28 m2. 

– Ele fez uma grande exposição, inves-
tiu pesado, fez um catálogo maravilhoso, 
o designer gráfico que fez esse catálogo, o 
Gustavo Bracker, até ganhou um prêmio. Foi 
quando eu conheci o Emanoel Araujo, por-
que a gente manda os catálogos pro Tomie 
Ohtake, aí recebemos a resposta do Agnaldo 
Farias, que ele acreditava que estava diante 
de uma grande artista, o Emanoel Araujo me 
convidou e me botou no livro A nova mão 
afro-brasileira... Foi quando Emanoel Araujo 
me disse, Claro que você sabe desenhar! Tudo 
isso aí que você faz é desenho, só que você 
desenha com arame, tecido e agulha, ora!

– Isso tudo eu estava lá em Belo Horizonte. Fiquei dez anos com o Marcinho, 
porque ele fechou comigo um contrato de exclusividade de dez anos e ele fez comi-
go um trabalho maravilhoso. Não deixou que o trabalho fosse banalizado e eu tive 
muita sorte porque ele sempre respeitou muito o trabalho. Por exemplo, ele nunca 
me encomendou um trabalho que combinasse com a cor do sofá de alguém, ele nun-
ca fez isso apesar de trabalhar com decoração também. E teve o cuidado de colocar 
o trabalho em grandes coleções, então teve a coleção da Milu Vilela... Vendeu para 
vários colecionadores de Belo Horizonte. Não, os que aparecem no catálogo já foi 
trabalho aqui da galeria em São Paulo. Vendem pra colecionadores, pra decoradores, 
arquitetos, pra vários colecionadores de São Paulo, pra uma tal de Sandra Abib. Aí... 
Quer saber do resto? 

O brilho dos olhos de Sônia Gomes me ilumina, me aquece. Era só “do resto” que eu 
sabia e estava lá porque queria saber do todo. 

Uma galeria internacional mineira
– O Pedro é mineiro, um dos fundadores da Mendes Wood, são três fundadores-diretores, 
e ele é mineiro, e o antiquário era top lá em Belo Horizonte, então o Pedro conhecia o 
Marcinho, porque a mãe dele, a família dele, se conhecem, aí viu o meu trabalho lá no 
antiquário do Marcinho e chegou a comprar trabalhos meus lá. Ele começou com a galeria 
lá em Belo Horizonte e lá ele me colocou numa exposição coletiva. Depois ele veio pra 
São Paulo e fundou a Mendes Wood. Mas aí ficou três anos aqui e não tinha trabalho meu 
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ainda. Um dia, um curador fez uma coletiva e selecionou um trabalho meu, o Marcelo, e o 
resultado foi muito bom. E o Tunga botou o olho no meu trabalho. E me disseram, Olha, 
o Tunga gostou muito do seu trabalho. Eu disse, Nossa! Então eu tenho o Tunga como 
um padrinho também. E eu lá em Belo Horizonte ainda. 

Estrangeirice e mineirice. Foi preciso ir para os Estados Unidos, chorar até cansar 
e voltar com “a auto-estima boa”. Voltar para as Minas Gerais, chorar até cansar o ga-
lerista do “lugar Classe A” e ir construindo uma rede de apoio. Vislumbrar toda uma 
nova vida ao estranhar-se sendo reconhecida como anjo-artista no Estados Unidos; 
realizar toda uma nova vida ao estranhar-se sendo reconhecida no discurso acadêmico 
do professor da UFMG.

Sônia Gomes admira Pedro Mendes e seu trabalho como galerista. 
– Eles gostam mesmo do que fazem e só trabalham com artistas que fazem arte 

porque têm necessidade. Na Suíça, um socialite brasileira quis comprar Memória só 
porque viu no Financial Times. O Pedro não vendeu. Eu tava no estande da galeria, por 
ali, pra conversar. Ela dizendo que tinha vindo pra comprar. Eu disse que isso quem 

Vers la voie humide II | 2013. Instalação do escultor, desenhista e performer pernambucano Antônio José de 
Barros Carvalho e Mello Mourão, o Tunga, de quem Sônia Gomes se orgulha de ser afilhada | Foto: Gabi Carrera.
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tratava era o Pedro e ela, Mas você sabe quem eu sou? Ela queria que eu vendesse a 
obra pra ela na hora! Ela perguntou de novo. E de novo eu disse, Só com a galeria. 
Então chama eles! Eles não vieram. Devem ter visto que era ela e não vieram. Depois 
o Pedro me disse que não ia vender pra ela de jeito nenhum, Precisa ser alguém que 
realmente veja valor no seu trabalho e cuide do seu trabalho, ter o dinheiro só não 
basta. Gosto deles!

– Aí me convidaram para uma exposição individual na Mendes Wood em 2013, aí 
correu tudo bem... O Tunga veio, saiu do Rio, veio ver essa minha exposição, tenho 
até foto com ele na exposição. Aí devolveram os trabalhos que não tinham sido 
vendidos pro Marcinho. Aí o Marcinho me chamou, Sônia, a gente está vendo que 
a galeria está querendo trabalhar com você. E eles vão querer exclusividade. Olha, 
Marcinho, pelo trabalho que vocês estão fazendo comigo, não é porque uma galeria 
em São Paulo, in-ter-na-cio-nal está querendo que eu vou sair atropelando, tirando 
meu trabalho daqui. Eu não vou fazer isso. Então só vai pra lá se você achar que deve 
e se você liberar. O trabalho que a gente podia fazer com você nós já fizemos. Nós 
não podemos levar você adiante. A galeria internacional é lá. Parênteses. Apesar 
que eles me levaram para a Arte BA, a Arte Buenos Ayres e foi o maior sucesso. É já 
tinha passado os dez anos do contrato, mas contrato comigo não precisa ser escrito, 
sabe? Eles tavam trabalhando comigo com muito profissionalismo, então mantive o 
contrato. Aí o Pedro foi lá e agora eu estou aqui. Eu cheguei a continuar um tempo 
em Belo Horizonte, eles recolhiam o trabalho e traziam pra cá e aconteceu a Bienal 
de Veneza, que pra mim foi uma surpresa! Eu até pensei que era trote. Eu recebi 
um e-mail... 

Arte e vida, vida e arte, mas é possível viver de arte no Brasil? 

Peter de Brito: 
– É difícil! A melhor coisa que pode acontecer é virem aqui e comprarem minha 
obra no próprio ateliê, é uma delícia! Um amigo veio, apresentou outro amigo com 
dinheiro. Ele veio gostou, escolheu o que queria e levou. Mas é difícil viver de arte. 
Uma coisa que eu tenho feito é ceder meu ateliê para estrangeiros que queiram 
fazer residência em São Paulo, porque é difícil ter dinheiro pra ficar e trabalhar em 
São Paulo. Um artista precisa ter recursos pra viajar, estudar, ir a museus, ir ver as 
ruas, ver os outros artistas. 

Moisés Patrício:
– Nos últimos dez anos, eu consigo viver exclusivamente da venda dos meus trabalhos. 
Ainda não é o ideal, mas há dez anos eu penso, produzo e vivo das minhas ideias. 
Galeria? Eu já vivi no esquema de galeria, mas, nos últimos dois anos, optei ficar sem 
galeria. Porque o sistema de galeria é complicado, 50 a 60% do valor da obra fica com 
eles. E com a internet eu vi que eu poderia acessar e vender no preço que eu achasse 
justo. As pessoas, os colecionadores entram em contato. Não que eu esteja fechado 
às galerias, mas eu quero uma relação mais justa e de mais compromisso. Os preços 
que eles querem vender as obras é absurdo! E não há profissionalismo, você tem que 
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fazer tudo. Além de produzir, tem que fazer curadoria, escrever o texto... A galeria só 
que capitalizar. Mas recebi um convite de uma galeria em Angola, e estou superfeliz!

Sônia Gomes custou a conseguir viver da sua arte, mas quando conseguiu...

ARTE COM A MAIÚSCULO EM PAÍS INDIGENTE
V E N E Z A N E G R A

A primeira vez que vi um trabalho de Sônia Gomes em pessoa foi na exposição Made 
By... Feito por Brasileiros, na Cidade Matarazzo, em 2015.

– Pois é, aquilo rendeu, viu? Me escreveram em inglês, aí eu fiz uma tradução no 
Google e foi aí que eu achei que era trote mesmo. Disseram que tinham visto meu 
trabalho nessa exposição e perguntaram o que eu tinha a dizer sobre aquele trabalho 
e em qual projeto eu estava trabalhando. Aí foi um choque. Eu estava indo pra África 
do Sul fazer uma exposição lá. Não sei como eles chegaram até mim, se foi o Jacques 
Pottier, o curador francês na Cidade Matarazzo, que foi maravilhoso aquilo, que curou 
essa mostra, ou se pela própria galeria. Era só com a secretária do curador, o Okwui 
[Enwesor], com quem eu falava e pedi licença para passar esses e-mails para a galeria, 
até por causa da dificuldade que eu tinha com a língua. Eles estão me perguntando qual 
é o meu próximo projeto, mas eu não trabalho com projeto, as coisas vão acontecendo. 
Dessas séries que eu faço, eu mandei foto de tudo e expliquei que trabalhava com essas 
séries. Silêncio total. Pensei, Bom, não é dessa vez. 

– Na África do Sul, eu recebi um e-mail, eles me convidando para participar da Bienal, 
que não podia divulgar, só quando saísse a lista oficial, e que eles queriam trabalhos 
inéditos, e que eu fosse trabalhando e mandando as fotos. Quanto tempo? Três meses 
só! Sim, total, saiu do meu tempo! Mas eu pensei, Agora é pegar ou largar! Chamei um 
amigo meu, o Marcos Palmeira, que é professor de arte e é artista também, e foi meu 
colega na Guignard, ele entende muito o meu trabalho. Ah! E me pediram então pra 
eu escolher o local, se eu queria uma parede branca, ou se queria ficar nas colunas do 
Arsenale. Eu tinha ido lá quando eu fui numa feira na Suíça porque o Paulo Nazareth 
estava lá então eu conheci o Arsenale. Eu, como gosto de desafio, pensei Ah, de cubo 
branco eu tô cansada. Eu quero as colunas do Arsenale! Então eles falaram que queriam 
trabalhos grandes e exclusivos, porque geralmente a gente recolhe de colecionadores, 
mas eles não queriam nada disso. Aí eu chamei o Marquinhos. O Marquinhos tem um 
ateliê no sítio que ele mora, com um pé direito de sete metros, eu falei, Fecha comigo 
aí três meses, reclusa na sua casa, comida, bebida, você de assistente e aluguel do ateliê 
pra mim. Ah, eu não vou cobrar isso docê. Não, agora o negócio é outro, e olha, eu gosto 
de comer bem! Fechamos e eu fiquei trabalhando lá e tinha o peso da responsabilidade. 
Você me perguntou como é meu dia de trabalho. Pois é, eu descia todo o dia, descia da 
casa dele, porque o ateliê é embaixo, me arrumava, passava batom pra ir trabalhar, e 
trabalhava até a exaustão. Aí, quando foi no dia 8 de março, saiu a relação dos artistas 
convidados e Sônia Gomes a única brasileira a representar o país na Bienal de Veneza. 
Gente, o que que é isso?! A responsabilidade só aumentava. Porque eu não sabia que 





Vistas das obras de Sônia Gomes na Bienal de Veneza, All the words´future, em 2015.











Sônia Gomes trabalhando em seu ateliê em Belo Horizonte. 
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funcionava assim. Eu achei que eu estaria num pavilhão com outros artistas brasileiros, 
com curadores brasileiros, mas não, eu fui convidada pelo curador geral da Bienal. Não 
posso decepcionar! Coincidiu com o Dia Internacional da Mulher, então me pediram 
entrevista no jornal, na rádio. Foi uma confusão na minha cabeça. 

Novo choque atinge Sônia Gomes. A profusão agora não é de lágrimas, mas de obras 
de arte. 

– Fechei os trabalhos. Mandei pra eles e eles gostaram muito. Acho que deu muito cer-
to. Eu acho que eu cumpri o meu papel. A Folha de S. Paulo me entrevistou, perguntaram 
o que eu tinha a dizer numa bienal de um curador negro, com tantos artistas negros. É o 
seguinte, eu estou aqui representando o meu país, que é um país racista, e não vejo nada 
demais em um curador negro convidar tantos artistas negros porque o que eu vejo são 
bienais com curadores brancos que só convidam artistas brancos, foi isso que eu respondi. 
Deu muito certo, depois disso eu recebi muitos convites para exposições no exterior.

– E teve uma curadora, dessas que detonou a Bienal, que falou que meu trabalho 
é indigente. A única artista brasileira apresenta um trabalho indigente. Indigente? É, 
indigente! Daí, um amigo meu de Belo Horizonte disse que, pra ele, aquilo era um elo-
gio. Se ela viesse falar comigo eu dizia, eu moro num país indigente, e eu trabalho com 
o que eu tenho. Ela mora em Paris, mas é colunista de um jornal daqui. Do Estadão? É 
essa mesmo! Sei quem é. Liga não!

T E R A P I A

– Então eu penso. Meu processo é inverso. Eu primeiro faço, depois eu penso. Porque eu 
não tinha um projeto de trabalhar com gaiola, sabe? O trabalho existe porque esse meu 
amigo me entregou gaiolas. Então, eu acho que eu trabalho em cima da expectativa das 
pessoas... é... 

Sônia faz uma pausa longa. Olha pra cima como se catando os pensamentos duma árvore.
– Não sei, menina. Eu comecei a fazer terapia, e falei assim com meu terapeuta... Ele 

começa a terapia e tem aquela coisa de querer falar da vida da gente... Eu disse, Olhe, eu vou 
falar procê que essas coisas assim, eu acho que eu já superei. Mas não superei, não. A gente 
não supera umas coisas que acontecem na vida da gente, mas já tá mais ou menos resolvido, 
ela se volta pra mim. Eu quero mesmo é saber o que que eu tô fazendo, eu disse pra ele. Aí 
ele falou assim comigo. Sônia Gomes faz uma nova pausa. Olha pra mim com gravidade. 
Espero que você não descubra nunca. Então, eu pensei, Ah, eu não vou mais fazer terapia! 
Aí, eu me dei alta! Não vou mais então. O que eu quero descobrir? Eu quero descobrir o que 
que é isso que eu faço. É o trabalho que fala, não sou eu. Eu não tenho muito a falar, não. 
Se os curadores respondem minha pergunta vital? O que que é isso que eu tô fazendo? O 
porquê que eu faço isso, eu não sei. O que eu achei da resposta do terapeuta? O seguinte, 
o que eu entendi do que ele disse é que, a hora que eu descobrir o que é que eu tô fazendo, 
eu não faço mais, sabe? Eu pensei isso. Aí, eu pensei depois, se a hora que eu descobrir o 
que que é, eu não vou fazer mais, eu não quero descobrir porque o que me segura na... A 
voz da artista, da mulher Sônia Gomes vai sumindo. E vai reganhando a força com esforço

– O meu fio de vida é isso, é o trabalho. Então, não quero perder isso, não. 
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E nos serve mais água pra nós enquanto recuperar o ar. 
– Quero morrer fazendo isso. 

U M (D)E F E I TO D E C O R

– Então quando eu achei que estava pronta... Eu ganhei de uma amiga minha, de uma 
artista branca, Sônia, você precisa ler esse livro. Ela até veio aqui ontem. Era um livro 
dela, ela me fez a dedicatória. Chama Um defeito de cor. Sim, a Ana Maria Gonçalves. Eu 
nunca tinha visto. Eu peguei o livro, eu vi o peso do livro, que é dessa grossura. E eu vi o 
peso do título. Eu pensei, Eu não vou ler isso, não. Eu vou esperar eu ficar pronta. Eu não 
vou dar conta de ler esse negócio, não. Aí, ontem, ela teve aqui e perguntou, Sônia, você 
leu o livro? Eu disse, Olha, eu li o primeiro capítulo. Achei que eu já tava pronta. Achei 
que eu já tinha resolvido esse problema todo. Mas eu chorei tanto e fiquei mal. E tá lá. 
Um livro superdelícia de ler, superpoético, maravilhoso e pesado. Daí ela falou, É só o 
primeiro capítulo, essa parte pesada acabou. Tá bom! Então eu vou ler. Porque o primei-
ro capítulo. Minha filha! A menina que fica sozinha no mundo e a vó ainda morre! Mas 
parece que o gêmeo fica com ela. Ela fica totalmente sozinha, que ele morre também no 
navio. Mas ela carrega ele com ela. São vidas profundas. É, mas a gente transforma. Acho 
que falei demais! Sim, questões qual por exemplo? Só pra eu saber. Pode, por exemplo, 
falar mais das obras. Estou à sua disposição. Vamos tomar café? Foi denso. 

Não tem como não ser. Interrompemos a conversa, Sônia Gomes e eu caímos exaustas 
de uma hora para outra.

– Eu preparei um lanchinho pra nós. Você me perguntou se gosto de comida mineira? 
Não gosto! Da comida mineira mesmo, eu não gosto. Não gosto de frango com quiabo, 
tutu de feijão... De Minas em gosto das quitandas! Em Minas, a gente chama isso que 
quitanda. A refeição que eu mais gosto é o café da manhã, então gosto de pão de queijo, 
bolo de milho, queijo, café com leite... Meus amigos sempre trazem de lá – queijo, doce 
de leite, doces de fruta, as quitandas, né?

Ela saiu da cozinha de voltou com um uma vaquinha cheia de doces de leite embalados 
em palha de milho, maravilhosos. Me ofereceu pra comer ali e levar um pouco pra casa 

– Leve! Aqui não falta. Você quer uma água? Você já formou, Adriana? Esse trabalho 
é minha pesquisa de doutorado no departamento de antropologia da USP. Nossa! E eu tô 
nele, que maravilha! Gargalhamos. Pra minha sorte, você está sim. Ah, que bom!

R U Í D O S E  P R E S E N ÇA 

Um grupo de mais de vinte negros marcava presença na Galeria Milan, na Fradique 
Coutinho, na Vila Madalena. Era a abertura de uma exposição do artista mineiro, branco, 
Afonso Tostes. André Millan, dono da galeria, disse ao jornal “Não percebi que era uma 
performance” [...] “Mas a galeria é aberta a todos, são todos bem-vindos. Achei beleza.”. 

Ferramentas de trabalho dispostas na parede. De relance parecem só ferramentas 
numa disposição que a própria pessoa que faz uso delas colocaria para encontrá-las 
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facilmente. No entanto, as ferramentas estão arrumadas demais, as paredes estão 
brancas demais, e mais, seus cabos causam espanto, um arrepio até. Em vez dos cabos 
de madeira originais, o artista torneou cabos também em madeira, mas na forma de 
ossos humanos, de um tamanho desproporcional aos braços da própria ferramenta e 
dos braços humanos, negros, que manusearam aquelas ferramentas. A desproporção 
irrita Moisés Patrício:

– O que será que o artista quis dizer? Eu não me identifico com esses braços fraquinhos, 
fininhos. Uma fragilidade irritante! 

Peter de Brito concorda com Moisés Patrício e provoca:
– Eu também não me reconheço nesses bracinhos... E que direito legitimidade tem 

ele de falar da escravidão através da arte? Deve ter encontrado tudo isso num paiol da 
própria família escravocrata dele. No mesmo instante, faz o mea-culpa, Mas quem não 
é escravocrata no Brasil?

O jornalista chama a atenção para a simultaneidade de duas mostras em cartaz em 
São Paulo, uma de um artista branco Afonso Tostes, outra de um artista negro, Sidney 
Amaral, ambas tocam o racismo. Tostes esculpiu cabos feito ossos humanos para as ferra-
mentas que ele foi recolhendo em velhas fazendas escravocratas de Minas Gerais, e disse 
ao jornalista: “Essas coisas tomam um vulto que me escapa. Mas o contato com esses 
objetos tem uma carga misturada de sedução e respeito. A escravidão é muito recente, e 
há problemas a serem mexidos”.

“Tento criar a partir da beleza e da sedução uma reflexão sobre questões de identidade, 
gênero e raça”, diz Sidney Amaral sobre sua primeira mostra individual no Museu Afro 
Brasil. Mesmo sendo representado por uma galeria, Amaral disse que ainda era difícil 

Moisés Patrício se vendo em reportagem da Folha de S. Paulo em encontro promovido pela então consulesa 
da França Alexandra Loras, em 2015 | Foto: Claudia Souza.



Em primeiro plano, o jornalista Oswaldo Fautisno e o Moisés Patrício na exposição de Afonso Tostes na Galeria Millan.



Paiol de madeira encontrado pelo artista Afonso Tostes em fazenda em Minas Gerais; a saudosa Mãe Beata de Yemanjá dançando 
com o artista no vernissage da exposição Tronco na Casa França-Brasil, no Rio de Janeiro, em 2013.
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vender suas obras: “Quando descobrem que é um artista negro, desistem”. Do artista, a 
reportagem exibiu obra Gargalheira ou quem falará por nós. 

O que os dois artistas chamam de “sedução” pode fazer pensar em identidade, que é 
também pensar em diferença. É preciso seduzir e ser seduzido por uma discussão da raça 
e do racismo no Brasil. Ser seduzido e passar querer compartilhar a experiência do outro 
e a própria. Ambos artistas apostam que a arte pode seduzir e assim continuar ou mes-
mo iniciar um diálogo difícil ou mesmo ausente.59 No Capítulo 4, veremos como Sidney 
Amaral nos seduz pela arte. Por ora, voltemos ao ruído causado por Alfonso Tostes em 
Moisés Patrício e Peter de Brito no rolezinho de A Presença Negra.

A obra de Tostes seduz. Apazigua mas também indigna. Não a vi ao lado de Peter de 
Brito e Moisés Patrício na Galeria Millan, mas sozinha na exposição Os Muitos e o Um: 
Arte Contemporânea Brasileira no Instituto Tomie Ohtake. Ela é capaz de presentificar, 
em plena exposição na galeria, em meio a tanta “arte contemporânea”, sendo ela mes-
ma considerada assim (seria por causa da brancura da pele do artista?), o diversificado 
trabalho de artífice das fazendas mineiras levado a cabo por mãos negras, mãos afro-
-brasileiras, mãos de escravos.

Fui então pesquisar a origem da obra. No site da Casa França-Brasil, deparei-me com 
informações sobre a abertura da exposição Tronco. Ali vemos que o ponto de partida do 
artista foi a descoberta de um paiol centenário, na Região da Mata, em Minas Gerais, 

Exemplares da série Risco do tempo | 2012-2013. Sônia Gomes desenhos com vários materiais – tecidos, 
rendas, crochês, bordados, contas – que vai colando sobre madeira.
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construído em madeira de lei por escravos. Houve uma espécie de “sacudimento”, pode-
ríamos dizer com o artista Ayrson Heráclito, ao sacudir memórias da escravidão ao colocar 
o paiol em plena exposição de arte na presença de um xiré organizado pela Mãe Beata de 
Yemanjá, que se emocionou ao saber que o paiol tinha sido construído por escravos. O paiol 
centenário ocupou o espaço central da Casa França-Brasil, teve pequenas intervenções 
escultóricas feitas pelo artista, mas não foi ocupado: “Um lugar para se guardar ideias, 
por exemplo”, explicou o artista.

Ao visitarem a exposição de Afonso Tostes, uma questão emergiu – em que condições 
e com que resultados um artista branco pode falar de negro? De quem é a história e quem 
pode contá-la e para quem se conta? 

Mas Afonso Tostes foi à exposição de Moisés Patrício na RedBull Station. E lá abra-
çou Moisés Patrício. Pelo jeito, Afonso Tostes não achou nada frágeis aqueles braços e 
mãos negras tão capazes quanto as dele de produzir arte e aceitou a dádiva oferecida 
por Moisés Patrício. Também não deve ter achado frágeis as histórias que quis trazer à 
tona ao reapresentar ferramentas esquecidas em paióis escravocratas. A proximidade, 
ou melhor, a possibilidade de compartilhar uma presença e um tempo juntos, pareceu 



Para presentificar a potência negra criativa, Moisés Patrício fechou a mão uma única vez durante a 
produção da série como se para concentrar a energia de todos os seus instrumentos de trabalho em seu 
punho. O punho fechado também é um símbolo de orgulho negro, como veremos no Capítulo 4. 



230

suficiente para desconstruir equívocos. A possibilidade de se ver como um igual, ao 
mesmo tempo que diferente, sem ser subalternizado por causa da diferença. Quando 
todos têm lugar para expor suas obras e ideias e ser reconhecido, a discussão de quem 
pode o quê se relativiza. O artista branco, em vez de usurpador, torna-se aliado. O ar-
tista negro, em vez de expropriado, também se torna aliado, porque brancos não podem 
estar bem se negros também não estiverem. É essa a experiência que uma presença 
negra pode ajudar a construir. Uma ênfase na diferença criada pela coetaneidade 
(Fabian, 1983) e não na indiferença ou mesmo na mestiçagem.

– Bom, independente ou exatamente pelas rusgas entre vocês dois, A Presença 
Negra precisa voltar. Sônia Gomes me perguntou isso no lançamento do catálogo 
dela na Mendes Wood: Mas você veio sozinha? Onde está A Presença Negra? O Peter 
já veio e já foi embora. Onde está A Presença Negra? Se vocês não vêm, fica isso. E 
eu fico sozinha. Como sozinha, se a galeria estava lotada? O que ela está dizendo é 
que não tinha negros. Só tinha ela, eu e depois chegou a babá do filho de um casal 
de visitantes brancos, a babá negra, claro! Como a gente não foi bando, em rolezi-
nho para prestigiar o lançamento do catálogo dela? Olha, ela ficou com o coração 
partido. Não que faltasse gente. Estava cheíssimo, claro. Ela é artista da Bienal de 
Veneza, certo? Eu também sinto uma imensa falta de ir junto em galerias, a naquela 
“nuvem” de negros. Porque a minha experiência é parecida com a do Peter. Meus pais 
fizeram tudo pra gente nunca morar na periferia. Então eu só estou num ambiente 
majoritariamente negro quando estou na família do meu pai. Então isso não pode se 
desarticular. Mesmo que tenha embate entre nós mesmos. Porque, às vezes, quem põe 
tudo a perder somos nós mesmos. 

– Eu vou falar com Peter. Eu sinto o mesmo. Essa sensação de se sentir um peixe fora 
d’água quando vou numa exposição sozinho. 

– Pois é. Sônia me contou que donos da Mendes Wood são superabertos a artistas 
negros, eles querem autenticidade, querem só artistas pra quem a arte seja uma questão 
de vida ou morte! 

– Nossa!
– Mas se a gente não ocupar, os artistas negros vão continuar sozinhos entre visitan-

tes brancos.
– Ogum mandou, a gente vai fazer, pode deixar! Missão dada é missão cumprida!
– Ogunhê! Ogunhê!



Presentificação de Oxalá, série Aceita?, de Moisés Patrício.





SIDNEY AMARAL
banzo ou a anatomia 

de um homem só



Banzo ou a anatomia de 
um homem só | 2014 | 
aquarela e lápis sobre papel | 
Foto: João Liberato.



235

INGÊNUO E SENTIMENTAL 

C omo expor numa tese uma presença negra de um modo que essa presença não 
se torne mera representação? Na tentativa de seguir esse pressuposto teórico e 
metodológico implicado numa antropologia da experiência, nesse capítulo, parto 

de uma ideia de “montagem” do que ouvi e vi em andanças em ateliês e outros lugares 
onde compartilhei experiências com artistas e curadores negros. Uma ideia de monta-
gem decorrente também dos choques causados pelas obras e experiências narradas por 
Sidney Amaral, que me fizeram considerar noções de “eu” e de “real” de um modo mais 
afim com uma antropologia da performance, entendendo performance como expressão 
de uma experiência (Turner, 2005). 

Ao propor uma antropologia benjaminiana decorrente de uma antropologia da 
experiência e da performance, John Cowart Dawsey (2014) destaca que a descoberta 
de Walter Benjamin da “técnica de montagem” através de Sergei Eisenstein (2002), 
do surrealismo e de outras vanguardas artísticas, serviu-lhe para criar a noção de 
“imagens dialéticas”, que expressava sua convicção de que essências metafísicas se 
tornam imediatamente visíveis, presentes, poderíamos dizer, nos fatos. No entanto, 
suspeitando que as Passagens de Benjamin se tornassem uma mera “montagem cho-
cante de material”, Adorno interpretou que Benjamin tinha aderido a um método de 
trabalho, uma espécie de montagem literária, que preconizaria um “não tenho nada a 
dizer, apenas a mostrar” (Dawsey, 2014).

Inspirada por uma antropologia benjaminiana que, em vez de suspeitar, aposta numa 
metodologia mais afim à montagem, penso ser essa a oportunidade para retomar um 
pressuposto caro à uma antropologia da experiência, tal como proposta por Victor 
Turner (2005): a inter-relação entre arte e vida. Apostar na montagem como método 
de exposição para construir uma presença negra no corpo deste Capítulo (e ao longo 
de toda a Tese) implicou um desvio, no entanto. Em vez de me aprofundar numa ideia 
de montagem com Eisenstein e Benjamin, tal como Dawsey potencializa, pretendo 
pensá-la com poeta alemão Friedrich Schiller, tal como interpretado pelo escritor turco 
Orhan Pamuk. 

Para demonstrar como um romance “acontece, de fato diante dos olhos do escritor e 
do leitor”, Pamuk (2001) retoma o célebre ensaio em que Schiller (1991) divide os poetas, 
e consequentemente, os leitores, em dois tipos – o “ingênuo” e o “sentimental”. 

O poeta ingênuo é irmanado com a natureza ou, melhor, é como a própria natureza 
– calmo, sábio e cruel. Assim, o poeta ingênuo escreve espontaneamente, quase sem 
pensar, sem se ocupar das consequências intelectuais e éticas de seu trabalho. Para ele, 
a poesia é uma impressão que a natureza nele produz organicamente. Em suma, a poesia 
“brota” do poeta ingênuo, o que configura uma visão “romântica” da arte e do artista (e 
do leitor), que Pamuk exemplifica com o pensamento do poeta Samuel Taylor Coleridge, 
um dos fundadores do romantismo inglês. 

Já o poeta sentimental, por se ver apartado da natureza, é por isso mesmo inquieto, 
reflexivo, emocional, porque sabe que não sabe. O poeta sentimental escreve consciente 
de seus métodos e técnicas, ocupando-se sem descanso das consequências intelectuais e 
éticas do seu trabalho. Para ele, a poesia é um artifício produzido mentalmente. Daí que 
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a poesia é forjada pelo poeta sentimental, configurando uma visão “moderna” da arte e 
do artista (e do leitor), que Pamuk exemplifica com o pensamento de Ortega y Gasset. 
Este filósofo espanhol discute a diferença entre o realismo presente no romantismo e no 
naturalismo, de um lado, e do abstracionismo presente no que ele nomeia de “desuma-
nização da arte”, decorrente impossibilidade de identificação imediata e direta do/com o 
quociente humano numa obra de arte (Ortega y Gasset, 2008).

Se o poeta ingênuo não tem dúvida de que suas palavras e enunciados representam 
paisagem geral, nem de que o que ele descreve revela o sentido do mundo de forma ade-
quada e minuciosa, uma vez que o sentido do mundo não está distante nem escondido 
dele; o poeta sentimental duvida se o que diz descreve a realidade e revela o sentido 
do mundo. 

Schiller escreveu tomando Goethe como exemplo de ingênuo e ele mesmo como 
sentimental. De Goethe, Schiller invejava não só a capacidade poética, mas também a 
serenidade, naturalidade, egoísmo, autoconfiança e espírito aristocrático, que, segundo, 
Schiller permitiam com que ele chegasse a grandes e brilhantes pensamentos.

Que podemos ser ingênuos e sentimentais e não apenas um ou outro – é ponto de 
diferença que Pamuk ressalta entre ele e Schiller. E é desse desdobramento de que me 
valho aqui para pensar uma ideia de montagem, que considero ser útil para pensar uma 
antropologia da experiência e uma antropologia da performance que, por sua vez, impli-
cam uma presença, uma presença ingênua e sentimental. 

– Você tem um corpo extremamente exposto ali, você não disfarça que é você.
– Não! Sou eu. Sou eu, nu e cru!
– Gigante assim, né? Não dá pra olhar e dizer: “Será que é ele?”.

Gargalheira | Quem falará por nós | 2014 | Foto: João Liberato.
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Escravo com gargalheira | 1936 | bronze, pedra e ferro | Maria José Botelho Egas | Foto: Romulo Fialdini.

– Não, sou eu mesmo! Mas é preciso lembrar que é sempre uma representação de você... 
Como o Fernando Pessoa: “O poeta é um fingidor”, uso minha autorrepresentação como 
metáfora dessas outras pessoas que tão por aí.

Sou eu, nu e cru! Mas também sou metáfora de outros... Ao colar-se ao seu autorretrato 
e, no mesmo instante, distanciar-se dele reflexivamente, Sidney Amaral parece oscilar 
entre poeta ingênuo e sentimental, assim como a montagem deste capítulo, que ora 
segue o fluxo de pensamento dos interlocutores em campo e o meu próprio, ora revela o 
artifício de sua construção, embaralhando a arte e a vida, o dito e o imaginado, como no 
caso de respostas que não dei a Sidney Amaral no momento da pergunta, nem depois, 
como fiz com vários interlocutores. 

Num sábado de outubro de 2015 fui pela primeira vez ao ateliê de Sidney Amaral 
na Vila Gustavo, Zona Norte de São Paulo, a primeira de três visitas, duas outras 
aconteceriam ainda em 2015. Retomei a conversa que já íamos tendo em encontros 
em galerias e museus, duas em exposições do próprio artista, outras em rolezinhos 
de A Presença Negra e alguns poucos e-mails e conversas pelo chat do Facebook. Na 
primeira ocasião, foi uma conversa de longa duração, com o gravador ligado, em que 
nós passamos a maior parte do tempo sentados, levantando-nos apenas observar obras 
e objetos que o artista quis me mostrar ou que eu pedi para ver. Nas duas outras vezes 
em que visitei o ateliê, combinamos de conversar enquanto ele trabalhava. Nessas 
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ocasiões, alguns trechos foram gravados, a maioria anotados e, além da observação 
de seu trabalho, produzi algumas fotografias. Sidney Amaral morreu aos 44 anos em 
20 de maio de 2017.

Dalton Paula, com performances e rituais denuncia e, ao mesmo tempo, cura feridas 
do corpo negro e do corpo social brasileiro. A veterana Rosana Paulino também repensa 
a trajetória do negro em seus vários projetos artísticos ao enfatizar a construção (pseu-
do)científica da inferioridade racial. Com outro veterano, o artista e curador Claudinei 
Roberto da Silva pretendi retomar uma (re-)volta ao Brasil através de exposições, mas 
uma imensa saudade de Sidney Amaral nos fez nos debruçar sobre “os pensamentos do 
artista dispostos no espaço” em seu outro ateliê, em sua casa em Mairiporã. Claudinei 
Roberto da Silva e Rosana Paulino também comentaram a obra e o grande amadure-
cimento de Sidney Amaral depois de uma viagem de estudos aos Estados Unidos e da 
observação da polarização política no Brasil, especialmente a partir de 2013, quando 
diversos setores da população foram às ruas reivindicar mudanças tanto progressivas 
quanto reacionárias, situação que Sidney Amaral qualificou, entre a preocupação e a 
ironia, de “um momento bem estranho”.

UM MOMENTO BEM ESTRANHO

– Um achadão.
– Nossa, é uma casa gigante, né?
– Não, é? Gigante, um lugar superpróximo do metrô. Gostoso, tem uma goiabeira na 

frente, um vitrozão, tem uma luz ótima aqui!
– É?
– E é um silêncio!
– Aí, por intermédio do Claudinei, a gente resolveu, os três tavam precisando de um 

espaço e aí gente começou a procurar, e calhou da Érica [Ferrari], artista dona da casa, 
estar desocupando a casa e deu certo e a gente caiu pra cá. 

– Estou fazendo uma pesquisa de doutorado, em antropologia, na USP, e comecei 
pesquisando A Presença Negra, grupo criado pelo Peter de Brito e pelo Moisés Patrício, 
que você conhece e participa. Nesses rolezinhos, fui conhecendo alguns artistas e com 
alguns deles eu gostaria de seguir mais de perto. Vejo minha pesquisa na fronteira entre 
arte e política, vista da perspectiva da antropologia, da antropologia da experiência e da 
performance, daí meu interesse em conhecer não só as obras, mas um pouco da vida de 
cada artista, e o que implica, ou não, ser artista negro nesse momento do Brasil.

– Um momento bem estranho!!! Sidney Amaral ri solto, passando a mão pela cabeça 
e por fim usando-a para apoiar o queixo, olha para a interlocutora, depois desvia o olhar 
para longe, postura que ele assumiria muitas vezes durante a conversa, como que para 
juntar pedaços de pensamento para só então voltar a falar. – Acho que o Brasil, hoje, é um 
país que, finalmente, está deixando cair as máscaras. Acho que as pessoas estão come-
çando a ter uma posição em tudo, em todas as esferas. Você vê que hoje a gente tá muito 
dividido: Coxinha ou Petralha... Uma divisão que está caminhando prum pau. Acho que 
a gente sempre foi violento, mas muito violento mesmo, mas não queria assumir esse 



Sidney Amaral em sua prancheta de trabalho no ateliê na Vila Gustavo. Na estante de chão, catálogos de exposições e livros sobre 
arte, história e poesia. Na parede, impressões de fotografias da imprensa que ele usaria como base para seus desenhos. Chama a 
atenção a impressão de um autorretrato em que Lasar Segall se pinta com a pele mais escura do que tinha na realidade | Fotos: 
Adriana de Oliveira Silva.











Sidney Amaral fazendo desenhos em aquarela. Aqui, um retrato do pastor Silas Malafaia, adornado por dois pênis fazendo 
as vezes de serpentes-cornos de Górgona.
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lado escondido. Acho que daqui pra frente tem que começar a repensar que país é esse, 
de uma maneira séria e não ficar somente polarizando. Essa crise, na verdade, é pra gente 
repensar esse país, eu es-pe-ro! Senão vai ter que ser pela revolução!

– Revolução?
– Partir pra briga mesmo, né? Pro quebra, porque, do jeito que tá, é uma guerra civil. 

As pessoas tão num grau de intolerância muito forte hoje, querem que a opinião delas 
prevaleça. Você vê lá o Suplicy na Livraria Cultura... não deixam ele falar. Ele é do PT então 
não pode mais falar. Ou é do PSDB e também não pode. No final, os dois sempre foram pau 
mandado! Quem mandou sempre é o PMDB, que tá no poder desde que voltou a democracia 
com o Sarney… 

– Mas estamos pressionando os partidos para assumir um compromisso com a socie-
dade ou não? Como sociedade civil, também estamos no Fla-Flu, é só isso?

– Acho que hoje tem grupos que começam a ter uma força, uma voz. A passos pequenos, 
a tendência é melhorar, mas a passos pequenos…

– E violência, intolerância vem de onde? Que violência é essa?
– Ah, o brasileiro sempre teve essa violência imbuída nele. Você vê, a gente mata no 

trânsito, mata pessoas a tiro, a gente não tá nem aí. A intolerância... a gente não quer 
ouvir o outro... se você tá contra, se você tem uma opinião diferente, você é do mal.

– Então, você tá dizendo que a violência tá em todos os lugares...
– Tá.
– Sem contar com a violência do Estado…
– Também, também! A violência do Estado é a mais brutal. Em São Paulo, no Rio, em 

qualquer lugar do Brasil, você vê que a violência prevalece, principalmente contra a po-
pulação negra, e a gente não tá nem aí! Acho que o grande problema do Brasil, ao querer 
criar uma identidade, ao querer se mostrar, é que a gente não se identifica com o que é do 
Brasil… Sempre tem um parente que é europeu, e acho que isso é muito ruim, né? Você 
não quer criar vínculo com aquilo que é teu. Você tem o pertencimento a-q-u-i, Sidney 
enfatiza aumentando o vozeirão. Não é lá, porque você vai pra fora e volta. A-q-u-i a gente 

Em 2017, Sidney Amaral gravaria a Intolerância em pedras, obra que faria parte da mostra Metrópole: 
Experiência Paulistana, na Estação Pinacoteca | Foto: Divulgação. 
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tem uma relação diferente com o resto do mundo, a gente tem que pensar mais, pensar e 
ver essa questão do mundo, da identidade, nesse sentido nacionalista mesmo... A gente 
que é um povo, que povo a gente é, e que povo a gente quer ser? Sempre vai ser essa coisa 
de pagar pau pros outros lá fora? O Japão é superdesenvolvido e tem o nível de suicídio 
alto; também na Finlândia, as pessoas se matam porque já tem t-u-d-o... E a gente aqui 
fica nessa coisa de achar que os outros são melhores? Eu não me vejo menos que ninguém! 

DAK´ART

– Você já viajou bastante? 
– Viajei algumas vezes, a trabalho, mas menos do que eu gostaria.
– Por onde esteve?
– Já fui pra Europa, Espanha e Portugal, e Estados Unidos e África...
– Para África, onde?
– Senegal!
– Na Bienal?
– É. Fomos nos lugares mais gostosos. Foi uma experiência! O povo é muito pobre, mas 

eles têm um orgulho de serem senegaleses! Eu acho bem bacana! E o trato deles, né? Eu 
achei uma coisa muito próxima da Bahia…

– Na Dak’Art, o que você expôs? – Sidney participou da 11ª Bienal de Dakar, em 2014. 
– Escultura. Duas esculturas… pequenininhas. Uma escada que eu fiz de espinhos e 

uma família num torniquete... a família toda está num torniquete!
– Nossa!!! – Me espanto e Sidney Amaral cai na gargalhada.
– Tenho uma cópia dela aqui em algum lugar. Foi para a Bienal uma série de três es-

culturas. E foi bem legal. Foi bem impactante. 
A Bienal de Dakar também foi uma ocasião para Sidney Amaral se estranhar, reco-

nhecer-se como afrodescendente, com afro-brasileiro.
– Fui com pessoas que se conhecem, a Rosana Paulino, Jonathan Andrade. Entrar 

naquelas salas de triagem, que cabe, sei lá, quatro pessoas? Então, colocavam quarenta. 
Uma coisa assim absurda, tratado como carne humana, só carne, né? Põe carne aqui, 
põe num navio e vai embora! E a escuridão... Nossa! Só de falar, arrepia a gente. É um 
lugar muito triste. Na verdade, é numa ilha linda, que você chega lá nessa Maison des 
Éclaves. Tem a sala das crianças, a sala das mulheres com crianças pequenas. Separavam 
homem, mulher, quem tava doente. É! E tinha sala pros rebeldes, uma salinha que era 
absurdo, dessa altura assim. – Sidney Amaral abaixa o braço para baixo da cintura, ele 
deve ter mais de 1,80m perto de mim deve ser mesmo 2,0m. E se imaginou confinado 
nessa sala, rebelde que é. 

– Eu entrei lá e é uma coisa... é desumano! Sim, vão explicando tudo, os guias... Falam 
uólofe, francês, inglês. 

– E como vocês foram parar lá na Bienal?
– Então… o Adriano Pedrosa que conhecia uma crítica de arte chamada Olabisi Silva, 

que é amiga da Rosana, e falou assim: “Manda o projeto pra Bienal”. Lembro que encontrei 
com ela num sábado, ela falou: “Fecha amanhã!”. Aí eu fiquei o domingo inteiro fazendo 
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Uma escada de espinhos (Melancolia | 2012), uma casa de espinhos (Depois da chuva | 2012), um casal com 
as cabeças espremidas num torniquete ao segurar um bebê (A família | 2014), uma faca-pênis, um bebê sentado 
no fio de uma faca, um corpo feminino esmagado por uma cartela de anticoncepcional (A queda, 2012, bronze 
e pintura eletrostática)... Temas caros para Sidney Amaral, os aspectos mais cotidianos e da casa e da família 
ganham a aura do bronze para dar a ver a violência da micropolítica da intimidade. 



La Maison des Esclaves à Gorée | 1839 | litografia de Adolphe d’Hastrel.
Performance ritual Sacudimento feita na Maison des Esclaves, na ilha do Goré em 2015, pelo artista baiano Ayrson Heráclito. 
Conjuntamente a O Sacudimento da Casa da Torre, O Sacudimento da Maison des Esclaves em Gorée é parte do projeto díptico 
Os Sacudimentos: a reunião das Margens Atlânticas, em que ações performáticas de “sacudimento” exorcizam dois edifícios 
históricos, situados em margens oposta do atlântico, de seu passado colonial e escravagista. A prática do sacudimento, ritual de 
limpeza espiritual por meio de buquês de folhas é feita para afastar “eguns” mortos que permanecem entre os vivos e causam 
toda espécie de incômodos e infortúnios. Realizada na Maison des Esclaves (Casa dos Escravos), na ilha de Gorée, no Senegal, 
compreendida como ponto liminar de embarque de escravos para o Novo Mundo, a performance reflete sobre o ponto limítrofe 
de perda da humanidade e o legado histórico dessas violências que ainda subsistem. A obra foi realizada em 2015, como 
resultado do prêmio de residência do 18º Festival na Raw Material Company em Dacar, Senegal. A vídeoperformance integra o 
acervo do Videobrasil. Disponível em: http://site.videobrasil.org.br/acervo/obras/obra/2205258.

http://site.videobrasil.org.br/acervo/obras/obra/2205258


Fotogramas de O peixe | 2016 |Jonathas de Andrade. Alagoano de Maceió, o artista vive no Recife, em 
Pernambuco. Na 32ª Bienal de São Paulo (2016) fiquei impressionada este filme entre o documentário e 
a ficção. Ele acompanhou pescadores pelas marés e manguezais de Alagoas na demorada e difícil arte (ou 
luta?) de pescar se valendo de técnicas tradicionais. Depois de bastante tempo esperando e se debatendo 
com a presa que capturam com redes ou arpões, esses pescadores acolhem a presa nos braços e esperam até 
que ela morra, num suplício que borra as fronteiras entre predador e presa, entre vida e arte, entre morte e 
ritual. Disponível em: http://cargocollective.com/jonathasdeandrade/o-peixe. Acesso em: 1 dez. 2016.

http://cargocollective.com/jonathasdeandrade/o-peixe
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Jonathas de Andrade | Foto: Rodrigo de Oliveira.



A escultura All power to all people, de Hank Thomas, cravada no Thomas Paine Park próximo ao City Hall, na 
Filadélfia, nos dá uma boa pista das experiências que Sidney Amaral teve nos Estados Unidos: um pente garfo 
para armar o black power com um punho negro fechado símbolo do Movimento Black Power. O nome da obra é a 
própria frase de exortação do movimento, exigindo a distribuição do poder. Disponível em: http://www.philly.com/
philly/entertainment/arts/mural-arts-adds-an-afro-pick-sculpture-to-the-plaza-with-rizzos-statue-20170912.html. 
Acesso em: 30 out. 2017.

A mesma escultura em Opa-locka, em Miami. Sobre ela o Hank Thomas diz: “Esse pequeno monumento fala da 
história dos americanos negros. É um gesto simbólico, mas potente como imagem que tem sido relacionada à beleza, 
representação cultural e amor de si”. (Tradução minha.) Disponível em: <http://www.miamiherald.com/news/
local/community/miami-dade/article179555486.html>. Acesso em: 18 out. 2017. 

http://www2.philly.com/philly/entertainment/arts/mural-arts-adds-an-afro-pick-sculpture-to-the-plaza-with-rizzos-statue-20170912.html
http://www.miamiherald.com/news/local/community/miami-dade/article179555486.html
http://www.miamiherald.com/news/local/community/miami-dade/article179555486.html
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essa aplicação no site, fotografando os desenhos. Mas a curadora não foi pros desenhos... 
ela foi pras esculturas. Ela deve ter entrado no meu site ou no Facebook, e me chamou por 
conta das esculturas. Eu inscrevi pinturas, que é mais fácil de transportar e ela preferiu as 
esculturas, mas esculturas pequenas, superfácil de levar também. Quem foi do Brasil? Eu 
e Jonathas de Andrade, que é de Recife. E a Rosana foi dar palestras, workshops convidada 
pela Bisi, pela Olabisi Silva.

ALL POWER TO THE PEOPLE

– Eu acho que essa questão da violência começou a aparecer…. Eu acho que começou a 
aparecer muito mais quando eu fui pros Estados Unidos fazer essa residência... Eu acabo 
falando de violência por conta do próprio país que a gente vive... Eu vejo o país... de uma 
maneira muito violenta... a gente camufla muito as coisas. A gente dá muita volta em 
torno dos problemas secundários e não dos estruturais. Tá morrendo gente o tempo todo 
e a gente fica querendo tirar uma presidente ou querendo falar que um cara é corrupto, 
sendo que todo mundo é corrupto... Eu vou dar uma caixinha pro guarda pra não ser pre-
so, pra não ser multado, e por aí vai... Todo mundo é, em maior ou menor grau, corrupto! 
E a gente não se dá conta, só quer culpar lá em cima, né? Não consegue olhar o micro e 
depois pensar no macro. Por isso que tá nesse pé... Ah, qual é o problema, né? Hoje, uma 
piadinha do gay, uma piadinha do negão... mas essa piadinha só reforça o que tá sempre 
acontecendo, e as pessoas não ligam, não tomam uma posição... Elas não vão te ajudar, 
mais ou menos como o analfabeto político do Brecht... Ah, primeiro levaram os negros, 
mas eu não importei porque eu não era negro... mas depois foram levando todo mundo, e, 
quando te levaram, ninguém se importou, porque, já que você não se importou com nada, 
quem vai se importar com você? 

Agir como alfabetizado e não como analfabeto político60 também parece implicar 
ser “eu”, “não eu” e “não não eu”, a capacidade de se imaginar na própria pele e na pele 
do outro. De ver-se como violento, corrupto, gay, negro, branco. Sou eu, nu e cru! Mas 
também sou metáfora de outros... Uma espécie de play que cria um “entre”, um “espaço 
potencial”, um “espaço de relação”, como Schechner aprende com Winnicott, onde a ação 
política pode correr.

– E nos Estados Unidos, o que você viu?
– Então, eu fugi um pouco da questão... Sidney ri, recompondo-se da inflamação que a 

discussão sobre o impeachment da presidente Dilma causou nele (e no Brasil, com reper-
cussão internacional). – Mas é isso aí... Lá, eu vi, quando eu cheguei... cheguei lá, fiquei lá 
com uma outra artista americana, a Toyin Odutola, e lá pro décimo dia, eu vou pra Nova 
York, não conhecia Nova York: “Vai lá na galeria, dá uma carta pro Jack [?] e eu mando 
pro Claude [?]”. E eu olhei... no Brasil não acontece, as pessoas não se ajudam. “É negro, 
tem que se ajudar, sabe? Meu trabalho é bom e o negro aqui tem que se ajudar porque é 
difícil pra caramba!”, ela me disse. Putz, aqui é difícil? Imagina no Brasil!!! Eu não vejo 
as pessoas “Ó, vai ver esse cara, vai ver esse artista”... Não só no meio artístico, mas os 
galeristas… eu não vejo as pessoas procurando artista... Ou o artista sempre tem que tá 
lá, ó, Sidney faz de conta que está mostrando uma obra. Tem que ter uma pró-atividade, 



Tiago Gualberto, Rosana Paulino e Sidney Amaral foram os brasileiros participantes da residência em 2012 no Tamarind Institute, 
no Novo México, nos Estados Unidos. Na foto, os três artistas negros posam ao lado dos representantes desse centro de excelência 
norte-americano em litogravura, na ocasião do vernissage da exposição no Museu Afro Brasil. Foram apresentadas 27 litografias, 
produzidas por pares bi-nacionais ao longo do verão de 2012 para criar investigar questões interculturais como igualdade, 
inclusão e identidade. Os três artistas afro-americanos foram Willie Cole, Toyin Odutola e Alison Saar.
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Exemplos de litografias produzidas pelos artistas brasileiros em 2012 no Tamarind Institute: Sidney Amaral. 
Canção para Ogum e Meu coração brasileiro. Tiago Gualberto. 10,000 Cruzeiros. Rosana Paulino. Assentamento 
#1. Disponível em: http://tamarind.unm.edu/suites/view/15-afro-black-identity-in-america-and-brazil. Acesso 
em: 25 nov. 2016.
O professor e teólogo Gregory Ellison fundou a Fearless Dialogues uma iniciativa sem fins lucrativos 
comprometida em criar espaços onde pessoas diferentes possam dialogar... Como a ilustração mostra, raça é 
uma questão quente. Disponível em: http://www.fearlessdialogues.com/. Acesso em: 6 set. 2017.

http://tamarind.unm.edu/suites/view/15-afro-black-identity-in-america-and-brazil
http://www.fearlessdialogues.com/
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mas os críticos e os curadores é que deviam procurar os artistas, de onde estão saindo... 
Eu não vejo muito isso acontecer. 

– E onde a Toyin Odutola te mandou ir?
– Onde? Numa galeria importante Nova York. Sidney Amaral ri satisfeito – Uma puta 

galeria e eu fiquei embasbacado... “Mostra seu trabalho aqui, galeria tal. Eu achei super-
lobby dela, sabe? Putz, que legal! Me conheceu agora, gostou do trabalho e tamo traba-
lhando junto! E falando, “Vai, sim! Vai falar com tal pessoa ou ver se o Hank Thomas tá 
lá”... uma coisa de criar elos mesmo!

– Gera uma solidariedade entre artistas, não?
– Entre artistas, exato! Adorei trabalhar com ela, ela é muito legal. E eu achei isso 

muito, muito nobre... No Brasil, Não, isso aqui é meu! O que você tá querendo ver o que 
eu tô fazendo? Só vai ver na exposição!, sabe? Muito mesquinho aqui no Brasil... Farinha 
pouca, meu pirão primeiro! 

– E esse autor de Atlanta, que te convidou para fazer uma capa de um livro, é um artista?
– Ele é professor.
– Ah!
– Gregory... ele dá aula de… vamos ver aqui, Gregory Elisson, ele deu aula em Emory.
– Ah, Emory.
– Acho que é isso Emory. Ele é PhD lá, ele veio para o Brasil, um cara super louco, super 

gente boa! Conversamos e aí gostou, viu alguns desenhos sobre essa questão da invisibili-
dade, a Gargalheira e viu a exposição e agora falou assim: “Eu tô fazendo um livro exata-
mente sobre isso... A gente pode trabalhar junto para fazer a capa do próximo livro. Putz! 
Achei muito legal! Isso é coisa que a internet... se não tivesse internet, dificilmente a gente 
teria diminuído essas distâncias. É muito bom isso... ela tá atingindo um outro público. 

– Por outro lado, alguns críticos importantes aqui conhecem o seu trabalho...

Incômodo | 2014 | aquarela, lápis, guache sobre papel | políptico | Foto: João Liberato. 
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– Acho que alguns estão conhecendo a partir de agora, depois dessas exposições que 
eu fiz a individual no Museu Afro Brasil e a participação em Histórias mestiças.

– Como foi?
– O Adriano Pedrosa encomendou, comissionou um trabalho. A ideia era fazer um 

contraponto com a tela de Pedro Américo, que dá a entender que os brancos, a princesa 
Isabel é que liberta dos escravos. Pesquisei história, fotografias. Era preciso mostrar que 
não foi fácil, que houve conflito, que a liberdade foi batalhada pelos negros. Foi corrido 
– um mês e meio para fazer tudo. 

– Há quanto tempo você é artista?
– Quinze anos.
– Quinze anos...
– Inclusive essa exposição, do Banzo, foi meio que comemorando esses quinze anos de 

trajetória. Tinha bastante trabalho que foi pago pelo prêmio da Funarte, e alguns traba-
lhos mais antigos que o museu colocou pra criar esse link dessa trajetória de quinze anos.

– E você vive do seu trabalho? 
– Ah, tô vivendo um pouco mais... Dou aula também, sou professor de artes lá em 

Mairiporã... Mas eu viro a noite... De uns dois anos pra cá, estou vivendo mais de arte do 
que de professor, mas isso é bem recente.

Até bem pouco tempo, Sidney Amaral trabalhava nas suas obras da meia-noite às 
quatro da manhã. Artistas e curadores como Rosana Paulino, Ayrson Heráclito, Moisés 
Patrício, Renata Felinto, Claudinei Roberto da Silva, entre outros interlocutores dessa 
pesquisa, precisam conciliar aulas e outras atividades remuneradas para financiar o 
fazer artístico.

– Essa solidariedade que você tá falando é o que sustentaria alguma rede de afinidade 
entre artistas e também de compradores, né? Quem indica quem, quem compra o quê... 
Isso existe?

– Eu trabalho com duas galerias agora... tô com uma representação em São Paulo e outra 
no Rio. No Rio é a Monique Paton, e, em São Paulo é a Central Galeria. Com a Central, eu 
tô há mais tempo, quase cinco anos. Com a Monique, há quase um ano.61

– Mas você tem uma carreira de quinze anos?
– Uma carreira de quinze anos.
– Como era antes?
– Então, era corrente de amigos mesmo... Ah, vamos fazer uma exposição em tal lugar, 

depois vamos fazer em outro, e assim vai, sempre entre amigos, ou em algum salão. Ganhei 
alguns prêmios em salões... E salão ajuda muito, olha, dá um gás, dá pra você perceber... 
eu acho que tô no caminho certo. É ficar atento aos editais, né? Geralmente sai no Mapa 
das artes, Salão contemporâneo, tem esses sites. 

– E o prêmio é significativo?
– Geralmente é. R$ 5 mil, 7 mil, 10 mil... Tem uns prêmios bem interessantes, ajuda 

bastante, além da visibilidade... geralmente são críticos importantes, pessoas bacanas 
que estão acompanhando. E geralmente a obra fica, vai pro acervo do museu ou do espa-
ço. Geralmente você manda o que você acha significativo do seu trabalho, três ou cinco 
trabalhos, e se der certo…

– E a Funarte, como foi?
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– A Funarte foi engraçado... Eu fui na abertura que a Marta [Suplicy] fez lá no Museu 
Afro, e eu pensei, vou mandar para testar, né? Eu não mandava projetos tão grandes assim, 
e chamei uma amiga porque eu não sou muito bom de estruturar projetos, mas no fundo 
mandei por mandar mesmo. Um belo dia, eu vejo que eu tô entre os dez que levaram o 
prêmio. “Nossa, que delícia!”, falei pra Regiane Rykovsky, que me ajudou, “Poxa, deu 
certo!”. Aí fiquei um ano inteiro trabalhando, né? Foi um ano intenso...

– Quais eram as condições e o que você achou bom?
– Eu achei bom o valor do prêmio mas descontou um imposto absurdo. O prazo 

poderia ser maior... um ano para você produzir, eu, pelo menos, me proponho a pro-
duzir muito, né?, acho muito pouco, porque você vai fazendo outras coisas paralelas, 
outras exposições. E eu tive que até ir para essa exposição do Senegal! Então, um ano 
é realmente pouco. 

– Esses quatros últimos meses foram assim... Sidney Amaral gira a mão direita em 
aceleração... Teve a exposição Histórias Mestiças também, então tudo aconteceu no ano 
passado de uma vez… E eu tive uma crise, fiquei com depressão no meio, assim de cama 
mesmo, eu tava… – o artista fica sem palavras. Tento ajudar, atrapalhando.

– Cansado? Ele demora para responder, olhando através de mim, como se vendo todo 
o ano de 2014. 

– Nossa, foi difícil mesmo! Depois até mudei o nome da exposição para O Banzo.
– Ah, é? Não era para ser O Banzo, o Amor e a Cozinha de Casa?
– Não, era para ser Arte e Prática... A ideia primeira era a prática de artista. Aí, depois 

dessa crise, vamos voltar a produzir, né? E vamos passar para O Banzo mesmo, passar 
por tudo aquilo que... porque tem muitos trabalhos em autorretrato, a minha experiência 
como cidadão no mundo, meu corpo no mundo, aconteceu isso. Então vamos falar disso, 
pensei, tem muita gente que se identifica com isso.

– Sim, e você ousa se mostrar em situações em que você não parece nada bem...
– Né? Sidney ri. É, tem uma… violência. Esse aqui, que dá título à exposição... o corpo 

exposto, a ideia dos dois corações... O corpo totalmente expostão... – Sidney se refere à 
obra Banzo ou a anatomia de um homem só, uma aquarela de 2014.

– Como eu disse, tava num período muito horrível da minha vida e eu tava ouvindo 
muito Paulinho da Viola e eu vi essa capa do disco Nervos de Aço... Ele tá com um buquê 
de flores murcho na mão, chorando… Achei essa capa tão linda, mas tão linda que eu 
pensei, Gente! Eu preciso fazer uma coisa que me remeta a essa capa, né? 

– Sim! Mas quando você ganhou o prêmio? A depressão foi durante?
– É, eu ia produzindo... se eu não me engano, vinte ou trinta desenhos grandes, cinco 

telas grandes, umas quinzes esculturas... Nessa exposição tinha 45 trabalhos no total, e 
isso acabou gerando esse estresse de fazer aqui, de fazer lá, de ir acompanhando as es-
culturas na fundição... o processo de separação... foi uma coisa bem… foi um ano Sidney 
Amaral sopra uma imensidão... – Foi um ano de aprendizados.

– O que você aprendeu?
– Ai, ai... a gente tem que lutar mesmo, não pode deixar a peteca cair! A vida segue, 

nem que a gente tenha que rastejar, vamos caminhar pra frente!
– Esse mesmo. Lembra um CD dele, Nervos de Aço? Está aqui! Lupicínio Rodrigues, a 

música é do Lupicínio Rodrigues, mas a capa… é linda essa capa!





Sidney Amaral e vistas da exposição individual no Museu Afro Brasil. O Banzo, o Amor e a Cozinha de Casa ficou em cartaz entre 
25 de janeiro e 25 de abril de 2015 | Fotos: João Liberato.





Estudos para a obra Imolação | 2009-2014 | Aquarela e lápis sobre papel | 35 x 55 cm.





Capa de Elifas Andreato para Nervos de Aço, disco 
lançado por Paulinho da Viola em 1973. Para entrar 
no clima de algumas das obras Sidney Amaral nesse 
período, vale a pena lembrar dos versos Nervos de 
Aço de Lupicínio Rodrigues: Você sabe o que é ter um 
amor, meu senhor?/Ter loucura por uma mulher/E 
depois encontrar esse amor, meu senhor/Nos braços 
de um tipo qualquer?/Você sabe o que é ter um 
amor, meu senhor/E por ele quase morrer/E depois 
encontrá-lo em um braço/Que nem um pedaço 
do seu pode ser?/Há pessoas de nervos de aço/
Sem sangue nas veias e sem coração/Mas não sei 
se passando o que eu passo/Talvez não lhes venha 
qualquer reação/Eu não sei se o que trago no peito/É 
ciúme, é despeito, amizade ou horror/Eu só sei é que 
quando a vejo/Me dá um desejo de morte ou de dor.
Banzo ou a anatomia de um homem só |2014 
|Aquarela e lápis sobre papel.





A visão mais linda da minha existência ou a árvore que queima | 2012 | Aquarela e lápis sobre papel | 
Fotos: João Liberato.
Bem me quer, mal me quer... | 2012 | Aquarela, lápis e nanquim sobre papel.
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“Aí eu pensei nesse desenho, quando você está afastado de uma terra que você… o banzo, essa ideia 
da travessia, de ter uma melancolia tão profunda, que você foi arrancado da sua terra e de repent... 
Deve ser uma coisa altamente... deve ser... é muito violento você pensar que você tá aqui e, de 
repente, alguém te pega e te coloca em outro lugar que totalmente não é seu...”
Bem-vindo | 2014 | Aquarela e lápis sobre papel | 75 x 105 cm.
Dor fantasma | 2014 | Aquarela e lápis sobre papel | 75 x 105 cm.
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– Linda mesmo, as lágrimas dele da cor da lua... 
– É, linda, linda, linda… Tá vendo que ele quer dar essas flores? Mas não tem para 

quem dar. É muito triste isso, gente! Sidney Amaral passa a mão na cabeça inconformado. 
Depois para a mão no queixo. – Na minha aquarela também... O homem tem um buquê 
na mão e uma gargalheira de flores. 

OS OLHOS DOS POBRES

– Por que que eu faço arte?! Sidney ri. – Putz! Tem tantas questões que eu não con-
sigo responder... O dia a dia não dá [respostas]. Acho que a arte para mim é sempre esse 
questionamento O que é estar no mundo? E isso não tem como responder, pra mim, 
sendo político ou economista. A arte pra mim está ligada nesse sentir o mundo, né? Esse 
mundo que eu estou, nesse lugar em que eu estou, que, no caso agora, estou no Brasil e 
é mais difícil ser artista aqui.

– E como é que você decidiu?
– Ser artista?
– Ou vai decidindo?
– Ser artista?
– É!
– Isso aí, decidi, eu tinha, sei lá, uns 16 ou 17 anos, então eu comecei a fazer publi-

cidade na Panamericana, mas eu fiz seis meses, falei, Não é isso não! O negócio é fazer 
arte mesmo... Aí, fui fazer Liceu e fiquei lá dois anos. Fiz escultura no Liceu, fiz pintura 
no Liceu, e fui fazer fotografia na escola Ecos, nem sei se existe... Aí comprei um carro, 
já sabendo que eu queria ser artista, bati o carro, fodi tudo… Sidney Amaral gargalha. 
– Saí vivo!

– Fez arte!
– Fiz arte com o carro! Falei, Vou fazer faculdade, senão vou me matar! Aí fui fazer 

FAAP, estudei lá três, quatro anos, e, quando acabei a faculdade, começou a carreira 
mesmo. Agora vou fazer arte de verdade. Aí comecei dando aula e fazendo carrei-
ra, trabalhando...

– Quando você estava na Panamericana fazendo publicidade e…
– E não era isso...
– Como é que saca que “Não era isso”?
– Ah, putz! Eu não sei como explicar... Eu não gosto muito de pessoas que dizem,Tem 

que fazer dessa maneira. Não, tenho que fazer da minha maneira! Eu apanho bastante, 
né? Quer dizer, eu quero fazer do meu jeito. É! É o meu modo de ver o mundo. Não 
adianta eu falar que vou fazer publicidade porque a publicidade não ia dar as respostas 
que eu queria. Era mais ou menos como ser economista, sabe? Não vai dar as respos-
tas que eu tô querendo. Se a arte já não consegue dar conta de tudo… Não consigo 
dar conta... minhas indagações... Faço, faço, faço… Produzo que nem louco e, mesmo 
assim, sempre tem uma coisa pra falar de novo, acho que isso move, acho que isso é 
o grande barato, você pode estar fazendo o tempo todo... Acho que na economia não 
ia dar certo, pra mim. Poderia ser música, poderia ser outra coisa, mas teria que estar 
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ligado às artes... Acho que a arte é a única coisa que te dá uma resposta praquilo que 
não tem resposta, né? 

– E qual que é a tua pergunta que não tem resposta? Dessa vez Sidney Amaral responde 
de pronto, sem parar para pensar:

– O andar... A gente andar pelo mundo... Pra onde que eu vim? Pra onde eu vou? Por 
que que as pessoas são dessa maneira? Por que que é tão difícil um entender o outro? 
Por que que é tão difícil a gente se colocar no papel do outro? Acho que são sempre essas 
questões que me movem... Por que que o outro não consegue me enxergar da maneira que 
eu gostaria de ser enxergado? Será que eu consigo ver realmente a outra pessoa do jeito 
que ela gostaria de ser vista? Eu trabalho muito essa questão principalmente nos meus 
autorretratos... essa questão de invisibilidade e superexposição... Por que que a gente às 
vezes é invisível? Por que que eu, sendo artista, sou invisível? Negro no Brasil acaba sendo 
invisível ou você é superexposto em situações de violência. Invisível é o cara que serve 
cafezinho, o faxineiro que quer um emprego digno como qualquer outro... Invisível ou 
superexposto, né? Por que você nunca é um cidadão só? Então, essas questões me pegam, 
principalmente aqui no Brasil.

Tanto a descoberta de uma condição pouco solidária entre artistas negros e artistas 
em geral, quanto a preocupação com a invisibilidade e superexposição de pessoas negras 
que, muitas vezes nem conseguem ser “cidadão só” no Brasil, e a convicção de que a arte 
é seu um meio de buscar respostas para “o andar”, “o andar pelo mundo”, mostra um 
Sidney Amaral com uma sensibilidade mais afeita ao poeta sentimental, perturbado pelas 
questões intelectuais e éticas que devem nortear seu trabalho. E, como veremos adiante, 
o artista demonstra um grande interesse pela linguagem, justamente por se deparar com 
a dificuldade de significar o mundo, de dizer o que se quer dizer e ser compreendido. 
Como um bom avatar de poeta sentimental, Sidney Amaral duvida se o que diz descreve 
a realidade e revela o sentido do mundo: “Viver é complicado”.

– E desde sempre, desde os 16 anos você se via incomodado com essas coisas?
– Ah, desde 18, 19 anos, eu tenho essas questões. Isso muito mais na pintura, 

acho que fica muito mais claro na pintura. Mas nas esculturas também tem esse 
olhar para a casa, pra coisas menores... uma coisa mais, não sei se posso dizer as-
sim, freudiana né? Uma coisa voltada pra dentro, pro lar, tem um foco no lar, mas 
sempre subvertendo esse lar, que pode estar exposto ou pode estar invisível. Acho 
que tem um pouco desses caminhos, tem a perversidade, essa questão de estar com 
um torniquete... Um amigo meu me falou assim: “Nossa, eu nunca tinha pensado... 
esse trabalho de prender a família, tudo atarraxado!”. É um pouco a cabeça de todo 
mundo, né? Tudo parece em paz, pois é, mas é difícil a gente perceber essas nuan-
ces. Viver é complicado, viver com outro é complicado. E a gente vive de troca, e é 
difícil você conseguir essa troca o tempo todo, as pessoas conseguirem entender o 
que você fala, e você o que elas falam... A linguagem é uma coisa riquíssima e, ao 
mesmo tempo, fodíssima, porque você tá querendo explicar A e a pessoa consegue 
entender Z, né? Aí, você fala, Putz! Será que eu não consegui me comunicar ou ela 
não entendeu? Então a linguagem é uma coisa com que você brinca o tempo todo 
no campo das artes. Sei lá, quando você faz um trabalho, você está lançando aí uma 
ideia... Como é que as pessoas vão interpretar, já é outro problema, mas você tem 



Sumidouro | 2014 | Bronze, ouro, mármore e cerâmica e Os chinelos da namorada | 2014 | Bronze polido.
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Órgãos e fluídos humanos que podem causar susto, nojo e compaixão, especialmente quando fora do lugar – aqui um par de 
corações (Entre iguais: todo amor humano | 2014 | bronze e pintura eletrostática), uma gosma (Trauma | 2014 | bronze e 
pintura eletrostática) e uma orelha (Não tenho nada para dizer e mesmo assim já disse – As palavras líquidas | 2014 | bronze 
niquelado) | Fotos: João Liberato.
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responsabilidade sobre isso. É aquela conversa que eu tive com Claudinei. Imagina 
se o Mandela, quando tivesse saído da cadeia, tivesse gritado ÓDIO? Quer dizer, ele 
era uma pessoa que poderia ter feito com que o país dele fosse pra merda... Mas não. 
Ele conseguiu, através da palavra, unir uma coisa que tava claramente separada... 
Acho que é por aí, acho que a palavra, a linguagem tem um poder... e quem usa dela 
tem que ter um certo domínio...

– Mas ele era um político e essa linguagem você diz que não poderia usar...
– Na política não, não é da minha esfera. E eu acho que ele queria mudar, eu acho que 

a arte não tem essa capacidade de mudar, mas ela pode mudar as pessoas pra que elas 
possam perceber o que precisa mudar, porque, como político, tenho certeza absoluta que 
isso não é para mim.

Se o artista não pode mudar o mundo, pode mudar as pessoas – é a aposta de Sidney 
Amaral. E, ao mudar as pessoas, a política pode mudar o mundo. É curiosa a distinção 
que nosso artista faz entre o que pode a arte e o que pode a política. Linguagens, ima-
gens, como somos cativos de modo artístico e político? Pamuk tem razão em dizer que 
nossa sensibilidade é sentimental e, ao mesmo tempo, ingênua. Porque, como ser capaz 
de ser abalado por uma obra de arte e assim refletir: “Nossa, eu nunca tinha pensado... 
esse trabalho de prender a família, tudo atarraxado!”, sem nos vermos, ao menos por um 
instante, da mesma matéria que ela? 

– Como é ser artista no Brasil hoje?
– Hoje, ontem, acho que sempre foi difícil, ainda continua bem difícil, todo mês é um 

sacrifício assim, ainda mais falar de temáticas mais, contundentes, né? – Sidney Amaral. 
– Não decorativas, né?
– Não decorativas. Mas eu gosto do decorativo. Tenho uma aproximação, principal-

mente com o Klimt, que é um artista que eu acho maravilhoso! Um pouco da estraté-
gia... se eu uso muito dourado, principalmente nas minhas esculturas, é essa coisa de 
querer pegar pela beleza da cor, de parecer com o ouro... Mas sempre coisas ordinárias, 
né? Geralmente é um chinelo, coisas muito simples, que qualquer pessoa pode ter... Eu 
tento colocar uma aura nesses objetos do cotidiano – chinelo, frascos de perfume – e 
assim vou fazendo uns assemblages,62 vou montando esses objetos para criar um outro 
discurso por trás disso.

– Sim, como aquela panela de pressão na exposição do Museu Afro Brasil?
– Hum, sim, Ressentimento. É... essa exposição só foi possível porque eu ganhei o 

Prêmio da Funarte de Arte Negra... na primeira edição que saiu, que fomos contempla-
dos e eu pude fazer uma escultura daquele tamanho, que era uma novidade pra mim, 
porque escultura é caro demais, viu? É uma das modalidades mais caras e poder fazer 
desse tamanho foi legal, foi uma experiência... de poder colocar em prática aquilo que 
você quer, no tamanho que você quer, na escala que você quer. Geralmente eu trabalho 
em escalas menores, eu gosto dessa coisa de pequenos objetos... Mas essa panela aí eu 
acertei no tamanho, fiz um escultura de um metro e pouquinho.

– Sim, você gosta do pequeno, mas também tem a limitação do custo…



Ao centro da fotografia, a escultura em bronze Ressentimento ou meu animal doméstico | 2014, em exposição individual de Sidney 
Amaral no Museu Afro Brasil e em close: “Toda tua pressão tá na sua cabeça, o corpo é feito de mocotó de boi, e aí, meus dentes, 
eu coloco lá...”, explica-me o artista | Fotos: Adriana de Oliveira Silva e João Liberato.
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– Tem, tem... sempre tem, conseguir a verba foi c-r-u-c-i-al. Por isso eu falo que uso 
de estratégias... pequenos objetos. Dentro da minha possibilidade, eu gosto de usar 
materiais, e é meu isso, eu gosto de materiais nobres: um papel bom, um guache bom, 
uma aquarela boa... assim, alguém vai ter uma coisa minha que vai permanecer, então 
tem que ser em materiais duráveis... as esculturas partem desse princípio também. 
Então tem esse uso do dourado, né? Que é o ouro de tolo, na verdade esse é ouro de tolo.

– Uma nobreza fingida?
– Uma nobreza fingida, porque são tudo coisas ordinárias, coisas que você tem na sua 

casa, coisas que você descarta o tempo todo, escova de dente, pô? Eu tenho um trabalho, 
duas escovinhas de dentes se beijando, mas falando dessa relação de amor, mas, ao mes-
mo tempo, você está pegando duas escovas de dentes, objeto banal, a gente não percebe 
mais essas nuances da vida, do cotidiano.

Se na performance, a aura – perdida na era da reprodutibilidade técnica, como quis 
Walter Benjamin – retorna com o corpo do performer, como vimos no Capítulo 2, na obra 
de Sidney Amaral, a aura retorna com o dourado, o ouro de tolo, o bronze em objetos 
cotidianos e ordinários e, por isso mesmo, inesperados, e então recobertos de aura.

PRIMEIRO VEM O ESPLENDOR!

– Enquanto está fazendo a obra, você vai mostrando o trabalho?
– Para algumas pessoas, sim. Algumas pessoas eu chamo pra vir no ateliê pra dar 

uma olhada…
– Falando em Rosana e Claudinei, quem são os artistas de que você gosta? 
– Klimt, a decoração. Klimt tem essa coisa de florear o trabalho para depois chegar 

numa essência... tem muito dessa coisa do fim do século. É bonito mas, ao mesmo tempo, 
é meio triste o trabalho dele... tem uma melancolia... por baixo a gente nunca sabe... 
Mas, primeiro vem o esplendor! Os olhos de Sidney Amaral brilham. – Hans Bellmer 

tem uma certa perversidade, sexualidade, é um 
fotógrafo dadaísta... Hans Bellmer, não sei se o 
livro dele tá aqui, acho que tá em casa... É um fotó-
grafo dadaísta do começo do século, que trabalha-
va com a questão sexual muito forte no trabalho 
dele... E adoro o Farnese de Andrade. Klimt,que eu 
falei. O Bispo [do Rosário] é a grande referência. 
Emanuel Araujo, não preciso nem falar do quanto 
eu gosto dele... 

Um esplendor que reveste algo de triste ou uma 
beleza, uma alegria, que como diz Sônia Gomes, é 
uma alegria muito densa... Numa entrevista para 
Alexandre Araujo Bispo, Sidney Amaral comenta sua 
intenção ao usar o dourado: 

Klimt | Retrato de Adele Bloch-Bauer I | 1905 
óleo e ouro sobre tela marinheira.
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O grupo de esculturas que estão no Afro (Museu Afro Brasil) faz parte de um período 

em que buscava uma obra mais limpa e sintética. Quanto ao uso do dourado, foi o 

modo que achei para falar de um espelhamento do sujeito e do sagrado – que nunca 

soube bem se era espiritual, sensual ou sexual, e que de certa forma sempre me 

remetia a uma falta: a boneca com o ventre vazio, os chinelos sem a pessoa, os objetos 

da montagem sem os montadores, os balões com suas correntes de motosserra que 

impedem o toque. Havia e há nesses trabalhos uma frustração e uma impossibilidade 

que me remete à história do rei Midas em que tudo o que ele tocava transformava-se 

em ouro, mas contraditoriamente também em tormento...”. Disponível em: http://

omenelick2ato.com/artes-plasticas/sidney-amaral/. Acesso em: 14 abr. 2017.

Uma versão do encontro entre o deus Sileno e o rei Midas contada por Ovídio nas 
Metamorfoses alude algumas questões caras a Sidney Amaral:

Sileno, perdido, adormecera longe do cortejo de Dioniso, nas montanhas da Frígia. Foi 

encontrado por camponeses que não o reconheceram e o levaram acorrentado à presença 

do rei. Midas, que outrora fora iniciado nos Mistérios, viu imediatamente de quem se 

tratava. Soltou-o, recebeu-o com grandes honras e partiu em sua companhia para se 

reunir a Dioniso. Este agradeceu amavelmente o rei e, para o recompensar, concedeu-lhe a 

realização do desejo que formulasse. Midas pediu imediatamente que tudo aquilo em que 

tocasse se transformasse em ouro. Em seguida, como o deus lhe concedeu o que queria, 

voltou para casa contente, e resolveu experimentar o dom recém-adquirido. Quando Midas 

quis levar um pedaço de pão à boca, apenas encontrou um bocado de ouro. E também o 

vinho se transformou em metal. Esfomeado, a morrer de sede, Midas implorou a Dioniso 

que lhe retirasse o dom pernicioso. Dioniso acedeu e disse-lhe que lavasse a cabeça e as 

mãos nascente do Pactolo. Midas fê-lo, e imediatamente o dom o abandonou. Mas as 

águas do Pactolo ficaram carregadas de laminazinhas de ouro. (Grimal, p. 310.)

Um sujeito que se espelha no sagrado, Midas sabe dos Mistérios de Dioniso e não por 
acaso reconhece o deus Sileno e sabe da relação intrínseca entre o sensual e místico. Mas 
ainda não está satisfeito e imagina uma forma assim ficar para sempre – Se tudo que eu 
tocasse virasse ouro... Mas, ao contrário, seu toque dourado deixa o rei faminto e sedento. 
Frustra-o, portanto.

“Essa frustação aparece também em meus autorretratos como na tela Bem me quer, que 

chamo de relações delicadas no qual me represento na maioria das vezes em cinza (como 

disse Klimt “não sou particularmente interessante”) onde procuro mostrar através da 

relação do meu personagem com os objetos apresentados, como a comunicação entre as 

pessoas é difícil mesmo entre aqueles que se amam (o vestido de noiva e as luvas de boxe), 

a condição de ser pai hoje (eu e a criança em uma cadeira-abismo), enfim são questões 

que estão mais ligadas ao espaço íntimo do lar. Me pergunto, como o lar pode também 

ser o espaço da não comunicação entre os que ali habitam?”. Trecho de entrevista a 

Alexandre Araujo Bispo. Disponível em: http://omenelick2ato.com/artes-plasticas/
sidney-amaral/. Acesso em: 14 abr. 2017.

 

http://omenelick2ato.com/artes-plasticas/sidney-amaral/
http://omenelick2ato.com/artes-plasticas/sidney-amaral/
http://omenelick2ato.com/artes-plasticas/sidney-amaral/
http://omenelick2ato.com/artes-plasticas/sidney-amaral/
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Sidney Amaral e Emanoel Araujo no vernissage da exposição Os Mágicos Olhos das Américas, no Museu 
Afro Brasil, em 2009. Encontrei essa foto no Flickr do artista. Balões, a obra do artista selecionada pelo 
Araujo. Esplendor dourado em coisas triviais, ironia ao fazer balões de gás nobres e pesados como bronze. 
A partir de 2004, obras de Sidney Amaral começam a compor o acervo do Museu Afro Brasil. No decorrer 
de 2005, o artista participa de várias exposições. Sob a curadoria de Emanoel Araujo Para Nunca Esquecer, 
Negras Memórias, Memórias de Negros, no Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba, foi uma das que Sidney 
Amaral descreveu como fundamentais na sua carreira.





O pão nosso | 2014 | Bronze.
Vista da exposição O banzo, o amor e a cozinha de casa, em 2015, no Museu Afro Brasil. No centro, O príncipe em bronze polido 
| 2014. À esquerda e ao fundo, Acesso restrito | 2014. Nessa instalação em mármore e bronze, Sidney Amaral homenageia os 
trabalhadores ocultos do museu – montadores, faxineiros, bombeiros etc. | Foto: João Liberato.



Vista da exposição Farnese de Andrade: arqueologia existências, Caixa Cultural São Paulo, 2015, onde vemos em 
primeiro plano uma assemblage do artista reunindo oratório e uma boneca aos pedaços. 
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– Primeiro vem o esplendor, você diz...
– Para mim sempre foi uma estratégia... Eu gosto dessa coisa mais perversa – Sidney 

Amaral ri solto. – Eu gosto de uma certa perversidade, um certo sarcasmo no trabalho... 
tem que ter um pouco disso, dessa linha… Quando eu falo, por exemplo, a casinha em 
Depois da chuva... é uma casinha totalmente em espinhos, vazia, pendurada no nada... E 
esse sentimento de... toda tua pressão tá na sua cabeça, o corpo é feito de mocotó de boi 
e aí meus dentes eu coloco lá... fiz um molde dos meus dentes para expandir na panela 
de pressão... Sidney refere-se a outra escultura em bronze, Ressentimento. 

– E como se deu sua formação? Você tem uma formação universitária na FAAP, né?
– É, eu fiz FAAP, mas antes eu tinha feito Liceu, fiz um semestre de Panamericana e 

uma boa parte se deu no Liceu e com professor de pintura espanhol Pedro Alzaga,63 mas 
isso – Sidney Amaral estala os dedos – faz tanto tempo, mas t-a-n-t-o tempo. Não sei se 
foi em 91 ou 92, faz tempo pra dedéu que eu fiz o ateliê de pintura. Fiz pastel e pintura 
acadêmica também no Liceu nos anos 90. Fiz escola de fotografia também nos anos 90. 
Teve uma época que eu comecei a fazer um monte de curso e em 95 eu entrei na FAAP. 
Aí o resto se deu em função do trabalho. O que eu sei de fundição, foi ficando enfurnado 
lá, trabalhando um tempo com eles aqui no Lauzane.

– Eles quem?
– Rogério Batarca e com um pessoal da Fundição Arco-íris. Foi em 2003, que eu tava 

sem trabalho e também eu precisava arrumar alguma coisa pra fazer e tava pra casar... 
“Então vem trabalhar com a gente aqui”. Então fiquei um tempo com eles, aprendi mesmo 
com eles, convivo com eles o tempo todo, sempre que eu posso, vou pra lá bater papo... 
Com trabalho ou sem trabalho, eu vou lá sim.

– É perto daqui?
– É perto daqui! Mas, às vezes, quando eu não tinha ateliê aqui, toda sexta-feira eu 

ia pra lá, ele até virou um amigão meu, o Jairo [Bataglia], virou até meu padrinho de 
casamento. Maior amigão, adoro ele! Adoro mesmo, uma pessoa muito bem, sempre 
me ajudou quando precisei fazer escultura, fazer, fazer… Então, é isso que vale a pena! 
Assim na arte, você faz uns amigos assim, que é pra além de ser artista. São pessoas que 
acreditam em você de uma maneira que fica até ruim se você não dar uma resposta. Putz, 
essas pessoas são maravilhosas no meu caminho!

– Elas investiram tempo e afeto...
– Exatamente, a-fe-to! Que você tem que...
– Como é que eu não vou fazer nada?
– Não, não posso, não posso! Não, vou fazer sim! São pessoas muito, muito legais 

mesmo que eu conheci nesse caminho. Só tenho que agradecer muito!

É curiosa a ênfase que Sidney Amaral dá sua formação no Liceu de Artes e Ofícios 
e na Fundição Arco-íris. Nesses lugares, ele pôde de fato ser aprendiz de um mestre, 
enfurnado observando alguém que sabe fazer, porque é justamente na observação de 
um mestre trabalhando, mestre que também nos observa e corrige nosso trabalho, 
que aprendemos o conhecimento tácito implicado em todo o ofício, como diz Richard 
Sennett sobre o trabalho do artífice. Curioso também que o mestre acabe virando 
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padrinho de casamento do aprendiz, porque deixar o outro observar aquilo que não se 
pode ensinar de um ofício geralmente implica a construção de um vínculo forte entre 
vida e trabalho, porque, como explica Sennett, ao compartilhar o tempo e o espaço 
para mostrar ao aprendiz o que fazer, além de modelos estéticos para desenvolver uma 
habilidade técnica, o mestre acaba ensinando modelos éticos para conduzir-se na vida 
(Sennett, 2009, 2012).

NÃO, VOCÊ É QUE É RACISTA

– E às vezes eu percebo isso... de ter um público muito mais interessado no que eu faço 
fora daqui. Aqui ouço: “Não, você é que é racista, você é que está sendo preconceituoso”. 
Gente! É difícil a pessoa entender que eu tô falando do lado que eu tô, não tô falando do 
lado que ela está, né? Porque é muito fácil você ir numa padaria boa, num lugar bom, onde 
não acontece nada, pra quem está sempre bem vigiado... Eu sempre morei em um lugar em 
que tá tudo fodido, o cara tá voltando pra casa e leva tiro pelas costas da polícia, enfim.

– Mas onde você nasceu?
– Eu nasci em bairro bom. Sidney Amaral ri se flagrando... Sempre fui meio… não vou 

falar burguês, porque eu sempre trabalhei pra caramba. Eu vivi na Vila Guilherme, eu 
nasci na Vila Guilherme e de lá fui para Mairiporã... Mas sempre tive amigos no Jardim 
Japão... é… quando jovem, eu era muito retardado, tá ligado? 

– Tô ligada, mas como assim, retardado?
– Usei muita droga – Sidney Amaral gargalha. – Fiz muita besteira, então andava com 

uns… trabalhava em empresa que os cara mandavam nos office boy e os office boy eram 
tudo doido, tudo bandido. Um morava aqui no Jardim Japão, se matou... Então eu conheci 
muita gente… era falta de oportunidade mesmo essa vida… Engraçado, você procura um 
lado, querendo ou não, você acaba buscando... Não consigo me ver do lado dos abasta-
dos, sempre me vejo do lado dos… sou tão fodido! Eu me identifico mais com os fodidos! 
Fiz FAAP... Putz! É burguesão! Não sou burguês, ganhei bolsa um ano, paguei um ano... 
pegava dinheiro com a minha tia, com meus patrões, mas se tivesse cotas, seria muito 
mais fácil, porque eu sabia de gente que não pagava e podia pagar. Não pagava 100%, 
tinha uma bolsa de 75% e tinha o Creduc que cobria, então pagava. Custava uns 400 paus 
na época, então eu pagava 25 ou 70 reais por mês, que, pra mim, já era um puta de um 
dinheiro. Era sofrido, eu estudava de noite, sempre estudei de noite.

– Você trabalhava com o que nessa época?
– Trabalhava com mercado financeiro.
– Olha! – Não me aguento caio na risada.
– É! Burguesão, pode falar! Trabalhei muito tempo no mercado financeiro... trabalhava 

numa empresa de distribuidora de valores, meus irmãos sempre trabalharam com isso, 
eu fui o único que falei assim, Vou fazer arte!

– Seu pai e sua mãe são paulistanos?
– Minha mãe é baiana e meu pai paulista... Ele é de Piracicaba e minha mãe é 

de Alagoinha.
– Então você conhece bem a Bahia?
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– Fui duas vezes pra Bahia e não conheço Alagoinha.
– Foi para Salvador?
– Salvador, é, fui para Salvador.
– E o pai de Piracicaba?
– Piracicaba. Um pai piracicabano e uma alagoense se encontraram… se casaram em 

São Paulo. Trabalhavam numa confecção, começaram a namorar, aqui também na Zona 
Norte, e aqui estou eu.

– Quantos irmãos?
– Quatro, quatro irmãos.
– Homens?
– Três homens e uma mulher.
– E você é qual?
– Eu sou o caçula.
– Por isso deu trabalho?
– Nem dei tanto trabalho não, sabia? Eles nem sabiam dessas peripécias, eu não 

deixava chegar neles. O meu problema é que procuro sempre um contraponto, sabe? Se 
alguém falar que “Deus é melhor” e o outro que “Maomé é melhor”, eu tenho sempre que 
colocar um contraponto – Sidney Amaral gargalha. – Eu nunca acho resposta para nada, 
fica tudo aberto... Acho que é melhor também, não tenho essa preocupação de fechar... 
Se fechar e achar a resposta, vou fazer outra coisa da vida, não tem mais pra que fazer 
arte. Se fecho a resposta, acabou! 

AH! VOCÊ QUER SABER POR QUE EU TE ODEIO HOJE? 

Ao descrever-se como um artista mais atento às miudezas do cotidiano para fixá-las em 
sua obra através da ironia e mais identificado com os pobres, Sidney Amaral traz à tona 
um poema de Baudelaire. Um poema de um poeta mais “sentimental” do que “ingênuo”, 
aparentemente. Vejamos. 

– O casal apaixonado vai comer numa espécie de Confeitaria Colombo de Paris... e ali 
trocam de juras de amor maravilhosas. Fazem o pedido e, daqui a pouco, aparecem três 
pares de olhos, olhando tudo... “É, tudo isso é maravilhoso, mas não é pra gente.” E ficam 
lá olhando do lado de fora do vidro da Colombo. O homem fica consternado, ele e a amada 
tão bem ali e aquelas três pessoas desejando estar ali e não podendo. Eles podem tudo 
ver, mas nada tocar. Quando busca nos olhos da amada um consolo, sei lá, uma concor-
dância. Putz! Olha o que ela diz: “Por que você não pede pro maître tirar eles daqui?”. 
Tirar o quê? – Sidney Amaral se ergue na cadeira – Aqueles olhos, os olhos dos pobres. 
Eles tinham jurado amor eterno, mas eles não conseguem se comunicar. Eles estavam 
do mesmo lado do vidro, mas não conseguiam se comunicar. Mas não tinha nenhuma 
barreira entre eles, mas eles não pensam a mesma coisa. Putz! 

– Quando eu li esse poema do Baudelaire, eu vi exatamente o que eu queria fazer. 
Eu quero falar da dificuldade de observar o óbvio. Quero viajar, vender, quero que meu 
trabalho cresça, claro. Mas não quero virar um Damiel Hirst da vida. Aquele exagero! 
Precisa ser uma coisa que revele o maravilhoso que está no dia a dia e não que custe 
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aquela fortuna e não daquele tamanho. Prefiro escala pequena, intimista, um olhar mais 
jazz, sabe? Não estou mais para show de rock, estou mais jazz, um jazz intimista. Eu não 
tenho jet-ski, mas sei nadar, sabe?

Os olhos dos pobres. Ah! Você quer saber por que eu te odeio hoje? Com uma afirmação 
extraída do Manifesto Comunista de Marx e Engel, “Tudo o que é sólido desmancha no 
ar”, Marshall Berman, filósofo e cientista político nova-iorquino do Bronx, nomeia seu 
livro. Interessado em compreender a modernidade, o terror e o esplendor das urbes, num 
ensaio (Berman, 1986), ele comenta os bulevares parisienses com base em “Os olhos dos 
pobres” (2012) o poema de Baudelaire através do qual Sidney Amaral num flash vê sua 
vocação e missão como artista. A interpretação de Berman captura uma ambiguidade 
que também me parece pertinente para observar a trajetória de Sidney Amaral como 
artista negro no Brasil.

Berman argumenta que, mais do que explicitar uma falta de comunicação entre 
os amantes apaixonados diante do abismo ideológico e político entre eles, o poema 
indicia o conflito desses dois lados dentro de um mesmo personagem – o novo sujeito 
moderno e urbano. O surgimento dos novos cafés, nos novos bulevares arquitetados 
pelo então prefeito de Paris e arrabaldes, o barão Haussmann, investido no cargo por 
Napoleão III, acaba reunindo o que estava apartado, pelo menos como aspiração bur-
guesa – o esplendor e a pobreza: “As transformações físicas e sociais que haviam tirado 
os pobres do alcance da visão, agora os trazem de volta diretamente à vista de cada um. 
Os bulevares, abrindo formidáveis buracos nos bairros pobres, permitiram aos pobres 
caminhar através desses mesmos buracos, afastando-se de suas vizinhanças arruinadas, 
para descobrir, pela primeira vez em suas vidas, como era o resto da cidade e como era a 
outra espécie de vida que aí existia”, vida que os pobres começam a almejar. Desse modo, 
se os bulevares criaram um espaço privado sob a luz da cidade, “onde eles [os amantes 
burgueses] podem dedicar-se à própria intimidade” em plena arena pública, ao mesmo 
tempo, “os força a reagir politicamente”. Segundo Berman, ao tornar-se culpado por sua 
felicidade diante do olhar da família em farrapos do lado de fora do café, o homem seria 
avatar de um “sentimentalismo liberal”, uma certa irmandade com os pobres: “Como 
seria bom que eles também pudessem estar aqui!”. Já a mulher, avatar de uma “rudeza 
reacionária”, de uma aversão defensiva: “Como eles cobiçam o que nós temos, é melhor 
acionar o maître!”. Daí a distância entre os amantes não é mera falha de comunicação, 
mas uma oposição ideológica e política, como Sidney Amaral bem observou. Caso se 
erigissem barricadas no bulevar, como de fato ocorreu em 1871, sete anos depois da 
aparição do poema, quatro após a morte de Baudelaire, situa-nos Berman, os amantes 
poderiam muito bem-estar em lados opostos. No entanto, para o autor de Tudo que é 
sólido desmancha no ar, se um par amoroso dividido por posicionamento político é razão 
suficiente para desgosto, mais terrível é lidar com essa oposição dentro de si mesmo. 
Sua hipótese é de que, ao olhar nos olhos da amada, o homem tenha visto seus próprios 
pensamentos neles. O “Você quer saber por que eu te odeio hoje?”, segundo Bergman, 
é uma tentativa frustrada de localizar a cisão no outro em vez de em si mesmo, já que, 
a despeito de afirmar nobremente sua irmandade com a família esfarrapada, talvez o 
homem “sentimental e liberal” compartilhe com sua amada “rude e reacionária” o desejo 
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Um “casal apaixonado” na obra de Sidney Amaral... O príncipe | 2014 | bronze polido e Princesa | 2014 | 
bronze patinado | Fotos: João Liberato.





Seu desprezo já não pode me ferir | mármore Carrara, prata com banho de ouro. “Somos algo em 
constante transformação, entre partes que se comunicam como o dedo cortado que se mantém preso à 
aliança, mas fragilizado, incapaz de agir, de indicar seu lugar na relação”, comenta Sidney Amaral em 
entrevista a Alexandre Araujo Bispo. Disponível em: http://omenelick2ato.com/artes-plasticas/sidney-
amaral/. Acesso em: 14 abr. 2017.

http://omenelick2ato.com/artes-plasticas/sidney-amaral/
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Demon with a bowl. Exposition Damien Hirst Venise 2017.http://www.palazzograssi.it/en/exhibitions/current/damien-hirst-at-
palazzo-grassi-and-punta-della-dogana-in-2017-1/. Sidney Amaral não viveria para ver a polêmica invasão do artista britânico 
numa das grandes capitais da arte mundial, Veneza, ocasião em que o artista e sua arte foram aclamados por uns e considerados 
exagerada e de mal gosto por outros devido ao gigantismo. O demônio de Damien em vez de se harmonizar compete por espaço 
e atenção no Palazzo Grassi.

http://www.palazzograssi.it/en/exhibitions/current/damien-hirst-at-palazzo-grassi-and-punta-della-dogana-in-2017-1/
http://www.palazzograssi.it/en/exhibitions/current/damien-hirst-at-palazzo-grassi-and-punta-della-dogana-in-2017-1/
http://www.palazzograssi.it/en/exhibitions/current/damien-hirst-at-palazzo-grassi-and-punta-della-dogana-in-2017-1/
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de livrar-se daqueles olhos pobres cobiçadores de esplendor, pondo-os para sempre 
fora de sua visão e espírito.

Estilhados desse espelho esfacelado observado por Baudelaire em Paris no século XIX 
e por Berman em Nova York no XX, parecem presentem em São Paulo no século XXI em 
fragmentos da vida e obra de artistas negros.

– Ah, ele disse isso é? É verdade sim. E também não é. Porque o Sidney adorava o 
Damien Hirst e sonhava sim fazer obras grandiosas. O Sidney adorava aquela grandeza. 
O Sidney adorava o luxo. Ele não nasceu rico, mas poderia ficar. E, se ficasse, não acharia 
estranho. Se irmanaria com pobres, é verdade. Mas com ricos também. Uma conversa 
que a gente tava tendo ultimamente, e que ele até ficou bravo comigo, foi o desejo dele 
mandar a Liseux estudar fora... Aliás, pôr nome francês na menina? Por que fazemos 
isso? Por que ainda achamos que, para ter uma boa formação, é preciso sair do Brasil? 
O Sidney devia é mandar a filha dele pra fazer a cabeça com uma grande mãe de santo! 

Sorrio, segurando um riso grande. Concordo com Claudinei Roberto da Silva sobre o 
nome em francês, mas gosto é gosto! Porém, imediatamente penso que cabeça também 
se faz na universidade, especialmente cabeças negras há tanto tempo repelidas daí. Não 
em Paris. Melhor aqui, se se trata de lidar com ambiguidades de ser negro, mas ainda 
assim não resisto e pergunto se ele tinha mandado a filha dele fazer ou se ele mesmo 
tinha a feita em algum santo, achando graça desse arroubo de afro-brasilidade diante 
do gravador da pesquisadora em outubro de 2017. Por fim, gargalhamos os dois. 

– Você não me leva a sério. Mas é verdade, eu penso isso. Claudinei Roberto da Silva 
argumenta com o nacionalismo do Mario de Andrade e se infla, discursa hirto na poltrona 
da casa superarrumada sobre um Brasil monumental que a gente não valoriza. Ele tem 
razão, evidentemente.

Vinha conversando com esse crítico e curador negro desde o início desta pesquisa, con-
versas que foram se aprofundando com o falecimento de Sidney Amaral, especialmente na 
hora de textualizar nesta Tese o tempo e a experiência compartilhada com Sidney Amaral 
e outros artistas e curadores negros. Claudinei Roberto da Silva tinha feito a curadoria da 
exposição individual do artista, contemplado logo na primeira edição do Prêmio Funarte 
de Arte Negra, em 2012: O Banzo, o Amor e a Cozinha de Casa, no Museu Afro Brasil, em 
2015. Com o súbito desaparecimento de Sidney, Claudinei tornou-se uma das principais 
figuras do grupo formado para organizar e salvaguardar o legado do artista.

Claudinei Roberto da Silva, que dividia o ateliê com Sidney Amaral e Danilo Pêra, 
acabou indo morar na casa sozinho, depois que o primeiro faleceu e o segundo foi morar 
fora do país. Foi estranho ver a casa toda arrumada. Aos meus olhos, Sidney Amaral era 
meio bagunceiro. Aos meus olhos destreinados, porque Claudinei Roberto da Silva foi 
me mostrando como o que eu supunha mera bagunça era, na verdade, “os pensamentos 
do artista dispostos no espaço”. Claudinei Roberto da Silva é superorganizado. A coleção 
de soldadinhos de chumbo no armário disposto logo na entrada da casa – que eu brinco 
dizendo que é “a parte regredida dele”, já que ele pinta lindos nus, que depois me mos-
traria –, são indício desse gosto por organização e colecionismo.

– Parte regredida, é? Pois bem, mas veja que são todos soldados negros. 
– Puxa! Eu não tinha notado.
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IDENTIDADE

Em outubro de 2015, Identidade seria o título escolhido por Sidney Amaral para uma nova 
exposição individual na Galeria Central.64 A ideia surgiu em conversas do artista com o 
curador Rodrigo Villela. Foi nesta exposição que fiz a proposta a Sidney Amaral de tê-lo 
como interlocutor de pesquisa e ocasião em que também conheci Claudinei Roberto da 
Silva e o artista goiano Dalton Paula. Antes de entrar na exposição de Sidney Amaral, por-
tanto, uma pausa para ver uma performance que também traz o corpo negro em situação 
de violência como muitas das obras dessa nova exposição de Sidney Amaral. Conversei 
com Dalton Paula sobre a videoperformance que estava sendo exibida na exposição Agora 
somos todos negrxs?,65 escolhida por Daniel Lima, curador do VideoBrasil. 

O BATEDOR DE BOLSA 

– Esse trabalho resultou de uma das várias situações de racismo que eu passo. Nesta, eu 
tava entrando na distribuidora de bebidas e tinha uma madame comprando muita cerveja 
cara e tal. Ela tava na porta e eu cheguei e ela me olhou de cima em baixo... e a bolsa dela 
estava em cima do balcão dentro da distribuidora e tinha uma pessoa da loja no freezer 
pegando coisas e ela gritou pra ele, Vigia a minha bolsa!!! – Dalton Paula gargalha, depois 
de encarnar a voz e o gesto da madame desesperada. 

– Meu deus do céu! – exclama Daniel Lima. 
– Isso é o meu cotidiano. Eu mesmo adotei uma forma de estar no espaço público... 

quando estou atrás de uma mulher, eu acelero pra não ficar atrás porque realmente elas 
ficam superapavoradas quando tem um homem negro atrás delas. Se tem alguma bolsa 
sozinha, eu já me afasto imediatamente. Então é preciso ter todo um comportamento no 
espaço público quando você tem um corpo suspeito, um corpo marginal. Aí eu resolvi 
bater literalmente na bolsa, uma espécie de vingança. E nessa coisa literal de bater bolsa 
ou bater na bolsa pensar nesses limites que cerceiam a presença do corpo negro no espaço 
público e privado. As cores escolhidas também foram propositais. Branco branquitude, 
negro negritude. O muro branco, a bolsa negra. Quem está apanhando, quem está batendo. 

– Sangue. Dá uma impressão de sangue essa mancha no muro branco que serve de 
fundo para a performance – comento.

– Sim, isso aí é barro, mas pode mesmo dar a impressão de sangue... Nos trabalhos 
desse período eu geralmente estou com os olhos fechados, vendados, ou com uma más-
cara. Parte de um olhar interior de uma situação particular, mas chega numa coletividade 
a partir de questões que vão se cruzando. E a venda também faz olhar para esse corpo 
que está fora desses padrões normativos de beleza e o hoje eu consigo perceber mais a 
influência do terreiro e do quilombo, essas também são referências de corpo negro de 
que eu me alimento. Então quando eu fecho os olhos tem muito essa coisa de pensar o 
ritual, o sagrado, outras camadas, outras dimensões que eu acredito que alimentaram 
muito essa resistência.

– Nessa performance, você está batendo com toda a força na bolsa e quando você con-
segue acertar, ela também te acerta. Tem uma coisa da violência mesmo – diz Daniel Lima.
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– Eu tinha três hipóteses. Por isso que eu giro, pra perder essa noção de espaço e 
tempo, e é verdadeiro, eu estava vendado mesmo, eu não tava enxergando, eu não 
sabia onde ela estava... E eu pedi a bolsa pra amigas, e elas me deram essa. Eu pode-
ria não acertar, eu poderia acertar de leve ou poderia bater até rasgar... E ontem me 
escreveram e perguntaram, O que essa bolsa significa pra você?, dizendo que pode 
ter uma conotação de agressão ao feminino, porque a bolsa é um símbolo feminino. 
Então se mostraram incomodadas. Mas não é isso. Tem essa expressão no Brasil, 
“batedor de bolsa”. 

– Sim, tem mesmo. E o público, como reage? – eu pergunto.
– Eu faço isso num espaço público, aqui é a calcada ali já é a rua, na frente tem co-

mércio, enfim. Chamaram a polícia... a polícia passou pra ver o que estava acontecendo. 
E esse “Ipa!”, é o público se manifestando, inclusive quando eu acerto a parede, nesse 
buraquinho aqui ó, aparece um olho. E é muito louco porque a câmera estava no tripé e 
do jeito que eu estava, poderiam ter me levado a câmera. 

Insisto sobre a importância de a performance ser feita diante do público ou não. 
– Eu considero meu trabalho muito intuitivo. Eu comecei minha carreira em 2009 e 

esse trabalho é de 2011. Em 2009, eu comecei a entrar em salões de arte e o trabalho a 
circular. É um trabalho de fotoperformance. Quero muito pensar esse corpo negro no 
espaço público, sabe Adriana? E hoje eu vejo muito essa relação com Exu, de estar na 
rua. Quando você está na rua, você está pro que der e vier. A rua é do mundo. Então me 
coloco nesses lugares de exposição do corpo. Inclusive tenho um trabalho que chama 
Corpo receptivo que é uma caixa de correio. Então, as fotoperformances são feitas no 

Frames de O batedor de bolsa, videoperformance de Dalton Paula.





Vista frontal, de cima e detalhes da série A irmã de São Cosme e São Damião | 2016 | Fotos: Dalton Camargos e 
Paulo Rezende.



305



Detalhe da série Retrato silenciado | 2014 | óleo sobre livro | Fotos: Paulo Rezende. 
Os alguidares com retratos negros da série A irmã de São Cosme e São Damião | 2016 foram selecionados para o 6º Prêmio de 
Marcantônio Villaça de Arte Contemporânea Brasileira, no MuBE (Museu Brasileiro da Escultura e Ecologia), em São Paulo, em 
2017. Entre os 20 finalistas dos 600 inscritos, dois artistas negros: Dalton Paula e Jaime Lauriano. Também sobre alguidares 
o artista pintou a série Rota do Tabaco | 2015. Em vez de oferendas a orixás, caboclos e exus, esses conjuntos alguidares (ou 
oberós) acolhem o retrato de pessoas negras pesquisadas por Dalton Paula em suas andanças por territórios negros. O artista 
goiano já havia coberto capas de livros de enciclopédia com retratos negros na séria Retrato silenciado | 2014, mostrando que, 
apesar de muitas vezes serem excluídas das formas consagradas de produção e circulação de conhecimento, vidas negras contam. 



Sidney Amaral | Sem título | 2015 | guache sobre papel de algodão.

Obras da série Identidade e família.
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Sidney Amaral | O anjo | 2015 | óleo sobre tela.
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espaço público. Outro trabalho é A promessa, e a noiva foi muito agredida pelo público. 
Essa coisa de estar transvestido e as pessoas agredirem... coisas como, “Eu vou comer essa 
noiva!”. São bem rápidos. Esse aí tem um minuto e meio. Tenho um trabalho que chama 
Garrafada, que está no Mube, no Prêmio Marcantonio Villaca, e aí tem uma figura que 
toma cachaça, mas tá tudo certo, tá tudo dentro do enredo, do contexto que o próprio 
trabalho discute – Exu, a figura de vermelho.

 
Voltando para a exposição Identidade, nela Sidney Amaral apresentou três séries. Em 

Identidade e família, o artista apresenta reproduções ampliadas de fotografias de RG pes-
soas da sua família montando uma genealogia que evidencia seu desconhecimento dos 
avós, de suas origens africanas, como ele diz. Em Corpo no conflito, ele apresenta guaches 
que retratam cenas das manifestações marcantes de 2013, com fragmentos de imagens 
em que o artista embaralha policiais e supostos infratores, jovens negros em posição de 
ataque ou tentando alcançar bolas-de-gude atrás de grades da prisão. Em Conflito íntimo, 
pinturas a óleo em grandes dimensões de retratos de pessoas negras como Emanoel 
Araujo, os artistas Moisés Patrício e Renata Felinto, e o jornalista Nabor Jr. 

AMOR DE MÃE

– E a gente faz isso o tempo todo... Mata gente. Eu vim lendo a Carta Capital no ônibus. 
Na última página da revista, eles sempre colocam uma foto marcante. E fiquei estatelada 
de horror com a dessa semana e me lembrei daquela Mãe Preta que você pintou a partir de 

uma fotografia... e não pude conter a lágrima 
quando li essa legenda aqui: “Amor de mãe” – 
digo passando a revista para o Sidney Amaral.

– Nossa Senhora! – o artista quase grita 
de horror.

– Pois é, é isso que a gente faz. A gente ar-
ranca as pessoas dos outros... Causamos esse 
banzo aí todos os dias... 

– Nossa, olha isso, gente do céu! Puta que 
pariu! E esse quadro que eu fiz, se eu não 
me engano, no filme de Porto Rico, que eu 
peguei a imagem, acho que naquele filme da 
Mãe Preta, ela tá com uma faca no pescoço, 
foi num filme, acho que é Cristo Rei, essa 
imagem eu achei na internet... Eu limpei ela, 
eu tirei todo fundo, só deixei a cena, como se 
fosse em qualquer lugar do mundo...

– É de uma coragem!
– É, ela não enterrou o filho simplesmente e chorou.
– E não é uma escultura... é o próprio corpo do filho... em-bal-sa-ma-do!



Os Homeless (sem teto) do escultor norte-americano Duane Hanson e o Big Man do escultor australiano Ron Mueck. A obra de 
ambos pode ser considerada hiperrealista. O hiperrealismo se desenvolveu entre os anos de 1960 e 1970 Estados Unidos, chegando 
posteriormente à Europa. O detalhamento extremo das pinturas e esculturas hiperrealistas tem sua raiz no realismo europeu do 
século XIX, como forma de repúdio à artificialidade do neoclassicismo e do romantismo. Dos realistas, os hiperrealistas também 
herdaram algo da ênfase no retrato da vida e problemas das classes subalternas. A solidão na contemporaneidade também é outro 
tema caro aos hiperrealistas, daí uma grande inspiração ser o pintor, artista gráfico e ilustrador norte-americano Edward Hopper.

Sidney Amaral | Mãe preta: A fúria de Iansã | 2014.
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– Como se fosse arte, como se fosse performance... uma exposição do filho como se 
estivesse vivo...

– Como se fosse arte… Porque não é um Duane Hanson nem um Ron Muek que está 
aí... É de carne e osso, é realmente uma pessoa que existiu!

– Ou nem arte nem performance... Trata-se de amor, de amor de mãe, como diz a 
legenda da fotografia na revista.

– É.
– A mãe dá vida ao filho uma segunda vez. Mas tem uma loucura aqui que mais tem a 

ver com a arte, porque cotidianamente você não vai fazer isso.
– Não vai, mas se fizesse e deixasse isso exposto numa praça, não ia ter praça sem 

exposição de mortes no Brasil.
– Pois é!
– Macabro, né?
– Macabro!

SÍSIFO E O BURRO

– Você escapou com quantos anos então? 
– Fui com eles até acabar a faculdade, pagar uma parte da minha faculdade, até os 20, 21 
anos. Depois comecei a fazer outras coisas... Fui trabalhar em montagem de exposição e 
acabei caindo na educação... Acho que caí mesmo. Era uma coisa que eu gostava muito, 
essa coisa de você passar conhecimento, de você aprender... Hoje eu gosto bem menos, 
pra falar a verdade. A educação, a escola pública está cada vez mais se fechando.

Uma família porto-riquenha embalsamou o corpo de Jomar Aguayo, de 23 anos, para mantê-lo ao redor de 
uma mesa de um bar de sua mãe em San Juan, em Porto Rico. Jomar foi morto num tiroteio |Foto: Alvin 
Baez/Reuters.
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– Se fechando? 
– É muito murro em ponta de faca! É muito difícil mudar a estrutura escolar. Mexer 

com o ser humano é uma coisa muito ímpar... Você tem que rebolar muito para dar uma 
aula legal, pra que as pessoas entendam o que você está falando sem ser muito simplista... 
Tem alguns conteúdos que é importante a pessoa ter, e a pessoa não quer ter, e a própria 
escola... Sei lá! E essa ideia de escola é uma microesfera de doutrinação também. Você 
acaba o tempo todo doutrinando aluno, e isso é horrível. Você não está ensinando, você 
está doutrinando. A gente acaba com a vida dos alunos, acaba com aluno sem a menor dó… 
e é isso aí que a gente reproduz, quer dizer, o aluno vai sair de lá sendo o que a gente é, né?

– É! Você dá aula para quem? Crianças de qual idade?
– 5º série até 3º colegial.
– E a disciplina é artes?
– Artes, educação artística.
– Artes, educação artística… E o que é isso hoje?
– Hoje? Pra eles? 
– É?
– Ou pra mim?
– Pra você, pra eles, pro Estado, qual é o teu papel lá? O que você ensina pra eles?
– Eu tento ensinar eles a pensar... Eu nem falo tanto de arte... Às vezes eu tento colo-

car problemas cotidianos. A partir da arte, eu tento colocar esses problemas cotidianos, 
tipo, o Brasil está num momento bem difícil, que eles vão ser os protagonistas daqui para 
frente... A gente dá uma contribuição, a gente não vai salvar nada, a gente só dá contri-
buição, ninguém salva nada, pra mim está tudo perdido – Sidney Amaral ri, olha desvia 
o olhar e volta com uma imagem. – Mas a gente tem que continuar rolando… É que nem 
Sísifo, sabe? Quando chegar lá em cima dá uma risada e volta para pegar a pedra, porque 
é a única coisa que sobra, mas acho que a gente tem a nossa contribuição a dar. A minha 
está no limite! Acho que educação já tá no limite, acho que tenho muito mais a falar com 
a arte do que na educação formal. Acho que são as pessoas que vão pensar esse Brasil, o 
que é que vai ser esse Brasil, se continuar isso dessa maneira? A gente coloca uma carga, 
uma pilha, ENEM e isso tudo. Vocês são jovens, eu falo, vocês têm 16, 17 anos e ficam 
nessa de passei! Vai achar que isso vai salvar sua vida, vai ser sua tábua salvadora? Dá 
um tempo pra vocês, respirem! Respirar é importante, sabe? Dá uma olhada no que tá 
acontecendo, lê outras coisas… Porque às vezes é bom você parar um pouco, olhar, dar 
um, dois passos pra trás pra poder prosseguir. Tenho que mostrar isso, falar antes sobre 
essas questões, num é só arte, arte, arte, arte. E eles nem gostam tanto de arte assim.

– Não gostam?
– É, gostam… gostavam de educação física... Ultimamente nem de educação física eles 

estão gostando. 
– Do que eles gostam?
– Celular!
– Celular? Você proíbe?
– Depende... A maioria deles tem internet no celular, a gente pesquisa no celular, baixa 

no celular a imagem que eu tô falando e vamos ver, usa o celular, tira foto para fazer um 
trabalho, vê um detalhe desse quadro, pensa nisso aqui, cada um se vira com que tem... 
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A alegria dos envolvidos 2 e Estrelas do meu país | 2014. Numa das versões do mito, Sísifo ousa denunciar o rapto de 
uma virgem por ninguém menos do que Zeus. Enfurecido, o senhor dos deuses do Olimpo impôs ao mais astuto e menos 
escrupuloso dos mortais um castigo eterno. Que rapto divino professores devem ter denunciado para merecer o castigo de, 
carregando um enorme rochedo, subirem até o cimo de um monte de livros e, mal chegados ao topo, voltarem a cair vítimas 
do próprio peso do rochedo, recomeçando assim a tarefa infinitamente? Em As estrelas do meu país | 2014 | aquarela e lápis 
sobre papel, vemos um professor sem rosto, de braços invisíveis. Despersonalização e impotência diante de seus alunos?
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Sonho de garoto | 2014. “Quando fiz essa série, eu pensei num anti-herói. O corpo marcado por logotipos, 
e eu velho, gordo, o pé vermelho de tanto jogar bola. Sonho de garoto porque todo garoto quer ser jogador 
de futebol. Tanto que o único professor que é chamado de professor e tem moral entre eles é o professor 
da escolinha de futebol. Eu como professor, preciso fazer o cara pensar que o futebol não é o único sonho 
possível. Não, não é. É livro, é estudo. Quer treinar, treine, quem sabe, né? Mas precisa ter um plano B.”
Alguns retratos de Sidney Amaral também presentificam a situações de anomia, especialmente a série Nostalgia. 
Três heróis nacionais fodidos – o Curupira, o Saci e a Emília. O Curupira é um estudante de arquitetura... O Saci 
tá fumando craque largadão. A Emília está numa esquina, prostituta... São meus personagens da infância, que 
fizeram parte da minha formação. Agora que cresceram, como estão na vida. O que cada um está podendo ser? Eu 
adoro o Monteiro Lobato. Esse movimento anti-Monteiro Lobato é uma bobagem. Trecho de entrevista a Alexandre 
Araujo Bispo. Disponível em: http://omenelick2ato.com/artes-plasticas/sidney-amaral/. Acesso em: 14 abr. 2017.

http://omenelick2ato.com/artes-plasticas/sidney-amaral/




Bispo do Rosário em seu manto para o dia do Juízo final e ao lado de uma de suas “assemblages” | 
Fotos: Walter Firmo. Negro, marinheiro, pugilista, lavador de ônibus e guarda-costas, depois de um delírio 
místico, Arthur Bispo do Rosário se apresenta a um mosteiro que o envia para o Hospital dos Alienados na 
Praia Vermelha. Diagnosticado como esquizofrênico-paranóico, é internado na Colônia Juliano Moreira no Rio 
de Janeiro. Ali, onde vive com breves saídas até a morte, cria cerca de mil peças de dois tipos, basicamente 
– coleções de objetos e bordados. Nos primeiros, usa utensílios do cotidiano da Colônia, como canecas de 
alumínio, colheres, botões, madeira de caixas de fruta, garrafas de plástico, calçados e materiais comprados 
por ele ou por amigos. Para os bordados, usa os lençóis ou roupas, e consegue os fios para bordar desfiando o 
uniforme azul de interno. Bispo do Rosário assim prepara uma espécie de inventário do mundo para o Juízo 
Final. Neste dia se apresentaria a Deus, com um manto especial, como representante dos homens e das coisas 
existentes. Em 1989, é fundada a Associação dos Artistas da Colônia Juliano Moreira para preservar sua obra, 
tombada em 1992 pelo Instituto Estadual do Patrimônio Artístico e Cultural (Inepac). Sua produção está reunida 
no Museu Bispo do Rosário, antigo Museu Nise da Silveira, localizado na antiga Colônia Juliano Moreira. Em 
1995, com uma vasta seleção de peças, Bispo do Rosário é escolhido para representar o Brasil na Bienal de 
Veneza e obtém reconhecimento internacional. Adaptado do verbete da Enciclopédia Itaú Cultural. Disponível 
em: http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa10811/arthur-bispo-do-rosario. Acesso em: 21 set. 2017.

http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa10811/arthur-bispo-do-rosario
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Porque, se eu ficar tentando bloquear celular por celular, vou ficar louco. Há uns dez anos 
atrás, o pessoal encanava com boné na sala de aula…

– Sim!
– Gente! Que que tem que o moleque tá de boné ou não. Qual é o problema?
– A cabeça dele continua lá. 
– A cabeça ainda tá lá, ué? O cara tá com o celular, ele vai fazer o trabalho? Na minha 

aula, dá porque é até gostoso trabalhar com música, eu trabalho com música. Mas eles 
vivem no mundo deles ali, nesse autismo sonoro deles, agora, proibir não resolve nada, 
se proibir resolvesse, o Brasil tava bem.

– Há quantos anos você é professor?
– 17 anos.
– Essa experiência aparece no seu trabalho de alguma forma?
– Aparece!
– Como?
– Tem uns trabalhos que eu falo da impotência que você sente... Acho que a escola é 

um espaço de opressão. Ensinar, você ensina em qualquer lugar, quem é professor, ensina 
em qualquer canto, mas o espaço da escola acaba sendo opressor. Tem grade e muros, 
e eles querem quebrar essas regras. Você com 16 anos de idade, com a testosterona lá 
em cima querendo... – Sidney Amaral ri, se cala e retoma. – Você vai querer pular. Daí 
eu falo não é comigo que você tem que brigar, sabe? Você tem que gastar sua energia 
em outro campo. Vai fazer arte, vai fazer música, vai correr, vai pegar um saco de boxe, 
você tem que gastar essa energia com quem merece, com o canal certo. Não é com o 
professor que tá ali.

– Você fala dessas questões pra eles?
– Quase nunca falo do meu trabalho pra eles, eles sabem que eu sou artista, mas quase 

nunca falo.
– Não?

Beatriz Milhazes | Bibi | 2003, acrílica sobre tela | Foto: Romulo Fialdini/Itaú Cultural e O piano | 1998 
| serigrafia | Foto: Sérgio Guerini. Pintora, gravadora e ilustradora carioca realiza sua formação em 
artes plásticas na Escola de Artes Visuais do Parque Lage, onde se torna professora de pintura e passa a 
participar de exposições que caracterizam a Geração 80 – grupo de artistas que busca retomar a pintura em 
contraposição à vertente conceitual dos anos de 1970.
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– Não!
– Por quê?
– Porque é uma posição minha... Acho que tem outros artistas pra eles verem. Só falo 

o que eu faço quando eles me perguntam ou quando quero discutir alguma coisa que tem 
no meu trabalho, mas eu acho que tem outros artistas...

– Quem você apresenta para eles?
– Hoje?
– Hoje.
– Ah, por exemplo, Paulo Nazaré. Eu falo desses artistas que estão vivos, Beatriz 

Milhazes, alguns artistas que eles têm algum tipo de empatia, e os da história da arte 
também... Falo sobre os movimentos, Picasso, Dadá... sempre tem que dar uma pince-
lada, principalmente praqueles que vão fazer ENEM, esses artistas do renascimento, da 
vanguarda do expressionismo. Brasileiros? Farnese de Andrade, que é uma referência 
minha, eu gosto muito do trabalho dele. Do Bispo do Rosário, eu falo um pouco menos, 
porque a gente sempre tem essa coisa de que artista é tudo doido, e artista é um pouco 
doido mesmo.

– Falar que é doido sem enfatizar...
– É, porque fica “Tá vendo, como ele é doido?” – Sidney Amaral faz uma voz aguda 

de criança. Vou falar do Van Gogh, vou falar que o cara deu um tiro, pronto, vão falar 
que é doido. Não dá, sempre tem um sarrista, um piadista e vai fazer essa conexão 
direta e vem o outro – Sidney Amaral bate palmas forte. Olha, com 5º série não dá! 
Eu passo alguns desenhos, umas técnicas de desenho que acho mais legal eles traba-
lharem com o lápis.

– E você faz alguma discussão sobre arte afro-brasileira?
Veremos logo mais o que o artista responderá.

ENFIM, ENCONTREI VOCÊ!

– O que o artista faz?
– Ele muda mentalidades, ele pode fazer com que a gente perceba o problema. Ele cria, 
acho que o papel dele é esse: conseguir mostrar aquilo que está oculto, entrar nessa 
coisa do obscuro e trazer à tona pra que a gente perceba. Isso é o artista. O político 
resolve, acho que a política, em si, tem a capacidade de mudar coisas... Aquela foto, 
né? De repente, você toma um choque porque aquilo lá é de verdade, mas, ao mesmo 
tempo que já está morto, não é artista, mas ela mudou. Com certeza, ela mudou ali 
corações e mentes, porque aqui na foto já é impactante, imagina você estar próximo 
disso, estar convivendo com aquilo? É, vai mudar o modo de pensar, o modo de você 
ver, e aí sim você vai tomar algum tipo de atitude, vai falar que a arte tinha lá o papel 
dela. E você, o que você acha?

– Eu concordo com você. O looping vida-morte-vida que a arte faz a gente perceber 
mais comovido, porque permite a gente ser tudo e estar em todos os lugares por um ins-
tante e acreditar que somos e estamos sendo. E nessa ficção parar pra pensar, e mudar.



321

Enfim, encontrei você! (Afinidades eletivas) | 2014 | Aquarela e lápis sobre papel | 130 x 105 cm. Sidney Amaral 
se representa oferecendo paçoca Amor, um doce de amendoim, produto da terra, indígena, paçoca socada pelos 
índios, um símbolo do altruísmo oferecer uma paçoca, um amor, um doce brasileiro, com amor e com afeto.
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– Imagino que até o fato da gente estar falando mais… acho que desde junho de 2013 
as pessoas começam a perceber essa arte... Acho que a gente tá se mostrando mais, co-
meça a se criar uma identidade maior, acho que tá tendo uma representatividade maior 
do negro, esses grupos estão mais organizados com o Facebook, as pessoas conseguem 
se encontrar muito mais fácil, formar um elo que não tinha. E, agora mesmo, olha que 
legal, achei fantástico! Como me disse o professor de Atlanta [Gregory Elisson]: “Isso 
não é um problema do Brasil, é um problema que acontece aqui nos Estados Unidos, 
está acontecendo o tempo todo no mundo”. Umas pessoas deixando outras pessoas 
invisíveis, não dão voz pra quem tem que ter voz, sabe? 

– Sim... E os artistas? Quem é a tua turma? Com quem você conversa e troca ideias?
– Eu converso muito com a Rosana Paulino, que eu gosto muito dela... O 

Claudinei Roberto... 

ONDE ESTÃO MINHAS RAIVAS E RAÍZES?

– E quando… você tirou duas semanas de folga, segunda é feriado, mas na terça…
– Eu já estou de novo.
– Já de volta… Qual é próxima obra?
– Mas, digo assim, de arte mesmo, de ficar trabalhando direto nas minhas obras, porque 

eu tô dando aula normalmente. Só deixei de lado essa questão de mexer com tinta, né?
– Mas a cabeça fica voltando, né?
– É, fica voltando, não dá pra parar, e o próximo projeto eu ainda não sei não… Eu 

quero fazer uma série com Eduardo Cunha.
– Ah, é?
– Quero fazer vários retratos dele, mas aí vai… vamos esperar o que vai acontecer com 

as Górgonas. Vai ser ele, o Malafaia e o Bolsonaro, a tríade de Górgonas...

Tinha revisto as fotos do Sidney Amaral trabalhando em seu ateliê no Tucuruvi 
naquela sexta-feira. Ele foi muito gentil. No dia em que passamos o dia inteiro con-
versando, enquanto eu o observava desenhando, pintando com aquarela e ia dizendo 
como gosta de deslizar o pincel no papel, como gosta da surpresa e da sutileza que 
a aquarela permite. Estava desenhando as três irmãs míticas da política nacional, 
como ele diz: o pastor Silas Malafaia; o então presidente da câmara, o então depu-
tado Eduardo Cunha, e o deputado Jair Bolsonaro. Dada a fixação de Malafaia pela 
moralidade, Sidney Amaral perverte sua inspiração original e, em vez de serpentes, 
desenha o pastor com dois pênis fazendo as vezes de enormes cornos. Eduardo Cunha 
sim, exibe serpentes na cabeça feito a Medusa de Caravaggio.

Sidney Amaral narrava com sua aquarela a experiência de ser brasileiro num 
“momento difícil”, como ele diz. Ao mesmo tempo em que viaja pelo absurdo em 
Brasília, também se deixa ficar no prazer do manuseio do pincel e da aquarela, 
como que reunindo em seu trabalho os dois tipos arcaicos de narrador que Walter 
Benjamin (2010) descreve, o viajante e os sedentário. Um viaja no espaço, como um 
marinheiro mercante que conhece todo o mundo. O outro viaja no tempo, como um 



Sidney Amaral e seu desenho de Eduardo Cunha. A inspiração vem de Caravaggio: Medusa | 1595-1596.
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lavrador sedentário, que se ocupa da roça sem se ocupar do mundo, mas sabe tudo 
sobre seu território. 

Sidney Amaral vai à Brasília e à Nova York e se inteira do mundo. Politiza-se, enga-
ja-se e se vê compelido a narrar o que viu, ou mais, a contar novas histórias ou histórias 
que correm o risco de ser esquecidas. Mas ele não é um político. É um artista. Só pode 
dizer bem as coisas com os materiais e instrumentos que se esmerou em aprender a 
manipular. Seu lugar cativo é o ateliê. Sua forma de narrar é artesanal. Segundo Sennett 
(2009), um modo de ação lento e reiterativo porque originado da experiência. É co-
nhecimento, portanto, e não mera informação, como diria Benjamin. Sua mão, Sidney 
Amaral descobre ao viajar, é afro-brasileira. Ele pertence a um território específico, 
que lhe confere uma experiência específica, que ele pode e deve transcender, mas sem 
deixar de se apropriar do que é.

– Você estuda muito, né?
– Eu leio muito pra depois simplificar tudo – Sidney Amaral ri. – Porque eu não sei 

se tenho algum problema... Assim, ultimamente, eu ando… comecei a andar muito 
estressado, eu não consigo reter muita informação tão fácil, dentro de um tempo eu 
esqueço tudo que eu fiz ou tudo que eu li para simplificar num trabalho, pra tentar 
chegar naquela essência, nem sempre é muito claro para mim, mas é assim que eu 
gosto de trabalhar... sentar, ler e, quando vem, vem de uma vez, saio que nem um 
louco fazendo... fico… faço uma imersão e fico, fico, fico até o corpo… Sidney Amaral 
desarma o corpo, relaxa. – E é engraçado! Quando acaba, me dá um vazio... Fico sem 
fazer nada durante uma semana... Dessa vez foram duas semanas que eu estou sem 
fazer nada, mas geralmente eu fico uma semana sem fazer nada m-e-s-m-o, eu não 
quero fazer nada... não quero… fico…

– Se recompondo...
– Isso! Tento ficar o máximo possível sem ter compromissos, né? Porque é des-

gastante, parece que você fica pensando… E, às vezes, pensar muito rápido compro-
mete um pouco o trabalho... fazer muito, muito, muito em cima de prazos... Quando 
o prazo é maior, é mais gostoso. Quando 
o prazo é mais estreito, você tem que dar 
uma resposta muito… E escapa algumas 
coisas... O que também é válido, é impor-
tante, porque algo sempre vai escapar, né? 
Afinal, a gente sempre quer mais. Aí, você 
faz outro, né? Esse que é o legal, né? Ah, 
não! Escapou isso! Vou pensar pra próxima 
exposição já, e assim vai.

– Mas o que te norteia são as exposições? 
– Não! Eu tenho que trabalhar. Agora 

mesmo acabei isso aí, faltou isso, faltou 
aquilo... Tem alguns trabalhos que estavam 
parados, eu quero voltar a mexer nesses tra-
balhos, quero voltar a falar um pouco mais… 



Servi-me da explicitação do interesse de Sidney Amaral pela técnica da aquarela e pelo trabalho de Debret e Rugendas, tal como 
detalhado por Claudinei Roberto da Silva (2015, p. 18-19) em seu texto curatorial sobre o artista brasileiro. “No passado, dois artistas 
foram fundamentais para o conhecimento que hoje temos da paisagem humana e natural do Brasil Colônia e fizeram farto uso da 
técnica [aquarela], Johann Moritz Rugendas (1802-1858) e Jean Batiste Debret (1768-1848). Ambos, o alemão e o francês, legaram 
um patrimônio inestimável a todos que estudam o Brasil daquele período, uma herança na forma de centenas de desenhos e pinturas 
que retratam em detalhes a natureza local e os costumes da população que aqui viviam, em especial os negros, que, por conta da 
sua condição de escravizados, eram os mais visíveis habitantes nas metrópoles da época. Em Debret dessinateur ver 1820 Costumes 
du Brésil, o artista francês nos apresenta um caderno onde são esboçados uma enorme diversidade de tipos humanos em suas vestes 
de uso comum, de trabalho ou ocasião, são desenhos rápidos e cheio de frescor. O artista realizará obra um tanto mais elaborada 
em Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil. Título parecido merecerá a obras de Rugendas, organizada durante sua estadia brasileira 
em missão patrocinada pelo Barão Langsdorff entre 1821 e 1823, que foram posteriormente publicadas sob o título Viagem Pitoresca 
ao Interior do Brasil. Comum às obras produzidas pelos artistas europeus é o emprego da aquarela. [...] A aquarela é uma técnica 
exigente, mas que manipulada com grande ciência, atendia perfeitamente às necessidades daqueles artistas viajantes e que é agora 
utilizada por Amaral pelos mesmos predicados descritos por Mayer e apreciadas por Rugendas e Debret. A utilização deste veículo por 
Sidney Amaral traz em seu interior o comentário sobre esse passado escravista, sobre a cena artística vivida em meio à escravidão, 
metáfora que o próprio material propõe quando utilizado na criação do universo que o artista nos transmite. Veremos então que as 



escolhas do artista não estão lastreadas na sedução que o uso virtuoso do material possibilita. Suas intenções são um tanto 
mais graves e estão em acordo com um projeto que desaconselha o ‘olhar inocente’ sobre o Brasil e o mundo (incluso o da 
arte).” Neste trecho, ao comentar a importância da aquarela na obra de Sidney Amaral, Claudinei Roberto da Silva talvez 
aponte um uso mais artisticamente político do que representar temas explicitamente políticos ao se valer da mesma técnica 
dos pintores viajantes para pintar o ponto de vista de um negro no Brasil. Segundo Claudinei Roberto da Silva, servindo-se do 
autor de O manual do artista, Ralph Mayer, a aquarela é um sistema de veladuras: aplicando os pigmentos através de um meio 
diluído, o artista explora o branco brilhante do papel para criar suas seus tons cuidadosamente, camada por camada, véu por 
véu – daí ser uma técnica de veladura – até atingir o efeito desejado. 
Aonde estão minhas raízes | 2014.
Que rei sou eu? | 2014.
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Estudo para cantiga do boi | 2014.
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Para artesão consciente de seu trabalho, este deve ser guiado pela experiência e 
não pela finalidade. O trabalho precisa incluir a reflexão das consequências como 
parte de si mesmo. E então o trabalho é play, é experiência. O trabalho se torna 
penoso, diz Sennett, quando as consequências ficam de fora dele, quando se torna 
apenas uma atividade para atingir um fim. Em vez de objetivar uma finalidade, o 
trabalho deve objetivar uma experiência, segundo Sennett.66 

– Pra mim é uma coisa nova falar sobre candomblé, sobre umbanda... Nunca foi 
parte do meu repertório, minha família é católica e espírita, então nunca fez parte do 
meu… Então tô começando a ler para começar a ter uma resposta assim de trabalho... 
É, dessas culturas que eu não domino...

– E de onde surgiu essa vontade de conhecer religiões afro-brasileiras?
– Então, foi o que eu falei... Depois que eu voltei dos Estados Unido, em 2012. Eu fiquei 

lá e achei que era legal... Putz! Vou começar a achar minhas raízes... O que que é ser negro 
no Brasil? O que que é ser brasileiro? O que que é esse país que a gente gosta tanto de 
falar mal, mas não larga o osso? Gosta de falar mal, gosta de sempre querer se diminuir... 
Eu acho que a gente não tem que querer se diminuir... a gente tem uma cultura fodíssima 
aqui no Brasil. Manifestações maravilhosas aqui e a gente tem mais é que assumir isso, 
sabe? Não ficar só discutindo cor, fica discutindo só… Tem muito o que discutir sobre 
cultura brasileira... É por aí.

– Você já chegou a fazer alguma coisa relacionada a candomblé e umbanda e as reli-
giões afro?

– Não…
– E como é que é isso…
– Eu tô fazendo um desenho que eu quero misturar… eu tô fazendo, tô misturando… 

é um papa negro com... em vez de ter os santos simples, né?
– Católicos?
– Isso, católicos... eu tô colocando símbolos da santeria cubana, um Exu... Eu esqueci 

o nome da batina dele lá, é em banto, então tá com isso aí e tá cercando de índios, pe-
quenos índios, tá catequizando então com uma nova visão aí desse…

– O que você lê, vê, ouve pra ter es-
sas ideias?

– Eu li tantas coisas... Agora eu tô 
lendo Mitologia dos orixás [Reginaldo 
Prandi], mas eu tenho lido muito sobre 
fotografia século XIX. Tenho visto artis-
tas que eu gosto, que eu tava falando, 
era o Debret da aquarela, dessa ideia de 
fazer aquarela, principalmente aquare-
la, que eu gosto muito, e porque é uma 
técnica de viajante. Eu não sou assim 
de levar aquarela pra qualquer lugar e 
ficar fazendo, mas eu faço as anotações Leitura | 2014-2015 | livros, bronze e pintura eletrostática.



Estudo sobre a cegueira | 2014-2015| livros, bronze e pintura eletrostática | Fotos: João Liberato. 
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e venho fazer uma aquarela maior, geralmente, em estúdio, em casa, mas eu gosto dessa 
ideia de ser uma técnica de viajante, de artistas que têm uma observação maior pro coti-
diano, e eu acho que ele tinha esse olhar mais pro cotidiano, então eu gosto de trabalhar 
com essa técnica por conta disso. 

Uma técnica de viajante. Os olhos voltados para o cotidiano para capturar a vida como 
ela é. Sidney Amaral pintor-poeta ingênuo que deseja capturar a natureza como ela é. 
E também pintor-poeta sentimental, que estuda, estuda, estuda e produz suas obras no 
ateliê depois de muito pensar.

– Mas está na sua pauta então visitar esses espaços religiosos? – Sidney Amaral inspira 
profundamente e diz:

– Tá, tá… Pra breve.
– E quais lugares?
– Não conheço ainda, tô pra pesquisar com meu amigo Danilo Pêra. Porque ele conhece 

uns lugares mais… e ele tem mais amigos, aí falei legal! Vamos marcar pra um dia pra 
gente fazer essa.

– A arte dele é fotografia?
– É. Ele trabalha com vídeo, com serigrafia, com estampas também. 
– É, vai mudar o modo de pensar, o modo de você ver, e aí sim você vai tomar algum 

tipo de atitude, vai falar que a arte tinha lá o papel dela. E você, o que você acha?
– Eu concordo com você. Pessoalmente, não pensava em raça e racismo, em mulher e 

feminismo de forma tão energizante, ao menos não tão corporal, por assim dizer... Foi só 
quando comecei a fazer isso ou a perceber que fazia isso de modo mais eletrizante ao ver 
uma obra de arte e não um relato num noticiário ou documentário ou mesmo em textos 
acadêmicos que se pressupunham mostrar a realidade como ela é. Indo aos rolezinhos de A 
Presença Negra é que acordei ou parei de intelectualizar sobre raça no Brasil. E fiquei espe-
rançosa e radiante, porque o discurso da militância é tão importante, mas não me comovia 
e eu não me engajava. Acho que é isso que você falou aí do Klimt. Primeiro o esplendor, a 
beleza... depois as camadas de todas as coisas que estão ali naquele esplendor – a perver-
sidade, a ironia e a possibilidade de ser tudo aquilo e não ser nada daquilo, mas de se ter 
uma saída. E são todos criadores negros! Isso também me impactou. Me deu uma alegria 
que há muito tempo eu não sentia, provavelmente desde que me percebi negra vivendo a 
maior parte do tempo em ambientes “brancos” por esforço dos meus pais, pra que a gente, 
eu e minha irmã, não passasse pelo que eles passaram. Então tenho agora um sentimento 
de pertença que é poder ser tudo o que eu realmente sou. Mulher negra e bem braba. Sem 
ter que abaixar a cabeça pra opinião savant e harmonizante dos meus colegas brancos, 
certamente bem formados, mas incapazes de ver muita coisa porque não é a experiência 
deles. Mulher negra forte e braba. E foi isso que a antropologia foi me devolvendo, nas 
entranhas da minha outra mãe branca, a USP, mas foi apenas nesse encontro com artistas 
negros como você que eu realmente saquei o que tava me incomodando, esse não poder 
falar tudo o que realmente eu acho pra não magoar, não incomodar meus colegas brancos. 
Ou, ao contrário, ser justamente a negra combativa e militante, que também é um lugar 
que às vezes o colega branco te coloca porque isso ele pode compreender e se alegra em 
dizer que está ao seu lado, desde que você, a priori, não o considere machista nem racista, 
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mesmo ele sendo machista e racista porque ainda não pôde ser outra coisa ou nem se dá 
conta do quando é machista e racista justamente por ter certeza de que não é. E aí te inter-
rompe a fala e faz você ouvir as várias situações em que ele não foi racista nem machista, 
embora pudesse ter sido. Um saaaaaco, tudo isso! E ainda querendo te apaziguar, te ensinar 
as coisas com aquela pompa acadêmica, com aquela paciência verborrágica, te ensinando 
a argumentar, a usar a razão! Me enchi dos meus colegas brancos acadêmicos. E foi um 
choque também ser vista e me ver como “afro-branca”, cheguei aqui dizendo um monte 
de bobagens, pós-negra, veja só. Porque desde a infância, convivendo majoritariamente 
com brancos, realmente não tinha espelhos muito espertos pra me ver como eu era. Agora 
com vocês, eu tenho vários. Passado o choque, passou a ficar muito mais gostoso ficar 
aqui do que lá na USP. Mas preciso voltar lá. Que essa experiência em artes, em artes da 
performance, em artes da vida, em presença, com vocês, com A Presença Negra, me faça 
voltar com mais paciência a falar com eles, mas de outro modo, sem me passar por branca 
pra não incomodar, nem me travestir de negra pra ficar num lugar confortável pra eles. 

Essa não foi a resposta que dei ao Sidney Amaral no momento da entrevista. É uma 
ficção, embora bem real. Trata-se do assentamento de uma resposta que venho cons-
truindo depois de inúmeras conversas imaginárias com o artista e sua obra para pensar e 
escrever, ou melhor, para escrever e pensar a experiência compartilhada com ele e outros 
artistas durante esta pesquisa. Aqui também busco um equilíbrio entre uma escrita-pen-
samento sentimental e ingênuo. Pois desejo presentificar para o leitor tudo aquilo que vi 
e vivi (ingênua), assim como tudo aquilo que poderia ter sido e não foi, mas que poderia 
ter sido ou mesmo poderá ser (sentimental). Primeiro o despertar, depois o sonho, para 
continuar a despertar. E também, primeiro o sonho, depois o despertar, para continuar 
o sonho. A vida, a arte e a vida. E também a arte, a vida e a arte. Eu, não eu e não não eu.

PRETOLOGISTA

– Sei lá, um branco falando sobre cultura afro-brasileira vai falar daquilo que pesquisou, 
mas não viveu isso, então fica sempre alguém trazendo a tocha mágica pra falar sobre 
arte afro-brasileira, sabe? Um branco pra falar sobre arte indígena... Por que não põe o 

índio pra falar sobre aquilo que é dele? Vamos 
ver a visão do índio do que é dele, do que é 
próprio dele, e ele tem propriedade pra falar, 
e não alguém que tá traduzindo, sempre tem 
alguém que tá traduzindo pra você e aí cai no 
problema da linguagem… O que era A virou Z, 
e aí fica triste. Tem que ter um pouquinho 
essa questão também de dar voz pra gente 
mesmo, quem é que tá falando?

– É a coisa da gargalheira na sua obra, né?
– Da gargalheira... Quem falará por nós? 

Quem falará por nós somos nós mesmos, aí você 
vai criar um ambiente de multiculturalismo.

Gargalheira (Quem falará por nós) | 
2014 | Sem título | 2012 | Aquarela, 
lápis e nanquim sobre papel |Fotos: 
João Liberato.
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“Quem vai falar por mim? Homem negro, artista, olha isso aqui europeu, cristão, 
ocidental, basicamente é essa cultura. Geralmente é algum branco que está falando por 
você. O título saiu numa conversa com Fabiana Lopes. Aqui eu falo por mim. Quatro 
tipos de microfone.”67

Eu mesma tinha entendido outra coisa, completamente diferente, quando vi a obra 
de Sidney Amaral cara a cara na exposição do Museu Afro Brasil. Não pensei num negro 
altivo dando entrevistas, falando por si mesmo. Vi ali uma nova prisão, uma nova supe-
rexposição. Um negro sem camisa e com uma gargalheira feita de microfones, fez-me 
pensar mais num homem negro acossado, obrigado a falar. 

– E você faz alguma discussão sobre arte afro-brasileira?
– Ainda não, não fiz porque é uma coisa que me pega muito. Coloquei até no site, é difí-

cil você achar material de arte afro-brasileira... Era, agora começou a aparecer mais. Como 
disse, eu tenho todas essas questões, então apresento a Rosana Paulino e outros artistas.

– E quando você apresenta o Paulo Nazaré, por exemplo?
– Eu falo do caminho dele, falo sobre os trajetos que ele já fez. Sobre a história dele, 

mas eu não sei se faço esse link direto, eu apresento ele como artista, não como artista 
afro-brasileiro, mas eu acho importante a gente começar a ter essa denominação também.

– É justamente essa a pergunta, o que você acha, qual é o sentido de ajuda, você gosta?
– Acho que no Brasil, num país como o nosso, é político você falar que é um artista 

afro-brasileiro. Mas, antes de mais nada, você é um artista. Outra pessoa poderia estar 
trabalhando com esse tema, uma artista sul africana, Jane Alexander, é branca, é loira, 
mas ela é sul-africana e ela fala sobre essas questões…

– Apartheid.
– E ela tem propriedade para falar sobre isso… Como eu disse, eu não sou expert em 

cultura afro-brasileira... 

Como argumenta Pamuk, podemos ser ao mesmo tempo ingênuos e sentimentais, 
sem sermos necessariamente contraditórios. Ingênuo, Sidney Amaral argumenta que 
preto fale de preto, que índio fala de índio, afinal só se pode falar do que se é, do que 
se vê. Sentimental, ele argumenta que é possível falar daquilo que não nos é idêntico, 
desde que se tenha “propriedade”, que tenha se debruçado sobre o assunto, afinal, uma 
representação ou mesmo presentação nunca é uma mera reprodução do real. Ou seria 
sentimental preto que fala de preto, e ingênuo branco que fala de preto?

– Foi voltando dos Estados Unidos que fiquei pensando nisso... Ali foi um divisor de 
águas. Puta que pariu! Tanta cultura! É foda a nossa cultura e a gente não dá o devido 
valor! Antes, eu já falava da invisibilidade... Eu fiz uma instalação com um martelo, com 
caixas... toda de mármore.

– Sim, os instrumentos das pessoas que montam as exposições...
– É, a gente só vê a coisa pronta, tudo lindo e maravilhoso, mas não vê as pessoas que 

trabalham aqui de trás, o bombeiro, a faxineira... essas pessoas que fazem com que aquilo 
apareça são invisíveis. É uma questão política de a gente querer dar crédito a quem merece.
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– Essa viagem dos Estados Unidos é um divisor de águas porque você acha que lá eles 
cuidam mais dessas questões?

– Eu comecei a ver mais… eu vi… tem muito mais espaço, tem mercado e acho que 
isso é importante frisar, quando você tem mercado, você tem uma demanda… Isso que é 
importante porque o artista tem que comer, sobreviver de alguma maneira. E tinta não 
é barato, nenhum material de arte é barato, não aqui no Brasil. E lá eles lutaram pra que 
esse mercado existisse.

– O que você chama de mercado?
– Compra e venda, pessoas que estão interessadas em ir numa palestra, ver o museu que 

discute isso, não ficar restrito ao novembro nosso. Começa novembro, e pronto! Tira todos 
os pretos do armário e põe todos os pretos pra falar ao mesmo tempo! Acaba novembro, 
pronto! E acho que esse ano está começando o Afrotranscendence não foi em novembro... 
E não tem que ficar restrito ao Museu Afro, tem que estar falando em tudo que é lugar, 
como tem que falar do índio também, do artista, da cultura indígena, né? A base da nossa 
cultura é o europeu, o índio e o africano, mas a gente sempre renega a história, a pintura... 
tudo aparece…

– Europeu!
– Por isso soa tão falso “pintura brasileira”.
– Mas você fala de um mercado que seriam os museus, compradores…

Butcher Boys (1985-1986), de Jane Alexander na South African National Art Gallery. Três homens em 
tamanho natural, musculosos, com estranhos cases para pênis, olham pensativos e sérios... Mas também são 
também criaturas bestiais com cornos distorcidos, bocas que parecem focinhos cortados. Uma concreção 
do potencial humano para sofisticação e bestialidade... Segundo a artista: “Meus temas surgem da relação 
de indivíduos com hierarquias e a presença da agressão, violência, vitimização, poder e subserviência”. 
Disponível em: https://blog.standardbank.com/arts/2011/01/jane-alexanders-work-both-subtle-and-bold-
attractive-and-ugly. Acesso em: 20 set. 2017.

https://blog.standardbank.com/arts/2011/01/jane-alexanders-work-both-subtle-and-bold-attractive-and-ugly
https://blog.standardbank.com/arts/2011/01/jane-alexanders-work-both-subtle-and-bold-attractive-and-ugly
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– Galerias, espaços pra poder mostrar arte, não é ficar no gueto, não é menor, como 
a cultura do índio não é menor, não tem essa de alto e baixo, a gente colocou a europeia 
como alta, só que a partir de uma ideia de mundo eurocêntrico cristão, e é isso que a gente 
vende e é isso que é melhor, isso é melhor em detrimento de quê? Por que é melhor? Se 
você pegar Mercúrio e pegar Exu, para mim, é quase a mesma coisa, os dois são mensa-
geiros... Você vê isso pelo funk… Eu falo pras professoras que não tem que ser branco, que 
ser Beethoven! Vocês escutam isso? Vocês foram na minha exposição? Não! Então, vocês 
gostam de falar de cultura, do cacete a quatro, mas não vão no museu, não vão no teatro, 
não vão! Ah, mas tem uma cacetada de coisas pra fazer, tem roupa pra lavar, tem casa, filho 
pra cuidar, tem um monte de coisa pra fazer que vocês não abrem mão de fazer e também…

– E a televisãozinha fica ligada.
– Ah! A novela todo mundo assiste, todo mundo critica a Globo, mas, no final, tá assis-

tindo a novela das sete, das oito, das nove, e por aí, sabe? Chover no molhado, tá chovendo 
no gelo. Primeiro tem que mudar você, depois querer mudar o aluno, pô! Deixa o cara! Se 
ele gosta de funk, mostra o funk, mas também mostra outra coisa... também tem isso, a 
base do funk vem disso aqui... Você precisa pesquisar pra poder falar, senão você sempre 
vai achar que o funk é uma bosta. Funk, rap, na minha época era o rap... Racionais não 
prestava! Porra, eu adorava Racionais! E aí tá mais atual do que nunca, ainda tá atual.

– Sim, não tá perdendo valor, nem significado, pelo ao contrário!
– Tá virando um clássico, um clássico! – Sidney Amaral gargalha.
 
Um trecho de um grande sucesso do Racionais MC’s: “Vida Loka”. Fundado em 1988 

em São Paulo, no Capão Redondo, pelos mcs Mano Brown, Edi Rock e Ice Blue e o DJ KL 
Jay, o grupo de rap canta a vida e os sonhos de jovens negros e pobres das periferias bra-
sileiras, uma vida loka que eles sonham em tornar uma vida boa. 

Conversa entre mentores e imersos na residência proposta pelo AfroTranscendence, ocorrido entre 26 a 29 
de outubro de 2016 | Foto: Felipe Gabriel |Red Bull Content Pool. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/1988
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mc
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mano_Brown
https://pt.wikipedia.org/wiki/Edi_Rock
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ice_Blue
https://pt.wikipedia.org/wiki/DJ
https://pt.wikipedia.org/wiki/KL_Jay
https://pt.wikipedia.org/wiki/KL_Jay
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Na loja de tênis o olhar do parceiro feliz
De poder comprar o azul, o vermelho
O balcão, o espelho
O estoque, a 
modelo, não importa
Dinheiro é puta e abre as portas
Dos castelos de areia que quiser
Preto e dinheiro, são palavras rivais
E então mostra pra esses cu
Como é que faz
O seu enterro foi dramático
Como um blues antigo
Mas de estilo, me perdoe, de bandido
Tempo pra pensar, quer parar
Que cê quer?
Viver pouco como um rei ou muito, como um Zé?
Às vezes eu acho que todo preto como eu
Só quer um terreno no mato, só seu
Sem luxo, descalço, nadar num riacho
Sem fome, pegando as frutas no cacho
Aí truta, é o que eu acho
Quero também, mas em São Paulo
Deus é uma nota de R$100
Vida Loka!

Preto e dinheiro são rivais, tal como Baudelaire descreve os pobres, como lembrou 
Sidney Amaral. E, quando preto consegue dinheiro grande vira rei, vira Midas, tudo o 
que toca vira ouro, mas ao custo da própria vida. Se continua Zé... Será que conseguirá 
terreno, riacho e frutas no cacho? Vida Loka!

Produtora, curadora e mentora do Afro-T: Hanayrá Negreiros, Diane Lima e 
Alê Gramal | Foto: Felipe Gabriel | Red Bull Content Pool.
Nascida em Mundo Novo, na Bahia diretora criativa e curadora Diane 
Lima hoje vive em São Paulo. Sua atuação ganhou amplo destaque depois 
da campanha “Deixa o Cabelo da Menina do Mundo”, decorrente de 
sua participação no TEDxSãoPaulo em 2015. Na ocasião, ela disse que, 
quando era pequena e as pessoas queriam prender seu cabelo, sua mãe 
dizia: “Se a menina quer deixar o cabelo solto, deixa o cabelo da menina 
no mundo”. Diane Lima então concebeu o NoBrasil uma plataforma de 
pesquisa e mapeamento de pessoas que transformam o país com práticas 
criativas. O projeto foi inspirad no Braunation, num movimento de música 
e artes que reúne o “afrofuturismo”, música eletrônica e pagode. Além da 
campanha “Deixa o cabelo da menina no mundo”, a plataforma lançou o 
AfroTranscendence, uma experiência de imersão em processos criativos 
para promover a cultura afro-brasileira. Cada edição seleciona 20 pessoas/
projetos relacionados a tecnologias e saberes da cultura afro-brasileira, 
debatendo temas como memória, ancestralidade, diáspora, o local e o global, 
ligadas ao uso de mídias digitais, do espaço urbano e de ações colaborativas. 
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– “Pretologista”: especialista em preto. Essas anotações na parede são ideias, mas 
também são os nomes das obras. O nome das obras tem uma importância no trabalho 
dele. Por isso que eu meti o pau naquela exposição da Central. Além de ser meio prose-
litista. Sai Duque! Sai os dois! Só falta mijarem nas coisas aqui! – Claudinei Roberto da 
Silva espanta os dois cachorros do Sidney Amaral do ateliê do artista. 

– O Sidney tava num momento proselitista, tava querendo fazer parte de um grupo 
de radicais, de enragés. E, querendo dialogar com esse grupo, ele pauperizou o trabalho. 
O que é notório no Sidney é o domínio técnico. Ele fazia o que ele queria e não só o que 
ele podia. E ele decidiu abrir mão desse rigor pra responder a uma demanda que não 
nascia dele. Tem uma vontade política que ele foi aguçando e que a situação do país foi 
solicitando dele, uma articulação diferente daquela que ele tinha antes. Se você for pensar 
no trabalho do Sidney há uns quatro anos atrás, tem uma prevalência da solução formal 
sobre o assunto. Ele é um cara que tem uma verve poética muito aguçada, mas que pensa 
soluções formais muito refinadas. Qual é um trabalho de quatro anos atrás? Os balões, 
os chinelos da namorada, que é intermediário entre os trabalhos mais recentes e o que 
ele expôs no Centro Cultural, as constelações de moedas, e o que ele fez na Central. 

– Tem uma vontade de dialogar com esse grupo, a partir de um lugar que é do grupo, 
não dele. E ele vai cometer uns equívocos nessa série de guaches grandes que ele expli-
cita uma denúncia da violência. Mesmo Mãe Preta: A Fúria de Iansã, que eu acho que é 
um trabalho central pra ele, tem problemas. Uma mulher negra no meio do quadro com 
uma faca no pescoço de um policial, que está, que é da Pinacoteca agora. Num programa 
chamado Noite Ilustrada no Museu Afro Brasil, eu chamei a atenção dele publicamente. 
Eu falei que eu achava um problema o uso da tinta acrílica, porque o que ele fazia seria 
melhor realizado com óleo, porque ele sabia usar o óleo. 

Inspiração, ideias, títulos de obras na parede do ateliê de Sidney Amaral em Mairiporã | Fotos: João Liberato. 
“Vem ver esse desenho aqui”, Claudinei diz, “Não é erotismo, é pornografia”.





Montagem e fruição de parede de 20 mil moedas que Sidney Amaral desenhou para o Festival de Artes Negras, em Belo 
Horizonte, em 2009. Nessa obra, segundo Claudinei Roberto da Silva, o assunto não prevalece sobre a solução formal.
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Claudinei Roberto da Silva e Sidney Amaral numa edição de Noite ilustrada, evento criado pelo primeiro 
para receber e conversar com artistas no Museu. O nome foi escolhido em homenagem ao sambista negro 
Mário Sousa Marques Filho, que ganharia o pseudônimo de Noite Ilustrada e ficaria famoso desde a 
gravação de Volta por cima, de Paulo Vanzolini, em 1962 | Foto: Wilson Rodrigues.
Chorei, não procurei esconder/ Todos viram, fingiram/ Pena de mim, não precisava/ Ali onde eu chorei /
Qualquer um chorava/ Dar a volta por cima que eu dei/ Quero ver quem dava/ Um homem de moral não fica 
no chão/ Nem quer que mulher/ Lhe venha dar a mão/ Reconhece a queda e não desanima/ Levanta, sacode a 
poeira/ E dá a volta por cima
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NÃO É EROTISMO, É PORNOGRAFIA

– Vem ver esse desenho aqui. Ele era muito interessado em pornografia. Não é erotismo, 
é pornografia! A gente vai achar vários índices disso aqui. Ali tem uma taça. É um monte 
de buceta. Tá dada a metáfora de como é que você toma o vinho e o escambau!

– Talvez uma necessidade de rapidez, de cumprir demanda dos radicais, ou suposta-
mente radicais, que você como mulher negra sabe quais são... aqueles que querem carimbar 
o seu tesão, que você não pode casar com branco, tem que casar com preto... Ou quando 
perguntam pra mim “Por que você nunca curou [no sentido de fazer curadoria de obras 
de] mulher negra?”. Por azar meu, eu tentei, não consegui! Mas é o tipo da discussão 
desinteligente, que já diz o que você não fez sem saber o motivo de você não ter feito. 
O trabalho que ele apresentou na Central tem essa qualidade panfletária e com uma qua-
lidade inferior. Normalmente, não é o que ele fazia. Pra completar, o curador n-ã-o pôs a 
etiqueta com o nome das obras. Então você vê Mãe Preta: A fúria de Iansã sem o nome? 
É difícil! E um artista não pode consentir com isso. Eu lembro como o Rodrigo, que era da 
Mezzanino, comentava como tinha sido barata a solução pra exposição porque a maior 
parte dos guaches estava exposto sem moldura, só colocado. A Central, é verdade, já estava 
à beira da falência. Os galeristas com quem o Sidney trabalhou não entendem o trabalho 
dele. Entendem em parte. Entendem o bronze, o dourado, o cara entende e vende. Mas o da 
série de violência, o cara não entende. É um cara branco, classe média, não é do universo 
dele. Ele viveu a metade da vida dele na Europa e outra na Vila Madalena. O cara nem 
gosta. Muito sinceramente, o cara não gosta. Esse trabalho, que eu acho espetacular, ele 

voltou a pintar com tinta óleo por encheção 
de saco minha. Ele tava usando o óleo com 
a maestria com que ele usa aquarela. Então, 
pra que usar acrílica? Quem pinta aquarela 
como o Sidney, vai pintar óleo com a mesma 
fluência. Não, não é grana! O Sidney estudou 
na Faap. Bolsista? Sim, bolsista, mas ali já 
tem um crivo, você estudar lá. A Ana Maria 
Tavares foi professora dele, e foi professora 
minha também, mais ou menos eu conheço. 
Eu nunca fui escultor, o Sidney sempre foi. 
A Ana Tavares sempre falava uma coisa assim: 
Você projeta o trabalho e realiza conforme o 
que você quer; se você não pode realizar, você 
não realiza, espera, mas não faça uma coisa 
que é o que dá pra fazer... Isso ele metabolizou. 
Se é bronze é bronze. Se é óleo é óleo. Se é 
ouro é ouro. Isso é um padrão que ele estabe-
leceu, que é ir atrás das pessoas, do Maurício 
Parra, pra pesquisar técnica etc. Ele não pas-
sava por esse lugar da povera,68 como alguns 
artistas fazem, e de maneira muito pensada, 
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de maneira muito correta, mas não era o caso do Sidney. É curioso que o Sidney quer es-
tar nesse lugar que fala do dinheiro. Era um pensamento recorrente nele, que os negros 
seriam inseridos também pela via econômica, que uma classe média negra iria mitigar o 
racismo. Simplesmente porque ela iria invadir os espaços, enfim, porque o dinheiro não 
reconhece a cor da pele de ninguém, porque dinheiro só não tolera burrice... E ele queria 
participar disso. Ele queria que os guaches fossem expostos em caixas de acrílico. Cada 
caixa dessa iria custar uns dois paus... Um guache que custa dois paus e duzentos. Então o 
preço final vai ser quatro paus. Beleza! Quatro paus pra um artista emergente está bem ok. 

– O galerista não fez porque não entendia a força do trabalho. Galerista bom, gosta 
muito de dinheiro. E gostando de dinheiro, o cara precisa ser muito inteligente também. 
Aqui tem meia dúzia de vagabundo, que gosta de dinheiro, mas que não sabe como fazer. 
Vai pedir um catálogo pra um artista como esse, o cara diz: “Ah, veja bem [Claudinei re-
toma a voz de cagadinho], a galeria está dura”. Seu cú que está duro. Arranja! Vende seu 
carro! Você não quer dinheiro? “Pois é, mas é que eu vou pra Londres” [Claudinei volta 
na voz de cagadinho]. Então vai tomar no seu cu! O cara não quer arte nem dinheiro. 
É gente muito burra e gente muito tosca. É um bando de poliglota tosco. Cosac não é um 
fodidão? Pois é, ele acabou com o projeto de samba lá na Biblioteca [Mário de Andrade] 
dizendo o seguinte: Já tem samba suficiente no botequim da esquina. O cara é poliglota. 
Fala oito línguas. Mas até bosta de cachorro vira-lata vale mais do que essas ideias dele. 
O cara não entende de samba, não entende de botequim. Ele fala das duas coisas como 
se fossem coisas menores: samba e botequim. Se não tivesse botequim não teria Salão 
de Recusados. Quando é na França, no café, é tudo lindo, todo mundo se reúne! É a boe-
mia! Agora o Lima Barreto tomando Parati no botequim da esquina é uma bosta. Só que 

Claudinei Roberto da Silva num trabalho de curador-arqueólogo no ateliê de Sidney Amaral, em Mairiporã, 
em junho de 2017 | Fotos: Adriana de Oliveira Silva.



Sidney Amaral estava pintando, a óleo, é preciso enfatizar, uma nova modalidade de gargalheira. Nova porque não de flores nem 
de microfones, mas de cristos crucificados | Fotos: João Liberato.
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é espaço de sociabilidade fodido que foi pervertido, como tudo que é festa do povo é 
pervertido no Brasil. 

– A ideia e a dificuldade técnica para executá-la. Era isso que ele estava pesquisando: 
uma folha tão fina de bronze pra fazer a casca do ovo. Tem que ser numa fundição artística 
pesada... não sei se no Brasil ele iria encontrar, há toda uma tradição de fundição que foi 
perdida aqui... A ideia? O Sidney estava interessado na força dessa situação. Ele colocou 
esse trabalho como uma metáfora da situação que a gente está vivendo. Todos os ovos 
foram postos numa caixa. Isso é um risco. Se caixa cair, fodeu! Os antigos falavam, não 
deixe seus ovinhos numa cesta só. Não tenha um emprego só, não bota tudo numa só 
poupança e isso e aquilo. Se tá tudo numa cesta, quando ela cair, fodeu. É a esquerda, é 
o projeto do PT, um projeto que tirou muita gente da merda pra jogar no colo do PSDB, 
no colo do Bolsonaro. Tá aí!

– O que é interessante é que no ateliê do artista tudo faz sentido. Por isso que se a gente 
tivesse grana, era uma redoma. E se tivesse uma Bienal, a gente ia fazer como fez o Paulo 
Bruscky. Pega o ateliê inteiro e monta lá. Tem pensamento e pensamento e pensamento 
perpassando tudo aqui e com uma verve poética. Quando você começa a ver Numa rolha 
de champanhe uma possibilidade de trabalho é porque, realmente, quem tava aqui tava 
eletrificado com tudo o que estava à volta dele: lâmpadas, latas, cafeteira... com tudo! 
Mas agora a gente vai cometer o arbítrio de mexer nisso tudo. E é por isso que precisa 
fotografar porque pode surgir a ocasião da gente poder remontar.

No ateliê de Sidney Amaral em sua casa em Mairiporã, o artista e curador Claudinei Roberto da Silva vai 
apontando concreções do processo criativo do artista, como a caixa de papelão com várias caixas de ovos 
dentro espatifada no chão | Foto: Adriana de Oliveira Silva.



Objetos dispostos para serem observados e pintados | Foto: Adriana de Oliveira Silva.
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No quarto de Sidney Amaral fui entrar pelas mãos de sua viúva. Depois de servir lasanha 
à bolonhesa com arroz que ela mesma tinha feito, enquanto Claudinei Roberto da Silva, 
João Vilela, produtor de arte, e eu, estávamos trabalhando no ateliê do artista – Mara quis 
me mostrar o álbum de casamento deles. 

– Sidney era muito cuidadoso. Quando a gente se conheceu eu ainda não tinha termi-
nado a faculdade, eu o conheci numa festa da Faap. Ele disse que só casava depois de eu 
terminar a faculdade pra não atrapalhar meus estudos. 

Um casamento luxuoso, Mara me disse.
– Ele não queria deixar por menos. As famílias se empenharam. 
– A qualidade e quantidade das flores, a roupa dos noivos era um luxo mesmo...
– Sim, eu não fazia questão disso tudo, não. Mas foi muito bonito. A gente estava 

muito feliz.
Guardado o álbum de casamento, Mara me convida para ver a vista do quarto, da sa-

cada. Uma casa grande num terreno que a mãe dela tinha comprado por uma pechincha, 
num golpe de sorte e esperteza. 

– Ela foi rápida. Pegou o dinheiro que estava guardando pra uma viagem que não 
deu certo. Era mais ou menos o preço do terreno aqui. Não pensou muito. Comprou. 
Ninguém queria porque o terreno era muito íngreme. De fato, saíram caminhões e 
caminhões de terra daqui. Quando ela ofereceu, o Sidney achou bom a gente aceitar 
e começamos a construir uma casa boa. O ateliê dele lá em cima, né? Onde ele podia 
trabalhar em paz. Em paz não, né? A Liseux ficava chamando ele o tempo todo daqui 
debaixo, do quarto dela. Ela era muito grudada nesse pai dela. Esse calo na voz, que 
na semana que vem a gente está indo ver, é de falar com ele, eu acho. O Sidney tinha 

Sidney, Liseux e Mara Amaral no Espaço Sports Bar, em Mairiporã, em 2015.



348

aquele voizerão e ela, não sei, parece que imitava o pai nisso também. Ela adorava 
ficar lá com ele. 

Mara mostra a vista, uma vista bem aberta e verde, que eles gostavam de ficar curtindo. 
– É tranquilo aqui. Meio afastado do centro, mas, ao mesmo tempo, muito perto, dá 

pra ir à pé. Ontem mesmo fui na feirinha lá no centro de Mairiporã e comprei roupas boas 
para a Liseux. Essa saia é de lá. Bonita, né? Nem parece que comprei usada. A gente precisa 
se distrair. No final de semana é o mais triste. Ele adorava cozinhar, comer bem. Agora 
vou ter que continuar a tradição. Ainda bem que vocês vieram e ficaram para almoçar.

ASSENTAMENTO 

Assentar é fixar-se, estabelecer residência num determinado lugar. Trazidos à força ao 
Brasil, africanos e africanas assentaram seus saberes e sua força – seu axé. Um exemplo 
é o próprio assentamento nos terreiros de religiões de matriz afro-brasileira em que são 
assentados em objetos a energia das entidades sagradas. Não por acaso Assentamento é 
o nome de uma poderosa instalação da artista paulistana Rosana Paulino.

Seu axé é imenso e generosamente distribuído. Suas ideias e obras estão assenta-
das em várias mídias – teses, documentários e entrevistas, além de palestras textos 
curatoriais e folders proferidas ou escritos por ela. O que ainda perguntar para essa 
artista pioneira na produção e problematização de uma arte afro-brasileira? Apostei 
naquilo que me pareceu mais instigante e ainda pouco abordado – a preocupação de 
Rosana Paulino com o que ela chama de “texto de artista”. Evidentemente, quis ou-
vi-la também sobre seus projetos, como Assentamento, Atlântico Vermelho, ¿História 



Assentamento | 2013 | Instalação em técnica mista – 
impressão digital, desenho, linóleo, costura, bordado, 
madeira, paper clay e video | dimensão variável. 
Exemplo da escrita de artista é um folder concebido 
e escrito pela própria artista para apresentar sua 
obra no âmbito da exposição no Museu de Arte 
Contemporânea de Americana, em São Paulo. Quem 
é a pessoa retratada? Uma mulher fotografada, mas 
não identificada pela expedição Thayer, capitaneada 
pelo zoólogo suíço Louis Agassiz. A ausência do 
nome ajuda explicar porque muitas vezes é tão difícil 
para a população negra traçar sua origem. A imagem 
que a artista selecionou, fatiou e costurou foi feita 
pelo fotógrafo franco-suíço Augusto Stahl por sob 
encomenda de Agassiz. A costura desencontrada 
significa, explica Rosana Paulino, um “refazimento” 
nunca completado, depois de ter sido arrancada de 
um lugar de pertencimento, familiares e amigos para 
chegar num navio negreiro do outro lado do mundo. 
Os fardos encimados por braços humanos feitos em 
madeira mostram corpos negros como “lenha para 
se queimar” no sistema escravocrata. Já a imagens 
em vídeo mostram a travessia da Calunga grande, 
o Atlântico, que em outra obra Rosana Paulino 
denomina não mais de negro como Paul Giroy, mas 
de vermelho, enfatizando o massacre da escravidão. 
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Natural?, este último mereceu uma grande exposição também em Portugal em 2017. 
Conversamos ainda sobre a relação entre obra e contexto, tema caro para uma artista 
que em seus trabalhos e declarações esmera-se em apresentar sua produção num 
contexto histórico bem situado – o racismo no Brasil – e o compromisso de reescrever 
a história do país do ponto de vista de uma experiência negra, com ênfase no femi-
nino, sem se esquecer de questões estéticas e técnicas, mas muito pelo contrário. E, 
por fim, a relação da artista com Sidney Amaral. Tínhamos conversado brevemente 
em vários momentos. Vida e agenda sempre lotadas, conseguimos sentar para gravar 
uma entrevista em novembro de 2017.

– O que é o texto de artista? Lendo sua tese, entendi que você o distingue do texto do 
crítico, historiador e do curador de arte, e também do texto do cientista especialmente 
das ciências “duras”. E, por que o artista além de fazer a obra, precisa fazer texto ou o 
texto é parte da obra, como muitas vezes parece ser o seu caso... Como você pensa texto 
e obra, e isso me dá gancho pra te perguntar o que é ciência e o que é arte, você que virou 
uma artista, mas quis ser uma cientista. 

– Sim, coisa de gente doida!
– E, ao mesmo tempo, a sua arte dialoga muito com a ciência. Então como você saiu, 

voltou, ou nem saiu da ciência?
– Sim, nem saí! Eu saio da ciência e ela tá presa em mim. Vamos começar então pela 

primeira pergunta, sobre o texto de artista. Me incomoda profundamente essa ideia no 
Brasil de que um artista, pra dar aula em universidade, tem que ter mestrado e douto-
rado. Fora do Brasil, não funciona assim, porque o modo de o artista fazer pesquisa e 
gerar conhecimento é outro. No Brasil, temos resistência de pensar outras formas de 
conhecimento pra além do conhecimento acadêmico, e isso vai se dar em relação aos 
saberes artísticos, aos saberes indígenas, aos saberes negros, como se o saber da univer-
sidade e sua forma de transmissão fosse a única possível. Então, essa obrigatoriedade de 
mestrado e doutorado, que exigem uma forma de conhecimento escrita, que eu acho um 
desaforo! Eu acho que isso deveria ser uma opção do artista, se ele quer escrever ou não. 
E, quando se decidir pela escrita, é preciso saber que a escrita do artista é diferente da do 
acadêmico. Pela pressão dos próprios artistas, a coisa tem se flexibilizado, mas na época 
em que eu fiz o doutorado, além das obras de arte, eu tive que fazer um texto escrito com 
introdução, desenvolvimento e conclusão pra defender uma hipótese. Mas não existe 
hipótese em arte. Um filósofo, um historiador, um antropólogo pode ter uma hipótese, 
um artista não. Um artista pode ter uma expectativa de trabalho e poder não pretender 
dominar o método. Arte não é ciência. Em ciência, eu tenho hipóteses e protocolos de 
pesquisa. Falando aqui bem rasteiramente, uma hipótese pode ser comprovada ou re-
jeitada ou mesmo ser inconclusiva. Em artes não tem isso. Em artes se eu quero fazer 
uma caminhada sobre a mulher negra e se, num acidente de percurso, me aparece uma 
mancha, uma impressão quando eu estou usando a prensa que eu não tinha programado, 
se for bom pro trabalho, eu vou incorporar. Eu não tenho um protocolo rígido como na 
área da ciência. Então, o que acontece? No Brasil, o mestrado e doutorado em artes se 
baseia muito nas áreas duras, numa adaptação que não se pergunta se as necessidades 
todos artistas é a mesma das outras áreas. Então a gente ficava numa camisa-de-força 
em que muitas vezes a produção da obra vinha a reboque da produção do texto. O artista 
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produz arte e não texto. Eu escrevo bem, modéstia à parte, eu não tenho dificuldade em 
escrever, mas não é o que acontece com a maioria dos artistas. Se um artista escreve 
muito bem não precisa ir pras áreas visuais, porque a maneira do artista visual se co-
locar no mundo é através da imagem, e isso não quer dizer que a imagem não tenha a 
sua epistemologia e a sua forma específica de gerar e gerir conhecimento. Quando fala 
e escreve, sobre o que o artista se debruça? Sobre as técnicas de que se utiliza, como 
os acidentes colaboram com a obra, exatamente o oposto da ciência. Porque na arte 
não tem a obrigatoriedade de protocolos que garantam a reprodutibilidade em outros 
laboratórios. Por isso, eu sempre brinco, se eu encontrar um “elemento rosâneo”, ele 
terá um determinado protocolo que pesquisa pra que ele possa ser encontrado em um 
laboratório em São Paulo, em Xangai, em Dubai e Nova York... é isso que valida a pes-
quisa em ciências, ou seja, a verificação pelos pares. Em artes, não. A última coisa que a 
gente quer é ter um protocolo de reprodutibilidade, ao contrário! Então é preciso que a 
gente se volte pra particularidade do texto de artista. Quando lemos o texto da Louise 
Bourgeois, você vai ver que ele responde a necessidades bastante diferentes das de um 
cientista. Mas estamos num país em que a mentalidade da academia é do século 19, em 
certos lugares ainda, não chegamos no século 20! Como uma amiga minha me contava, 
um cara chegou pra ela e disse, Ah, que eu sou das duras e vocês brincam. Ainda bem 
que não foi comigo, senão eu dava uma voadora nele!

– E quais conhecimentos a arte gera?
– Taí uma boa pergunta. Quais conhecimentos? Conhecimento do mundo, de si mes-

mo, o conhecimento que está no campo do sensível, diferente do conhecimento das 
exatas, em que eu tenho que inventar um líquido pra tocar um foguete adiante, que vai 

Sidney Amaral. Sem título (para Louise) | 2011. Eis a homenagem de Sidney Amaral para Louise Bourgeois, 
artista visual francoamericana conhecida principalmente por sua escultura Maman/Spider, da qual existe 
uma versão em exposição no MAM, na marquise do Parque do Ibirapuera. 
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ter que funcionar. A revelação que uma obra de arte causa... Eu lembro de um artista 
que eu gosto muito, o El Anatsui, e hoje eu mostrei a obra dele pros alunos no curso... 
eu lembro quando eu entrei no MoMA, em Nova York... quando eu vi aquilo na parede, 
eu saí perturbada de lá, porque ele me fez reconhecer questões ali de ancestralidade, de 
manualidade, que inclusive estão no meu trabalho, mas que eu não conseguia reconhecer 
com tanta facilidade, precisou que um outro artista me mostrasse. E quando eu vejo a 
obra dele eu vou conhecer a tradição dos tecidos em Gana, da manualidade africana, eu 
vou saber, como o pessoal do minicurso que eu dei hoje no Senac ressaltou, do trabalhar 
em conjunto comum em algumas comunidades africanas, e que é transposto pro Brasil 
através da religiosidade, como no caso dos candomblés em que todos trabalham juntos pra 
preparar uma saída de iaô, tudo isso é conhecimento. Na arte, eu posso ter conhecimento 
histórico, geográfico, de química quando eu vou analisar por que este barro serve e este 
outro não serve pra escultura. Qual é a velocidade de queima de uma peça de barro pra 
ela não estourar, isso é física, gente! Uma boa obra de arte pode ser um mundo, gerar um 
monte de conhecimento! Isso sem falar no conhecimento de sensível, no conhecimento 
de mim, do meu entorno, do meu mundo. 

– Qual seria a sua proposta? Por que o artista está na universidade então? O artista 
está na universidade pra ganhar a vida, pra financiar sua carreira como artista?

– Exato. Alguns porque realmente gostam da pesquisa, das aulas. Eu mesma adoro dar 
aula. Eu gostaria até de ser professora na universidade, mas eu vi que não combina comigo, 
me rouba muito tempo. Então eu acabei indo pros cursos livres. Mas é principalmente por 
causa de dinheiro, e eu não tenho vergonha de falar isso, primeiro porque a bolsa era uma 
beleza, era uma bolsa da Fundação Ford. Eu fui procurar um mestrado que acabou virando 
um doutorado direto porque eu cansei de não poder assinar projetos ou ver gente com uma 
capacidade muito menor do que a minha assinar e ganhar mais porque tinha mestrado ou 
doutorado. E eu, que sabia o trabalho, que sabia dar a aula, ganhava muito menos, além de 
ter que ficar à sombra de alguém porque eu não tinha a documentação. Pra muita gente, 
estar dentro da universidade é muito bom. Pra mim foi muito bom. Dar uma aula é uma 
experiência absolutamente maravilhosa! Eu adorei as duas vezes que eu estive na univer-
sidade, primeiro na Faculdade Estácio e, agora nesse primeiro semestre de 2017, como pro-
fessora convidada na Unicamp. Fora isso, eu dei aula em Lagos na África, a convite da Bisi 
Silva. Dei aulas na Duke University, nos Estados Unidos... Eu gosto! Mas é principalmente 
um meio de financiar meu trabalho como artista, porque toma muito tempo. Agora com as 
leis de incentivo, de certo que agora ficou tudo na corda bamba... Mas quando eu comecei, 
tinha apenas uma bolsa que era a Vitae, que abria apenas de dois em dois anos. Pois é, e 
quem ganhava? Eu fazendo uma arte que naquela época era totalmente marginal? Uma 
história trágica, mas divertida: uma professora de uma universidade americana de Maryland 
veio fazer uma pesquisa no Brasil e queria falar comigo e ela me perguntou no final da 
entrevista – Quem financia o seu trabalho? Eu falei, Ninguém, eu tenho dois empregos pra 
financiar o meu trabalho. Ela me disse, Eu vou refazer a pergunta porque talvez você não 
tenha entendido, apesar de falar muito bem inglês. Eu entendi perfeitamente. Realmente 
eu falo bem inglês. Eu estudei fora do país e a resposta é exatamente essa, Eu tenho dois 
empregos pra financiar o meu trabalho. Ela virou pra mim e me perguntou, Então o que é 
que você ainda está fazendo no seu país? Se o seu país não consegue entender a importância 
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do seu trabalho, ele não merece... Vem pro meu! Eu te arrumo uma vaga na universidade. 
E não foi a primeira vez que eu ouvi esse tipo de coisa, nem a última. 

– Se você teve vários convites pra sair do Brasil, por que você fica?
– Por que eu fico? Porque eu acho um desaforo eu ter que sair. Ninguém nasce filho de 

Ogum com Iansã, e ainda sob o signo de Áries. Ah, não tem espaço pra mim aqui? Pois 
então eu vou meter o pé na porta e abrir esse espaço! Birra, Adriana! Eu não saio do Brasil 
porque eu sou birrenta! Agora eu até posso sair. Porque agora há um campo, um campo 
que eu ajudei a formar, mas antes não. Não saí de birra! Birra mesmo, birra pura! Não saí 
porque sou birrenta. Convite não faltou! Quando fui estudar gravura na Inglaterra, meu 
tutor lá ficou inconformado quando eu disse que precisava voltar, ele conhecia o Brasil. 
O que você vai fazer lá, morrer de fome? Fique aqui, a gente arruma um lugar pra você, 
você passa o dia inteiro no ateliê. Pois é, mas eu preciso voltar. 

– Então, a universidade no Brasil, pro artista, é um meio de vida. Não tenho vergonha 
nenhuma de dizer isso. Tem gente, claro, que gosta do ambiente, da pesquisa acadêmica, 
de dar aula. Eu amo dar aula, mas tenho horror à burocracia, eu tenho pavor daquele 
monte de reuniões. Eu gosto da sala de aula, do contato com os alunos. Isso pra mim é 
um delírio! Mas eu não posso negar que ter o título me abriu várias portas.

– Além do dinheiro pro financiamento da própria carreira como artista, Claudinei Roberto 
da Silva me disse que muitos artistas têm recorrido à academia pra se tornarem artistas, 
pra obter reconhecimento como artistas, que eles não têm conseguido de outras formas. 

– Sim, eu concordo com o Claudinei. Tem muita coisa ruim na universidade, mas aí 
cria-se um circuito. A Regina Silveira69 já falava isso, lá atrás, quando estudei com ela na 
década de 1990, ela já falava isso. Se formava um circuito Butantã-Pinheiros e tudo ficava 
dentro desse circuito. Então a universidade faz uma exposição e chama artistas de outras 
universidades e muitos dos artistas talvez não tivessem podido formar uma carreira no 
circuito cultural fora do circuito acadêmico. Então eu concordo com o Claudinei. Muita 
gente entra na universidade pra ganhar essa chancela e ter acesso a esse circuito. Regina 
Silveira70 que falava do risco dessas pessoas ficarem nesse circuito paralelo, com obras 
que realmente não têm força, não têm brilho, e elas ficam nesse circuito se retroalimen-
tando, eu já vi muito isso.

– Alguns artistas falam que aprendem teoria, mas não técnica na universidade.
– É uma burrice tremenda. Eu aprendi técnica, e aprendi bem, na academia.
– Então, do que eles estão falando?
– Eu acho que teve uma queda muito grande no nível de qualidade técnica dos profes-

sores depois que se tornou obrigatório o mestrado e doutorado pra artistas. Acho que isso 
foi um tiro no pé. Com essa teoria toda, a técnica foi ficando secundária. Isso é um risco. 
Eu tenho visto muito artista com muito discurso, Eu li fulano, eu li beltrano... e citando 
um e outro, e citando bem! E quando você olha o trabalho, você quer dar um tiro no cara. 
Porque na minha cabeça eu não vou dar, eu vou dar na do cara!

Rosana Paulino gargalha.
– Esse cara tá me tirando. Não é possível! O que eu acho é que existem vocações. Eu 

tenho uma vocação muito grande pra pesquisa. A minha metodologia de pesquisa já 
era essa antes de eu entrar no mestrado. Sempre foi assim, sempre. Desde que eu me 
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conheço por gente, desde que comecei a produzir arte, eu tenho essa metodologia de 
pesquisa. Não é à toa que eu entrei na biologia. Com 14 anos eu já assinava a Ciência 
Hoje, não era a Ciência Hoje infantil, era a Ciência Hoje pra adultos. Eu vejo as pessoas 
se descabelando e sofrendo na academia, eu não consigo nem entender por quê. Porque, 
deixando minha modéstia de lado, é muito fácil pra mim navegar no mundo acadêmico. 
Eu tenho essa vocação. Então, pra mim é fácil combinar as duas coisas, arte e academia. 
Mas tem gente que absolutamente não tem essa vocação. Então não tem que escrever 
texto. Aliás, artista não tem que escrever texto, a não ser se for escolha dele ou dela. 
Então se a pessoa, o artista ou a artista, quiser mostrar apenas sua obra de arte, isso 
tem que ser aceito. A minha pesquisa está na obra. 

O ¿História Natural? foram anos de pesquisa. Só de pesquisa de técnica, foram mais 
de cinco anos pra chegar nas duas técnicas de impressão que eu uso nesse livro. Eu ia 
anotando tudo – dia da impressão, o tipo de impressão e cada resultado: por que essa 
impressão não ficou boa? por causa disso e daquilo – isso é rotina de cientista. 

– É laboratório!

Skylines (vista total e detalhe) | 2008 | El Anatsui. Este artista ganês radicado na Nigéria é considerado o 
mais importante artista africano da atualidade, com grande prestígio na Europa e nos Estados Unidos. Em 
2015, foi premiado com um Leão de Ouro, na Bienal de Artes de Veneza e tem obras nas coleções públicas 
de instituições como: Metropolitan Museum of Art em Nova York, Museum of Modern Art em Nova York, 
Los Angeles County Museum of Art, Indianapolis Museum of Art, British Museum em Londres e Centre 
Pompidou em Paris. Skylines – um dos incríveis tecidos feitos por El Anatsui com artigos descartados, neste 
caso, tampinhas de alumínio –, pôde ser vista pelo público brasileiro na exposição African Africans, no 
Museu Afro Brasil, em São Paulo, em 2015.
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– Isso! Fora a pesquisa de técnica, houve a pesquisa conceitual... eu fui estudar a ciência 
do século 19, que hoje já é reconhecida como pseudociência, que classifica as pessoas e 
tenta justificar a dominação de uma raça pela outra, pensando raça já do ponto de vista 
social. Antes de entrar na universidade, eu já trabalhava seguindo esse protocolo, isso já 
era uma vocação minha. Pra quem entende a gramática das artes, vai ver isso na própria 
obra porque está ali, então eu não tenho que escrever sobre isso. Eu tenho que chegar 
no final e mostrar – Está aqui o resultado, está aqui o livro ¿História Natural?. Quem tem 
esse treinamento em artes percebe. Eu estava falando de Portugal... Quando o António 
Ribeiro abriu o livro, falou na hora: “Você inventou uma técnica pra fazer isto, não foi?”. 
Na exposição na Superfície foi muito interessante. Chegaram dois grupos “Nós somos 
da biologia e gostaríamos de conversar com você. Você tem um tempo pra falar com a 
gente?”. Eles queriam discutir as pseudociências do 19 e raça como construção biológi-
ca. Foi muito divertido! Então, essa ideia de que eu tenho que escrever pra justificar ou 
deixar legível o conhecimento que está na obra de arte é uma ideia de quem não conhece 
arte. Quem conhece arte, sabe que o resultado da pesquisa em arte está na obra. Se não 
estiver, o artista é incompetente!

Rosana Paulino ri debochada.
– Tem que estar! Tem que estar na obra. A pessoa tem que ter acesso à gramática da 

arte. É claro que uma conversa também pode esclarecer alguns pontos, deixar algumas 
decisões do artista inequívocas.

– Sim, eu li em mais de um lugar você dizendo que gosta de escrever sobre sua arte e 
seus processos, gosta de apresentar a obra, gosta de apresentar com um texto próprio.

– Sim, eu gosto da escrita. Mas minha escrita está mais próxima da escrita do artista. 
Quando eu era criança eu achava que ia ser escritora. Primeiro eu achei que ia ser escri-
tora, depois, que ia ser bióloga, e acabei virando artista visual. Mas eu gosto da escrita. 
Muitas vezes eu prescindo da crítica de arte. Eu penso, Eu mesma vou escrever sobre 

esse trabalho. Como muita gente da área sabe que eu 
escrevo, já diz “Você quer escrever sobre seu trabalho?”. 
Mas eu tenho essa facilidade. Sidney Amaral não tinha 
por exemplo. Quer torturar o Sidney, é fazer ele escrever 
ou mesmo falar. Depois ele foi ganhando alguma de-
senvoltura, mas mesmo assim... As primeiras falas dele, 
ele falava assim, de cabeça baixa. Ele é extremamente 
tímido. Ele sempre me falava: “Ai, nega. Não sei como 
você consegue dar essas aulas – Rosana Paulino imita 
o vozeirão de Sidney Amaral. Ele era extremamente 
tímido. Eu não. Eu sempre fui assim, Papagaio! Então 
são vocações. 

Sim, o leitor já percebeu que uma das vocações de 
Rosana Paulino é falar. Uma fala eloquente, organizada. 
O peito aberto, pequeníssimas pausas para organizar o 
pensamento que sai límpido, numa cadência e coerência 
admiráveis. Muitas coisas que perguntei para o Sidney 
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Amaral ele me dizia, Ah, isso aí é pergunta pra Rosana. A Rosana Paulino é que vai te 
responder isso bem. Eu não sei responder. Eu faço isso aqui – disse-me apontando es-
boços da aquarela que tinha feito sob encomenda do Adriano Pedrosa para a exposição 
Histórias Mestiças.

– Ele estava num momento em que estava gostando mais de falar de política através 
da arte. 

– Sim! Ele mudou muito desde quando eu conheci. Ele cresceu.
– Mas se soltava mesmo pra falar das técnicas de escultura, aquarela...
– Sim! Ele era extremamente técnico! Uma maravilha! 
– Mas além de gostar de falar da técnica, que era quando seu peito estufava, os olhos 

brilhavam, ele se levantava, me mostrava moldes das esculturas, os diferentes tipos de 
desenho, os lápis e aquarelas importados, e você via que ele ia longe reunir tudo na cabeça 
dele pra dizer do modo mais claro pra alguém que não é artista. Mas tinha também um 
gosto de falar desse Brasil que a gente está vivendo agora. 

– Eu não acredito que a arte tenha que ter bula. Essa é uma briga que eu tenho desde 
a graduação... Tinha professor que falava: “Você tem que falar do trabalho”. E eu dizia: 
“Não, se a proposta está bem resolvida, ela não precisa de bula.”. Mas é lógico que eu 
posso expandir o campo quando eu converso ou quando discuto assuntos técnicos. 
Como você falou, o Sidney era um grande conhecedor, estudava muito a técnica. Isso 
é muito gostoso. Isso é conversa de artista. E isso gera texto de artista. Voltando a sua 
pergunta inicial, o texto de artista muitas vezes vai complementar ideias que não são 
tão visíveis na obra ou que mereceriam muito mais tempo e conhecimento pra acessar. 
Acesso que depende de duas coisas – sensibilidade e conhecimento da gramática da 
arte. Mas muitas vezes a gramática da arte pode passar batido. Um exemplo. Quando 
eu mostrei pela primeira vez a Parede de memória no Centro Cultural São Paulo, há 25 
anos!, quando eu cheguei lá pra desmontar a obra, o bombeiro se acercou e pergun-
tou: “Essa obra é sua?”, “É”. Aí ele falou assim pra mim: “É que eu sou bombeiro aqui 
na instituição e sou a primeira pessoa a chegar. E eu chego e não tem ninguém no 
prédio e eu fico observando essa obra de longe. E ela me leva de volta pro meu tempo 
de infância no interior. Eu lembro das minhas tias, eu lembro dos meus passeios...”. 
Ele foi traçando toda uma rede de memória de uma maneira tão linda. Nem eu tinha 
uma teia de memória tão grande na minha cabeça quanto a que passou na dele. Coisa 
que nenhum crítico de arte falou. Então, depende muito da sensibilidade da pessoa. 
Sendo bombeiro, talvez ele não tenha um conhecimento formal da gramática da arte, 
mas ele teve uma percepção da obra de arte que foi lindo de ver. Ele me devolveu toda 
uma ideia de memória, de grupos familiares que está no trabalho e na vida dele. Então 
a sensibilidade conta. Outras vezes, conta a técnica. Mas o fato é que eu precisei ser 
competente tecnicamente e ele sensível pra compreender a minha evocação. Quando 
o António [Pinto Ribeiro] abriu o álbum e disse: “Você criou uma técnica para fazer 
isso? Eu estou entendendo bem?”, ele me perguntou isso sem eu ter dito nada. Na hora 
ele entendeu que eu precisei criar uma técnica pra chegar naquele nível de impressão, 
porque senão, a mensagem que eu gostaria de discutir não seria. Sim, a técnica pela 
técnica, de jeito nenhum! Ela tem que estar a serviço de uma ideia. No História Natural, 
eu tive que criar uma técnica pra imprimir aquelas folhas de plantas, que poderiam 



Algumas imagens do livro de artista ¿História Natural?, realizado por Rosana Paulino em 2016.
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perfeitamente ser impressas numa gráfica rápida. Só que, por mais que eu manipulasse 
a imagem no computador, o grau de precisão na impressão continuaria excessivo e 
não serviria para aquilo que eu estava buscando discutir: a história da escravidão, a 
história da dominação do outro pela ciência não é uma história clara, ela é borrada! 
Ela se deixa ver em alguns momentos e se esconde noutros. Ela engana... Então, se eu 
tivesse uma impressão muito precisa, eu não teria essa leitura. Eu precisava de uma 
impressão de que eu não tivesse controle sobre ela, que em alguns momentos estivesse 
borrada, em outros extremamente nítida. A técnica mostra o conceito do livro, que é 
mostrar que sempre tem alguém jogando por trás na ciência como no jongo. Por isso 
coloco também aquelas perguntas no início. História Natural? Não, a história não é 
natural, é forjada, é falsa, alguém roubou.

– Te trapaceou, como a técnica de impressão que você criou.
– Sim, exatamente!
– Se artista não tem uma hipótese, qual era a sua inquietação?
– Perguntar por uma história natural é também me perguntar por uma história da arte 

que omite o negro, e está aí meu interesse em desenvolver projetos na linha arte e ciência. 
Ciência, ou melhor, história da ciência, é uma área que eu sempre estudei bastante. Sempre 
me interessei profundamente pelas representações feitas pelos artistas viajantes no Novo 
Mundo. Que história natural é essa? Que pessoas e políticas estavam por trás das ideias 
de classificação. Não sei precisar quando, mas talvez em Assentamento essa inquietação 
apareça mais clara, embora já viesse sendo gestada há muito tempo. Pra mim não tem 
diferença entre arte e ciência. Tudo é conhecimento. Mas se o biólogo destrincha o corpo, 
o artista destrincha a alma. Não falo de alma num sentido estritamente religioso, mas 
moral, psicológico, filosófico. Porque não existe corpo sem alma, nem alma sem corpo. 
Então é preciso navegar nessas duas dimensões – arte e ciência – pra entender o ser hu-
mano. Por isso, quando você me pergunta que conhecimento uma obra de arte gera, eu 
diria que todos. Mas o texto do artista, a conversa do artista, o conhecimento do artista 
é sempre sobre conceito e técnica. Como o Dalton Paula, sobre o que a gente conversa? 
Eu pergunto pra ele: “Dalton, essa forma ou cor assim colocada transmite a ideia que 
você quer?”. Era o tipo de conversa que eu tinha muito também com o Sidney Amaral. 
Você conhece tal artista? Você deveria pesquisar esse tom de azul. Será que esse tom de 
azul e terra evoca o sentimento que você deseja? As possibilidades do texto de artista 
são várias, mas geralmente se dá assim. Quando leio a Louise Bourgeois e ela me diz que 
há coisas que são melhor ditas em mármore do que em barro, que é uma frase belíssima, 
aliás, eu sei perfeitamente do que ela está dizendo. Isso é texto de artista. Um crítico ou 
historiador da arte vai partir de uma hipótese. Os irmãos Timóteo tiveram um fim trágico 
por causa do racismo, por exemplo, uma hipótese batidíssima, mas serve como exemplo. 
Então cabe a eles reunir uma documentação e argumentar. A minha questão, portanto, é 
política. Eu não acho que um artista tenha que mudar o modo como pensa e escreve pra 
se adequar à linguagem acadêmica. Até porque os parâmetros são outros. A ideia de se 
afastar do objeto de pesquisa pra um artista é inviável, é loucura. A linguagem neutra do 
“Nós pensamos que blá-blá-blá”... Nós quem, cidadão? É falsa! Ninguém merece aquilo, 
pelo amor de Deus! Eu sou artista, fui eu que fiz a obra! Essa liberdade de escrita não 
significa que o que o artista escreve não gere conhecimento. 



Evandro Carlos Jardim | A Caixa de Penas q. e c. /Romã III | 1973 | gravura em metal | Foto: João L. 
Musa/Itaú Cultural.
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– Sim, a principal peça do seu doutorado foi sua a produção artística e não a sua tese 
que eu tive acesso no pelo site da USP, certo?

– Sim, mais de quarenta gravuras e quatro ou cinco exposições realizadas. Eu nem 
gostaria de ter escrito a tese pra marcar mesmo minha posição, mas meu orientador, o 
Jardim, argumentou que eu deveria escrever pra dizer isso mesmo. Mas no fundo, acho 
um absurdo ter que fazer uma coisa porque a Capes71 pede. Em vez disso, seria preciso 
problematizar o que é importante na formação de artistas.

– Matisse! Escritos e reflexões sobre arte72 é um livro belíssimo. Daniel Lima e Michelle 
Mattiuzzi, no campo a arte afro-brasileira, têm textos belíssimos também. Assim como as 
cartas do Iberê Camargo pro Mário Carneiro.73 São uma aula pra você encontrar o cami-
nho da arte. São testemunhos, questões técnicas, desabafos, análises de contexto, como 
no caso da Michelle Mattiuzzi. Tem rigor, mas não o rigor científico, porque isso não diz 
respeito ao artista. Embora grandes cientistas estejam visceralmente envolvidos com arte.

– Que obras você aprecia do Sidney Amaral?
– A Gargalheira, eu sempre falo da Gargalheira, não deixo passar nos meus cursos. E 

O inquilino! É uma peça de mulher. É minha, como não fui em que fiz? Aquela peça você 
me roubou, bandido!

MOMENTO HISTÓRICO 

– Um momento histórico na arte afro-brasileira agora... Sidney Amaral fazendo o maior 
sucesso em exposições, mas ainda sem vender o suficiente pra viver de arte. Lembro-me 
de você falando que a gente precisava tomar as rédeas desse processo, que apesar de ser 
artista há muitos anos, faz muito pouco tempo que você consegue viver exclusivamente 
da sua arte.

Sidney Amaral | O inquilino (para Polanski) | Bronze e pintura eletrostática | 2011.
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– Sim, eu sou das poucas que consegue viver da venda dos meus trabalhos. E posso 
dizer que só em 2018 eu vou estar de boa. 

– Nem dar aulas eu vou precisar. Porque vendi bem este ano, já estou com vendas fechadas 
pra 2018. A gente tem que montar uma cena forte, um território de arte afro-brasileira. E pra 
isso é preciso montar um tripé. Que é a produção, a documentação, que é isso que você está 
fazendo, que é o estudo, a pesquisa, a crítica até a documentação fotográfica dessa produ-
ção. O terceiro é a circulação. A circulação pode ser a compra dessas obras por museus ou 
colecionadores particulares ou por projetos do tipo que o Claudinei faz pelo Sesc, que não 
implica compra, mas é uma maneira de circulação. A documentação é muito importante. A 
gente tem que escrever, senão alguém vai escrever por nós. Um momento histórico – quando 
você viu tantas mostras de altíssima qualidade com artistas negros ou discutindo questões 
negras? E a gente tem que tomar cuidado pra depois não virar Histórias mestiças, que era 
uma mostra que não tinha tensão. Uma orientanda minha foi até a exposição e voltou ao 
ateliê me perguntando: “O que era aquilo? Um revival do mito da democracia racial?”.

– Sim, aliás, você não participou da mostra, apesar de ter sido convidada, por quê? 
– Porque eu não quis emprestar a obra que o Adriano Pedrosa queria que eu emprestas-

se. “Não, eu te mandei um CD com obras, você escolha entre aquelas ali.” Porque eu achei 
que a obra que ele tinha escolhido não tinha significância pro contexto da exposição, não 
que ela não tivesse qualidade, mas ela tinha um contexto muito específico. Era a mesma 
coisa de ele me pedir, Olha, eu não tenho espaço pra mostrar Assentamento, então você me 
empresta só o fardo? Não, não empresto. Bom, se você não tem espaço, nem me chama! 
“Então, você não vai emprestar a obra?” “Não. Mandei uma CD inteiro, com umas cem 
obras, se você não quiser nenhuma delas, essa que você quer também não vai.” Você tem 
que discutir com curador de igual pra igual. Mas tem uma coisa, eu já tenho idade e expe-
riência pra fazer isso. E, também, participar ou não daquela mostra, no ponto que estou da 
minha carreira, daria no mesmo.

– Não era o caso do Sidney Amaral...
– Acho que o Sidney continuou mais ou menos a mesma coisa depois de Histórias 

Mestiças. A Territórios foi bem melhor. Uma curadoria mais enxuta, mais bem-feita. 
Histórias mestiças não tinha tensão. Um exemplo? Eu não quero saber daquele “polvo” da 
Adriana Varejão, e que temos todos os tipos de cor pele e pepepé. Porque isso eu já sei, 
colega. O que eu quero saber é o que acontece se o meu sobrinho negro de dread pegar 
o Citroen da tia e o primo dele de olho azul dirigir o mesmo Citroen, o que acontece? É 
essa tensão que os artistas negros estão colocando em sua produção. Porque é isso que 
eu quero saber. Porque, que a gente tem um monte de cor, eu sei pelo menos desde os 5 
anos de idade, minha família é um caleidoscópio! Minha família tem italiano, português 
de um lado e, do outro, tem indígena e africano. Isso eu sei desde os 5 anos de idade! 
Não precisa vir alguém me dizer que nos somos misturados. Eu quero saber o que a PM 
faz diante de um negro de dread e de um branco de olho azul, é isso que eu quero saber!

– Pela arte?
– Sim, pela arte! A arte também precisa ser um veículo de discussão dessas questões. 

Não existe só um caminho pra arte afro-brasileira, eu não acho que todos artistas pre-
cisam trabalhar essas questões. Mas quando uma exposição sobre arte no Brasil segue 
inteira sem essa discussão, pra mim, há um problema sério. 
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– E como você acha que a Territórios como consegue essa tensão?
– Histórias mestiças estava mais preocupada em mostrar a formação do país, mas o 

problema é que não dá mais pra pensar na formação Brasil sem pensar no impacto des-
sa formação na vida daqueles que vivem aqui. Não se trata de uma mestiçagem chapa 
branca. O que acontece no Brasil não é uma linda a harmonia dos po(l)vos. A gente sabe 
os efeitos dessa mestiçagem. Minha irmã mais velha é bem escura; a mais nova deve 
ser da sua cor ou um pouco mais clara. A mais clara teve oportunidades na vida que a 
mais escura não teve. As duas estudavam no mesmo colégio, tinham o mesmo grau de 
instrução e foram procurar emprego juntas. A Sandra, a mais clara, foi chamada pro 
escritório, a Renata, que é negra bem escura, foi chamada pra co-zi-nha! Só que ambas 
se candidataram à vaga no escritório. A Renata não se candidatou pra vaga na cozinha. 
A Sandra se recusou ir sem a irmã pro escritório. Há 30 anos atrás, a coisa não era como é 
hoje. Se fosse hoje, a gente juntava o povo e fazia um escândalo! Porque, qual é desculpa 
pra chamar a Renata pra cozinha e a Sandra pro escritório? Nenhuma! É racismo! Ao 
mesmo tempo, a Sandra em relação ao meu primo de olho azul, se ela fosse homem, ela 
seria parada numa blitz. Então, mestiçagem existe, claro. Mas colocar tudo lá naquela 
exposição como se conflito não existisse, é um absurdo. O que faltou foi a tensão entre 
as obras. E a minha obra escolhida pelo curador, tirada do contexto, não teria essa di-
mensão política que eu ponho nos meus trabalhos. Se eles têm essa dimensão política, 
é assim que eu quero que eles sejam mostrados numa exposição. Por isso eu disse, “Essa 
obra aí não vai”. Como pretender contar a história do Brasil hoje e deixar de fora o ex-
termínio da juventude negra, por exemplo? Territórios parte de um ponto diferente. Por 
que numa população onde mais da metade da população é negra, não existem artistas 
negros nessa coleção? Então parte de um ponto de vista mais estrito e mais decisivo. E 
mais – vai comprar trabalhos. Ela tem uma ação de que eu realmente prezo muito por-
que é de reconhecimento efetivo. Há artistas negros, esses artistas produzem obras de 
qualidade que precisam fazer parte do acervo de um museu como a Pinacoteca. Então o 
curador fez comprar todas as obras que não eram do acervo ainda. Isso é extremamente 
necessário e significativo. Sim, quando um museu compra uma obra, ele a valida, diz, 
Essa corrente artística existe sim e é importante. E o museu compra essas obras para o 
seu acervo porque elas ajudam a contar a história da arte no país. Na Histórias mestiças 
não havia tensão entre as obras. Não tinha a discussão do significado de ser negro no 
Brasil. Era neutra, morta. Não tinha um partido.

– Tinha um partido sim, bem explícito, aliás, que era justamente o título da exposição. 
Mas talvez essa seja uma história que a gente não quer ouvir mais.

– Exatamente. Agora você resumiu bem. Não quero essa história, já deu! Porque é uma 
história que eu sei desde os 5 anos de idade. E não é mais essa história que a produção 
negra está levantando. A mim – como pessoa, como artista negra – não me interessa mais, 
já deu! Não, não quero endossar essa história, imagina! Mas eu posso fazer isso. Alguns 
artistas vieram me perguntar: “Você acha que eu devo fazer parte ou não?”. 

– Quem?
– Não vou falar, porque aí eu não seria correta, seria indiscrição.
– Sidney Amaral.
– Não.



Duas obras da série Atlântico Vermelho | 2016 | Sem título | impressão sobre tecido, ponta seca e costura e 
Classificar é saber? | Imagem transferida sobre papel e colagem. Para o professor e curador português António 
Pinto Ribeiro: “O conjunto das obras expostas no Atlântico Vermelho evoca, de imediato, as consequências 
da expansão europeia. A expansão que destruiu as sociedades ameríndias e impôs o tráfico negreiro entre a 
África e as Américas. Durante mais de três séculos, milhões de africanos foram capturados e depois vendidos 
como escravos, com o argumento jurídico, moral, religioso e económico de que eram despossuídos de alma 
e de direitos e remetidos para a condição de coisas naturais. Esta atitude, protagonizada pela modernidade 
europeia, constitui uma dupla violência cujos efeitos ainda perduram: uma violência sobre a natureza, que se 
quis subjugada ao empreendimento colonial, e uma violência sobre as pessoas escravizadas que eram tidas 
apenas como parte dessa natureza. A obra de Rosana Paulino é um permanente resgatar das duas entidades 
subjugadas: na força da desocultação destas violências e no cuidado que é dado à visibilidade da história dos 
negros e da natureza. Disponível em: http://www.buala.org/pt/cara-a-cara/atlantico-vermelho-de-rosana-
paulino. Acesso em: 30 out. 2017.

http://www.buala.org/pt/cara-a-cara/atlantico-vermelho-de-rosana-paulino.Acesso
http://www.buala.org/pt/cara-a-cara/atlantico-vermelho-de-rosana-paulino
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– Ele falou que sim...
– Não, eu disse: “Olha, eu estou num ponto da carreira que eu posso escolher onde 

quero ou não estar. Você precisa decidir conforme a sua consciência.”.
– Sim, ele me disse que se sentiu desafiado porque foi comissionado pra fazer a obra.
– Sim, uma obra que, eu disse pra ele, eu não gosto. É uma das poucas obras dele que eu 

não gosto. E ele depois acabou concordando, porque acabou ficando muito celebratória. 
– Sim, exatamente como o quadro que ele foi convidado a se contrapor. Claudinei me 

disse que Sidney teria precarizado seu trabalho pra atender demandas, pra dialogar com 
outros grupos.

– Sim, ele mesmo foi percebendo isso. O Sidney... foi uma pena!!! Porque, momento 
mesmo que ele ia estourar, ele morreu. Uma coisa de dar p-e-n-a! Porque ele mesmo 
percebeu, e ele mesmo disse que: “Esse negócio de artista fast-food, eu não vou mais”. 
Ele sacou que estava enveredando por um caminho perigoso pra carreira dele.

– Sim, havia essa vontade de falar de política e eu acabei conhecendo o Sidney 
pessoalmente, conhecia o trabalho dele da exposição do Museu Afro Brasil, mas não 
ele pessoalmente. 

– A exposição no Afro foi impressionante – ela poderia estar em qualquer museu 
do mundo. 

– E acabamos nos conhecendo na exposição de que o Claudinei menos gosta: Identidade 
– ruim pra um artista do porte do Sidney, diz o Claudinei.

– Sim, o Sidney sacou. O mercado de arte está cheio de armadilhas, principalmente 
num país precário como o Brasil. Você pode perguntar pro Dalton, pro No, um artista 
que eu estou orientando agora que está com uma exposição belíssima no Senac. Eu fiz 
essa exposição Poéticas negras no Senac, um evento que eles têm em novembro, mas que 
não fica restrito a novembro, vai até janeiro, fevereiro. Geralmente tem uma exposição, 
um curso, um treinamento pros funcionários e oficinas. O ano passado, eu fiz uma ex-
posição lá, dei um minicurso, e eles me chamam de novo, agora pra fazer a curadoria em 
2017. Então, fiz um revezamento entre um artista mais novo e outro mais experiente. No 
Martins é um pintor excelente, e dei um minicurso sobre a representação do negro na 
arte com um material de Harvard, que eu estou trazendo para o Brasil.74 O mercado tem 
armadilhas. Eu vou fazer 25 anos de carreira o ano que vem, 2018. Em 25 anos, eu já vi 
muito gêniozinho aparecer, brilhar e sumir. Porque é lógico – o marchand quer vender! 
No começo da carreira, eu ouvi coisas do tipo: “Faz isso, que isso vende mais”. Ficar 
longe de uma galeria grande foi uma estratégia... Eu comi o pão que o diabo amassou 
com o pé, sabe? Mas deu tempo pro meu trabalho amadurecer. Foi uma opção ariscada, 
ar-ris-ca-dís-si-ma! Hoje eu olho pra trás e penso: Nossa, eu poderia ter desaparecido! 
Ó irresponsabilidade da idade! 

– E que responsabilidade de artista!
– Sim, o Sidney, depois dessa exposição, estava exatamente nesse ponto: “Eu não sou 

artista fast-food!”. E, de fato, o Sidney demorou muito a aparecer apesar de uma produ-
ção irretocável. Por isso eu não refaço obra. De História natural, são seis exemplares. Eu 
não faço mais, acabou, fechou a matriz. Não adianta o marchand me dizer que tem dez 
compradores, eu não faço. “Agora eu entendo o seu trabalho”, ele me disse num almoço 
logo que voltou de Nova York. Como eu conheço o Sidney há mais de dez anos, eu fui 
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acompanhando essa mudança. Porque Nova York e os Estados Unidos... foi um choque 
pra ele. Só aí ele foi entender porque eu tinha essa coisa de militância e arte, porque ele 
não entendia. Por isso que eu falo que foi uma pena. No momento que ele tá pronto, ele 
morre. Porque o domínio técnico ele já tinha faz tempo. Agora tinha a consciência polí-
tica. Aos 50 anos, imagina o que ele não estaria produzindo. Porque ele mudou muito, ele 
mudou demais. Ele cresceu, ele amadureceu, ele ganhou consciência política. O Sidney 
fez Faap. Não tinha essas discussões lá. E eu sei que muitos artistas tomaram contato 
com essas questões negras a partir do meu trabalho. Mas, ao mesmo tempo não quero me 
gabar, não é isso. O Dalton chegou no meu ateliê com aquela botona. Nossa! Eu pensei 
comigo, mas isso é coisa de militar! E achei estranho, mas não falei nada. Uma mochila 
que parecia de militar também. Nossa! O que será que eu fiz? – Rosana Paulino gargalha. 
– Meu trabalho não é só a minha arte. Eu tenho que estar disponível pra orientar outros 
artistas, compartilhar o conhecimento, experiência. Sim, Dalton me pede bênção e eu 
superrespeito. Uma coisa da religião, do candomblé. Quando você aprende alguma coisa 
com alguém mais velho, é assim que trata. Eu levei um susto! Pensei que era só pra mãe 
e pai de santo. E ele me explicou também que não se trata de idade física – é a idade do 
conhecimento. E o que eu cobro deles é que façam o mesmo quando chegar a hora deles. 
Porque é assim que se constrói uma cena. Foi isso o que o Sidney viu em Nova York – a 
Toyin Odutola fez isso por ele. Ele sacou que essa troca, essa corrente, essa maneira de 
pensar, se organizar e acolher é necessária pra fazer uma cena. É lógico que vai ter sempre 
um pilantrinha... A gente sabe, a gente percebe de longe, mas aí é azar dele e não meu! 

– Uma irmandade, você fala de irmandade. 
– Sim, o Bispo fala muito disso também. Porque não dá pra ficar cada um no seu qua-

drado, solto. Isso tudo é novo no Brasil. É novo e não é, afinal tiverem aí as irmandades [de 
homens pretos]. Mas é novo porque estamos indo pra uma área que a gente não ocupava 
antes, que é a universidade, o circuito das artes, e aí é preciso fecundar pesquisas e artistas. 
Quero fazer uma fundação, alguma coisa desse tipo, porque a minha biblioteca, modéstia à 
parte, é muito boa pros padrões brasileiros. Só esses dez volumes dessa coleção de Harvard 
que estou trazendo aqui pro Brasil... Tem que trazer, precisa, não tem como! Tem que 
trazer, montar cursos, exposições pra discutir isso. Tem que pensar, quem que escrever, 
porque, se a gente não escrever, outros vão escrever. Por isso, eu estou sempre enchendo 
o saco do povo: Claudinei, é isso e aquilo, Alexandre Bispo, idem. Essa articulação, que me 
faz passar por chata, militante etc., é uma estratégia que Sidney Amaral não entendia no 
começo. Sim, tudo junto e misturado com a minha arte porque eu sou uma pessoa integral, 
eu não sou artista aqui, e ali eu não tenho um comportamento que não seja condizente 
com aquilo que eu penso e com aquilo que eu faço. Ele tava muito entusiasmado porque 
ele estava produzindo pra uma mostra no IPN.75 Ele já era uma artista espetacular. Só que 
aos 50 anos, o Sidney seria um artista espetacular e maduro, politizado. Seria fantástico!

– Ele também falava de uma depressão. 
– Ele estava amadurecendo em várias frentes – esse momento pessoal que ele estava 

passando, a viagem a Nova York, quando começa a entender o percurso de outros artistas 
e a necessidade da gente ter essa formação e ir pra guerra. Acho que aconteceu com ele o 
que o Jung fala sobre o momento da individuação. Ele estava nesse momento que estava 
se materializando na obra dele. 
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– Do Sidney? Tudo, gosto menos das obras da exposição Identidade, embora tenha algu-
mas peças interessantes. Adoro a Gargalheira. Adoro O inquilino. Na abertura da exposição 
Diálogos Ausentes, no Itaú Cultural, eu falei pra ele que queria aquela peça. Um dia antes 
do Sidney entrar em coma, eu falei: “Vou pegar aquela peça e vou escrever meu nome 
nela!”. Aí ele riu e disse: “Rosana Paulino by Sidney Amaral”. “Não, você não entendeu – 
eu vou raspar o seu nome e colocar o meu! Como você fez aquela peça, cara? Aquela peça 
é uma peça de mulher! É minha!”. E ele ficou todo orgulhoso! Ele mal estava falando e eu 
tive que chegar com o ouvido bem perto da boca dele pra ele ouvir: “Olha, você não sabe 
o elogio que é. Você não sabe como você me deixa feliz ouvindo isso de você. Você não 
sabe o quanto eu te admiro”. Eu fico até agora emocionada de contar, porque ele ficou tão 
feliz, mas tão feliz. Eu disse pra ele que era como aquela música do Milton Nascimento...

Rosana Paulino declama bem lentamente, refazendo-se da emoção que sentiu ao 
lembrar de Sidney Amaral.

Certas canções que eu ouço 
Cabem tão dentro de mim 
Que perguntar carece 
Como não fui eu que fiz?

Afirmando um equilíbrio entre o domínio técnico e a consciência política. Sidney 
Amaral morreu anos 44 anos em decorrência de um câncer pancreático. No seu veló-
rio, parentes e amigos comentavam que ele manteve o humor e o sorriso até o último 
instante de vida. Assim, não teria como encerrar um capítulo com Sidney Amaral como 
presença central se não fosse pelo humor. Claudinei Roberto da Silva conta, com mui-
ta saudade do amigo, um episódio divertido. Na exposição “Dark room”, na galeria 
Tato, na Vila Madalena, Sidney expôs obras que, segundo Claudinei, não são eróticas, 
mas pornográficas.

– Pois bem. Um casal chique, parecendo bem rico, chega pra ver a exposição. Num nicho 
mais reservado, que só dava pra ver o que tinha dentro entrando, estava lá essa obra do 
Sidney... Um pinto em bronze em tamanho natural. Não é falo, certo? Porque o que Sidney 
gostava era de pornografia, não era de erotismo. Bom, voltando... A mulher entra, o marido 
a segue. Ela sai, ele a acompanha. Com uma solenidade calculada, ela pergunta pro Sidney: 
– É seu? – É! O Sidney responde de um modo calculado também. Olha a situação! Daí ela 
diz com mais solenidade e olhando ainda mais fundo nos olhos do Sidney: – Parabéns! O 
marido dela se controla pra não fazer nada, a cara fechada, querendo sumir dali. Sidney e 
eu nos seguramos e esperamos eles saírem pra cair na gargalhada... Assim era o Sidney. 
Como eu tenho saudade dele! Era um homem que sabia fazer piada de tudo!

Com o pinto de ouro do artista – um pinto tanto ingênuo quanto sentimental, porque 
é tanto reflexo quanto reflexão do que existe e do que pode vir a existir – fechamos este 
Capítulo, para sempre lembrar da infinita fecundidade de Sidney Amaral a nos inspirar 
a falar por nós mesmos, nós, negros no Brasil em pleno século 21. O desafio apenas co-
meçou, e Sidney Amaral nos dá um conselho sobre como prosseguir:

– Primeiro, o esplendor.







5P R E S E N Ç A  N E G R A 
E EXPERIÊNCIA 

AFRO-BRASILEIRA
conclusão



Madona negra. Carol 
e Heitor Grumble 
em foto de Marcela 
Bonfim, Porto Velho 
(RO), 2015.
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C omo estudante de economia, na PUC-USP, Marcela Bonfim militou contra as 
cotas raciais. Ela defendia que medidas universalistas seriam suficientes para 
combater o racismo no Brasil, e que políticas afirmativas apenas reforçariam a 

discriminação racial, em vez de acabar com ela. Foi apenas depois de se formar e fracassar 
em conseguir uma colocação como economista em São Paulo que Marcela se deu conta 
de que, embora o caráter pseudocientífico e ideológico das teorias raciais tenha sido 
amplamente denunciado, a ideia de raça é um dado incontestável da realidade social. 

Duramente golpeada, Marcela desistiu da profissão de economista e da cidade de 
São Paulo. Indo parar na Amazônia, ela descobriu um lugar em quase todas as pessoas 
eram negras. Eram os barbadianos e seus descendentes, negros que teriam vindo de 
Barbados, uma ilha do Caribe no início do século 20 e chegado a Porto Velho, Belém 
e outras cidades da Amazônia. Em Porto Velho, Marcela reconheceu uma comunidade 
de pertencimento. Achou-os tão lindos que decidiu começar a fotografá-los e dar a 
eles as fotos porque, eles mesmos, segundo e como ela, não tinham a menor ideia de 
como eram lindos. Marcela Bonfim deu esse depoimento aos visitantes na abertura da 
exposição das fotos dos barbadianos, afro-indígenas, quilombolas, migrantes vindos 
do Norte, do Nordeste do país e também do Haiti – (Re)conhecendo a Amazônia Negra: 
Povos, Costumes e Influências Negras na Floresta Negra, em outubro de 2017. Ao contar 
a sua história de vida, Marcela faz questão de contar também um pouco da vida de 
cada uma das pessoas que ela fotografa. Carol Grumble, a madona negra com Heitor 
Grumble no peito. Marcela fez a foto para devolver a Carol a própria imagem. Uma bela 
imagem de si mesma – uma imagem de Carol e também de Marcela vendo a si mesma 
e o outro através de sua arte. A arte pode ser um instrumento de cura, um dispositivo 
para tornar-se negro, para tornar-se gente que constrói o próprio caminho inspirando 
outros a fazer o mesmo.

Apesar de se autodenominarem negros, muitos artistas têm preferido não adjetivar a 
arte que produzem. A arte brasileira, especialmente, as artes plásticas (ou visuais, como 
passaram a ser denominadas mais recentemente), têm sido classificadas como “arte” (sem 
adjetivo), já que, quase sempre, adjetivos fazer duvidar da competência e da pertinência 
de uma produção, como no caso de “arte popular” e “arte primitiva”. Nestas, embora o 
marcador de diferença não seja explicitamente racial, raça e origem sempre estão de al-
gum modo implicadas. Não por acaso, negro ou afro-brasileiro carrega um potencial de 
inferiorização, tal como popular, primitivo e naïf. Embora alguns artistas negros ainda se 
sintam mais respeitados quando sua arte é nomeada “contemporânea”, adjetivo que apa-
rentemente não indicia raça nem origem, é interessante notar que hoje as consequências 
de libertar-se do “afro-brasileiro” não são apenas vantajosas. Mas muito pelo contrário. 

CENA 1

Uma armada de visitantes negros blasé faz os seguranças cismarem. A dona da galeria de 
arte instrui a fotógrafa a desviar dos negros. Todo mundo disfarça. Galeria Luisa Strina. 
Jardins. São Paulo. Presença negra (im)pertinente no vernissage. 
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CENA 2

Corpos negros arrastam e são arrastados por correntes. O chão geme. Vozes negras, 
bestiais, clamam por alimento pelos orifícios das máscaras de flandres. Calafrio. Suor. 
Senzala Grill. Praça Panamericana. Alto de Pinheiros. São Paulo. Presença negra (im)
pertinente no happy hour. 

CENA 3

Sob o risco de virar um barraco, um debate sobre a representação do negro nas ar-
tes substitui a encenação de peça de teatro repudiada como racista devido ao uso 
de blackface.

PRIMEIRO ATO: DENÚNCIA DE RACISMO

“O que me impressiona é que o debate sobre racismo e blackface é antigo, pessoas do teatro 
se dizem tão cultas e não pararam para pensar sobre isso? Reproduzir isso em 2015 é tão 
nojento quanto ignorante. Mas, né, esqueci que, quando o assunto é negro, não existe 
esforço nenhum em haver respeito. Só lamento, não passarão”. 

stephanie ribeiro

SEGUNDO ATO: DENÚNCIA DE CENSURA 

“Você abre a caixa de Pandora. Em seguida você vai ter os reacionários, você vai ter os 
militares, você vai ter o diabo a quatro querendo que as coisas não sejam apresentadas 
porque eles acham que não estão representados nela.”

aimar Labaki

TERCEIRO ATO: DENÚNCIA DE PRIVILÉGIO 

“É interessante como o branco treme quando vai perder o privilégio. Então, de repente, 
quando você toca no privilégio daquele que sempre pode falar como quiser, de quem 
quiser, à altura que quiser, [quando] alguém fala ‘Eu não gostei!’, chamam essa pessoa 
de Estado, né?”. 

max muratório macedo

Como Gomez-Peña (2013) defende, o trabalho do performer consiste em abrir a 
caixa de Pandora e liberar seus demônios para dançar bem meio da galeria, do teatro, 
da rua, na frente da câmera de vídeo... Em São Paulo interrupções assim têm aconte-
cido no happy hour, no vernissagem na galeria, no repúdio ao blackface e consequente 
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substituição da encenação da peça pelo debate sobre a representação do negro nas 
artes no Brasil. 

A performance termina. Público, performers e demônios se dispersam. Alguma coisa 
acontece? Uma esperança. Uma esperança é o que resta, aposta Gomez-Peña. É ele quem 
diz que o trabalho do performer é abrir a caixa de Pandora, lembremos. O que resta na 
caixa de Pandora, sabemos, é a esperança. A esperança de que a performance tenha criado 
um “resíduo na psique do público” com as “perguntas e dilemas encarnados nas imagens 
e rituais” oferecidos pelo performer (Gomez-Peña, 2013, p. 446). 

Experiência de fazer arte para arrebentar correntes de servidão. E para arrancar más-
caras impostas e blackfaces. Experiência de fazer arte e ser artista sem deixar de ser negro, 
mas, muito pelo contrário, ser preto re-tinto. Experiência de fazer arte para forjar correntes 
de solidariedade. E para vestir máscaras desejadas e blackpowerfaces. 

Há quem faça arte para não enlouquecer. Para não esquecer e, também, para poder 
esquecer e só então voltar a lembrar, mas de modo a bem alimentar o corpo e a alma. 

Experiência de fazer arte para dar vida a objetos e memórias suplicantes de uma 
nova forma para voltar ao mundo ou nele irromper pela primeira vez – o próprio pro-
cesso da arte é um círculo hermenêutico – a mão que transforma a matéria para dar 
forma concreta a intenções subjetivas, e vice-versa. A especificidade do artista negro 
é partir necessariamente do corpo, ir ao encontro de outros corpos e voltar ao próprio 
corpo negro, no esforço de concretizar sua experiência para subjetivar-se, e ir de volta 
ao corpo. 

A liberdade de um artista negro (e talvez de todas as pessoas negras), fui reaprendendo 
durante os rolezinhos, muitas vezes começa com o orgulho de expor seu corpo negro na 
arena pública. 

Esses artistas e curadores parecem buscar uma experiência que friccione arranjos 
harmonizantes de uma democracia racial à brasileira. Não por acaso, o retorno de uma 
negritude, do orgulho de pertencer a uma grande coletividade afrodescendentes, tanto 
local quanto internacionalmente. Daí as viagens, especialmente para os Estados Unidos 
e países africanos, como Nigéria, Senegal e Benin, e também para Brasis profundos, como 
uma Amazônia afro-indígena-haitiana agirem como rituais de passagem para uma pre-
sença no mundo mais significativa.

NARRADORES BENJAMINIANOS 

Criariam esses artistas novas formas narrativas? A armação de uma presença negra 
configura uma politização da arte e estetização da política, tal como Walter Benjamin 
discute em “Obra de arte na era de sua reprodutividade técnica”? Se, por um lado, a 
reprodutividade técnica exaure a aura das obras de arte, por outro, uma arte pós-au-
rática teria um potencial emancipatório para artistas afro-brasileiros na atualidade 
ao multiplicarem modos de explicitar experiências de corpos negros? O choque, a 
montagem e a mimesis parecem modos de expressão importantes para esses artistas 
narrarem suas experiências. E não seria a tarefa essencial da arte suscitar perguntas 
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num tempo ainda imaturo incapaz de oferecer uma plena resposta, como diz Benjamim? 
Seriam perguntas impertinentes, como diz Gomez-Peña sobre o trabalho do perfor-
mer? Histórias negras. Histórias que alguns querem manter silenciadas. Mas Pandora 
é danada. Quer tudo saber. 

E há novos modos de contar. Modos que não se pretendam mera informação e erudi-
ção desprovida de emoção. Os artistas e curadores negros com quem convivi não querem 
apenas conhecer a história do Brasil e a própria história, mas agir sobre suas implicações. 
Nesse sentido, são narradores benjaminianos – fazem geminar sementes guardadas du-
rante milênios em câmaras herméticas em pirâmides egípcias – hoje sabemos, inclusive, 
que o Egito fica na África – para criar um presente, uma presença. 

Trata-se da velha aposta de que as artes e as artes da performance – hoje, espe-
cialmente implicadas com a raça – sejam capazes de despertar o outro e a si mesmo. 
Fazer pensar com coisas, com imagens, com rituais. Ser capaz de explorar o sensível 
em busca de novas formas relacionais (Turner) em vez de se autossacrificar para guar-
dar antigas máximas que já não dão conta de sustentar uma presença e um presente é 
de algum modo ser contaminado por um resíduo demoníaco (Gomez-Peña). É sair de 
cima do muro e preferir a corda bamba. Preferir manter a caixa de Pandora aberta, mas 
se tornar um artífice bom o suficiente para recuperar e fazer um bom uso de todos os 
dons espalhados pelo mundo.

ARTEFATOS COGNITIVOS

Seja qual for a “matéria-prima”, o “suporte” e a “técnica” utilizados pelos artistas com os 
quais compartilhei tempo – a tinta e a tela, o tecido e a linha, a cerâmica, o bronze, o lixo, 
o chão, a mão, o corpo – sua obras de arte e artes da performance podem ser experimen-
tadas como “artefatos cognitivos”. Para Sennett, os artefatos são resíduo do engenho, da 
esperteza, do trabalho do artífice, que são em si mesmos formas de conhecimento, daí 
ele cunhar tal expressão. 

Trabalho, ópio único. Sennett começa assim seu O artífice e depois agradece aos amigos, 
entre eles, Clifford Geertz, pelos conselhos em sua jornada para demonstrar a intuição 
que o orientava enquanto escrevia – “Fazer é pensar”. Eu termino esta tese agradecendo 
muitíssimo meus amigos da academia e da vida e, sobretudo, aos meus novos amigos 
de A Presença Negra. Apropriei-me da intuição de Sennett e vi que no caso de artistas 
negros fazer é pensar também. Mas é um fazer-pensar com o corpo, com o corpo negro. 
Como diz Moisés Patrício, muitas vezes o corpo, o corpo negro, é tudo o que resta em 
sociedades que tudo negam aos negros. Mas, ao mesmo tempo, tudo o que resta é só o 
mais importante de tudo. Isto porque o corpo é o principal dispositivo humano para criar 
relações entre outros seres, coisas e deuses. A arte, quando expressão de uma experiência 
marcante, é um fazer-pensar único. 
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IRONIA E IMAGINAÇÃO 

As experiências aqui apresentadas podem ser semelhantes, opostas, ambíguas. Ao 
reuni-las, minha tentativa foi presentificar sua potência em nos tornar sensíveis às 
dores e alegrias de gentes muito próximas e muito distantes de nós de um modo que 
demonstrações de uma natureza humana comum talvez não sejam mais capazes de nos 
tornar. Como diz Richard Rorty (1989), se não é possível refutar a visão de nazistas nem 
nenhuma outra visão de mundo, é possível apresentar uma re-descrição do mundo que 
torne uma descrição nazista insustentável. Esse é papel de um “intelectual ironista”. 
Este terá lido romances e etnografias demais para deixar-se levar por um vocabulário 
que imagina ter alguma relação privilegiada com a Verdade e que ignora a dor dos ou-
tros. Rorty está pensando no campo da filosofia. Mas podemos pensar como seria um 
intelectual ironista no âmbito da antropologia. De uma antropologia da experiência 
que, além de romances, feita no corpo a corpo com obras de arte e artes da performance.

Trata-se de uma aposta de que a arte e as artes da performance sejam um refúgio para o 
pensamento selvagem porque pensamento concreto. Um pensamento concreto que possa 
ser pensado também a partir da raça, da racialização para constituir um outrem de onde 
se possa imaginar novos mundos (Viveiros de Castro, 2002; Deleuze e Guattari, 1992). Ao 
dar concreção tanto à diferença quanto à universalidade da experiência humana, o traba-
lho desses artistas parece sugerir um território afro-brasileiro para além da assimilação 
(mestiçagem) e da segregação (guetização). Por meio de arte, eles parecem demonstrar 
que, para pensar alteridade e universalidade é preciso, em vez de desracializar, racializar, 
inclusive a arte, e, experimentando com eles, imagino que também a antropologia. 

A experiência de ser negro no Brasil, de ser artista negro no Brasil, como vimos nessa 
tese, não é mera experiência, é uma experiência. Não por acaso, de modo (im)pertinente, 
por(-se) em circulação é o que esses artistas têm feito com seus corpos, obras de arte e 
artes da performance. Talvez uma imaginação artística sobre raça possa arejar uma ima-
ginação antropológica, com razão, aterrorizada por esse mesmo conceito. Talvez o que 
os artistas estejam propondo como raça, raça negra, seja mais esperto do que o conceito 
de raça temido pelos acadêmicos. E aqui a presença do corpo talvez se faça mais (im)
pertinente do que nunca. Trata da expressão de corpos que foram e continuam sendo 
sobreviventes de contextos de extermínio. Corpos em senzalas no Brasil colonial. Corpos 
em novas senzalas no Brasil do século 21. Corpos livres. Corpos ritualmente trabalhados 
com a arte e as artes da performance. 

“Se eu morrer, eu quero nascer eu de novo, só de pirraça!”
sônia gomes

“Por que eu fico [no Brasil]? Porque eu acho um desaforo eu ter que sair. Ninguém nasce 
filho de Ogum com Iansã, e ainda sob o signo de Áries. Ah, não tem espaço pra mim aqui? 
Pois então eu vou meter o pé na porta e abrir esse espaço! Não saí de birra. Birra mesmo, 
birra pura. Não saí porque sou birrenta. Convite não faltou.”

rosana pauLino
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“Então eu sempre digo: Eu não vim a esse mundo a passeio. Eu faço parte dessa história, 
do meu país, do Brasil, da história dos negros.

Lídia Lisboa

“Mas que negrinho impertinente!”
madame 

Numa mansão no Alto da Boa Vista, no Rio de Janeiro, dona Zélia repreendia Zezinho, o 
filho do jardineiro. Sentado no chão, em vez de limpar o banheiro da madame, o menino 
sonhava bolhas de sabão. 

– Era o meu jeito de dizer que eu detestava aquilo que era obrigado a fazer. Então eu 
fazia, fazia que fazia, fingia que estava fazendo. Levava um tempão... Até hoje eu detesto 
lavar banheiro. Deve ser desse tempo que eu peguei raiva de serviço doméstico, recon-
ta-me Zezinho de tempos em tempos. 

O Zezinho cresceu, virou artífice – de tempos em tempos também ele me mostra o 
diploma da Escola Técnica Nacional – casou-se com uma “baronesa” chamada Virgília e 
teve duas filhas. Nasci primeiro. Depois, veio a Luciana.



O casal Virgília de Oliveira Silva e José da Silva, com Luciana de Oliveira Silva, no colo da mãe, e Adriana de Oliveira Silva, no 
colo do pai | Foto: Arquivo pessoal.
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NOTAS

CAPÍTULO 1 • EXPERIÊNCIA E PRESENÇA NEGRA (INTRODUÇÃO)

1  Alguns exemplos são a Lei nº 10.639/03, que torna obrigatório o ensino de história e cultura africana e afro-brasileira 

em sala de aula, e a criação da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR), ocorridas em 2003; a 

Lei nº 12.288, que instituiu o Estatuto da Igualdade Racial (2010); a decisão pela constitucionalidade das cotas raciais 

pelo Superior Tribunal Federal (2012) e, também, o Prêmio Nacional de Expressões Culturais Afro-brasileiras, concebido 

em 2006 pela Fundação Palmares, sob patrocínio da Petrobras, e, em edições posteriores, encampado pelo Ministério da 

Cultura/Funarte.

2  Para um argumento pelas ações afirmativas no país, consultar especificamente “Tomando partido”, Parte III do livro 

Racismo e Antirracismo no Brasil, de Antonio Sérgio Alfredo Guimarães (São Paulo: Editora 34, 1999).

3  Entre satisfação e precaução, a artista negra Rosana Paulino expressou a necessidade de os próprios artistas negros 

se apropriarem desse “momento histórico” da arte afro-brasileira, em conversa depois do vernissage da exposição 

Metrópole: Experiência Paulistana, na Estação Pinacoteca, em 8 de abril de 2017. Aprofundaremos essa questão no 

Capítulo 4 desta Tese.

4  Um possível momento de tensão na recepção deste trabalho: o título desta Tese tem uma inspiração (im)pertinente: 

Casa-Grande & Senzala, o livro de estreia, publicado em 1933, em que Gilberto Freyre propõe uma desconstrução da ideia 

de raça no Brasil. Em seu primeiro e mais influente livro, Freyre observou o antagonismo entre a casa-grande e a senzala, 

enfatizando certo equilíbrio e continuidade entre esse par de opostos constituintes da sociedade patriarcal brasileira. Além 

de entrelaçar família e economia em sua explicação da formação do Brasil, sabemos que uma das grandes contribuições do 

sociológico e ensaísta pernambucano foi transformar o estigma da mestiçagem em carisma e, desse modo, “curar” o Brasil 

de certo destino “estéril”, como o previsto por vários intérpretes até então. Freyre pôde imaginar a fertilidade do mestiço 

aprendendo a separar raça e cultura com Franz Boas, nos Estados Unidos. Fértil era a “mistura” e não a “pureza” de raças, 

e o português – e ele mesmo um bom exemplo de mestiço de árabe, romano e judeu, viria a fecundar uma civilização mes-

tiça nos trópicos “subjugando” – Freyre não é tão apaziguador quanto alguns comentários de pulsão anticolonialista hoje 

sugerem – africanos e indígenas. Sirvo-me, aqui, da interpretação de Ricardo Benzaquem de Araújo, em Casa-grande & 

senzala e a obra de Gilberto Freyre nos anos 30 (São Paulo: Editora 34, 2005). No entanto, se, ao observar o Brasil, Freyre 

descreve em detalhes a bestialidade do colonizador português, especialmente na sua paixão sexual efetivada no estrupo 

generalizado de mucamas e jovens negros, no sexo com animais, frutas e até com sinhás e no incesto, ao pensar com 

Boas, ele insiste numa indiferenciação racial esquecendo-se que, embora fluidos corporais tenham se misturado e fecun-

dado novas vidas, a mestiçagem não formou “um único grupo social com laços fortes, [situação em que] os preconceitos 

e antagonismos raciais irão perder sua importância”, como imaginou Boas, ao discorrer sobre o tema no artigo “Raça e 

progresso”, em Antropologia cultural (São Paulo: Jorge Zahar Editor, 2004, p. 86). Para um aprofundamento das rupturas 

e continuidades instauradas por Boas, consultar Nascimento da antropologia cultural: a obra de Franz Boas, de Margarida 

Maria Moura (São Paulo: Ed. Hucitec, 2004).

5  Eis um termo supostamente pejorativo e decididamente polêmico, e de uma (im)pertinência que considero muito fecunda 

– como espero convencer o leitor, sob o risco de ser repudiada como pesquisadora “colonizada” por alguns interlocutores 

em campo. Porém, a condescendência comigo e meus interlocutores não me cabe. Um momento de tensão, entre outros 

mais, espreita-me, portanto, no Capítulo 2 desta Tese. 

6  É evidente que não estamos defendendo aqui que as reivindicações por uma presença negra nas artes começaram 

recentemente, mas sim que o ocorrido em maio de 2015 no Itaú Cultural é tido por vários interlocutores dessa pesquisa 

como um marco no aprofundamento da discussão sobre a participação de pessoas negras, especialmente no campo das 

artes visuais. 

7  Sobre arte afro-brasileira, além de Alexandre Araujo Bispo, Hélio Menezes Neto foi um interlocutor de pesquisa, então 

mestrando no PPGAS, cujo projeto tive a oportunidade de discutir como discente convidada pela profa. Fernanda Peixoto 

na disciplina de Métodos de Pesquisa em Antropologia. Em dezembro de 2017, Hélio defenderia a dissertação Entre o visível 

e o oculto: a construção do conceito de arte afro-brasileira, sob a orientação da profa. Lilia Moritz Schwarcz.

8  Lembro da boa vontade com que Claudinei Roberto da Silva explicou a mim – pessoa ignorante em técnicas artísticas – 

porque Sidney Amaral, apesar de desenhar tão bem, valia-se de um projetor para contornar imagens em vez de desenhá-las 

por si mesmo: “Para economizar tempo – só isso! Se não soubesse desenhar, e Sidney desenhava t-o-d-o-s os dias, ele se 
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exercitava t-o-d-o-s os dias, estão aqui os cadernos de desenho dele, que não me deixam mentir, o truque não daria em 

nada. Porque ali estava só o começo de todo um trabalho”. 

9  Curioso que o “olhar distanciado” de Lévi-Strauss parece exatamente comportar uma qualidade racialista. Ao comentar 

a razão do escândalo na ONU com a segunda versão de seu paper ele diz: “Esta incomunicabilidade relativa não autoriza, 

claro, a oprimir ou destruir os valores que se rejeita ou os seus representantes, mas, mantida nestes limites, ela nada tem 

de revoltante. Pode mesmo representar o preço a pagar para que os sistemas de valores de cada família espiritual ou de 

cada comunidade se conservem, c encontrem no seu próprio fundo as fontes necessárias à sua renovação. Se, como escrevi 

em Raça e História, existe entre as sociedades humanas um certo «optimum» de diversidade para além do qual elas não 

poderiam existir, mas abaixo do qual elas não podem também descer sem perigo, deve reconhecer-se que esta diversidade 

resulta em grande parte do desejo de cada cultura de se opor àquelas que a rodeiam, de se distinguir delas, numa palavra, 

de ser ela mesma; elas não se ignoram, apropriam-se de coisas umas das outras sempre que há ocasião, mas, para que 

não pereçam, é preciso que, sob outras relações, persista entre elas uma certa impermeabilidade” (Lévi-Strauss, O olhar 

distanciado, Lisboa: Edições 70, p.12). 

10  Devo a John Cowart Dawsey o insight de que talvez estivesse observando algumas situações de pesquisa com olhos 

ressentidos. E estava mesmo, porque o tempo todo estava lidando com experiências dos interlocutores e minhas que 

ainda não estavam claras para mim. Os seis meses de análise com a psicanalista Heidi Tabacof, as eternas aulas de 

asthanga vinyasa ioga do mestre-mano Pedro Moreno e as sessões de xamanismo com as bruxas Laura Bacellar, Eloísa 

Aragão e Angela Atanazio foram transformadoras dessa condição. A indicação da obra do mestre tibetano Yongey 

Mingyur Rinpoche, que devo à antropóloga e budista Ana Cristina Lopes também foi fundamental para aprender 

a meditar sobre minha raiva, e assim deixar que a vida e a tese seguissem seu destino para além do ressentimento. 

Psicanálise, yoga, xamanismo, budismo! Sem falar das bênçãos da antropóloga e católica e do santo Maria Lucia 

Montes! Deixem-me cessar com a confissão de metodologias outras, caso contrário, a cientificidade desta tese poderá 

ser prontamente contestada. O fato é que tive a impressão de ter sido despertada de um son(h)o profundo. Não admira 

que eu tenha me sentido instigada a escrever sobre o que achei que passei a ver e a ser, especialmente quando percebi 

que essa experiência não era somente minha. 

11  Como Didier Fassin argumenta no artigo “Ni race, ni racisme: ce que racialiser veut dire”, racializar não significa admitir 

a existência de raças nem assumir uma atitude racista. Trata-se, ao contrário, de negá-las, e, ao mesmo tempo, nomear 

ações baseadas num pensamento racista. É o que o antropólogo francês chama de “paradoxo do eterno retorno da raça”. 

Se ainda hoje precisamos falar de racialização, é porque não conseguimos extinguir as realidades sociais que pensávamos 

que a ciência e, especialmente as ciências biológicas, seriam capazes de extinguir. Até aqui, o argumento de Fassin é 

semelhante ao de Peter Fry Uma diferença é que Fassin valida a “aporia do uso performativo de raça”, já que pensar em 

termos de racialização permite nomear precisamente fenômenos que outros conceitos não permitiriam – nomeá-los como 

“raça” é o melhor modo de dar-lhes uma existência, tanto no caso dos atores sociais quanto no caso de antropólogos e 

outros cientistas sociais. Em A persistência da raça: ensaios antropológicos sobre o Brasil e a África austral (Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, 2005, Fry, evidentemente, reconhece que o racismo no Brasil existe, e que “raça” continua sendo uma 

variável fundamental para compreender desigualdades e preconceitos, e, ao mesmo tempo, defende que recorrer a teorias 

e políticas racializadas pode contribuir para perpetuar o racismo. Ao definir-se como um antropólogo antirracialista, Fry 

tenta recuperar a potencialidade do “mito da democracia racial” no Brasil, apostando que o mito não seja interpretado 

como mera falácia, mas sim como ideal a ser alcançado. 

12  Coetaneidade deriva de coevo, que por sua vez implica simultaneamente síncrono e contemporâneo. Síncrono qua-

lifica os eventos ocorridos num mesmo tempo físico; contemporâneo, os eventos organizados num tempo tipológico, 

geralmente regido por pares como iletrado versus letrado, tradicional versus moderno, camponês versus industrial etc. 

No entanto, mais importante do que designar um tempo físico e um tempo tipológico, coevo conota uma “ocupação” 

do tempo, comum e ativa, ou seja, um compartilhamento do tempo – a construção de um tempo intersubjetivo (Fabian, 

1983; 2013). 

13  Disponível em: https://pt-br.facebook.com/presencaNegra/. Acesso: 31 out. 2014.

14  Disponível em: https://pt-br.facebook.com/AcaoPerformaticaPratoaModadaCasa/. Acesso: 6 jun. 2015. 

15  Disponível em: https://www.facebook.com/stephanie.ribeiro.93/.

https://pt-br.facebook.com/presencaNegra/
https://pt-br.facebook.com/AcaoPerformaticaPratoaModadaCasa/
https://www.facebook.com/stephanie.ribeiro.93/
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16  No artigo “Racismo no Brasil: quando inclusão combina com exclusão”, Lilia Moritz Schwarcz exemplifica uma boa e 

falsa consciência do brasileiro, que, ora nega, ora reconhece o preconceito, mas sempre na boca do outro. Numa pesquisa 

realizada pela USP em 1988, 97% dos entrevistados afirmaram não ter preconceito, ao mesmo tempo em que 98% desses 

mesmos entrevistados afirmaram conhecer outras pessoas que tinham preconceito, daí Schwarcz concluir que “todo 

brasileiro se sente como uma ilha de democracia racial, cercada de racismo por todos os lados”, p. 435, Agenda brasileira: 

temas de uma sociedade em mudança, André Botelho e Lilia Moritz Schwarcz (Orgs.), São Paulo, Companhia das Letras, 

2011. Para um aprofundamento sobre as lógicas do racismo no Brasil, ver Racismo e antirracismo no Brasil, de Antônio 

Sérgio Alfredo Guimarães, São Paulo, Editora 34, 1999. 

17  Disponível em: https://pt-br.facebook.com/presencaNegra/. Acesso: 31 out. 2014.

18  Ao contrário da África do Sul, em que o racismo foi erigido em doutrina de Estado, o apartheid, no Brasil, o racismo 

opera através de práticas e discursos sociais que Guimarães (1999) denomina “racismo de atitudes”, pois embora seja negado 

tanto pelo sistema jurídico quanto pelo discurso não racialista de nacionalidade no Brasil, é experienciado cotidianamente. 

Embora não sejam diretamente atribuídas à raça, desigualdades se mantêm presentes através de uma superioridade da 

cultura e da civilização brancas ou europeias sobre a (in)cultura e (in)civilização negras ou africanas através da exigência 

de boa aparência, situação cotidiana de suspeição policial até a pobreza e indigência estruturais.

19 Como demonstra Robert Slenes no artigo “Malungu, ngoma vem!”: África coberta e descoberta do Brasil”, entre os escra-

vizados no Brasil falantes de kimbundu, umbundu e kikongo ou para povos que compartilhavam sua cultura, malungu teria 

o sentido de “companheiros” (de sofrimento) e também “companheiro da mesma embarcação”, que, por sua vez, designava 

companheiro na travessia da kalunga, do mar grande que também significava a linha divisória ou a superfície que separa o 

mundo dos vivos do mundo dos mortos. Portanto, atravessar a kalunga – simbolicamente representada pelas águas de um 

rio ou mar – significava “morrer”, se a pessoa vinha da vida, ou “renascer”, se o movimento fosse no sentido inverso. Já a 

expressão “Malungu, ngoma vem!” era utilizada pelos escravizados para avisar os parceiros de que o senhor ou o feitor estava 

chegando. Ngoma significa toque de tambor, daí a expressão funcionar como um sinal de alarme, avisando que era hora de 

“dançar”, ou seja, de trabalhar em ritmo acelerado, e ao mesmo tempo gozar da pessoa que detinha a autoridade sobre eles. 

SLENES, Robert W. “Malungu, ngoma vem!”: África coberta e descoberta do Brasil. Revista USP, Brasil, n. 12, p. 48-67, feb. 1992.

20  Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrada/206613-que-povo-e-esse.shtml>. Acesso em: 4 de 

fev. 2015.

21  A respeito da polêmica sobre a imagem de mulher negra construída através da Globeleza, ver o Capítulo 2, neste trabalho. 

22  Todos os trechos do debate aqui recuperados foram extraídos do vídeo disponibilizado pelo Itaú Cultural. Disponível 

em: https://www.youtube.com/watch?v=LG_cRXBsKfE. Acesso em: 30 mai. 2015.

23  Eliana Brum enviou o link do artigo por e-mail para seu mailing com o seguinte bilhete “Amigos, Minha coluna 

desta semana é sobre o que eu considero um dos debates mais importantes em muito, muito tempo. O debate, no Itaú 

Cultural, sobre o cancelamento da peça A Mulher do Trem, de Os Fofos Encenam, acusada de racismo por ativistas da 

nova geração de negros que chegou à universidade. Não acho que este foi mais um debate. Acho que este foi “o” debate 

– e ele marca um corte na sociedade brasileira. Nada é fácil neste debate. Mas está na hora de a gente fazer pelo menos 

dois movimentos: o de escapar das simplificações e o de fazer o confronto. E de fazer o confronto mais difícil, que co-

meça por nossas crenças internas sobre nós mesmos. Tem sido para mim um percurso penoso, o de chegar à conclusão 

que se tornou o título desta coluna. No Brasil, o melhor branco só consegue ser um bom sinhozinho: O cancelamento 

da peça A Mulher do Trem por racismo mostra que a tensão racial no Brasil chegou a um ponto inédito, cujos rumos 

passaram a ser ditados pela nova geração de negros que alcançaram a universidade. Obrigada pela leitura! Abraços e 

boa semana. Eliane. Disponível em: <http://brasil.elpais.com/brasil/2015/05/25/opinion/1432564283_075923.html>. 

Acesso: 25 mai. 2015.

24  Ana Maria Gonçalves é mineira. Publicitária, abandonou a carreira e começou a escrever ficção em 2001. Em 2002, 

mudou-se de São Paulo para a ilha de Itaparica na Bahia, onde escreveu e lançou o romance Ao lado e à margem do que 

sentes por mim. Enquanto escrevia o romance, fez a pesquisa histórica para Um defeito de cor, metaficção historiográfica 

baseada na vida de Luisa Mahin, tida como a mãe do poeta negro Luiz Gama.

25  Disponível em: <http://blogueirasnegras.org/2015/05/18/blackface-quando-as-mascaras-caem/>. Acesso em: 15 

dez. 2016.

26  Os convidados (em ordem sorteada de apresentação), mediados pelo DJ e ator Eugênio Lima, membro fundador da 

Frente 3 de Fevereiro e do Núcleo Bartolomeu de Depoimentos: Dennis Oliveira, professor da Escola de Comunicações 

e Artes da Universidade de São Paulo (ECA/USP) e coordenador do coletivo Quilombação; Roberta Estrela D’Alva, 

https://pt-br.facebook.com/presencaNegra/
https://www.youtube.com/watch?v=LG_cRXBsKfE
http://brasil.elpais.com/brasil/2015/05/25/opinion/1432564283_075923.html
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atriz do Núcleo Bartolomeu de Depoimentos; Salloma Salomão, educador, músico e representante da Cia. do Teatro 

e da intervenção urbana Os Crespos; Mario Bolognese, professor de teatro da Universidade Estadual Paulista (Unesp) 

e pesquisador do circo brasileiro; Aimar Labaki, dramaturgo, roteirista, diretor, tradutor e ensaísta; Fernando Neves, 

professor, pesquisador, ator e um dos diretores da companhia Os Fofos Encenam; Stephanie Ribeiro, estudante de 

arquitetura, blogueira e ativista.

CAPÍTULO 2 • L ÍD IA L ISBÔA: MEIA LÁGRIMA

27  Na arguição desta Tese, a professora Marianna Francisca Martins Monteiro, cientista social e filósofa dedicada à pes-

quisa das culturas populares brasileiras, em especial as performances, as danças dramáticas e as danças dos quilombos, 

argumentou que a potencialidade do rolezinho estaria menos no fato de essa performance implicar drible e malandragem 

e mais no de religar-se aos fazeres das classes populares capazes, em sua opinião, de propor outros mundos possíveis. 

Citando a historiadora, perfomer e coreógrafa negra norte-americana Brenda Gottschild, Marianna Monteiro indagou 

se “bastaria apenas conseguir sentar-se à mesa branca”, o que, no escopo desse trabalho pode equivaler a frequentar e 

expor seu trabalho em galerias de arte. Essa tensão entre querer poder tudo o que pode o branco e o risco de se tornar 

branco no sentido de perder a vínculo com uma experiência e presença negras assumem diferentes intensidades, como 

veremos ao longo desta Tese. 

28  A obra do psiquiatra, filósofo e revolucionário tem influenciado diversos movimentos políticos e teóricos na África e 

diáspora africana até hoje. Morto aos 36 anos, sua trajetória política e teórica impressiona pela pungência. Frantz Fanon 

nasce em Forte de France, Martinica, em 1925. Em 1944, alista-se no exercito francês para lutar contra os alemães na 

Segunda Guerra Mundial. Finda a guerra, Fanon vai estudar psiquiatria em Lyon. Nesse contexto, escreve uma tese de 

doutorado Peles Negras, Máscaras Brancas que seria recusada pela banca, obrigando-o a escrever outra mais “científica. Em 

1952, participa de diversos debates com os pensadores franceses da época, publica uma série de ensaios sobre a situação 

do negro na França e publica o texto da tese rejeitada.

29  A pesquisa de mestrado resultou na dissertação A escravidão africana na arte contemporânea brasileira – um olhar 

sobre quatro artistas (2004) e, a de doutorado, na tese A construção da identidade afrodescendente por meio das artes visuais 

contemporâneas: estudos de produções e de poéticas no Brasil e nos Estados Unidos (2016).

30  Nomeada em alusão ao “cubo branco”, modo de exibição preferencial em museus e galerias de arte; situação em 

que um objeto é disposto sobre um cubo branco, e geralmente deixado falar por si mesmo, sem contextualização nem 

interferência de outras obras. O cubo branco foi considerado uma grande inovação ao se opor ao modo de exibição pro-

posto no gabinete de curiosidades ou mesmo nas mostras etnográficas, onde o acúmulo de objetos heteróclitos ou sua 

separação pela semelhança implicava uma escala evolutiva entre objetos e sociedades. Embora hoje o cubo branco não 

seja mais consenso nem em museus nem em galerias dedicadas à arte, imagino que a “sacada” de Renata Felinto tenha 

muito mais a ver com a reivindicação de que objetos produzidos por pessoas negras também possam ser considerados 

como arte e merecer todo o prestígio advindo disso, e não meros objetos etnográficos com sua aura de primitivismo. Para 

uma discussão sobre os modos de dispor objetos em museus e exposições ver, entre outros, Clifford (1988), Gonçalves 

(2007), Kirshenblatt-Gimblett (1991).

31  Galerias como a Leme, Central Galeria de Arte, Mendes Wood, Emma Thomas, Mônica Figueiras Galeria, Gabinete D 

Imagem, Galeria Rabieh têm aberto espaço para artistas negros, como salienta Alexandre Araújo artigo “Vejo” que “nunca 

fui Picasso”, Alexandre Araújo Bispo, dez. 2015. Disponível em: http://omenelick2ato.com/artes-plasticas/VEJO-QUE-

NUNCA-FUI-PICASSO/. Acesso em: 26 fev. 2017.

32  É curiosa a descrição oferecida pela Wikipedia, a enciclopédia livre, construída principalmente a partir de reportagens 

da revista Veja São Paulo. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Rua_Oscar_Freire>. Acesso em: 21 de fev. 2017.

33  Em Pele negra, máscara branca, de Fanon, encontramos uma passagem dolorosamente hilária sobre uma mulher mulata 

que é amada por um homem branco: “No dia em que o branco declarou seu amor à mulata, algo de extraordinário deve 

ter acontecido. Houve reconhecimento, integração em uma coletividade branca que parecia hermética. A menos-valia 

psicológica, este sentimento de diminuição, e seu corolário, a impossibilidade de ter acesso à limpidez, desapareceram 

totalmente. De um dia para o outro a mulata passou da casta dos escravos para a dos senhores...” (Fanon, 2008, p. 65). A 

sonho de reencarnar loira ou ruiva de Renata Felinto e sua irmã também remete ao desejo de se livrar de um “defeito de 

cor”, tal como Ana Maria Gonçalves (2006) descreve em sua obra homônima. 

34  Tomei emprestado o título da coletânea de peças organizada pelo criador do Teatro Experimental Negro (TEN), Abdias 

do Nascimento. Drama para negro, prólogo para brancos (1961) reúne peças escritas especialmente para o TEN ou por ele 

http://omenelick2ato.com/artes-plasticas/VEJO-QUE-NUNCA-FUI-PICASSO/
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encenadas, em que atores negros desempenham papéis de heróis e protagonistas, além da ênfase na cultura e história do 

negro no Brasil. Achei o empréstimo oportuno, porque notei certa semelhança entre Abdias do Nascimento e a consulesa 

francesa na dificuldade em se fazer ouvir por brancos ou (afro-brancos), ainda que bem-intencionados...

35  Modalidade de emprego legal em que estrangeiros cuidam das crianças da casa onde se hospedam geralmente para 

estudar uma língua estrangeira. A contrapartida é a legalidade e a moradia durante sua permanência no país. 

36  Disponível em: http://www.coletivoasa.dreamhosters.com/wp-content/uploads/2015/06/CorpoPolitico.pdf. Acesso 

em: 21 fev. 2017.

37  Disponível em: https://issuu.com/amilcarpacker/docs/merci_beaucoup__blanco_michelle_mat. Acesso em: 10 mar. 2016.

38  Disponível em:<http://m.folha.uol.com.br/ilustrada/2016/05/1776542-artista-faz-autorretratos-nus-em-

-palcos-da-violencia-escravagista-nos-eua.shtml. Acesso em: 11 set. 2016.

39  Nesse best-seller, a analista junguiana mexicano-americana Clarissa Pinkola Estés reconta mitos e contos de fada para 

mostrar como mulheres e lobos compartilham uma imensa natureza instintiva e, por isso, tem sido domesticados para 

agradar os outros ou simplesmente assassinados. Mas a energia vital da mulher que corre com lobos pode ser restaurada 

por escavações “psíquico-arqueológicas” nas ruínas de um mundo subterrâneo e selvagem. 

40  Thiago de Paula é educador do Museu Afro Brasil e pesquisador de arte e cultura afro-brasileira; Isa Bandeira é artista 

plástica e professora de artes da rede de ensino estadual de São Paulo, defendeu, em 2016, uma tese sobre três fotógrafos 

negros, o brasileiro Ricardo Teles, o colombiano Hernán Díaz e o moçambicano (Ricardo Rangel) no PROLAM/USP.

41  Um exemplo contundente disso é o espanto causado na escritora norte-americana Tony Morisson ao se deparar com 

um recorte do jornal do The Black Book que resumia a história de Margaret Garner, uma escrava das plantations do sul dos 

Estados Unidos que consegue escapar e, ao ser recapturada, decide começar a matar os filhos para evitar que eles voltem à 

condição de escravos. Ela consegue matar o bebê que está amamentando e se põe a matar os outros, quando é impedida. Duas 

coisas assombraram e instigaram Tony Morrison a dar uma forma literária à história: 1) a mãe assassina não demonstrou 

nem desequilíbrio nem arrependimento, mas sim uma inteligência e consciência aguda do que fazia – para ela se tratava 

de uma “necessidade de liberdade”; e, principalmente, 2) a mãe assassina não ter sido julgada por homicídio, mas sim 

por ter danificado a propriedade de seu dono. Morrison decide escrever a história da perspectiva da criança assassinada. 

Amada volta para assombrar a mãe e toda uma nação construída sobre a escravidão, ou seja, a objetificação de pessoas/

corpos negros. Nos termos de MacMillan, sobre a transformação do corpo negro (body) em carne (flesh). Despedaçar o 

corpo da própria filha foi uma performance horrenda, mas, acima de tudo, uma (tentativa) de afirmação da autonomia. 

Amada, o livro, assombrou minha casa por algum tempo. Comecei a ler algumas vezes sem acreditar nem na crueldade 

dos fatos nem na “coisação” desses fatos numa escrita tão bela quanto arrepiante. Encontrei-me novamente com a obra 

de Morrison na Ocupação Conceição Evaristo, onde chegaremos ao final desse capítulo.

42  Lidia Lisbôa cursou gravura em metal pelo Museu Lasar Segall, escultura contemporânea e cerâmica pelo Museu 

Brasileiro de Escultura (MuBE) e no Liceu de Artes e Ofícios.

43  Publicado na revista de moda e estilo Harper´s Bazaar Brasil, versão nacional dessa revista norte-americana de moda, 

luxo e estilo de vida, hoje presente em mais de quarenta países, foi trazida para o Brasil em 2011 pela Carta Editorial. 

44  Embodied avatars: genealogies of black feminist art and performance, ao traçar uma genealogia dinâmica da performance 

do século 19 ao 21, o historiador, crítico literário e especialista em estudos da performance norte-americano Uri McMillan 

discute como artistas negras têm proposto uma deliberada autoobjetificação, transformando a si mesma em objetos de 

arte. Ao fazê-lo, elas criariam novos modos de experimentar as intersecções entre a arte, a performance e do embodiment 

da mulher negra.

45  Bispo refere-se ao texto O negro brasileiro nas artes plásticas publicado pelo crítico de arte em 1968. 

46  Janaína Barros fez a instalação Sobre Grão de Areia e Máteria Argamassa. Passado-presente-e-o-que-há-de-ir. (Ou a 

herança de Ponciá), 2017, sobre o livro Ponciá Vivêncio, de Conceição Evaristo, publicado em 2003; Kohra, de Rita Damasceno 

foi inspirada no conto “Olhos d´água”, do livro homônimo de Conceição Evaristo, de 2014.

47  Provavelmente recolhido do sexto e mais recente livro de Conceição Evaristo: Histórias de leves enganos e parecenças 

(2016). Os outros são Ponciá Vicêncio, (2003), Becos da memória (2006), Poemas da recordação e outros movimentos (2011), 

Insubmissas lágrimas de mulheres (2011) e Olhos d’água (2015).

48  Martí, Silas. Veneza Negra. In: Folha de S. Paulo. Ilustrada. 8 mai. 2015. Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/

fsp/ilustrada/218490-veneza-negra.shtml. Acesso em: 6 jun. 2015.
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CAPÍTULO 3 • SÔNIA GOMES: MARIA DOS ANJOS

49  O caminho que nos leva até lá não poderia ser mais agradável. Sinuosa e caprichosa, um efeito louvável do gênio 

e da mão humana, a marquise do Ibirapuera simultaneamente nos protege e nos projeta para a natureza construída de 

um dos parques urbanos mais admiráveis do mundo. E é por isso mesmo que o Museu Afro Brasil está tão bem alojado 

ali, ainda que seja muito menos (re-) conhecido do que seu companheiro da outra extremidade da marquise, o Museu 

de Arte Moderna de São Paulo, o MAM, onde em 1969, a arquiteta ítalo-brasileira Lina Bo Bardi, friccionando obras de 

diferentes tempos e tradições, populares e eruditas, em exposições que imitam a disposição de objetos em feiras de 

artesanato e terreiros de candomblé, cria a mostra A mão do povo brasileiro, reconstituída em 2016 no museu por ela 

mesma idealizado, o Museu de Arte de São Paulo, o MASP. Inspirado em Lina Bo Bardi, Emanoel Araujo criaria no MAM 

a mostra A mão afro-brasileira, em 1988, um mergulho na competência do artista negro para celebrar criticamente os 

cem anos de abolição da escravidão no país. Em 2000, como parte da Mostra do Redescobrimento, em celebração aos 500 

anos de achamento do Brasil pelos europeus, Araujo cria uma nova mostra, Negro de corpo e alma, em que continuaria seu 

inventário sobre a imagem do negro no Brasil, consolidada com o projeto do Museu Afro Brasil, inaugurado em 2003, e 

de que Sônia Gomes tanto se orgulha. Para um aprofundamento sobre as exposições de Emanoel Araujo, cf. a dissertação 

de Marcelo de Salete Souza, A configuração da curadoria de arte afro-brasileira de Emanoel Araujo (São Paulo: USP, 2009).

50  Moisés iniciou sua formação artística nas oficinas de pintura e grafite Meninos da Arte, coordenadas pelo artista plástico 

argentino Juan Balzi, radicado em Santo André.

51  Lopes, Fabiana. A cidade num dia azul. Arte! Brasileiros. 13 mai. 2016. Disponível em: http://fabianalopes.com/pdf/

ArteBrasileiros34_DakarBienal_5.2016.pdf. Acesso em: 14 abr. 2016. 

52  Responsável pela delegação de artistas brasileiros, a curadora Solange Farkas, fundadora e diretora da Associação 

Cultural Videobrasil, convidou os artistas Daniel Lima, Moisés Patrício, Paulo Nazareth, Sônia Gomes e Thiago Martins 

Melo para essa edição da Dak’art. 

53  Com Aimé Césaire, Léopold Sédar Senghor cunhou um termo que acabou se tornando um movimento literário revolu-

cionário – négritude. Estudantes em Paris, eles criam o jornal L’Étudiant noir em 1934, onde o conceito-práxis aparece pela 

primeira vez. Com eles, os dois e outros estudantes negros formulavam dentro da própria França uma crítica à opressão 

cultural do sistema colonial francês. Em 1960, quando o Senegal conquistou sua independência, Senghor elegeu-se por 

unanimidade presidente da nova República, desempenhando o cargo até o final de 1980, graças a reeleições sucessivas. 

54  Alexandre Araujo Bispo se refere ao artigo “Vejo” que “Nunca Fui Picasso”, publicado na revista O Menelick 2 Ato, dez. 

2015.Disponível em: http://omenelick2ato.com/artes-plasticas/VEJO-QUE-NUNCA-FUI-PICASSO/. Acesso em: 14 mar. 2016. 

55  Algumas atitudes e escolhas “afro-brancas” da pesquisadora: não ter nenhum interesse em morar no moro nem na 

periferia; não traçar o cabelo nem usar turbante; ter mais afinidade com a medicina tradicional chinesa, com a medicina 

ayurvédica e com o budismo do que com o candomblé; ter mais afinidade com ioga do que com capoeira; não denegrir a USP 

nem a academia, embora deseje muito enegrecer nossa ambígua “mãe branca”; às vezes, muitas vezes, perder a paciência com 

o “Só sendo negro para poder saber/falar disso”, embora saiba/fale que, às vezes, muitas vezes, é disso mesmo que se trata.

56  Segundo o Houaiss, “preto retinto” é uma expressão usada para descrever uma pessoa de “cor muito escura, muito 

carregada”. Quando criança, ouvia minhas parentas paternas falarem: “Fulano é preto retinto, é tão preto que brilha!”. 

Elas mesmas retintas, diziam isso se rindo todas, acotovelando-se umas às outras em cumplicidade, e me advertindo: 

“Mas você não é assim não. Pelo contrário, é bem desbotada, como a sua mãe”. Levei anos para compreender aquela 

espetada carinhosa e dolorida. Faço essa digressão familiar para justificar porque eu mesma estou chamando Moisés 

Patrício de preto retinto para parafrasear o pensamento de Peter de Brito por achar bom para pensar o que uma inter-

pretação da história brasileira pela mestiçagem pode enublar. O retinto é o que se retingiu; que recebeu nova tinta, nova 

cor e por metáfora aquele que é cheio de convicção. Preto retinto é preto convicto. Preto retinto é preto que recebeu ou 

se deu uma nova mão de tinta. Que se pinta até brilhar. Com Norbert Elias, poderíamos dizer que o que Peter de Brito 

está “denunciando”, uma “ditadura do negro”, também poderia ser a transformação de um “estigma” em “carisma”, tal 

como Norbert Elias (1998) a desenvolveu a partir da noção de “carisma” de Max Weber. Elias descreve através do caris-

ma uma forma de poder que não se baseia numa tradição nem numa função, mas num dom, ou seja, numa capacidade 

extraordinária, supostamente eterna de um líder. Em vez de uma maldição eterna (estigma), ser preto pode se tornar um 

dom eterno (carisma), quando negros se reúnem para se afirmarem enquanto negros. No entanto, essa afirmação só se 

completa se não brancos conseguirem ouvir e apreciar essa afirmação, se passar a se tratar de compartilhar o poder entre 

grupos distintos em vez de reter o poder para o próprio grupo. Assumir-se como preto na experiência dos participantes de 

A Presença Negra é uma afirmação de poder e não mais de vergonha, é certo. Mas não sem muita ambiguidade. Deixa-se de 

http://fabianalopes.com/pdf/ArteBrasileiros34_DakarBienal_5.2016.pdf
http://fabianalopes.com/pdf/ArteBrasileiros34_DakarBienal_5.2016.pdf
http://omenelick2ato.com/artes-plasticas/VEJO-QUE-NUNCA-FUI-PICASSO/
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ser preto com possibilidade de se passar por branco, quando for mais conveniente, como minhas parentas negras retintas 

mineiro-cariocas me diziam de modo cifrado e também colegas brancos e não brancos, seja quando polidamente me 

desautorizam a discussão sobre raça, seja quando me estimulam a sentir ódio de branco, da política, da polícia, de tudo. 

Sentar-se e fazer o próprio trabalho, simplesmente, era-é postura-privilégio de branco, não de negro. Fui aprendendo. 

57  Não por acaso, a historiadora e antropóloga Lilia Moritz Schwarcz acabava de ser contratada (agosto de 2015) pelo 

Masp como curadora adjunta. Ela foi incumbida de relacionar obras do acervo do museu com questões de memória e 

identidade e, com base nisso, propor exposições. Schwarcz já tinha trabalhado com Adriano Pedrosa na mostra Histórias 

Mestiças, no Instituto Tomie Ohtake, em 2014, e “engrossa a cúpula do maior museu da América Latina na tentativa de 

abrir a instituição para além das artes plásticas e abraçar temas contemporâneos”, como diz matéria da Folha de S. Paulo. 

A conclusão do jornalista evidencia que negros e indígenas, finalmente, começaram a fazer parte da “contemporaneidade” 

no Brasil também no campo das artes. Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2015/08/1673862-num-

brasil-nervoso-papel-do-museu-e-fundamental-diz-lilia-schwarcz.shtml. 

58  Anna Maria Maiolino, Paulo Nazareth. Prêmio Masp de Artes Visuais 2012. Comitê de premiação: Chris Dercon, José 

Roca, Moacir dos Anjos, Paulo Herkenhoff, Teixeira Coelho (presidente).

59  Não por acaso, Diálogos Ausentes foi o nome escolhido artistas e ativistas negros para a extensa programação de 

eventos que continuaria o debate A representação no negro nas artes no Brasil, ocorrido em maio de 2015 no Itaú Cultural. 

CAPÍTULO 4 • S IDNEY AMARAL: BANZO OU A ANATOMIA DE UM HOMEM SÓ

60  O dramaturgo alemão teria escrito – a autoria não é confirmada: “O pior analfabeto é o analfabe-

to político. Ele não ouve, não fala, nem participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe o custo de vida, 

o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato e do remédio dependem das decisões políticas. 

O analfabeto político é tão burro que se orgulha e estufa o peito dizendo que odeia a política. Não sabe o imbecil que da 

sua ignorância política, nasce a prostituta, o menor abandonado, e o pior de todos os bandidos, que é o político vigarista, 

pilantra, corrupto e lacaio das empresas nacionais e multinacionais”. Disponível em: https://www.portalraizes.com/o-

analfabeto-politico-uma-reflexao-bastante-atual-de-bertolt-brecht/. Acesso em: 1 dez. 2016.

61  Claudinei Roberto da Silva diz que um dos grandes golpes sofridos pelo artista foi ter sido enganado pela galeria ca-

rioca: – Simplesmente extraviaram algumas obras do Sidney e não se deram o trabalho de se justificar. Devem ter vendido 

e embolsado o dinheiro. O caso está sendo apurado na justiça.

62  O termo assemblage é incorporado às artes em 1953, cunhado pelo pintor e gravador francês Jean Dubuffet (1901-1985) 

para designar trabalhos que, segundo ele, “vão além das colagens”. O princípio que orienta a assemblage é a “estética da 

acumulação” – todo e qualquer tipo de material pode ser incorporado à obra de arte, rompendo as fronteiras entre arte e 

vida cotidiana, ruptura já ensaiada pelo dadaísmo, sobretudo pelo ready-made de Marcel Duchamp (1887-1968). A ideia 

que ancora a assemblage é a de que os objetos díspares reunidos na obra, ainda que produzam um novo conjunto, não 

perdem o sentido original. Em vez de síntese, trata-se da justaposição de elementos, permitindo identificar cada peça 

no interior do conjunto. Adaptado do verbete “Assemblage”. In: Enciclopédia Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileiras. 

Disponível em: <http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo325/assemblage>. Acesso em: 12 de mar. 2017. 

63  Pintor uruguaio radicado no Brasil desde 1952, Pedro Alzaga ensinava o estilo clássico de pintura no Liceu de Artes e 

Ofícios de São Paulo e também em seu ateliê nos fundos de sua casa.

64  O vernissage da exposição aconteceu em 7 de outubro e a visitação ocorreu até 5 de dezembro na Galeria Central, no 

bairro Vila Madalena em São Paulo.

65  Para a mostra que abriu em 31 de agosto de 2017, no Galpão VideoBrasil, Daniel Lima selecionou quinze artistas nascidos 

nas três últimas décadas do século 20. Na interseção entre as questões raciais e de gênero, vinte obras (vídeos, fotografias, 

desenhos, esculturas, instalações e performances) refletem o amadurecimento da discussão sobre as identidades e negritudes 

no Brasil – marcada, nos últimos anos, pela pluralidade e pelo crescente protagonismo do feminismo negro e do transfe-

minismo nas lutas sociais e estéticas. Disponível em: http://site.videobrasil.org.br/news/2206487. Acesso em: 31 ago. 2017.

66  E essa convicção é baseada num conceito que unifica todo o pragmatismo como campo de conhecimento: a ex-

periência. Palavra de conotação vaga tanto no inglês, língua materna tanto de Sennett quanto de Turner, e que em 

alemão se divide em duas: Erlebnis e Erfahrung. Segundo Sennett, Erlerbnis designa um acontecimento ou relação que 

causa uma impressão emocional íntima e, Erfahrung, um acontecimento ou relação que nos volta para fora e requer 

antes habilidade do que sensibilidade. O pensamento pragmático, tal como Sennett o descreve, implica que esses 

http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2015/08/1673862-num-brasil-nervoso-papel-do-museu-e-fundamental-diz-lilia-schwarcz.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2015/08/1673862-num-brasil-nervoso-papel-do-museu-e-fundamental-diz-lilia-schwarcz.shtml
https://www.portalraizes.com/o-analfabeto-politico-uma-reflexao-bastante-atual-de-bertolt-brecht/
https://www.portalraizes.com/o-analfabeto-politico-uma-reflexao-bastante-atual-de-bertolt-brecht/
file:///C:/Users/Notebuloso/Documents/Adriana/impertinencia_cap4%20Folder/javascript:void(0);
file:///C:/Users/Notebuloso/Documents/Adriana/impertinencia_cap4%20Folder/javascript:void(0);
http://site.videobrasil.org.br/news/2206487
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo325/assemblage
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dois sentidos não sejam separados. Se permanecermos apenas no domínio da Erfahrung, acreditava William James, 

podemos cair na armadilha do pensamento e da ação determinado pelo vínculo fins-meios e sucumbir ao vício do 

instrumentalismo. Precisamos então do acompanhamento interno da Erlebnis, “sensação que causa” alguma coisa, 

arremata Sennett (2009).

67  Trecho de entrevista concedida Alexandre Araujo Bispo. Disponível em: http://omenelick2ato.com/artes-plasticas/

sidney-amaral/. Acesso em: 14 abr. 2017.

68  Arte povera foi uma expressão criada pelo crítico e curador italiano Germano Celant para referir-se ao movimento artís-

tico surgido nos anos 1960 na Itália. Seus adeptos se serviam de areia, madeira, sacos, jornais, cordas, feltro, terra e trapos 

com o intuito de “empobrecer” a obra de arte e assim reduzir seus artifícios, borrando as fronteiras entre arte e cotidiano.

69  Depois de se graduar na Escola de Belas da UFMG, a escultora Ana Maria da Silva Araújo Tavares transfere-se 

para São Paulo, onde faz licenciatura em artes plásticas na Faap. Entre 1982 e 1984, leciona desenho na mesma ins-

tituição e frequenta cursos com Regina Silveira (1939) e Julio Plaza (1938-2003), professores que influenciam seu 

experimentalismo. Durante o mestrado na The School of The Art Institute of Chicago seu trabalho se radicaliza na 

desconstrução de espaços previstos. Suas esculturas lembram objetos de design, como móveis, escadas, chicotes. Suas 

obras ambientais recriam lugares de passagem, como salas de aeroporto. Nesses trabalhos, o espaço é invadido por 

objetos estranhos à galeria de arte. Disponível em: http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa10078/ana-maria-

tavares. Acesso: 25 nov. 2017.

70  Depois do bacharelado em pintura no Instituto de Artes da UFGRS, Regina Silveira toma aulas de pintura com Iberê 

Camargo (1914-1994), e de gravura com Francisco Stockinger (1919-2009) e Marcelo Grassmann (1925-2013), no Ateliê 

Livre da Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Em 1973, depois de seguir cursos e dar aulas no exterior, a artista volta para 

o Brasil e coordena até 1985 o setor de gravura da Faculdade de Artes Plásticas da Fundação Armando Álvares Penteado 

(Faap). Em 1974, passa a lecionar na Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (ECA/USP). De Iberê, a 

artista absorve a maneira de encarar a técnica como um meio e não um fim. Disponível em: http://enciclopedia.itaucultural.

org.br/pessoa8084/regina-silveira. Acesso: 25 nov. 2017.

71  Fundação vinculada ao Ministério da Educação (MEC), a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES), além de fomentar a pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado), no país, ela é responsável por 

avaliar os cursos de pós-graduação e determinar o fechamento dos cursos que apresentarem nota baixa ou deficiente.

72  São Paulo: Cosac&Naif, 2007.

73  Iberê Camargo/Mario Carneiro: Correspondências. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 1999. 

74  Rosana Paulino se refere à quarta edição do evento Poéticas Negras, do Senac Lapa Scipião. Para a exposição Poéticas 

Negras: No Martins (2017-18), ela selecionou dezesseis pinturas para apresentar ao grande público este jovem artista negro 

da periferia de São Paulo, que lhe chamou a atenção pela força estética e autoral de sua arte. O minicurso A Imagem do 

Negro na Arte do Ocidente, ocorreu em três sábados em dezembro de 2017. 

75  IPN, Instituto dos Pretos Novos – Museu Memorial, na Gamboa, no Rio de Janeiro.
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