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 RESUMO 

 O  trabalho  discute  a  emergência  e  a  urgência  de  uma  gestão  cultural  mais  comprometida  com 
 a  transformação  social,  considerando  o  contexto  brasileiro  atual  e  tendo  como  principal 
 referencial  e  objeto  de  estudo  o  fenômeno  do  aquilombamento  negro,  entendido  enquanto 
 tecnologia  ancestral  de  organização  social  e  de  produção  cultural.  Partindo  da  compreensão 
 que  vivemos  um  momento  histórico  de  disputas  narrativas,  embates  culturais  e  afirmações 
 identitárias,  reflete  tanto  sobre  o  papel  desempenhado  pela  cultura  hoje  quanto  sobre  como  a 
 gestão  cultural  pode  operar  na  desconstrução  de  estruturas  sociais  dominantes  e  na  criação  de 
 outras  possibilidades  de  existência,  de  forma  a  responder  a  demandas  sociais  emergentes. 
 Considerando  convergências  existentes  nas  perspectivas  teórico-metodológicas  pós-coloniais, 
 decoloniais  e  no  pensamento  radical  negro  contemporâneo,  destaca  ainda  três  experiências  de 
 aquilombamento  no  campo  das  artes  cênicas  de  Salvador-BA,  analisando-as  na  perspectiva  da 
 ação política e de uma prática de gestão cultural insurgente e engajada. 
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 ABSTRACT 

 The  work  discusses  the  emergence  and  urgency  of  a  cultural  management  more  committed  to 
 social  transformation,  considering  the  current  Brazilian  context.  The  object  of  this  study  is  the 
 phenomenon  of  black  aquilombamento,  understood  as  an  ancestral  technology  of  social 
 organization  and  cultural  production.  Based  on  the  understanding  that  we  live  in  a  historical 
 moment  of  narrative  disputes,  cultural  clashes  and  identity  assertions,  the  aim  was  to  reflect 
 on  the  role  played  by  culture  today  as  well  as  on  how  cultural  management  can  operate  in  the 
 deconstruction  of  dominant  social  structures  and  in  the  creation  of  other  possibilities  for 
 existence,  in  order  to  respond  to  emerging  social  demands.  Considering  existing  convergences 
 in  post-colonial,  decolonial  theoretical-methodological  perspectives  and  in  contemporary 
 black  radical  thought,  I  also  highlight  three  experiences  of  aquilombamento  in  the  field  of 
 scenic  arts  in  Salvador-BA,  analyzing  them  from  the  perspective  of  a  political  action  and  from 
 the perspective of a insurgente and engaged cultural management practice. 

 Keywords:  Aquilombamento.  Cultural  management.  Black  theater.  Contemporary 
 insurgencies. 
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 1  INTRODUÇÃO 

 “Talvez a fuga seja uma consequência cultural. Uma consequência ancestral”. 1

 Embora  não  me  pareça  possível  ou  até  mesmo  necessário  definir  um  sentido  exato  para 

 essa  frase,  dita  por  Beatriz  Nascimento,  sinto  que  ela  é  capaz  de  resumir  muito  do  que  tenho  a 

 dizer  sobre  o  trabalho  de  pesquisa  que,  daqui  em  diante,  apresento.  Penso  que  começar  dessa 

 forma  faz  sentido  porque  faz  sentir.  Sentir  a  fuga  como  um  ato  de  coragem,  um  ato  de 

 não-conformidade  com  aquilo  que  está  posto.  Sentir  que  a  fuga  é  a  inteligência  ofertada  pela 

 ancestralidade  presente  e  que,  ao  assumi-la,  estou  continuando  o  seu  trabalho  e  realizando  o 

 seu plano. 

 Esta  pesquisa  é  uma  tentativa  de  fuga,  ou,  antes  disso,  um  reconhecimento  de  área,  uma 

 busca  por  pares,  um  estudo  das  rotas  possíveis.  Surge,  então,  de  uma  inquietação  pessoal  que 

 encontrou  no  espaço  acadêmico  a  oportunidade  de  transformar-se  em  investigação.  Ao 

 mesmo  tempo,  as  questões  que  mobilizam  tal  elaboração  são  também  questões  coletivas  e, 

 por  esse  motivo,  o  trabalho  aqui  desenvolvido  é  também  um  convite,  que  se  estende  a  todas,  a 

 todos  e  a  todes  que,  como  eu,  se  encontram  em  fuga,  a  fabricar  de  diferentes  formas  novos 

 estatutos  de  existência  que  não  aqueles  ancorados  no  texto  colonial.  Então,  para  início  de 

 conversa, partilho um pouco do percurso que me trouxe até aqui. 

 O  início  desta  trajetória  acadêmica  recente  coincide  com  a  chegada  de  um  momento 

 crucial  de  tomada  de  consciência  sobre  o  meu  corpo  no  mundo,  um  processo  de  letramento 

 racial  e  de  gênero  que  acabou  por  dar  nome  e  forma,  por  localizar  na  estrutura  muitas  das 

 vivências  que  me  marcaram  na  infância,  adolescência  e  começo  da  fase  adulta.  Um  processo 

 que  gerou  efeitos  permanentes,  fazendo  emergir  a  necessidade  de  falar  em  perspectiva,  a 

 partir  da  inscrição  deste  corpo  e  seus  marcadores  na  minha  prática  e  discurso,  e  de  operar, 

 desde a minha zona de ação, na transformação dos paradigmas dominantes. 

 Eu,  que  vivencio  diariamente  a  experiência  de  ser  mulher  preta  na  sociedade  brasileira 

 contemporânea,  baseada  na  cidade  de  Salvador,  região  nordeste  do  país,  me  tornei 

 profissional  da  cultura  há  cerca  de  dez  anos,  antes  mesmo  de  compreender  a  complexidade 

 1  Fala  do  documentário  Ôrí  (1989),  longa-metragem  dirigido  por  Raquel  Gerber  que,  através  da  narração  na  voz 
 de  Beatriz  Nascimento,  toma  a  refexão  sobre  o  quilombo  como  ideia  central  e  fio  condutor  que  costura  a 
 narrativa  através  da  vida  e  do  pensamento  da  narradora  e  roteirista,  da  documentação  de  atividades  dos 
 movimentos negros do Brasil entre as décadas de 70 e 80, das tradições de candomblé e das memórias africanas. 
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 dessa  vivência  circunscrita  por  uma  série  de  violências  estruturais  e  desigualdades  históricas. 

 Desde  cedo,  me  reconheço  constantemente  atravessada  pela  dimensão  simbólica  das  relações, 

 interessada  pela  expressão  criativa  das  pessoas  e  profundamente  mobilizada  pelas 

 possibilidades  de  transformação  que  as  culturas  apresentam,  sem  deixar  de  compreender  os 

 usos  historicamente  realizados  sobre  esse  campo  na  manutenção  da  supremacia  de 

 determinados grupos sociais e formas culturais sobre outras. 

 Foi  a  partir  desse  reconhecimento  que  entre  os  anos  de  2009  e  2010,  ao  ingressar  na 

 universidade,  decidi  investir  na  formação  e  na  inserção  profissional  no  campo  da  cultura 

 através  das  atividades  relacionadas  à  produção  e  à  gestão,  experimentando,  desde  então, 

 diferentes  frentes  de  atuação,  como  produção  de  shows  e  turnês  musicais,  festivais  de  cinema, 

 eventos  e  projetos  artísticos  diversos  e  gestão  de  espaços  culturais  autônomos.  Desde  sempre 

 acreditei  na  cultura  como  possibilidade  de  elaboração  de  vida  e,  ao  mesmo  tempo  em  que 

 busquei  aprofundar  cada  vez  mais  o  entendimento  acerca  dos  mecanismos  que  organizam  a 

 produção  da  cultura  enquanto  setor,  através  dos  estudos  e  da  experiência  profissional, 

 tornei-me  negra.  Isto  é,  vivenciei  o  processo  tardio  de  identificar,  aceitar,  assumir  e  amar 

 quem  eu  sou,  que  passa  também  pela  conscientização  do  que  tudo  isso  significa  e  representa 

 em um contexto organizado em torno da negação e exclusão de corpos como o meu. 

 Tornar-se  negra,  esse  processo  de  ruptura  com  o  desejo  de  pertencer  e  enquadrar-se  nos 

 padrões  estéticos  e  comportamentais  brancos  em  direção  a  uma  outra  construção  de  si,  tão 

 brilhantemente  descrito  e  analisado  pela  psicanalista  Neusa  Souza  Santos  na  década  de  80  , 2

 passa  pela  tomada  de  consciência  de  que  o  padrão  branco  não  é  único  e  universal  (mas 

 pretende-se  universal  porque  é  dominante)  e  avança  em  direção  ao  reencontro  com  referências 

 outras  para  ser  e  estar  no  mundo.  Tornar-se  negra  se  trata,  então,  de  colocar-se  em  fuga, 

 deslocando  antigas  percepções  e  se  aproximando,  no  percurso,  de  perspectivas  e  práticas 

 afro-referenciadas.  Um  trabalho  que  é  tanto  arqueológico,  pois  exige  a  escavação  de  camadas 

 e  mais  camadas  de  colonialidade  sobrepostas  a  conhecimentos  e  tecnologias  originárias  e 

 ancestrais,  quanto  criativo  e  imaginativo,  dimensões  necessárias  para  o  preenchimento  das 

 lacunas  que  o  epistemicídio  e  apagamento  histórico  criaram,  mas  que  são  possíveis  de 

 2  Nesta  época  Neusa  Santos  Souza  escreveu  o  livro  “Tornar-se  negro:  Ou  As  vicissitudes  da  identidade  do  negro 
 brasileiro  em  ascensão  social”  (SOUZA,  Neusa  Santos.  Tornar-se  negro:  ou  as  vicissitudes  da  identidade  do 
 negro brasileiro em ascensão social. Editora Companhia das Letras, 2021). 



 13 

 remontar  através  de  fontes  outras  de  conhecimento,  tais  quais  o  corpo,  a  comunidade  e  o 

 espírito. 

 Tal  processo  inevitavelmente  se  refletiu  na  atuação  profissional,  manifestando-se 

 através  de  uma  série  de  perguntas  que,  uma  vez  instauradas,  passaram  a  orientar  todas  as 

 ações  nas  quais  me  envolvi  a  partir  de  então,  tornando  cada  vez  mais  imbricadas  e 

 indissociáveis  as  dimensões  da  experiência  pessoal,  do  engajamento  político  e  da  atuação 

 profissional.  Como  inscrever  meu  corpo  negro,  este  corpo-político,  no  meu  trabalho  com  a 

 cultura?  Como  o  meu  trabalho  pode  se  transformar  numa  ferramenta  de  luta  e  engajamento? 

 Que  repertório  meu  corpo  e  vivências  trazem  para  esse  trabalho  e  que  diferenciais  pode 

 mobilizar?  De  modo  mais  ampliado,  como  a  prática  da  produção  e  da  gestão  cultural  pode 

 estar  comprometida  com  a  transformação  social?  E  quais  os  saberes  e  epistemes  disponíveis 

 para  pensar  essa  prática  comprometida  quando  desejamos  nos  distanciar  dos  referenciais  que 

 adotam o saber eurocentrado como parâmetro? 

 Na  minha  experiência  enquanto  produtora  e  gestora  cultural,  vivenciei  por  diversas 

 vezes  situações  onde  padrões  culturais  racistas,  machistas  e  cis-heteronormativos  foram 

 reproduzidos,  gerando  violências  sobretudo  da  ordem  do  silenciamento  e  da  subordinação,  o 

 que  mais  de  uma  vez  me  levou  a  questionamentos  sobre  qual  o  lugar  disponível  para  mim 

 nesse  campo  e  quais  as  chances  de  desempenhar  um  bom  trabalho,  um  trabalho  que  fizesse 

 sentido, nesse contexto. 

 Tais  questões  tomam  ainda  mais  forma  em  2018,  quando  iniciei  o  curso  de 

 especialização  em  “Gestão  cultural  contemporânea:  da  ampliação  do  repertório  poético  à 

 criação  de  equipes  colaborativas”,  realizado  em  parceria  pelos  institutos  Singularidades  e  Itaú 

 Cultural  na  cidade  de  São  Paulo.  Para  participar  desse  curso,  foi  preciso  realizar  viagens 

 mensais  entre  Salvador  e  São  Paulo  durante  14  meses,  experiência  que  acabou  por  somar  ao 

 conteúdo  programático  do  curso  outras  camadas  de  aprendizado,  à  medida  em  que  estive  cada 

 vez  mais  sensibilizada  aos  processos  de  trânsito,  deslocamento  e  contato  com  formas  de 

 pensar, criar e atuar diferentes daquelas que havia conhecido até então. 

 É  também  nesse  período  que  assisto  pela  primeira  vez  o  documentário  Orí  (1989), 

 dirigido  por  Raquel  Gerber  e  roteirizado  e  narrado  por  Beatriz  Nascimento,  no  qual 

 Nascimento  fala  da  experiência  afrodiaspórica  como  uma  experiência  transatlântica, 
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 transmigrada,  e  apresenta  uma  noção  de  quilombo  radicalmente  nova  para  o  meu  repertório: 

 um  continuum  cultural  de  produção  de  vida,  cultura  e  possibilidade  de  existência  para  as 

 populações negras sobreviventes ao tráfico atlântico. 

 Dessa  confluência  entre  inquietações  e  poéticas  até  então  desconhecidas,  porém 

 imensamente  familiares,  o  aquilombamento  se  apresenta  não  como  resposta,  mas  como  pista, 

 caminho  que  se  abria  e  me  apresentava  os  elementos  que  tornaram  possível  assumir  as 

 questões  que  se  faziam  presentes  enquanto  projeto  de  pesquisa  e  investigação  sobre  esse  fazer 

 cultural afro-referenciado. 

 Em  meio  a  tantas  questões  que  emergiam  de  um  profundo  sentimento  de  crise  e  falta  de 

 identificação  com  o  meio  no  qual  me  encontrava  inserida,  acirradas  pelo  terrorismo  anunciado 

 pela  ascensão  da  extrema  direita  e  pelo  consequente  desmonte  da  cultura  no  contexto  político 

 nacional,  o  contato  com  a  imagem  do  quilombo  perpetuando-se  nas  práticas  culturais  negras, 

 oferecida  pela  historiadora  que  é  uma  das  principais  referências  deste  trabalho,  acenou  logo 

 de  início  para  alguns  rastros  através  dos  quais  seria  possível  sair  de  um  estado  paralisante  de 

 não  identificação  em  direção  a  um  movimento  de  transformação  e  ação,  tais  quais  as  noções 

 de insurgência, engajamento, coletividade e ancestralidade. 

 Compreendendo  que  tais  pistas  apontavam  para  um  caminho  pouco  elaborado  e 

 percorrido  quando  observado  a  partir  do  trabalho  com  a  gestão  da  cultura,  o  assumi,  em  2019, 

 enquanto  projeto  de  pesquisa  que  teve  início  no  trabalho  de  conclusão  de  curso  da 

 especialização  em  gestão  cultural  contemporânea  e  desdobrou-se  nesta  dissertação 

 desenvolvida no curso de mestrado em cultura e sociedade. 

 Por  esse  motivo,  este  trabalho  é  motivado  pelo  desejo  de  encontrar  no  âmbito  da 

 cultura,  em  geral,  e  nas  áreas  da  produção  e  da  gestão  cultural,  em  específico,  as  formas 

 possíveis  de  inscrição  de  uma  perspectiva  política,  insurgente  e  engajada  na  realização  de  uma 

 transformação  social,  e  parte  do  interesse  de  ampliar  o  repertório  disponível  para  pensar  a 

 organização  da  cultura.  É,  assim,  um  deslocamento,  uma  fuga,  um  abandono  do  que  está  dado 

 em direção aos caminhos capazes de apontar para direções alternativas. 

 Assumindo  como  premissa  a  ideia  de  que  a  gestão  cultural,  enquanto  campo  de  atuação 

 estratégico  capaz  de  mobilizar  sentidos  e  imaginários,  acaba  por  contribuir  com  a  manutenção 

 da  ordem  hegemônica  de  dominação  e  exclusão  quando  se  faz  de  forma  descomprometida 
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 com  a  realidade  e  a  transformação  social,  a  presente  pesquisa  tem  como  objetivo  discutir  a 

 importância  de  uma  prática  insurgente  da  gestão  cultural  no  Brasil,  a  partir  de  uma 

 perspectiva  afrodiaspórica,  adotando  o  aquilombamento,  uma  tecnologia  ancestral  negra, 

 como  referencial  contra-hegemônico  de  grande  importância  para  elaborar  outras  formas  de 

 pensar  o  trabalho  com  a  organização  da  cultura  que  não  aquelas  que  não  se  implicam  no 

 enfrentamento  às  estruturas  dominantes  que  promovem  os  regimes  de  subalternização  e 

 desigualdade. 

 Para  alcançar  tal  objetivo,  mantendo  em  vista  a  busca  por  referências  outras,  escolhi, 

 enquanto  percurso  metodológico,  relacionar  o  estudo  teórico  com  o  estudo  de  caso  de  três 

 iniciativas  culturais  negras  e  baianas,  atuantes  sobretudo  na  cidade  de  Salvador/BA,  que,  em 

 suas  trajetórias,  articulam  os  sentidos  que  balizam  a  proposição  aqui  empreendida: 

 cultura/gestão  e  aquilombamento/posicionamento  político.  Através  de  entrevistas 

 semiestruturadas  realizadas  remotamente  e  da  consulta  a  documentos  diversos  (como  artigos 

 relacionados,  falas  públicas,  informações  disponíveis  em  sites  e  produção  acadêmica  e 

 literária  de  autoria  das  pessoas  entrevistadas)  pude  compreender  de  forma  mais  aprofundada  o 

 trabalho  realizado  pelo  Bando  de  Teatro  Olodum,  pelo  Núcleo  Afrobrasileiro  de  Teatro  de 

 Alagoinhas e pela Plataforma ÀRÀKÁ. 

 Ao  olhar  mais  de  perto  as  experiências  aqui  estudadas,  foi  inevitável  reconhecer  a  força 

 do  Teatro  Negro  na  origem  e  no  impulso  de  cada  uma  delas,  de  forma  que  este  movimento 

 estético-político  da  produção  cultural  negra  no  âmbito  das  artes  cênicas  é  incorporado  ao 

 projeto  de  pesquisa.  Aqui,  o  Teatro  Negro  se  apresenta  –  ou  melhor,  se  manifesta  –  como  uma 

 lente  que  permite  observar  a  introjeção  das  questões  da  sociedade  brasileira  no  universo  da 

 cultura  e  das  artes  e,  mais  do  que  isso,  o  engajamento  na  transformação  dessas  questões  e  da 

 sociedade a partir de um fazer criativo, revelando-se um teatro, sobretudo, insurgente. 

 Ainda  que  o  aquilombamento  ou  mesmo  o  que  denomino  como  gestão  cultural 

 insurgente  não  se  esgotem  nas  manifestações  e  expressões  aqui  observadas,  realizo  a  tentativa 

 de,  a  partir  da  posição  adotada,  refletir  como  o  aquilombamento,  entendido  como  uma 

 tecnologia  ancestral  de  organização  sociocultural,  vem  orientando  a  elaboração  de  uma  gestão 

 cultural  insurgente.  Nesse  sentido,  o  percurso  de  investigação  aqui  apresentado  se  encontra 

 organizado nos três capítulos a seguir. 
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 O  capítulo  intitulado  “Cultura  na  fronteira:  insurgências  e  hegemonias  em  disputa”  se 

 encarrega  de  abrir  a  discussão  proposta,  apresentando  a  compreensão  adotada  sobre  o  campo 

 da  cultura  enquanto  área  tática  e  estratégica,  portanto  decisiva  no  que  se  refere  à  organização 

 das  dinâmicas  sociais,  e  compreende,  então,  o  argumento  de  que  qualquer  atividade  interior 

 ao  universo  da  cultura  que  se  pretenda  neutra  ou  isenta  contribui,  de  alguma  forma,  com  a 

 manutenção  do  status  quo  ,  de  forma  que  pensar  um  giro  cultural  que  tenha  em  perspectiva 

 uma  alteração  radical  das  formas  de  ser  e  estar  no  mundo  exige  uma  maior  implicação  das 

 áreas que atuam na organização do setor cultural, como é o caso da gestão cultural. 

 Com  o  objetivo  de  situar  a  cultura  no  momento  presente  como  importante  campo  de 

 atuação  e  posicionamento  político  e  território  de  construção  narrativa  insurgente,  busco 

 compreender  quais  as  principais  questões  que  se  colocam  hoje  para  o  campo  da  cultura  e  de 

 que  forma  atravessam  a  área  da  gestão  cultural.  No  intuito  de  reconhecer  as  estruturas  de 

 poder  que  permeiam  o  trabalho  com  a  cultura  e  as  implicações  relativas  à  perspectiva 

 insurgente  aplicada  a  esse  setor,  assumo  a  colonialidade  enquanto  estrutura  de  dominação 

 sobre a qual as instituições contemporâneas encontram-se enraizadas. 

 Para  compreender  quais  os  principais  discursos  que  se  encontram  em  disputa  na  arena 

 da  cultura  quando  me  refiro  à  contemporaneidade  enquanto  momento  histórico,  procuro 

 localizar  nas  correntes  de  pensamento  pós-coloniais,  decoloniais  e  contracoloniais  algumas 

 proposições  e  ferramentas  teóricas  que  podem  fornecer  chaves  de  leitura  para  a  investigação 

 aqui  empreendida,  a  exemplo  das  noções  de  confluência  e  biointeração  formuladas  pelo 

 escritor  e  ativista  quilombola  Nego  Bispo  (2015)  e  da  imagem  de  Mundo  Emaranhado 

 fornecida pela filósofa Denise Ferreira da Silva (2019). 

 Ainda  no  sentido  de  compreender  quais  os  principais  marcadores  da  contemporaneidade 

 enquanto  momento  histórico  e  com  o  objetivo  de  contextualizar  o  cenário  macropolítico  que 

 torna  urgente  pensar  a  dimensão  do  engajamento  na  gestão  cultural  e  que  justifica  a 

 pertinência  da  adoção  do  aquilombamento  como  referência  possível  de  organização  e 

 produção  de  cultura  neste  momento,  recorro  às  contribuições  de  autores  como  Achille 

 Mbembe  (2001)  e  Stuart  Hall  (2003;  2015)  para  demonstrar  a  centralidade  que  a  questão 

 racial  ocupa  no  pensamento  colonial  e  de  que  forma  foi  construída  a  perspectiva  científica  e 

 filosófica  responsável  por  inaugurar  o  mito  da  verdade  universal  e  a  ideia  de  raça  enquanto 

 marcador  de  uma  diferença  ontológica.  Com  isso,  ficam  estabelecidas  as  bases  para  pensar  o 
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 lugar  ocupado  pela  cultura,  de  forma  ampla,  e  mais  especificamente  pela  gestão  cultural 

 atualidade e evidencia-se a importância de pensar a transformação social a partir da cultura. 

 No  intuito  de  refletir  sobre  o  lugar  ocupado  pela  cultura  no  contexto  contemporâneo  e 

 o  papel  desempenhado  pela  gestão  cultural  nesse  cenário,  o  capítulo  “Gestão  cultural  e 

 engajamentos  possíveis:  por  uma  atuação  no  campo  político”  tem  como  objetivo  traçar  um 

 panorama  da  constituição  da  gestão  cultural  enquanto  área  de  conhecimento  e  atuação 

 profissional  no  Brasil,  a  fim  de  compreender  a  trajetória  que  nos  traz  até  aqui  e  quais  os 

 caminhos que se apresentam a partir de então. 

 Compreendendo  que  a  institucionalização  da  organização  da  cultura  como 

 conhecemos  hoje  é  manifestação  da  continuidade  do  projeto  moderno-colonial  em  curso,  fica 

 evidente  que  a  noção  tradicional  de  gestão  cultural,  da  forma  como  vem  sendo  utilizada  no 

 Brasil,  tem  sido  não  só  insuficiente,  mas  também  operado  de  forma  precarizante.  Nesse 

 sentido,  busco  introduzir  a  noção  de  engajamento,  com  o  intuito  de  pensar  uma  atuação  em 

 gestão não-hegemônica e comprometida com os aspectos políticos da vida social. 

 Para  tanto,  parto  de  uma  revisão  bibliográfica  dos  principais  autores  e  autoras 

 responsáveis  por  discutir  o  processo  de  organização  da  cultura  no  país  nas  últimas  décadas  e  a 

 institucionalização  da  gestão  cultural  enquanto  campo  profissional  e,  em  seguida,  busco 

 localizar  pesquisas  mais  recentes  vêm  buscando  identificar  e  compreender  as  formas  através 

 das  quais  o  fazer  artístico,  o  trabalho  cultural  e  o  engajamento  político  vem  se  entrecruzando, 

 de  forma  a  situar  a  investigação  aqui  empreendida  em  um  cenário  emergente  de  desconstrução 

 e ampliação da compreensão vigente sobre o campo da gestão cultural. 

 Nesse  percurso,  são  reunidas  algumas  noções  capazes  de  auxiliar  a  reflexão  acerca  de 

 uma  gestão  implicada  nas  transformações  sociais  e  culturais  que  se  fazem  urgentes  na 

 contemporaneidade,  tais  como  a  desculturalização  da  cultura,  elaborada  por  Victor  Miguel 

 Vich  Flórez  (2015;  2017),  a  desinstitucionalização  da  cultura,  como  vem  sendo  pensada  por 

 Nestor  García  Canclini  (2021)  e  a  adoção  de  perspectiva  decolonial,  tal  qual  sugere  a  curadora 

 Diane Lima (2018), e de uma atitude contracolonial, como busco desenvolver aqui. 

 Com  o  objetivo  de  localizar  referenciais  outros  que  sejam  capazes  de  orientar  uma 

 prática  de  gestão  que  não  aquela  que  atende  à  institucionalidade  hegemônica  da  cultura  e  que 

 busca  reorganizar  as  possibilidades  de  relação  entre  as  diferenças  e  as  multiplicidades,  o 
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 último  capítulo,  intitulado  “Tornar-se  quilombo:  práticas  de  produção  cultural  da 

 (re)existência”,  apresenta  o  desenvolvimento  da  ideia  de  aquilombamento  enquanto  prática 

 cultural  não-hegemônica  e  sua  expressão  na  atualidade  enquanto  tecnologia  ancestral  de 

 organização social no campo artístico-cultural. 

 No  desejo  de  melhor  compreender  o  que  já  vem  sendo  realizado  no  âmbito  das  artes  e 

 da  cultura  quando  tais  noções  ativam-se  umas  às  outras,  busquei  também  compreender  o 

 Teatro  Negro  como  uma  importante  expressão  de  aquilombamento  cultural  e  de  gestão 

 cultural  engajada,  de  imbricação  entre  arte  e  posicionamento  político  no  cenário  cultural 

 brasileiro.  Para  tanto,  busquei  em  seguida  conhecer  mais  de  perto  a  experiência  do  Bando  de 

 Teatro  Olodum,  do  Núcleo  Afrobrasileiro  de  Teatro  de  Alagoinhas  (NATA)  e  da  Plataforma 

 ÀRÀKÁ,  iniciativas  que,  em  diferentes  tempos  e  de  diferentes  formas,  vem  articulando  o 

 fazer artístico-cultural com o posicionamento político. 

 Embora  o  aspecto  engajado  e  a  dimensão  do  aquilombamento  sejam  presenças 

 constantes  nas  produções  artísticas  dessas  três  iniciativas  da  área  de  artes  cênicas  da  Bahia,  o 

 processo  de  pesquisa  por  mim  realizado  buscou  observar  como  tais  aspectos  estão  também 

 imbricados  nos  processos  de  gestão  e  organização,  a  fim  de  conhecer  e  melhor  compreender 

 as  formas  possíveis  de  se  realizar  a  gestão  de  processos  artísticos  e  culturais  a  partir  de  uma 

 perspectiva afro-referenciada. 

 É  justamente  por  ocuparem  a  posição  encruzilhada  entre  criação  artística,  gestão 

 cultural,  aquilombamento  e  posicionamento  político,  articulando  cada  uma  dessas  vias  a  partir 

 de  procedimentos  próprios  mas  com  propósitos  similares,  que  o  Bando  de  Teatro  Olodum, 

 aqui  representado  pela  atriz  Valdinéia  Soriano  e  pelo  ator  Jorge  Washington,  o  Núcleo 

 Afrobrasileiro  de  Teatro  de  Alagoinhas,  nas  vozes  da  encenadora  Onijasé  e  do  diretor  artístico 

 Thiago  Romero,  e  pela  Plataforma  ÀRÀKÁ,  criada  e  gerida  pela  atriz  alarinjó  Laís  Machado 

 e  pelo  diretor  teatral  e  artista  expandido  Diego  Araúja,  são  destacados  neste  trabalho  como 

 rotas possíveis para alimentar a reflexão proposta. 
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 2  CULTURA  NA  FRONTEIRA:  INSURGÊNCIAS  E  HEGEMONIAS  EM 

 DISPUTA 

 Pensar  o  lugar  ocupado  pela  cultura,  de  modo  amplo,  e  pela  gestão  cultural,  de  forma 

 específica,  na  atualidade,  implica  uma  expansão  do  olhar.  À  primeira  vista,  trata-se  de  um 

 deslocamento,  uma  mudança  de  direção  que  deve  considerar  –  e  alterar  –  para  onde  se  olha  e 

 a  partir  de  onde  se  olha.  Para  além  do  olhar,  tal  exercício  de  localização  e  posicionamento 

 envolve  a  ampliação  das  escutas,  das  falas,  das  vozes  que  falam,  do  reconhecimento  dos 

 corpos  que  se  encontram  implicados  nesse  processo.  Mais  do  que  uma  mudança  de 

 perspectiva, trata-se então de um alargamento, um movimento, um giro cultural. 

 Subordinada  a  diferentes  disputas  ideológicas  e  historicamente  apropriada  pelos  grupos 

 hegemônicos  para  o  exercício  e  a  consolidação  simbólica  do  seu  poder,  para  a  cultura  o 

 conforto  da  neutralidade  não  é  uma  possibilidade.  Ao  contrário,  o  campo  da  cultura  é,  desde 

 que  o  mundo  é  mundo,  naturalmente  imbricado  nas  dinâmicas  sociais,  sendo  parte  basilar  e 

 essencial  na  formação  e  regulação  destas.  Seminal,  a  cultura  ocupa  posição  de  grande 

 importância  no  jogo  político  e  nas  relações  humanas  como  um  todo,  o  que  faz  de  si  uma  área 

 central, portanto tática e estratégica. 

 A  lógica  moderna  que  organiza  as  sociedades  a  nível  global  há  cerca  de  quinhentos  anos 

 é  baseada  na  exploração  e  expropriação  de  recursos  naturais  e  humanos  e  utiliza  a  cultura 

 como  ferramenta  de  dominação.  Levando  esse  fato  em  consideração,  qualquer  atividade 

 interior  ao  universo  da  cultura  que  se  pretenda  neutra  ou  isenta  serve,  na  verdade,  à 

 manutenção  do  status  quo  moderno/colonial.  Nesse  sentido,  pensar  um  “giro  cultural” 

 significa  mirar  uma  alteração  radical  das  formas  de  ser  e  estar  no  mundo  gestada  nos 

 interstícios da cultura. 

 Quando  apresento  neste  trabalho  a  proposta  de  refletir  acerca  de  uma  atuação  insurgente 

 da  gestão  cultural  na  contemporaneidade,  olhando  para  o  ato  de  aquilombar-se  como 

 referência  possível  de  produção  contracolonial  de  cultura,  inicialmente  tenho  a  intenção  de 

 provocar  tensões  e  deslocamentos  críticos  sobre  os  modelos  e  concepções  vigentes  de 

 organização  da  cultura.  Faço  isso  destacando  as  bases  sobre  as  quais  tais  concepções 

 encontram-se  ancoradas,  ressaltando  a  urgência  que  há  em  reforçar  a  ligação  íntima  que  a 

 prática  da  gestão  cultural  deve  manter  com  as  questões  que  emergem  do  âmbito  social.  Isto 
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 porque,  uma  vez  que  assumimos  a  cultura  como  o  conjunto  de  crenças,  hábitos  e  modos  de 

 vida  de  uma  sociedade,  qualquer  concepção  sobre  o  que  é  ou  pode  vir  a  ser  o  papel  da  gestão 

 cultural  que  a  reduza  a  práticas  administrativas  formais  se  mostra  distanciada  da  realidade  e 

 desconectada  de  sua  própria  potência,  contribuindo  para  a  manutenção  de  um  sistema  de 

 dominação  que  escraviza  a  dimensão  cultural.  Por  esse  motivo,  pensar  a  gestão  cultural  hoje  a 

 partir  de  uma  perspectiva  social  e  politicamente  comprometida  passa  necessariamente  não 

 apenas  por  questionar  tal  reducionismo,  mas  principalmente  por  reconhecer  visões  outras 

 sobre  a  gestão  da  cultura,  cujas  prerrogativas  de  existência  e  atuação  se  constituem  à  margem 

 da organização social. 

 Considerando  este  panorama,  meu  objetivo  daqui  em  diante  é  situar  a  compreensão  de 

 cultura  no  momento  presente  enquanto  campo  político  e  território  de  construção  narrativa 

 insurgente,  de  forma  a  fundamentar  a  relevância  que  uma  prática  engajada  da  gestão  cultural 

 assume  nesse  contexto.  Para  tanto,  considero  importante  partir  de  uma  análise  mais 

 aprofundada  do  contexto  no  qual  este  trabalho  de  pesquisa  se  inscreve,  no  sentido  de 

 compreender  quais  questões  se  colocam  para  o  campo  da  cultura  e  de  que  forma  atravessam  a 

 área da gestão cultural. 

 Dessa  forma,  e  para  início  desta  conversa,  assumo  a  colonialidade  enquanto  estrutura  de 

 dominação  sobre  a  qual  todas  as  instituições  modernas  estão  enraizadas  e  ressalto  a 

 importância  de  adotar  esta  premissa  como  ponto  de  partida,  evidenciando  a 

 institucionalização  da  cultura  como  parte  integrante  desse  projeto.  Por  esse  motivo,  buscar  um 

 pensamento  insurgente  no  âmbito  da  cultura  implica  reconhecer  as  estruturas  de  poder  que  lhe 

 atravessam. 

 A  instauração  da  modernidade  pela  burguesia  europeia,  a  ascensão  do  pensamento 

 iluminista  e  a  necessidade  predatória  de  expansão  do  capitalismo  durante  o  século  XV 

 inauguram  o  período  histórico  conhecido  como  colonialismo,  sobre  o  qual  narram-se  grandes 

 navegações  e  descobertas  além-mar  e  calam-se  grandes  invasões,  saques,  massacres  e 

 etnocídios.  O  poeta  brasileiro  Mário  de  Andrade,  ao  introduzir  a  versão  em  português  da  obra 

 “Discurso  contra  o  colonialismo”  (1978),  do  também  poeta  Aimé  Césaire,  afirma  de  forma 

 categórica  que  “o  colonialismo  não  morreu”.  Segundo  ele,  a  colonização  não  é  mera 

 conquista,  é  um  “regime  de  exploração  desenfreada  de  imensas  massas  humanas  que  tem  a 

 sua  origem  na  violência  e  só  se  sustém  pela  violência”,  liquidando  sistematicamente  os  traços 
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 culturais  das  sociedades  originárias,  de  forma  que,  sendo  o  “genocídio  a  lógica  normal,  o 

 colonialismo é portador do racismo” (ANDRADE, 1978, p.7). 

 Para o autor decolonial Nelson Maldonado-Torres, 

 Ao  invés  de  conceber  o  colonialismo  como  algo  que  acontece  na 
 modernidade  em  conjunto  com  outros  períodos  históricos,  é  mais  sensato 
 afirmar  que  a  modernidade  por  si  só,  como  uma  grande  revolução  imbricada 
 com  o  paradigma  da  “descoberta”,  tornou-se  colonial  desde  seu  nascedouro. 
 Isso  leva  a  uma  mudança  no  modo  de  se  referir  à  modernidade  ocidental:  de 
 modernidade  simplesmente,  como  oposto  ao  pré-moderno  ou  não  moderno, 
 para  modernidade/colonialidade,  como  oposto  ao  que  está  além  da 
 modernidade. (MALDONADO-TORRES, 2018, p. 32) 

 Ou  seja,  embora  historiadores  reconheçam  que  o  colonialismo,  enquanto  período 

 histórico,  teve  seu  fim  com  as  lutas  independentistas  dos  países  colonizados,  a  colonialidade, 

 enquanto  projeto  político  hegemônico,  se  perpetua  continuamente,  reafirmando  e  atualizando 

 suas  tecnologias  de  diferenciação  e  dominação.  Considerando  essa  perspectiva,  começo 

 realizando  um  percurso  epistemológico  no  sentido  de  entender  quais  os  principais  discursos 

 que  se  encontram  em  disputa  na  arena  da  cultura  quando  me  refiro  à  contemporaneidade 

 enquanto momento histórico. 

 2.1  IDEIAS  PARA  SITUAR  O  TEMPO  PRESENTE:  LEITURAS  PÓS-,  DE  E 

 CONTRACOLONIAIS 

 Nas  últimas  décadas,  mais  precisamente  do  final  do  século  XX  até  os  dias  atuais,  a 

 produção  de  conhecimentos  teóricos  cunhados  a  partir  do  Sul  Global  vem  consolidando 

 importantes  perspectivas  críticas  ao  projeto  moderno-ocidental,  como  é  o  caso  das  teorias 

 pós-coloniais e decoloniais. 

 No  Brasil,  tais  produções  vêm  ganhando  cada  vez  mais  força  e  espaço  à  medida  que  o 

 mercado  editorial  se  dedica  a  traduzir  obras  escritas,  sobretudo  em  inglês,  francês  ou  espanhol 

 para  o  português,  facilitando  o  encontro  de  jovens  pensadores  e  pensadoras  (principalmente 

 aqueles  e  aquelas  que  foram  beneficiados  pelas  políticas  afirmativas  dos  anos  2000)  com 

 outro  circuito  internacional  de  produção  acadêmica.  Somadas  ao  legado  de  importantes 

 intelectuais  insurgentes  do  país  que  só  agora  tem  ganhado  mais  ampla  circulação,  como  Sueli 

 Carneiro,  Lélia  Gonzalez,  Abdias  Nascimento,  Eduardo  de  Oliveira  e  Oliveira,  Clóvis  Moura, 
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 Beatriz  Nascimento,  Milton  Santos,  Paulo  Freire,  Ailton  Krenak,  Nego  Bispo,  entre  outros, 

 tais  correntes  de  pensamento  oferecem  uma  relevante  base  teórica  para  interpretar  as 

 dinâmicas  políticas,  econômicas  e  sociais  do  Brasil,  da  América  Latina  e  do  Sistema-Mundo 

 como um todo. 

 Entre  as  epistemologias  do  sul,  há  uma  frequente  confusão  entre  termos  como 

 “pós-colonial”,  “decolonial”,  “contracolonial”,  entre  outros.  Embora  todas  essas  perspectivas 

 tenham  um  objetivo  em  comum  –  situar  a  colonialidade  como  sistema  de  dominação  e  política 

 de  morte  e  questionar  a  pretensa  universalidade  que  a  cosmovisão  eurocentrada  estabelece  – 

 os  termos  não  são  sinônimos,  de  forma  que  é  possível  identificar  aproximações  e 

 distanciamentos  e  reconhecer  suas  limitações  e  contribuições.  No  percurso  da  presente 

 elaboração,  proponho  uma  espécie  de  garimpo,  no  sentido  de  localizar  nessas  diferentes 

 tradições  as  ferramentas  teóricas  que  podem  fornecer  chaves  de  leitura  para  a  investigação 

 aqui  empreendida,  sem,  contudo,  desconsiderar  as  contradições  e  problemáticas  que 

 tensionam os debates em torno dessas perspectivas. 

 Começando  pela  teoria  pós-colonial,  a  ideia  central  desta  corrente  teórica  é  a  de  que  a 

 contemporaneidade  compreende  os  efeitos  e  conflitos  inerentes  à  pós-modernidade  ou 

 pós-colonialidade,  ou  seja,  aqueles  responsáveis  por  estruturar  as  relações  sociais  em 

 sociedades  que,  uma  vez  colonizadas,  passaram  pelo  processo  de  independência  e 

 descolonização  política.  No  entanto,  não  propõe  uma  ruptura  com  o  período  colonial, 

 centrando-se na análise dos efeitos desse regime. 

 Stuart  Hall,  sociólogo  jamaicano  que  se  radicou  na  Inglaterra,  diferencia  que,  enquanto 

 a  colonização  sinaliza  a  ocupação  e  o  controle  colonial  direto,  ou  seja,  a  dominação  política, 

 econômica  e  cultural  de  uma  nação  sobre  outra,  a  transição  para  o  pós-colonial  é  caracterizada 

 tanto  pela  independência  do  controle  colonial  direto  quanto  pela  persistência  dos  muitos 

 efeitos  da  colonização  (HALL,  2003,  p.  103).  Ou  seja,  enquanto  falar  sobre  colonização  ou 

 ainda  colonialismo  histórico  remonta  ao  período  de  expansão  da  dominação  europeia  e  a 

 inauguração  da  modernidade  como  projeto  de  ocidentalização  e  dominação  cultural,  as 

 questões  elaboradas  pela  teoria  pós-colonial  fazem  referência  às  marcas  interiorizadas  tanto 

 pelas  sociedades  colonizadoras  quanto  pelas  colonizadas  hoje.  Segundo  Hall  (2003),  o 

 pós-colonial  “marca  a  transição  (necessariamente  irregular)  da  era  dos  impérios  para  o 

 momento  da  pós-independência  ou  da  pós-descolonização”,  no  entanto  “o  termo  pós-colonial 
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 não  se  restringe  a descrever  uma  determinada  sociedade  ou  época.  Ele  relê  a  colonização 

 como  parte  de  um  processo  global  essencialmente  transnacional  e  transcultural"  (HALL, 

 2003, p. 101-102). 

 A  partir  da  reflexão  desenvolvida  por  Hall,  é  possível  compreender  a  dupla-inscrição 

 inerente  ao  discurso  pós-colonial,  uma  vez  que  este  tem  um  caráter  cronológico  ,  ao  inferir 

 sobre  um  determinado  tempo  na  história  global,  e  também  um  caráter  epistêmico  ,  uma  vez 

 que  provoca  deslocamentos  nas  relações  de  poder/saber.  No  entanto,  o  pensamento 

 pós-colonial  não  tem  a  intenção  de  demarcar  uma  ruptura  com  o  período  colonial, 

 substituindo  suas  premissas  pela  inauguração  de  uma  nova  era.  Trata-se,  na  verdade,  de  uma 

 narrativa  descritiva  sobre  a  reorganização  das  relações  locais  e  globais,  ainda  permeadas  pelo 

 que  os  autores  pós-coloniais  chamam  de  “efeitos  do  período  colonial”,  marcado  pela 

 dominação direta. 

 Já  o  antropólogo  indiano  Homi  K.  Bhabha  (2001),  na  mesma  medida  em  que  estabelece 

 uma  crítica  sobre  o  uso  da  terminologia  “pós”  para  sinalizar  este  período  que  ultrapassa  a 

 modernidade  e  a  colonização,  reflete  também  sobre  o  aspecto  fronteiriço  dos  tempos  atuais. 

 Segundo ele, 

 Nossa  existência  hoje  é  marcada  por  uma  tenebrosa  sensação  de 
 sobrevivência,  de  viver  nas  fronteiras  do  "presente",  para  as  quais  não  parece 
 haver  nome  próprio  além  do  atual  e  controvertido  deslizamento  do  prefixo 
 "pós":  pós-modernismo,  pós-colonialismo,  pós-feminismo...  O  além  não  é 
 nem  um  novo  horizonte,  nem  um  abandono  do  passado  (BHABHA,  2001,  p. 
 19). 

 Considerando  as  fronteiras  apontadas  pelo  autor,  é  possível  reconhecer  que  o 

 presente  significa,  antes  de  tudo,  um  espaço-tempo  de  disputas,  no  qual  discursos  e  imagens 

 fazem  parte  de  um  desmonte  de  narrativas  vigentes  em  pleno  processo.  Frente  a  deterioração 

 dos  modelos  hegemônicos  de  dominação  –  sinalizada  pelas  crises  de  ordem  econômica, 

 política,  humana,  sanitária  e  ambiental  que  eclodem  por  todo  o  globo  –  movimentos 

 insurgentes  intensificam  a  pressão  sobre  determinadas  fronteiras,  no  sentido  de 

 reconfigurá-las, ressignificá-las ou mesmo dissolvê-las. Para Bhabha: 

 A  significação  mais  ampla  da  condição  pós-moderna  reside  na  consciência 
 de  que  os  "limites"  epistemológicos  daquelas  ideias  etnocêntricas  são 
 também  as  fronteiras  enunciativas  de  uma  gama  de  outras  vozes  e  histórias 
 dissonantes,  até  dissidentes  -  mulheres,  colonizados,  grupos  minoritários,  os 
 portadores  de  sexualidades  policiadas. (...)  É  nesse  sentido  que  a  fronteira  se 
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 torna  o  lugar  a  partir  do  qual  algo  começa  a  se  fazer  presente."  (BHABHA, 
 2001, p. 24). 

 A  crítica  pós-colonial  considera  a  proliferação  de  histórias  e  temporalidades,  a  intrusão 

 da  diferença,  das  identidades  e  especificidades  nas  narrativas  universalistas  do 

 pós-iluminismo  eurocêntrico  (HALL,  2003,  p.  103).  No  entanto,  é  importante  manter  em  vista 

 que  a  abordagem  crítica  da  pós-colonialidade  se  dedica  principalmente  a  refletir  sobre  os 

 processos  pós-independentistas  dos  países  que  foram  colonizados,  sobretudo  pelos  impérios 

 britânico  e  francês,  de  forma  que  nem  sempre  leva  em  consideração  fenômenos  particulares 

 da  colonização  promovida  pelos  países  ibéricos  na  América  Latina,  principalmente  no  que  se 

 refere ao Brasil. 

 Uma  das  principais  críticas  feitas  à  corrente  pós-colonial  de  pensamento  se  refere  à 

 questionável  existência  de  um  período  pós-colonial,  em  uma  acepção  cronológica,  pois 

 quando  consideramos  que  as  lutas  pela  independência  não  necessariamente  resultaram  na 

 conquista  da  descolonização.  Ainda  nesse  mesmo  sentido,  debruçar-se  sobre  os  chamados 

 “efeitos  do  regime  colonial”  não  parece  dar  conta  de  descrever  as  problemáticas  que 

 atravessam  a  ordem  mundial  que  se  consolidou  entre  os  séculos  XIX  e  XX,  uma  vez  que  não 

 se  trata  de  resquícios,  ou  sequelas,  de  um  trauma  que  já  aconteceu,  mas  da  permanência  de  um 

 sistema  que  atualiza  suas  dinâmicas  internas  e  segue  causando  fraturas  ainda  nos  dias  atuais. 

 Dessa  forma,  reconheço  as  limitações  que  o  pós-colonialismo  carrega  enquanto  chave  de 

 análise,  mas  entendo  que  o  pós-colonial  afirma  sua  importância  ao  descentralizar  as  narrativas 

 históricas  da  cosmologia  dominante  e  compreender  em  si  as  relações  transversais 

 denominadas de diaspóricas, colocando em perspectiva as noções de centro e periferia.  

 Já  a  decolonialidade  tem  sua  origem  fincada  nas  lutas  dos  países  latino-americanos  e 

 esforça-se  para  compreender  e  colocar  em  discussão,  portanto,  as  questões  que  emergem  dos 

 povos  originários  de  Abya  Yala  e  dos  povos  afrodiaspóricos  que  aqui  se  estabeleceram,  o  que 

 revela  sua  proximidade  com  o  percurso  teórico-metodológico  pós-colonial  ao  buscar  as  vozes 

 entendidas  como  periféricas  dentro  da  ordem  colonial  como  locus  de  enunciação,  ainda  que  o 

 lugar  geográfico  de  onde  se  fala  seja  diferente.  A  teoria  decolonial  oferece  uma  reflexão 

 crítica  sobre  pressuposições  científicas  elaboradas  pela  cosmovisão  eurocêntrica,  referentes  a 

 áreas-chave  da  experiência  humana,  tais  como  tempo,  espaço,  conhecimento  e  subjetividade, 

 que  acabam  por  formar  o  senso  comum  dos  sujeitos  colonizados.  Dessa  forma,  permite  a 
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 identificação  e  explicação  dos  modos  pelos  quais  sujeitos  colonizados  vivenciam  a 

 colonização  e,  além  disso,  fornece  ferramentas  conceituais  para  avançar  a  descolonização 

 (MALDONADO-TORRES, 2019, p. 29). 

 No entanto, Nelson Maldonado-Torres alerta que 

 Independência,  todavia,  não  necessariamente  implica  descolonização,  na 
 medida  em  que  há  lógicas  coloniais  e  representações  que  podem  continuar 
 existindo  depois  do  clímax  específico  dos  movimentos  de  libertação  e  da 
 conquista  da  independência.  Nesse  contexto,  decolonialidade  como  um 
 conceito  oferece  dois  lembretes-chave:  primeiro,  mantém-se  a  colonização  e 
 suas  várias  dimensões  claras  no  horizonte  de  luta;  segundo,  serve  como  uma 
 constante  lembrança  de  que  a  lógica  e  os  legados  do  colonialismo  podem 
 continuar  existindo  mesmo  depois  do  fim  da  colonização  formal  e  da 
 conquista  da  independência  econômica  e  política  (BERNARDINO-COSTA; 
 MALDONADO-TORRES;  GROSFOGUEL;2018, p.28). 

 Nesse  sentido,  fica  evidente  que,  diferente  do  que  informa  o  pós-colonialismo,  a  teoria 

 decolonial  não  se  concentra  em  uma  percepção  cronológica  linear  que  descreve  um  momento 

 histórico  “pós”  outro.  Ao  contrário,  demarca  a  continuidade  de  um  mesmo  projeto  de 

 dominação.  De  acordo  com  a  perspectiva  decolonial,  o  que  se  altera  do  colonialismo  para  a 

 colonialidade  são  os  mecanismos  de  subjugação,  de  forma  que  a  decolonialidade  se  concentra 

 no reconhecimento, na denúncia e no desmantelamento desses mecanismos. 

 No  entanto,  ainda  que  o  projeto  decolonial  tenha  a  intenção  de  fazer  emergir  as  vozes 

 historicamente  silenciadas,  é  importante  ressaltar  que  a  sua  sintetização  enquanto  perspectiva 

 crítica  de  pensamento  se  deu  no  interior  do  ambiente  acadêmico,  com  o  surgimento  do  grupo 

 Modernidade/Colonialidade  (M/C)  no  início  do  século  XXI,  o  qual  reúne  uma  rede 

 multidisciplinar  de  intelectuais  latino-americanos.  Nesse  sentido,  uma  das  principais  críticas 

 incidentes  sobre  o  trabalho  desenvolvido  pelo  grupo  é  que  frequentemente  sua  crítica  se 

 resume  ao  campo  epistemológico,  raramente  adotando  como  base  o  trabalho  de  campo 

 (CAHEN;  BRAGA,  2017.  p.  20),  perspectiva  que  se  estende  a  muitos  dos  autores  e  autoras 

 que  se  identificam  como  pesquisadores  decolonias  a  partir  do  alinhamento  com  as  premissas 

 sistematizadas  pelo  grupo  Modernidade/Colonialidade.  Outra  problemática  apontada  é  o  fato 

 de  os/as  membros/as  do  grupo  serem  majoritariamente  brancos,  o  que  revela  uma  contradição 

 à  medida  que  reflete  o  colonialismo  interno,  ou  seja,  a  reprodução  e  manutenção  de  lógicas 

 coloniais no interior do Sul Global. Nesse sentido, 
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 Uma  das  vantagens  do  projeto  acadêmico-político  da  decolonialidade  reside 
 na  sua  capacidade  de  esclarecer  e  sistematizar  o  que  está  em  jogo, 
 elucidando  historicamente  a  colonialidade  do  poder,  do  ser  e  do  saber  e  nos 
 ajudando  a  pensar  em  estratégias  para  transformar  a  realidade.  Contudo,  um 
 dos  riscos  envolvidos,  sobretudo  na  tradição  brasileira,  é  de  o  projeto 
 decolonial  se  tornar  apenas  um  projeto  acadêmico  que  invisibiliza  o  locus  de 
 enunciação  negro,  deixando  de  lado  sua  dimensão  política,  isto  é,  seu 
 enraizamento  nas  lutas  políticas  de  resistência  e  reexistência  das  populações 
 afrodiaspóricas  e  africanas,  indígenas  e  terceiro-mundistas.  (...)  Esse  é  um 
 risco  que  visualizamos  quando  diversos  acadêmicos  brasileiros  começam  a 
 utilizar  o  título  decolonialidade  nos  seus  trabalhos  acadêmicos  e,  no  entanto, 
 não  citam  qualquer  relação  com  os  movimentos  sociais,  limitando-se  a 
 dialogar  com  os  membros  da  rede  de  investigação 
 modernidade/colonialidade  e  com  outros  teóricos  latino-americanos  que 
 falam  a  partir  de  uma  perspectiva  da  população  branca.  Em  outras  palavras,  a 
 decolonialidade  se  torna  mais  uma  moda  acadêmica  e  menos  um  projeto  de 
 intervenção  sobre  a  realidade.  Nem  tudo  que  reluz  é  ouro,  por  isso  há 
 necessidade  de  se  ter  clareza  sobre  o  que  está  em  jogo  para  ir  além  dos 
 rótulos.  Nesse  sentido,  ao  argumentarmos  em  favor  da  decolonialidade  como 
 um  projeto  político-acadêmico  que  está  inscrito  nos  mais  de  500  anos  de  luta 
 das  populações  africanas  e  das  populações  afrodiaspóricas,  é  preciso  trazer 
 para  o  primeiro  plano  a  luta  política  das  mulheres  negras,  dos  quilombolas, 
 dos  diversos  movimentos  negros,  do  povo  de  santo,  dos  jovens  da  periferia, 
 da  estética  e  arte  negra,  bem  como  de  uma  enormidade  de  ativistas  e 
 intelectuais,  tais  como:  Luiz  Gama,  Maria  Firmina  dos  Reis,  José  do 
 Patrocínio,  Abdias  do  Nascimento,  Guerreiro  Ramos,  Lélia  Gonzalez, 
 Beatriz  do  Nascimento,  Eduardo  de  Oliveira  e  Oliveira,  Clóvis  Moura,  Sueli 
 Carneiro,  Frantz  Fanon,  Césaire,  Du  Bois,  C.  L.  R.  James,  Oliver  Cox, 
 Angela  Y.  Davis.  Bell  hooks,  Patrícia  Hill  Collins,  etc. 
 (BERNARDINO-COSTA;  MALDONADO-TORRES;  GROSFOGUEL, 
 2018, p. 10-11). 

 Dessa  forma,  o  pensamento  decolonial  afasta-se  do  colonialismo  interno  e  aproxima-se 

 de  uma  posição  anticolonial  à  medida  que  vem  sendo  apropriado  por  pesquisadores/as  que 

 estão  muito  além  dos  limites  do  grupo  Modernidade/Colonialidade,  da  mesma  forma  que  vem 

 sendo  reconhecido  na  obra  de  pensadores  e  pensadoras  que  produziram  conhecimento  no 

 século  passado,  ou  seja,  anteriores  à  formação  do  grupo.  É  importante,  então,  considerar  que  o 

 pensamento  decolonial  latino-americano  foi,  de  certa  forma,  sistematizado  e  organizado  pelo 

 grupo  de  investigação  M/C  e  que  diz  respeito  a  uma  tradição  teórica  que  está  inscrita  “nos 

 mais  de  500  anos  de  luta  das  populações  africanas  e  das  populações  afrodiaspóricas”  (COSTA; 

 MALDONADO-TORRES;  GROSFOGUEL,  2018,  p.  10)  e,  obviamente,  das  populações 

 ameríndias.  Mas,  a  esta  atitude  que  se  realiza  na  vivência  das  culturas  e  populações 

 subalternizadas  e  que  se  encontra  essencialmente  posicionada  de  forma  crítica  à 
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 colonialidade,  a  partir  da  desobediência  civil  que  o  ato  de  continuar  existindo  revela,  Nego 

 Bispo chama de  contracolonialidade  . 

 Antônio  Bispo  dos  Santos,  ou  Nego  Bispo,  é  escritor  e  liderança  quilombola,  integrante 

 da  comunidade  Saco  do  Curtume,  no  Estado  do  Piauí,  e  autor  do  livro  “Colonização, 

 Quilombos:  modos  e  significações”  (2015).  Em  seu  livro,  o  autor  parte  da  dimensão  vivencial 

 da  sua  experiência  como  homem  quilombola  para  refletir  sobre  as  relações  estabelecidas  entre 

 colonizadores  e  colonizados  desde  o  início  do  colonialismo  até  o  que  chama  de 

 “recolonização  das  populações  tradicionais  contemporâneas”  (SANTOS,  A.,  2015,  p.  20), 

 destacando  casos  emblemáticos  de  genocídios  promovidos  contra  comunidades 

 afro-pindorâmicas  no  Brasil,  como  os  casos  do  quilombo  de  Palmares  e  da  comunidade  de 

 Canudos.  Assumindo  um  caráter  resolutivo,  Nego  Bispo  apresenta  alguns  conceitos  que 

 apontam  para  a  possibilidade  de  convivência  harmoniosa  entre  os  diferentes  povos  e  destes 

 com a natureza, como as noções de confluência e biointeração  . 3

 Adotando  como  premissa  o  entendimento  de  que  “as  populações  desenvolvem  sua 

 cosmovisão  a  partir  da  sua  religiosidade  e  é  a  partir  dessa  cosmovisão  que  constroem  as  suas 

 várias  maneiras  de  viver,  ver  e  sentir  a  vida”  (SANTOS,  2015,  p.  38),  Bispo  analisa  que  o 

 povo  eurocristão  monoteísta,  com  o  seu  Deus  onipotente,  onisciente  e  onipresente,  portanto 

 único,  inatingível,  desterritorializado,  que  está  acima  de  tudo  e  de  todos,  tende  a  se  organizar 

 de  maneira  exclusivista,  vertical  ou  linear.  Por  esse  Deus  ser  masculino,  costumam 

 desenvolver  sociedades  mais  homogêneas  e  patriarcais.  Quanto  aos  povos  pagãos  politeístas, 

 que  cultuam  várias  deusas  e  deuses  pluripotentes,  pluricientes  e  pluripresentes,  materializadas 

 e  materializados  através  dos  elementos  da  natureza  que  formam  o  universo,  por  terem  deusas 

 e  deuses  territorializados  costumam  se  organizar  de  forma  circular  ou  horizontal,  conseguem 

 olhar  em  todas  as  direções.  Por  terem  deusas  (femininas)  e  deuses  (masculinos),  esses  povos 

 tendem  a  construir  comunidades  heterogêneas,  onde  o  matriarcado  e/ou  patriarcado  se 

 3  Segundo  Santos,  confluência  é  a  lei  que  rege  a  relação  de  convivência  entre  os  elementos  da  natureza  e  ensina 
 que  “nem  tudo  que  se  ajunta  se  mistura”,  ou  seja,  que  nada  é  igual,  e  a  confluência  se  manifesta  na  união  entre 
 elementos  diferentes.  A  biointeração  diz  respeito  ao  modo  de  vida  no  qual  os  diferentes  elementos  da  natureza 
 existem  de  forma  integrada,  pois  “a  melhor  maneira  de  guardar  o  peixe  é  nas  águas.  E  a  melhor  maneira  de 
 guardar  os  produtos  de  todas  as  nossas  expressões  produtivas  é  distribuindo  entre  a  vizinhança,  ou  seja,  como 
 tudo  que  fazemos  é  produto  da  energia  orgânica  esse  produto  deve  ser  reintegrado  a  essa  mesma  energia. 
 (SANTOS, 2015, p. 85). 
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 desenvolvem  de  acordo  com  os  contextos  históricos.  O  povo  eurocristão  monoteísta  é  o  povo 

 colonizador,  enquanto  os  povos  africanos  e  os  povos  pindorâmicos  ,  povos  pagãos  politeístas, 4

 são contracolonizadores. A partir daí, Nego Bispo anuncia: 

 Vamos  compreender  por  colonização  todos  os  processos  etnocêntricos  de 
 invasão,  expropriação,  etnocídio,  subjugação  e  até  de  substituição  de  uma 
 cultura  pela  outra,  independentemente  do  território  físico  geográfico  em  que 
 essa  cultura  se  encontra.  E  vamos  compreender  por  contra  colonização  todos 
 os  processos  de  resistência  e  de  luta  em  defesa  dos  territórios  dos  povos 
 contra  colonizadores,  os  símbolos,  as  significações  e  os  modos  de  vida 
 praticados nesses territórios. (SANTOS,  A.,  2015,  p. 47-48) 

 Utilizando  dessas  definições,  Nego  Bispo  (2015)  demonstra  que  seja  enquanto  Império, 

 República,  Estado  Novo  ou  Estado  Democrático  de  Direito,  os  colonizadores  seguem 

 atacando  comunidades  como  Palmares,  Canudos,  Caldeirões  e  Pau  de  Colher  apenas  porque  a 

 “força  e  sabedoria  da  cosmovisão  politeísta  na  elaboração  dos  saberes  que  organizam  as 

 diversas  formas  de  vida  e  de  resistência  dessas  comunidades,  expressas  na  sua  relação  com  os 

 elementos  da  natureza”  representam  ameaça  e  resistência  suficiente  contra  a  colonização 

 (SANTOS, 2015, p. 64-65). 

 O  líder  indígena  Ailton  Krenak,  em  seu  livro  “Ideias  para  Adiar  o  Fim  do  Mundo” 

 (2019), apresenta compreensão similar, ao afirmar que: 

 Nosso  tempo  é  especialista  em  criar  ausências:  do  sentido  de  viver  em 
 sociedade,  do  próprio  sentido  da  experiência  da  vida.  Isso  gera  uma 
 intolerância  muito  grande  com  relação  a  quem  ainda  é  capaz  de  experimentar 
 o  prazer  de  estar  vivo,  de  dançar,  de  cantar.  E  está  cheio  de  pequenas 
 constelações  de  gente  espalhada  pelo  mundo  que  dança,  canta,  faz  chover.  O 
 tipo  de  humanidade  zumbi  que  estamos  sendo  convocados  a  integrar  não 
 tolera  tanto  prazer,  tanta  fruição  de  vida.  Então,  pregam  o  fim  do  mundo 
 como  uma  possibilidade  de  fazer  a  gente  desistir  dos  nossos  próprios  sonhos. 
 E  a  minha  provocação  sobre  adiar  o  fim  do  mundo  é  exatamente  sempre 
 poder  contar  mais  uma  história.  Se  pudermos  fazer  isso,  estaremos  adiando  o 
 fim. (KRENAK, 2019, p. 13). 

 A  noção  de  contracolonização  apresentada  por  Bispo  e  ecoada  por  Krenak  insere  no  hall 

 das  teorias  críticas  da  colonialidade  a  dimensão  que  faltava:  para  além  da  elaboração 

 epistemológica,  a  vivência  prática  de  resistência  à  violência  colonial  na  atualidade.  Ambos 

 apontam  para  a  biointeração  como  possibilidade  de  existência  fora  da  violência  colonial, 

 4  O  termo  se  refere  aos  povos  que  originalmente  ocupavam  o  território  chamado  de  Pindorama,  em  Tupi-guarani 
 antes da invasão europeia e que, mais tarde, veio a se chamar Brasil. 



 29 

 conceito  que,  nas  palavras  de  Bispo,  significa  que  “a  melhor  maneira  de  guardar  o  peixe  é  nas 

 águas”,  ou  seja,  “como  tudo  que  fazemos  é  produto  da  energia  orgânica,  esse  produto  deve  ser 

 reintegrado  a  essa  mesma  energia”  (SANTOS,  A.,  2015,  p.  85),  no  sentido  de  fortalecer  os 

 modos  de  vida  que,  em  sua  diferença,  contribuem  para  um  equilíbrio  cosmológico 

 obedecendo  ao  princípio  da  integralidade.  Segundo  o  pensamento  de  Krenak,  a  diferença 

 também aponta para um convívio integral, pois: 

 O  fato  de  podermos  compartilhar  esse  espaço,  de  estarmos  juntos  viajando 
 não  significa  que  somos  iguais;  significa  exatamente  que  somos  capazes  de 
 atrair  uns  aos  outros  pelas  nossas  diferenças,  que  deveriam  guiar  o  nosso 
 roteiro  de  vida.  Ter  diversidade,  não  isso  de  uma  humanidade  com  o  mesmo 
 protocolo.  Porque  isso  até  agora  foi  só  uma  maneira  de  homogeneizar  e  tirar 
 nossa alegria de estar vivos. (KRENAK, 2019, p. 16). 

 Com  essa  confluência  de  pensamentos,  adotando  o  vocabulário  presenteado  por  Nego 

 Bispo,  destaco  o  reconhecimento  intercultural  da  identidade  e  da  diferença  como  um 

 importante  marcador  desse  contexto  sobre  o  qual  estamos  nos  debruçando,  e,  por  esse  motivo, 

 proponho um breve mergulho nos usos e sentidos que rondam a noção em questão. 

 2.2  RAÇA,  IDENTIDADE,  E  DIFERENÇA:  DA  SEPARABILIDADE  À  TOMADA  DE 

 POSIÇÃO POR OUTRA DINÂMICA SOCIAL 

 No  momento  em  que  se  deu  a  ascensão  da  classe  burguesa  e  o  avanço  do  capitalismo 

 como  sistema  econômico  vigente,  a  colonização  foi  a  política  de  expansão  em  escala  mundial 

 adotada  pelos  países  da  Europa  com  o  objetivo  de  ampliar  suas  fronteiras  em  plena 

 concorrência  pela  acumulação  de  capital.  Tendo  o  genocídio  cultural  como  principal 

 estratégia  e  a  modernidade  como  cosmovisão  hegemônica,  a  expansão  colonial  europeia 

 impôs  sobre  os  territórios  e  povos  colonizados  uma  ocidentalização  forçada  e  a  assimilação 

 dos  seus  valores  em  detrimento  de  suas  próprias  culturas,  valendo-se  do  racismo  como 

 justificativa  para  a  dominação  e  o  extermínio  dos  corpos  dominados  como  principal  ameaça. 

 E,  se  é  possível  compreender  a  modernidade  como  cosmovisão,  compreenderemos  também  o 

 pensamento iluminista como horizonte científico-epistemológico. 

 Através  da  criminalização  e  tentativa  de  extermínio  dos  modos  de  vida  dos  povos 

 colonizados,  os  elementos  que  compõem  a  cosmovisão  eurocristã  conferem  a  si  mesmos  o 
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 estatuto  da  verdade  única,  tornando-se  desencorpados,  desterritorializados,  neutralizados, 

 logo,  universais.  Leda  Maria  Martins,  teórica  brasileira,  fazendo  referência  ao  filósofo  francês 

 Michel  Foucault,  nos  lembra  que  “a  verdade  é  circular  e  traduz-se  numa  série  'de 

 procedimentos  regulados  para  a  produção,  a  lei,  a  repartição,  a  circulação  e  o  funcionamento 

 dos  enunciados',  estando  intimamente  ligada  a  relações  de  poder,  cujos  efeitos  a  induzem  e 

 reproduzem” (MARTINS, 1995, p. 34-35). 

 Pensar  a  produção  da  verdade  nesse  sentido  elucida  os  mecanismos  pelos  quais  o 

 colonialismo  exerceu  sua  dominação  para  além  da  subjugação  através  da  violência  física, 

 tornando  universais  a  moral,  a  linguagem,  as  crenças,  os  códigos  culturais  eurocristãos.  Da 

 mesma  forma,  impondo  a  versão  branca  dos  fatos  como  narrativa  historiográfica  oficial,  ou 

 seja,  exercendo  uma  dominação  discursiva,  a  colonialidade  perpetua  o  seu  regime  de  verdade 

 ainda nos dias atuais. 

 Ao  discorrer  sobre  as  diferentes  formas  através  das  quais  o  pensamento  iluminista 

 tentou  construir  e  representar  a  identidade  africana  no  artigo  “As  formas  africanas  de 

 auto-inscrição”  ,  o  sociólogo  camaronês  Achille  Mbembe  (2001,  p.9)  explica  que,  segundo  o 

 Iluminismo,  a  humanidade  se  define  pela  posse  de  uma  identidade  genérica  que  é  universal 

 em  sua  essência  e  da  qual  derivam  direitos  e  valores  que  podem  ser  partilhados  por  todos,  no 

 entanto,  esta  leitura  sobre  as  relações  sociais  da  época  tem  como  referência  a  figura  do 

 homem  branco  europeu  como  ideal  de  humanidade,  de  forma  que  a  “essência  genérica” 

 supostamente  contida  pela  humanidade  revela,  na  verdade,  um  ethos  eurocêntrico  segundo  o 

 qual  a  branquitude  é  a  norma  e  toda  forma  de  existência  humana  que  se  difere  desse  padrão 

 tem  seu  estatuto  de  humanidade  questionado  ou  até  mesmo  negado.  Com  isso,  ficam 

 estabelecidas  as  bases  científicas  e  filosóficas  que  inauguram  o  mito  da  verdade  universal  e  a 

 ideia  de  raça  enquanto  marcador  de  uma  diferença  ontológica  que  passa  a  organizar 

 socialmente a humanidade. 

 A  suposta  diferença  ontológica  presente  nas  populações  nativas  dos  territórios 

 conquistados,  em  uma  perspectiva  iluminista,  é  entendida  como  uma  diferença  radical  que 

 justifica,  a  priori,  a  exclusão  desses  povos  da  esfera  da  cidadania  humana,  uma  vez  que,  com 

 seus  corpos  objetificados  e  suas  concepções  particulares  sobre  a  sociedade,  como  coloca 

 Mbembe  (2001,  p.9),  eles  nada  têm  que  possa  contribuir  para  o  desenvolvimento  do 
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 universal. Com  a  colonização,  o  princípio  da  diferença  ontológica  persistiu,  unindo-se  à 

 necessidade de "tornar civilizado” como parte do projeto genocida de expansão capitalista. 

 Segundo  Mbembe  (2001,  p.9),  no  caso  africano,  passa-se  a  reconhecer  a  existência  de 

 uma  identidade  própria  que  os  diferencia  do  restante  da  humanidade.  Ao  signo  da  identidade 

 africana  foi  dado  o  nome  de  tradição,  que  passou  a  justificar  uma  perspectiva  desigual  e 

 hierarquizada.  Ou  seja,  a  tradição  indicava  que  o  nativo  se  encontrava  distante  do  mundo  da 

 universalidade  e,  portanto,  não  servia  para  uma  experiência  de  convivência  em  uma  sociedade 

 civil.  Porém,  a  partir  de  uma  política  de  assimilação,  o  nativo  poderia  ser  convertido  em 

 similar  e  assim  integrar  uma  experiência  universal  de  humanidade  (MBEMBE,  2001,  p. 

 9). Impregnado  pelo  pensamento  iluminista,  o  colonialismo  tem  os  princípios  da  outridade,  da 

 diferença ontológica e da superioridade racial como premissa. 

 Para  compreender  a  centralidade  que  a  questão  racial  ocupa  no  pensamento  colonial, 

 Hall  (2015)  demarca  que  o  conceito  de  raça  é  um  dos  principais  organizadores  dos  grandes 

 sistemas  classificatórios  da  diferença  que  operam  em  sociedades  humanas.  Hall  (2015) 

 defende  que  a  raça  funciona  como  uma  linguagem,  ou  seja,  trata-se  de  um  significante,  de 

 forma  que  se  refere  a  sistemas  e  conceitos  da  classificação  de  uma  cultura  e  às  suas  práticas 

 de produção de sentido. Segundo o autor, 

 Essas  coisas  ganham  sentido  não  por  causa  do  que  contêm  em  suas 
 essências,  mas  por  causa  das  relações  mutáveis  de  diferença  que  estabelecem 
 com  outros  conceitos  e  ideias  num  campo  de  significação.  Esse  sentido,  por 
 ser  relacional  e  não  essencial,  nunca  pode  ser  fixado  definitivamente,  mas 
 está  sujeito  a  um  processo  constante  de  redefinição  e  apropriação.  Está 
 sujeito  a  um  processo  de  perda  de  velhos  sentidos,  apropriação,  acúmulo  e 
 contração  de  novos  sentidos;  a  um  processo  infindável  de  constante 
 ressignificação,  no  propósito  de  sinalizar  coisas  diferentes  em  diferentes 
 culturas, formações históricas e momentos (HALL, 2015, p.1)  . 5

 Com  isso  é  possível  compreender  que  o  racismo  não  é  um  efeito  ou  consequência  da 

 colonialidade,  mas  uma  premissa  para  a  sua  existência,  e  o  próprio  fato  de  o  racismo  persistir 

 ainda  hoje  como  princípio  que  realiza  a  manutenção  de  uma  sociedade  verticalmente 

 estratificada  reafirma  a  perpetuação  da  colonialidade.  Além  disso,  fica  evidente  que  a 

 identificação  genérica  atribuída  pelos  colonizadores  aos  povos  dominados,  a  exemplo  das 

 5  Este texto é uma conferência proferida por Stuart Hall em 1995 em Goldsmiths College — University of 
 London. Disponível em: <  http://revistazcultural.pacc.ufrj.br/raca-o-significante-flutuante%EF%80%AA/  >. 
 Acesso em: 25 out. 2021. 

http://revistazcultural.pacc.ufrj.br/raca-o-significante-flutuante%EF%80%AA/
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 terminologias  “negros”  e  “índios”,  nada  tem  a  ver  com  uma  possível  essência  encontrada  em 

 suas  culturas  (pelo  contrário,  as  fronteiras  culturais  existentes  entre  os  povos  originários  dos 

 territórios  colonizados  não  foram  levadas  em  consideração),  mas  está  relacionada  aos  sentidos 

 de  subalternidade  que  definiram  as  relações  entre  colonizadores  e  colonizados.  No  entanto, 

 como  sugere  Hall  (2015),  a  noção  de  raça  enquanto  conceito  discursivo  não  é  fixa,  estando 

 sujeita  a  apropriações  e  redefinições,  como  é  o  caso  das  ressignificações  que  as  categorias 

 “negra”  e  “indígena”  têm  experimentado  enquanto  marcas  identitárias  e  símbolos  de 

 afirmação e resistência pelas populações originárias e afrodiaspóricas no Brasil atual. 

 Nesse  sentido,  a  antropóloga  pan-africanista  Lélia  Gonzalez  (  1988)  demonstra  como  o 

 conceito  de  raça  foi  utilizado  de  diferentes  formas  como  princípio  organizador  após  a  invasão 

 das  Américas  e  evidencia  como  o  racismo  foi  introjetado  de  forma  eficaz  nas  colônias  que 

 vieram  a  constituir  o  que  hoje  entendemos  como  América  Latina,  de  forma  a  “manter  negros  e 

 índios  na  condição  de  segmentos  subordinados  no  interior  das  classes  mais  exploradas,  graças 

 à  sua  forma  ideológica  mais  eficaz:  a  ideologia  do  branqueamento”  (GONZALEZ,  1988, 

 p.73). Gonzalez diz que: 

 Quando  se  analisa  a  estratégia  utilizada  pelos  países  europeus  em  suas 
 colônias,  verifica-se  que  o  racismo  desempenhará  um  papel  fundamental  na 
 internalização  da  "superioridade"  do  colonizador  pelos  colonizados. E  ele 
 apresenta,  pelo  menos,  duas  faces  que  só  se  diferenciam  enquanto  táticas  que 
 visam  ao  mesmo  objetivo:  exploração/opressão. Refiro-me,  no  caso,  ao  que 
 comumente  conhecido  é  como  racismo  aberto  ou  racismo  disfarçado 
 (GONZALEZ, 1988, p. 72). 

 Segundo  a  autora,  enquanto  nas  sociedades  de  origem  anglo-saxônica,  germânica  ou 

 holandesa,  a  ideia  da  miscigenação  é  rechaçada  à  medida  que  o  grupo  branco  reafirma  sua 

 “pureza”  e  “superioridade”,  promovendo  uma  política  segregacionista  a  partir  de  uma  prática 

 abertamente  racista,  nas  sociedades  latinas  prevalecem  as  teorias  da  miscigenação,  da 

 assimilação  e,  no  caso  brasileiro,  da  democracia  racial.  À  discriminação  racial  tipicamente 

 latino-americana, Gonzalez (1988) chama de racismo disfarçado ou por denegação, pois: 

 As  sociedades  que  vieram  a  constituir  a  chamada  América  Latina  foram  as 
 herdeiras  históricas  das  ideologias  de  classificação  social  (racial  e  sexual)  e 
 das  técnicas  jurídico-administrativas  das  metrópoles  Ibéricas.  Racialmente 
 estratificadas,  dispensaram  formas  abertas  de  segregação,  uma  vez  que  as 
 hierarquias  garantem  a  superioridade  dos  brancos  enquanto  grupo 
 dominante. (GONZALEZ, 1988, p. 73) 
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 Dessa  forma,  enquanto  a  política  segregacionista  acionada  pelo  racismo  aberto 

 anglo-saxão  promoveu  apartheids  e  levou  à  conformação  de  guetos,  ou  seja,  comunidades 

 marginalizadas  empurradas  para  as  periferias  das  metrópoles,  nos  quais  a  ressignificação  das 

 categorias  coloniais  de  diferenciação  assumiu  um  sentido  de  resistência  comunitária  e 

 sobrevivência  coletiva,  o  racismo  disfarçado  latino-americano  demonstra  sua  eficácia  pelos 

 seus  efeitos  de  estilhaçamento  e  alienação,  como  denomina  Gonzalez,  uma  vez  que  promove  a 

 fragmentação  da  identidade  racial  pelo  desejo  simultâneo  de  embranquecer  e  negar  a  própria 

 raça.  Nesse  contexto,  no  qual  o  Brasil  está  inscrito,  a  ressignificação  e  apropriação  das 

 categorias  “negra”  e  “indígena”  assume  a  função  de  promover  a  retomada  de  uma  memória 

 apagada e da autoafirmação individual e coletiva. 

 Com  esse  panorama,  fica  evidente  que  a  ideia  de  diferença  se  destaca,  então,  como 

 marcador  fundamental  da  colonialidade,  pois,  a  partir  do  momento  em  que  o  sujeito  europeu 

 se  entende  enquanto  “eu”  e  estabelece  com  o  mundo  uma  relação  a  partir  de  si,  todos  aqueles 

 que  não  são  “eu”  da  mesma  forma,  tornam-se  o  “outro”.  No  contexto  da  expansão  colonial, 

 onde  a  dominação  eurocêntrica  justificou-se  a  partir  de  uma  suposta  ideia  de  superioridade,  a 

 noção  de  alteridade  se  configurou  não  na  perspectiva  da  diversidade  e  interculturalidade,  mas 

 sim  através  da  racialização  e  subalternização  das  formas  não-brancas  de  existir  no  mundo  em 

 um  processo  civilizatório  que  nada  mais  significa  do  que  tornar  universal  a  visão  de  mundo 

 eurocentrada. 

 Nesse  contexto  e  no  que  se  refere  às  noções  de  identidade  e  diferença,  Tomaz  Tadeu  da 

 Silva  (2000)  explica  que  ambas  são  criações  culturais  e  sociais,  ou  seja,  identidade  e  diferença 

 nada  têm  de  natural  ou  transcendental,  a  identidade  e  a  diferença  são,  na  verdade,  produzidas 

 no  âmbito  da  sociabilidade.  Da  mesma  forma,  a  identidade  e  a  diferença  estão  numa  relação 

 de  estreita  interdependência,  pois  enquanto  a  identidade  é  facilmente  entendida  como  aquilo 

 que  se  é,  a  diferença  é  concebida  como  aquilo  que  o  outro  é  (SILVA,  T.,  2000,  p.75).  Assim 

 como  acontece  com  as  categorias  de  racialização,  as  identidades  de  modo  geral  não  podem  ser 

 lidas  enquanto  categorias  fixas  e  sim  como  representações  instáveis  da  diferença,  produto  dos 

 processos  denominados  como  hibridização  ou  ainda  cruzamento  de  fronteiras,  e,  assim  como 

 o  conceito  de  raça,  a  identidade  e  a  diferença  são  ainda  resultado  de  atos  de  criação 

 linguística,  ou  seja,  podem  ser  entendidas  como  categorias  discursivas  (SILVA,  T.,  2000,  p. 

 89). 
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 Segundo  Silva  (2002),  é  a  partir  da  representação  que  a  identidade  e  a  diferença  ganham 

 sentido,  pois  em  uma  perspectiva  pós-estruturalista  a  representação  não  é  nunca  da  ordem  do 

 interno  ou  do  mental,  ao  contrário,  é  a  expressão  visível  de  algo,  a  manifestação  exterior  de 

 um  significado.  É  também  por  meio  da  representação  que  a  identidade  e  a  diferença  se  ligam  a 

 sistemas  de  poder,  pois  quem  tem  o  poder  de  representar,  detém  também  o  poder  de  definir  a 

 identidade. Segundo o autor, 

 A  identidade,  tal  como  a  diferença,  é  uma  relação  social.  Isso  significa  que 
 sua  definição  -  discursiva  e lingüística  -  está  sujeita  a  vetores  de  força,  a 
 relações  de  poder. Elas  não  são  simplesmente  definidas;  elas  são 
 impostas. Elas  não  convivem  harmoniosamente,  lado  a  lado,  em  um  campo 
 sem  hierarquias;  elas  são  disputadas.  Podemos  dizer  que  onde  existe 
 diferenciação  -  ou  seja,  identidade  e  diferença  -  aí  está  presente  o  poder.  (...) 
 Afirmar  a  identidade  significa  demarcar  fronteiras,  significa  fazer  distinções 
 entre  o  que  fica  dentro  e  o  que  fica  fora.  A identidade  está  sempre  ligada  a 
 uma  forte  separação  entre  "nós"  e  "eles".  Essa  demarcação  de  fronteiras,  essa 
 separação e  distinção,  supõem  e,  ao  mesmo  tempo,  afirmam  e  reafirmam 
 relações de poder. (SILVA,T., 2000, p.81). 

 Considerando  as  relações  de  poder  que  constituíram  a  sociedade  brasileira,  a 

 branquitude  é  herdeira  da  dominação  colonial  e  continua  exercendo  o  papel  histórico  de 

 superioridade  e  de  referencial  universal  e  normativo,  enquanto  as  identidades  racializadas  são 

 automaticamente  identificadas  como  subalternas,  de  forma  que,  nesta  sociedade  colonizada, 

 as  posições  dos  sujeitos  tendem  a  reproduzir  a  estrutura  de  dominação  eurocêntrica.  Segundo 

 Francine Adelino Carvalho (2010): 

 As  relações  de  poder  perpassam  a  identidade  e  a  cultura  dos  sujeitos, 
 moldando-as  segundo  os  interesses  dos  grupos  que  detêm  o  poder;  têm-se, 
 nesse  caso,  identidades  construídas  por  um  conjunto  de  significados  sociais. 
 Segundo  Stuart  Hall  (2003),  toda  identidade  é  fundada  a  partir  de  uma 
 exclusão  e,  nesse  sentido,  “é  um  efeito  de  poder”.  Dessa  forma,  as 
 identidades  dos  colonizados  (no  contexto  pós-colonial  dos  países  de  Língua 
 Portuguesa)  foram  perpassadas  e  influenciadas  negativamente  por  uma  visão 
 eurocêntrica  de  mundo  -  que  prevê  a  superioridade  do  colonizador  branco 
 (CARVALHO, 2010, p.4). 

 Uma  vez  que  as  relações  de  poder  que  constituem  as  estruturas  sociais  perpassam  e 

 interferem  na  construção  das  identidades  e  na  cultura  dos  sujeitos  (CARVALHO,  2010),  de 

 forma  que  as  identidades  se  constituam  segundo  o  binômio  dominante/subalterno,  ocupar  o 

 espaço  da  representação  é  uma  estratégia  que  visa  mover  as  lógicas  vigentes  de  distribuição 

 do  poder.  Se  a  cosmovisão  colonialista  institui  a  identidade  e  a  diferença  como  premissas 



 35 

 básicas,  assumir  uma  perspectiva  insurgente  e  engajada  presume  assumir  uma  tomada  de 

 consciência da posição do sujeito tornado subalterno. 

 Como  coloca  Bhabha  (2001,  p.  19),  é  a  partir  do  embate  cultural  e  da  articulação  da 

 diferença  que  resulta  uma  consciência  das  posições  do  sujeito,  e,  consequentemente,  emerge  a 

 reinvindicação  tanto  pela  descentralização  de  uma  suposta  universalidade  quanto  pela 

 autoridade  para  se  expressar  a  partir  das  periferias.  Segundo  a  teórica  feminista  e  antirracista 

 bell  hooks  ,  o  processo  de  tornar-se  sujeito  se  inicia  quando  o  indivíduo  “busca  compreender 6

 como  as  estruturas  de  dominação  atuam  em  sua  própria  vida,  à  medida  que  desenvolve 

 consciência  e  pensamentos  críticos,  inventando  novas  formas  de  existir  distintas  do  espaço 

 marginal da diferença internamente definida” (hooks, 2019, p. 56). 

 Nesse  contexto,  as  lutas  pela  afirmação  das  identidades  empreendidas  no  campo  do 

 simbólico  se  destacam  como  movimentos  culturais  insurgentes  à  medida  que  assumem  uma 

 posição  de  enfrentamento  a  uma  ordem  pré-estabelecida,  reivindicando  novos  regimes  de 

 representação  e  fabulando  formas  outras  de  articulação  da  diferença.  É  a  partir  da  consciência 

 sobre  as  posições  dos  sujeitos  que  as  identidades  subalternizadas  se  apropriam  da  narrativa  da 

 diferença,  questionando  a  estrutura  de  dominação  estabelecida.  O  surgimento  de  uma  política 

 identitária  insurgente  evidencia  o  aspecto  fronteiriço  da  contemporaneidade,  a  necessidade  de 

 ocupar  as  brechas  do  sistema  hegemônico,  criar  fissuras  em  sua  estrutura  e  provocar  uma 

 ruptura  definitiva.  hooks,  ao  inspirar-se  em  Paulo  Freire  e  imaginar  uma  política  da 

 subjetividade negra radical, questiona: 

 De  que  maneira  podemos  criar  uma  visão  de  mundo  questionadora,  uma 
 consciência,  uma  identidade  e  um  ponto  de  vista  que  existem  não  apenas 
 como  luta  contra  a  desumanização,  mas  também  como  movimento  que 
 permite  uma  formação  ampla  e  criativa?  Oposição  não  é  o  bastante.  No 
 espaço  deixado  por  aquele  que  resiste,  ainda  há  a  necessidade  do  devir  –  da 
 renovação de si mesmo (hooks, 2019, p. 55). 

 Na  direção  que  o  questionamento  instaurado  pelo  pensamento  de  hooks  aponta,  a 

 filósofa  brasileira  Denise  Ferreira  da  Silva  (2019)  apresenta  uma  rota  de  fuga,  uma 

 possibilidade  de  imaginar  um  mundo  onde  a  diferença  cultural  não  implique  uma  separação 

 ética  insuperável.  Para  ela,  as  ferramentas  críticas  já  conhecidas  não  são  capazes  de  criar  “um 

 programa  ético-político  que  não  reproduza  a  violência  do  pensamento  moderno”  (SILVA,  D., 

 6  bell  hooks  é  o  pseudônimo  de  Gloria  Jean  Watkins,  inspirado  em  sua  bisavó  Bell  Blair  Hooks.  hooks  se  escreve 
 no minúsculo para enfatizar o conteúdo de seu pensamento e não a pessoa 
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 2020,  p.  1)  ,  uma  vez  que  são  elaborações  construídas  dentro  e  por  essa  cosmovisão.  A 7

 filósofa  defende  que  é  preciso  “repensar  a  socialização  por  fora  do  texto  moderno”  (SILVA, 

 D.,  2020,  p.1),  abrindo  mão  de  premissas  teóricas  clássicas  e  assumindo  uma  mudança  radical 

 no sentido de pensar o mundo. 

 Segundo  Ferreira  da  Silva,  modelos  de  pensamento  propostos  por  pensadores  europeus 

 como  Descartes,  Kant  e  Hegel  durante  o  século  XVII  foram  responsáveis  por  ordenar  o 

 conhecimento  a  partir  de  uma  separação  entre  a  mente  e  o  corpo  humano,  de  forma  que  a 

 mente,  ou  seja,  a  dimensão  da  racionalidade  ,  assume  uma  posição  de  autoridade,  sendo 

 capaz de determinar a verdade sobre o corpo e sobre tudo ao seu redor. 

 Ao  enunciar  que  “penso,  logo  existo”,  Descartes  institui  a  cosmovisão  europeia  de  sua 

 época  como  condição  de  existência  humana  legítima.  Segundo  Bernardino-Costa,  Grosfoguel 

 e  Maldonado-Torres,  “o  'penso,  logo  existo'  (de  Descartes)  não  esconde  somente  que  'os 

 outros  não  pensam',  mas  que  os  'outros  não  existem'  ou  não  tem  suficiente  resistência 

 ontológica”  (  BERNARDINO-COSTA  ;  MALDONADO-TORRES;  GROSFOGUEL,  2018,  p. 

 12).  Já  o  programa  kantiano  institui  os  princípios  da  separabilidade  ,  segundo  o  qual  tudo  o 

 que  o  conhecimento  pode  compreender  está  relacionado  às  dimensões  de  espaço  e  tempo, 

 sendo  o  corpo  social  um  todo  composto  por  partes  formalmente  diferentes,  e  o  da 

 determinabilidade  ,  segundo  o  qual  o  conhecimento  é  resultado  da  capacidade  de  determinar 

 a  verdadeira  natureza  das  coisas  que  existem.  Por  fim,  Hegel  introduz  a  noção  de 

 sequencialidade  ,  que  entende  o  movimento  no  tempo  como  um  processo  de 

 autodesenvolvimento  do  espírito  humano,  de  forma  que  a  História  é  a  trajetória  (linear)  do 

 espírito.  Nessa  perspectiva,  as  configurações  sociais  da  Europa  pós-iluminista  são  o  ápice  do 

 desenvolvimento do espírito da humanidade (SILVA, D., 2019, p. 39). 

 Os  princípios  da  separabilidade  e  da  determinabilidade,  impregnados  pelo  princípio  da 

 racionalidade,  terminam  por  criar  um  discurso  moral  que  sustenta  e  organiza  a  diferença 

 cultural  ainda  hoje,  enquanto  a  sequencialidade  insere  a  temporalidade  linear  na  conformação 

 dessas  diferenças.  Por  esse  motivo,  Ferreira  da  Silva  (2019)  considera  que  a  separabilidade,  a 

 7  Artigo eletrônico. Disponível em: 
 <  https://www.bienalmercosul.art.br/bienal-12-jornal/Sobre-diferen%C3%A7a-sem-separabilidade  >.  Acesso  em: 
 25 nov. 2021. 

https://www.bienalmercosul.art.br/bienal-12-jornal/Sobre-diferen%C3%A7a-sem-separabilidade
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 determinabilidade  e  a  sequencialidade  são  os  três  pilares  ontoepistemológicos  do  pensamento 

 moderno. 

 A  partir  dessa  compreensão  e  no  sentido  de  reimaginar  a  socialização  fora  do  programa 

 moderno/colonial,  Ferreira  da  Silva  (2019)  propõe  o  princípio  da  não-localidade,  que, 

 segundo  a  autora,  se  trata  de  “um  tipo  de  pensamento  que  não  reproduz  as  bases 

 metodológicas  e  ontológicas  do  sujeito  moderno,  a  saber,  a  temporalidade  linear  e  a  separação 

 espacial”. Para ela, 

 Quando  a  não  localidade  orienta  nossa  imaginação  do  universo,  a  diferença 
 não  é  uma  manifestação  de  um  estranhamento  irresolvível,  mas  a expressão 
 de  um  emaranhamento  elementar.  Isto  é,  quando  o  social  reflete  O  Mundo 
 Emaranhado,  a  socialização  não  é  mais  nem  causa  nem  efeito  das  relações 
 envolvendo  existentes  separados,  mas  a  condição  incerta  sob  a  qual  tudo 
 aquilo  que  existe  é  uma  expressão  singular  de  cada  um  e  de  todos  os  outros 
 existentes efetivos ou virtuais do universo (SILVA, D., 2019). 

 Nesse  sentido,  o  que  Ferreira  da  Silva  (2019)  propõe  é  uma  mudança  radical  sobre  a 

 forma  como  lemos  e  vivenciamos  as  relações,  sejam  elas  humanas  ou  não-humanas, 

 abandonando  o  Mundo  Ordenado,  este  que  é  organizado  segundo  o  projeto  moderno-colonial, 

 e  nos  movendo  em  direção  ao  Mundo  Emaranhado,  onde  cada  parte  integrante  representa  em 

 si  as  implicações  do  todo  e  onde  a  diferença  tenha  a  possibilidade  de  se  realizar  fora  da 

 legislação  da  separabilidade.  Ainda  segundo  a  autora,  “sem  a  separabilidade,  a  diferença  entre 

 grupos  humanos  e  entre  entidades  humanas  e  não  humanas  possui  muito  pouco  poder  de 

 explicação  e  significado  ético”  (SILVA,  D.,  2019)  ,  de  forma  que,  num  Mundo  Emaranhado,  a 

 diferença  não  deve  se  apresentar  como  elemento  ordenador  das  posições  dos  sujeitos.  Em  vez 

 disso,  a  diferença  pode  ser,  enfim,  elemento  evidenciador  das  infinitas  possibilidades  de 

 existência. 

 Assim,  as  noções  de  não-localidade  e  emaranhamento  do  mundo  estão  em  confluência 

 com  o  conceito  de  biointeração  proposto  por  Nego  Bispo.  O  que  ambos  demonstram  é  a 

 urgência  de  um  rompimento  com  a  perspectiva  binária  e  espaço  temporal,  que  ordena  e 

 localiza  as  relações  humanas  entre  centro  e  periferia,  bem  como  a  destituição  do  pensamento 

 eurocêntrico  da  posição  de  verdadeiro  e  universal.  É  precisamente  neste  movimento  de 

 ruptura  que  a  insurgência  experienciada  desde  uma  atitude  contracolonial  se  posiciona  e 

 anuncia outra possibilidade de existência. 
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 Não  há  dúvidas  de  que  os  mecanismos  de  resistência  utilizados  pelas  comunidades  e 

 populações  contracoloniais  são  responsáveis  por  possibilitar  a  sobrevivência  dos  corpos  e 

 culturas  subjugadas  pelo  genocídio  cultural  empreendido  pela  colonialidade.  No  entanto,  o 

 que  o  pensamento  emaranhado,  intercultural  e  biointerativo  sugere  é  que  resistência  e 

 sobrevivência  não  podem  ser  o  fim  em  si  mesmas.  É  preciso  ir  além  da  sobrevivência  no 

 sentido  de  abolir  o  binômio  subalternidade/dominância  e  alcançar  um  estatuto  de  existência 

 livre.  Para  isso,  imaginar  o  mundo  de  outra  forma  se  mostra  não  só  necessário  como  urgente 

 e,  nesse  sentido,  o  campo  cultural  emerge  como  território  insurgente  de  produção  e  construção 

 de uma imaginação radical. 

 2.3  PENSANDO A TRANSFORMAÇÃO SOCIAL A PARTIR DA CULTURA 

 Diversos  são  os  esforços  para  desenvolver  e  instituir  um  conceito  de  cultura  que  dê 

 conta  dos  anseios  de  uma  sociedade  em  diferentes  tempos  e  espaços.  Por  esse  motivo,  o 

 conceito  de  cultura  é  mutável  e  vem  sendo  reelaborado  e  adaptado  de  acordo  com  as 

 condições  e  disputas  sociais  e  históricas.  Embora  a  cultura  independa  de  qualquer  conceito  a 

 ela  atribuído  para  acontecer,  as  contínuas  tentativas  de  significação  justificam-se  pela 

 necessidade  que,  em  geral,  as  instituições  encontram  de  constituir  um  arcabouço  de 

 significados  que  possa  balizar  ações,  políticas  e  mecanismos  pensados  com  o  objetivo  de 

 intervir nesta dimensão da vida social. 

 Toda  política  cultural  e  os  mecanismos  e  ferramentas  a  ela  relacionados  partem  de  uma 

 compreensão  prévia  do  que  é  cultura  que  lhes  justifique  a  existência  e  norteie  os  objetivos  que 

 devem  ser  desenvolvidos  e  alcançados  nesse  âmbito.  No  universo  das  políticas  culturais  é 

 possível  falar  de  cultura  ,  no  singular,  quando  estamos  nos  referindo  à  dimensão  simbólica 

 que  se  faz  presente  em  todas  as  relações  humanas;  de  culturas  ,  no  plural,  quando  falamos  das 

 práticas,  expressões  e  manifestações  culturais  de  diferentes  comunidades  e  populações;  ou 

 ainda  de  cultura  em  uma  perspectiva  institucional,  enquanto  setor  da  administração  pública  e 

 social. 

 Considerando  uma  longa  trajetória  da  cultura  e  seus  conceitos,  desde  visões 

 instrumentalistas,  excludentes  ou  até  mesmo  percepções  demasiadamente  amplas  e  abstratas, 
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 partimos  de  um  entendimento,  enunciado  por  Eneida  Leal  Cunha  (2009),  de  que  já  não  se 

 trata  mais  de  providenciar  um  conceito  plausível  e  definitivo  de  cultura,  uma  vez  que  definir 

 ou  conceituar  alguma  coisa  é,  na  verdade,  um  ato  de  restrição  que  vai  de  encontro  ao  caráter 

 mais  essencial  da  cultura,  o  de  ser  um  campo  aberto  e  dinâmico  de  significados  e 

 transformações. 

 É  nesse  sentido  que  Victor  Miguel  Vich  Flórez  afirma  que  “não  podemos  continuar 

 entendendo  a  cultura  somente  a  partir  da  ‘aura’ das  artes,  do  campo  daquilo  que  é  valorizado 

 socialmente.  Hoje,  devemos  entendê-la  como  laços  humanos,  estilos de  vida,  hábitos 

 estabelecidos  na  cotidianidade  mais  comum”  (VICH,  2017,  p.  49),  de  forma  que  o  objetivo 

 das  políticas  desenvolvidas  no  âmbito  da  cultura  deve  ser  atuar  na  tentativa  de  reorganizar  a 

 dinâmica social, contribuindo para a construção de uma nova percepção do cotidiano. 

 Vich  (2017)  sinaliza  também  que,  frente  à  existência  de  múltiplas  culturas,  não 

 deveríamos  falar  em  cultura  no  singular,  como  uma  categoria  absoluta  e  universal,  mas 

 reconhecer  a  cultura  como  um  conjunto  de  práticas  que  configuram  nossa  vida  social  a  partir 

 da  criação  de  hábitos,  crenças  e  relações  sociais,  geradoras  de  epistemologias  e  cosmovisões 

 diversas  (VICH,  2014,  p.  26),  que  podem  ser  apropriadas  enquanto  dispositivos  de  controle  e 

 poder  social,  de  forma  que  os  objetos  culturais  estão  diretamente  relacionados  com  a 

 desigualdade, a descriminação e a dominação social (VICH, 2015, p.28). 

 Hall  (1997)  utiliza  a  expressão  “centralidade  da  cultura”  para  indicar  a  forma  como  a 

 cultura  penetra  em  cada  recanto  da  vida  contemporânea,  mediando  tudo.  Segundo  ele,  a 

 cultura  no  século  XXI  “tem  assumido  uma  função  de  importância  sem  igual  no  que  diz 

 respeito  à  estrutura  e  à  organização  da  sociedade  moderna  tardia,  aos  processos  de 

 desenvolvimento  do  meio  ambiente  global  e  à  disposição  de  seus  recursos  econômicos  e 

 materiais”  (1997,  p.),  de  forma  que  a  cultura  não  pode  mais  ser  estudada  e  compreendida 

 como  uma  variável  secundária  e  sem  importância,  derivada  de  forças  superiores  e  dependente 

 em  relação  aos  movimentos  por  elas  provocados.  Ao  contrário,  precisa  ser  vista  como  algo 

 fundamental,  constitutivo  e  determinante  sobre  a  forma  e  o  caráter  de  tais  movimentos 

 (HALL, 1997). Nesse sentido, o autor afirma que 

 Por  bem  ou  por  mal,  a  cultura  é  agora  um  dos  elementos  mais  dinâmicos  -  e 
 mais  imprevisíveis  -  da  mudança  histórica  no  novo  milênio.  Não  deve  nos 
 surpreender,  então,  que  as  lutas  pelo  poder  sejam,  crescentemente, 
 simbólicas  e  discursivas,  ao  invés  de  tomar,  simplesmente,  uma  forma  física 
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 e  compulsiva,  e  que  as  próprias  políticas  assumam  progressivamente  a  feição 
 de uma "política cultural” (HALL, 1997, p.20). 

 A  cultura  enquanto  campo  social  ocupa  uma  posição  relevante  na  atualidade.  É 8

 território  de  fronteira,  tensionamento  e  transformação  social,  onde  ocorre  a  elaboração, 

 expressão,  negociação  e  disputa  entre  as  narrativas  em  jogo,  o  que  torna  indispensável 

 considerar  a  profunda  imbricação  entre  os  aspectos  políticos  e  culturais  no  que  se  refere  a 

 (re)organização  da  geopolítica  global  e  das  relações  humanas.  Como  afirma  Hall,  a  cultura  é 

 “parte  constitutiva  do  ‘político’  e  do  ‘econômico’,  da  mesma  forma  que  o  ‘político’  e  o 

 ‘econômico’  são,  por  sua  vez,  parte  constitutiva  da  cultura  e  a  ela  impõe  limites.  Eles  se 

 constituem  mutuamente  -  o  que  é  outra  maneira  de  dizer  que  se  articulam  um  ao  outro” 

 (HALL, 1997, p.34). 

 Então,  se  olharmos  para  a  atualidade  desde  uma  perspectiva  crítica  à  colonialidade  e 

 partirmos  do  pressuposto  de  que,  ao  passo  que  o  campo  cultural  é  o  espaço  de  elaboração  dos 

 sentidos  dos  indivíduos  e  seus  modos  de  apreender  a  vida  cotidiana  dentro  da  sociedade,  e 

 levando  em  consideração  que  estamos  atravessando  um  período  de  embates  e  transformações 

 sobre  estes  mesmos  aspectos  da  vida  humana  e  suas  implicações,  é  certo  afirmar  que  a  cultura 

 compreende  em  si,  neste  momento,  todos  os  tensionamentos  em  curso  na  ordem  do 

 conhecimento,  da  pluriversalidade,  da  diferença,  da  sociabilidade,  das  crenças  e  dos  valores 

 que  se  encontram  em  plena  disputa.  Isto  porque  o  campo  da  cultura  é  o  da  produção  da 

 própria vida. 

 A  cultura,  portanto,  está  diretamente  conectada  e  inscrita  no  interior  dos  “jogos  de 

 poder”,  como  nomeia  Hall  (1997),  e,  ao  ser  endereçada  enquanto  setor  organizativo,  não  pode 

 ser  entendida  como  um  campo  neutro,  uma  vez  que  no  embate  que  se  estabelece  entre  as 

 cosmovisões  hegemônicas  e  as  insurgências  contracoloniais,  a  cultura  é  simultaneamente 

 apropriada  como  espaço  e  como  objeto  em  disputa.  Quer  dizer,  ao  passo  que  a  cultura  é 

 8  Nesse  ponto,  a  noção  de  campo  inaugurada  por  Pierre  Bourdieu  (1989)  se  mostra  fundamental  para 
 compreender  a  forma  como  as  dinâmicas  sociais  não  apenas  se  manifestam,  mas  principalmente  se 
 articulam  e  produzem  continuamente  imagens  e  discursos  que  vêm  a  constituir  as  culturas  em  diálogo 
 nessa  época.  Segundo  Elaine  Pereira,  o  conceito  de  campo  se  refere  a  “um  microcosmo  social  dotado 
 de  certa  autonomia,  com  leis  e  regras  específicas,  ao  mesmo  tempo  em  que  influenciado  e  relacionado 
 a  um  espaço  social  mais  amplo.  É  um  lugar  de  luta  entre  os  agentes  que  o  integram  e  que  buscam 
 manter  ou  alcançar  determinadas  posições”  (PEREIRA,  2015,  p.341). Os  campos  são  formados  por 
 agentes  (indivíduos  ou  instituições),  de  modo  que  também  são  “um  lugar  de  luta”  por  determinadas 
 posições, obtidas pela disputa de capitais específicas. 
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 entendida  como  dimensão  transversal  da  vida  social,  onde  acontecem  os  enfrentamentos  e 

 construções  narrativas,  ela  é  historicamente  apropriada  e  instrumentalizada,  ou  seja, 

 organizada,  no  intuito  de  fortalecer  as  narrativas  dominantes  e  controlar  e  regular  a  expressão 

 viva  da  cultura,  pois  “se  a  cultura,  de  fato,  regula  nossas  práticas  sociais  a  cada  passo,  então, 

 aqueles  que  precisam  ou  desejam  influenciar  o  que  ocorre  no  mundo  ou  o  modo  como  as 

 coisas  são  feitas  necessitarão  -  a  grosso  modo  -  de  alguma  forma  ter  a  ‘cultura’  em  suas  mãos, 

 para  moldá-la  e  regulá-la  de  algum  modo  ou  em  certo  grau”  (HALL,  1997,  p.40).  É  nesse 

 âmbito,  então,  que  são  articuladas  as  políticas  de  visibilidade  e  de  representação,  ou  seja,  é 

 nesse campo que são elaboradas e fixadas as possibilidades de vida dentro da colonialidade. 

 Quando  se  trata  de  poder  no  contexto  da  colonialidade,  sabemos  que  o  que 

 assimilamos  como  cultura  hegemônica  carrega  valores  de  uma  pretensa  universalidade 

 branca,  patriarcal  e  heteronormativa,  que  reflete  uma  referência  eurocêntrica  de  sociedade. 

 Dentre  os  valores  hegemônicos,  o  genocídio  cultural  promovido  através  da  imposição  da 

 cultura  ocidental  em  detrimento  das  culturas  subalternizadas  ocupa  uma  posição  determinante, 

 conferindo  aos  modos  de  vida  que  resistem  a  esse  processo  de  dominação  e  aculturação  o 

 título  de  dissidentes,  condenando-os  a  posições  periféricas,  retirando-lhes  a  chance  de  existir 

 de forma plena e de enunciarem-se a si mesmas. 

 Não  surpreende  que  o  campo  cultural  seja  o  primeiro  a  ser  reivindicado  quando 

 identidades  marginalizadas  reconhecem  suas  posições  de  subalternidade  e  insurgem-se  no 

 sentido  de  assumir  o  protagonismo  de  suas  próprias  existências.  Isso  porque  através  da  ação 

 cultural  enxergamos  a  chance  deslocar  imaginários  fixados  pela  institucionalidade 

 hegemônica,  de  representar  a  nós  mesmas,  enunciar  nossas  próprias  narrativas  em  primeira 

 pessoa,  retirando  nossas  práticas  culturais  da  posição  de  invisibilidade  e  subvertendo  os 

 regimes  dominantes  de  verdade,  de  forma  tanto  a  denunciar  a  estrutura  que  cria  e  naturaliza  o 

 binômio  centro/margem,  como  a  promover  a  ampliação  da  tomada  de  consciência  das 

 posições dos sujeitos subalternizados. 

 Ou  seja,  se  por  um  lado  a  organização  da  cultura  pode  ser  um  meio  de  reafirmação 

 hegemônica,  colaborando  para  a  consolidação  de  regimes  que  buscam  justificar  a 

 subordinação  das  identidades  consideradas  dissidentes,  ela  também  pode  ser  compreendida 

 como  um  campo  estratégico  para  a  ação  insurgente  dessas  identidades  historicamente 
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 excluídas  quando  posicionada  como  território  de  engajamento,  implicação  e  transformação 

 social. 

 Isso  requer  um  deslocamento  na  compreensão  da  cultura  enquanto  setor,  distanciando-a 

 dos  debates  essencialmente  culturalistas  -  aqueles  preocupados  com  debates  limitados  acerca 

 do  desenvolvimento  profissional  e  acadêmico  do  campo  em  questão  -  em  direção  a  uma  ação 

 política  transversal,  que  esteja  articulada  aos  demais  aspectos  da  vida  pública  no  sentido  de 

 assumir  um  lugar  de  intervenção  nos  vínculos  sociais,  uma  estratégia  de  pensamento  a  qual 

 Vich chama de “desculturalizar a cultura”. (VICH, 2015, p.5). 

 Trata-se,  em  efeito,  de  operar  na  desconstrução  de  representações  hegemônicas  e  na 

 promoção  de  construções  político-estéticas  que  visibilizem  os  discursos  que  emergem  a  partir 

 das  margens  da  nossa  sociedade  e  anunciem  possibilidades  de  existência  desviantes  ao  texto 

 colonial.  Dessa  forma,  pode-se  tanto  atuar  desde  a  organização  da  cultura  para  promover 

 transformações  sociais  e  culturais  quanto  devolvê-la  para  a  dimensão  da  cultura  que  sobrevive 

 a  regulação  e  sufocamento  da  institucionalidade  hegemônica  e  continua  a  acontecer  nas  ruas, 

 nas festas, nas pessoas. 

 Se  é  urgente,  então,  adotar  sentidos  desviantes  para  a  atuação  na  cultura  em  meio  aos 

 embates  que  estão  em  curso,  é  preciso  pensar  primeiramente  referenciais  diferentes  dos 

 estabelecidos  pelo  regime  hegemônico  de  verdade.  Para  ocupar  o  seu  devido  lugar  no 

 enfrentamento  às  estruturas  hegemônicas,  é  necessário  que  o  campo  da  organização  da  cultura 

 seja  pensado  de  forma  a  enunciar  outros  discursos  e  representações,  adotando  uma  atitude 

 insurgente  no  intuito  de  romper  com  as  fronteiras  colocadas  pela  diferenciação  e 

 separabilidade e implicando-se na criação projetos pluriversais de existência e sociabilidade. 

 Portanto,  se  no  âmbito  da  cultura  a  fronteira  se  realiza,  essa  situação  limite  que  vivemos 

 deve  incidir  tanto  na  vida  social  dos  sujeitos  quanto  na  produção  simbólica  de  bens  e  práticas 

 culturais,  refletindo-se  nas  áreas  de  expressão  e  organização  desses  símbolos,  tais  como  as 

 artes,  a  gestão,  a  produção  e  as  políticas  culturais.  Sendo  a  cultura  compreendida  enquanto 

 campo  de  transformação  social  operante  na  ruptura  com  as  estruturas  de  dominação  social,  é 

 necessário  que  todo  o  aparato  que  a  partir  dela  se  desdobra,  como  a  formulação  de  políticas, 

 mecanismo  e  instituições,  amplie  seus  escopos  de  atuação  e  atente-se  às  transformações  em 

 curso. 
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 Se  considerarmos  que  a  organização  da  cultura  no  Brasil,  ao  longo  de  seu 

 amadurecimento  histórico,  não  compreendeu  um  movimento  crítico  e  propositivo  sobre  suas 

 bases  coloniais,  as  políticas  culturais  tais  como  as  conhecemos  foram  cunhadas  dentro  de  um 

 sistema  estruturado  pela  colonialidade  e  tendem  a  reproduzi-lo,  buscando  sempre  regular  as 

 desigualdades  produzidas  nesse  contexto,  mas  sendo  incapazes  de  operar  segundo  uma  lógica 

 de emancipação disruptiva. 

 Porém,  se  buscarmos  entender  a  cultura  como  um  campo  que  deve  refletir  as  demandas 

 de  seu  tempo,  um  campo  de  transformação  social,  veremos  com  facilidade  que  é  também  no 

 âmbito  da  cultura  que  se  dão  os  embates  e  tensionamentos  que  vem  criando  fissuras  nas  vigas 

 da  colonialidade  em  seus  diversos  eixos  de  manifestação,  seja  na  ordem  do  poder,  do  saber  ou 

 do  ser.  Dessa  forma,  uma  leitura  contracolonial  sobre  a  contemporaneidade  pode  nos  levar  a 

 uma  descolonização  da  organização  da  cultura,  nos  ajudando  a  compreendê-la  enquanto 

 território de ação insurgente. 

 A  organização  da  cultura  deve  ser  entendida  como  campo  possível  de  intervenção  e  de 

 transformação  radical,  pois,  se  na  contemporaneidade  a  cultura  é  território  de  embate,  a 

 organização  da  cultura,  ou  a  cultura  enquanto  setor,  pode  ser  vista  como  o  espaço  onde  as 

 disputas  que  se  encontram  em  processo  na  ordem  das  construções  narrativas  podem  e  devem 

 se materializar. 

 Com  isso,  chamo  a  atenção  para  o  caráter  insurgente  aqui  atribuído  à  ideia  de  ação 

 contracolonial  e  à  perspectiva  de  engajamento  cultural  que  apresento.  Em  diálogo  com 

 intelectuais  negras  como  bell  hooks  e  Sueli  Carneiro,  a  pesquisadora  Luana  Diana  dos  Santos 

 define  insurgência  como  “um  movimento  coletivo  de  tomada  de  consciência,  no  qual  sujeitos 

 descendentes  do  colonialismo,  afetados  pelo  racismo,  pelo  sexismo  e  pelo  epistemicídio 

 (CARNEIRO,  2005),  transformam  a  opressão  em  objeto  de  luta  por  meio  da  teoria  e  de  outros 

 mecanismos de resistência” (SANTOS, L., 2018, p. 55). 

 A  partir  dessa  compreensão,  é  possível  afirmar  que  a  categoria  da  insurgência  confere  à 

 proposição  de  uma  prática  engajada  de  gestão  no  setor  cultural  um  aspecto  fundamentalmente 

 radical,  uma  vez  que  põe  em  questão  o  seu  caráter  reprodutor  das  estruturas  dominantes  para 

 apontar  a  emergência  de  um  devir  social  mais  justo,  multicultural  e  contracolonial,  gestado  no 

 âmbito da cultura, pois declara Jota Mombaça: 
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 o  problema  da  subalternidade  não  se  resolve  por  meio  de  ajustes  localizados 
 na  economia  estruturalmente  desigual  do  mundo  como  o  conhecemos,  mas, 
 isto  sim,  pela  abolição  global  do  binário  subalternidade-dominância.  Em 
 outras  palavras,  reposicionar  os  corpos,  subjetividades  e  vidas 
 subalternizadas  fora  da  subalternidade  é  um  projeto  que  só  pode  ser  levado  a 
 cabo  na  medida  em  que  reposicionamos  também  os  corpos,  subjetividades  e 
 vidas privilegiados fora da dominância. (MOMBAÇA, 2017, p.1) 9

 Nesse  ponto,  é  importante  ressaltar  que  direcionar  o  trabalho  no  campo  da  cultura  no 

 sentido  de  uma  transformação  social  radical  não  se  confunde  com  reforçar  as  noções  de 

 inclusão,  democracia  e  democratização  da  cultura,  paradigmas  que  vêm  orientando  as  ações  e 

 políticas  culturais  no  Brasil  nas  últimas  décadas  e  ainda  estabelecem  relações  que  refletem  a 

 estrutura  de  alteridade  imposta  pela  cosmovisão  colonialista,  na  qual  se  distingue  o  “eu”  do 

 “outro”,  onde  o  “eu”  ocupa  a  posição  central  e  o  “outro”  representa  o  sujeito  periférico  para 

 quem as políticas culturais são endereçadas. 

 Ainda  que  se  observe  uma  evolução  do  paradigma  da  democratização  da  cultura  para 

 o  paradigma  da  democracia  cultural  ambos  de  alguma  forma  se  restringem  a  promover  as 

 noções  de  acesso  e  inclusão  a  um  seleto  ambiente  cultural,  e  somente  na  perspectiva  do 

 público,  daquele  que  consome,  mas  continuam  reservando  os  espaços  de  articulação, 

 enunciação,  produção,  curadoria  e  crítica,  ou  seja,  os  espaços  de  construção  narrativa,  para 

 um  mesmo  grupo  detentor  dos  regimes  de  verdade,  representação  e  visibilidade,  não 

 rompendo, efetivamente, com as premissas do Mundo Ordenado. 

 Em  síntese,  o  que  esse  contexto  exige  é  nada  menos  que  um  salto  da  compreensão  da 

 cultura  enquanto  modo  de  produção  de  significado  em  direção  à  compreensão  da  cultura 

 enquanto meio de transformação radical dos significados vigentes. 

 9  Artigo eletrônico. Disponível em : <  https://www.buala.org/pt/mukanda/a-coisa-ta-branca  >  . Acesso em: 25 out. 
 2021. 

https://www.buala.org/pt/mukanda/a-coisa-ta-branca
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 3  GESTÃO  CULTURAL  E  ENGAJAMENTOS  POSSÍVEIS:  POR  UMA 

 ATUAÇÃO NO CAMPO POLÍTICO 

 Ao  apresentar  uma  discussão  sobre  a  emergência  de  uma  prática  insurgente  e 

 contracolonial  da  gestão  cultural  no  Brasil,  o  que  está  sendo  colocado  em  pauta  é  o  lugar 

 ocupado  pela  cultura  no  contexto  contemporâneo  e  o  papel  desempenhado  pela  gestão  cultural 

 nesse  cenário.  Para  tanto,  vale  traçar  um  panorama  da  constituição  da  gestão  cultural  enquanto 

 área  de  conhecimento  e  atuação  profissional  no  país,  a  fim  de  compreender  a  trajetória  que 

 nos traz até aqui e quais os caminhos que se apresentam a partir de então. 

 Com  essa  proposta  de  lançar  um  olhar  crítico  sobre  a  trajetória  da  gestão  cultural  no 

 país,  o  que  se  coloca  é  a  necessidade  não  só  de  aproximar  esse  campo  da  vida  social,  suas 

 urgências  e  demandas,  mas  principalmente  de  evidenciar  a  permeabilidade  entre  cultura  e 

 sociedade  como  princípio  primeiro  sobre  o  qual  a  gestão  cultural  deve  estar  ancorada.  Ou 

 seja,  trata-se  de  evidenciar  o  caráter  transversal  da  cultura  como  premissa  básica  para  a 

 atuação no campo da gestão e analisar de que forma tal relação vem se estabelecendo. 

 O  momento  histórico  no  qual  nos  encontramos  se  mostra  propício  para  tal  leitura  e 

 proposição,  tanto  do  ponto  de  vista  do  amadurecimento  da  área,  quanto  na  perspectiva  do 

 contexto  político  e  social  que  se  coloca  como  pano  de  fundo,  pois,  se  de  um  lado  temos  a 

 gestão  cultural  como  uma  tradição  recente  no  Brasil,  mas  que  já  constitui  um  campo  sobre  o 

 qual  é  possível  e  preciso  elaborar  análises  e  balanços  para  que  haja  continuidade  e  avanço,  de 

 outro  encontramos  um  cenário  de  tensionamento  entre  as  forças  sociais  operantes  e  de 

 reorganização das relações de poder até então instituídas. 

 Nesse  cenário,  os  embates  culturais,  sobretudo  aqueles  que  articulam  ideais  identitários, 

 ocupam  um  lugar  de  destaque,  constituindo  a  própria  arena  onde  se  dão  disputas  na  ordem  das 

 narrativas  e  da  representação.  Se  considerarmos  esse  contexto  de  iminentes  rupturas  e 

 reconstruções  e  sua  estreita  relação  com  a  dimensão  cultural  nas  sociedades  contemporâneas, 

 faz  sentido  assumir  como  pressuposto  que  tais  limites  devem  ser  inevitavelmente  refletidos 

 nas práticas e processos da organização da cultura. 

 No  entanto,  se  o  presente  parece  evocar  um  movimento  de  transformação  no  campo  da 

 organização  da  cultura  e  da  gestão  cultural,  quais  são  os  sentidos,  lógicas  e  práticas  que  se 
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 encontram  submetidas  a  este  processo?  A  qual  compreensão  de  gestão  cultural  estão 

 vinculados/as?  Quais  são  as  outras  possibilidades  de  compreensão  que  se  apresentam  nesse 

 momento? 

 3.1  GESTÃO CULTURAL: O QUE É E A QUEM SERVE? 

 A  organização  da  cultura  no  Brasil  é  resultado  de  um  processo  de  institucionalização  do 

 campo  da  cultura  que  está  relacionado  ao  avanço  da  globalização  enquanto  política  de 

 expansão  do  projeto  moderno-ocidental  e  seus  efeitos  a  nível  local,  sobretudo  a  partir  da 

 década  de  1980,  período  conhecido  pela  redemocratização  da  política  nacional  após  o  fim  da 

 ditadura militar. 

 Nesse  contexto  de  grandes  mudanças,  como  descreve  a  pesquisadora  Maria  Helena 

 Cunha  (2009),  a  compreensão  acerca  da  dimensão  cultural  se  amplia  no  sentido  de  abarcar  a 

 complexificação das relações e estruturas na sociedade contemporânea. Segundo Cunha, 

 O  reconhecimento  das  inegáveis  mudanças,  sob  os  diversos  aspectos 
 que  engendram  as  sociedades  atuais,  dá  origem  às  novas  articulações 
 em  torno  da  cultura,  não  se  limitando  às  artes  e  às  ciências,  mas 
 ampliando  a  dimensão  cultural  contemporânea  também  por  sua 
 configuração  política,  econômica  e  social.  Nessa  perspectiva,  à 
 medida  que  o  campo  cultural  estreita  sua  relação  com  a  economia  e 
 com  a  política,  torna-se  um  recurso  a  mais  no  processo  de 
 transformação  social  e  reorganização  urbana  (CUNHA,  2009, 
 p.44-45). 

 Dessa  forma,  a  noção  de  cultura  se  desprende  cada  vez  mais  da  ideia  de  expressão 

 artística  e  tradicional  para  assumir  um  lugar  de  atenção  tanto  do  Estado  quanto  das  iniciativas 

 privada  e  da  sociedade  civil.  À  medida  que  tais  imbricações  se  consolidam,  constituem-se  as 

 primeiras  instituições  e  políticas  públicas  de  cultura,  que  passam  a  orientar  o  sistema  de 

 organização  da  cultura  e  a  regular  os  atores  que  integram  esse  processo.  Nesse  sentido,  os 

 autores Alexandre Barbalho, Leonardo Costa e Albino Rubim (2009) definem que 

 A  atividade  de  organizar  a  cultura  busca  –  através  do  acionamento  de  uma 
 variedade  de  recursos:  financeiros,  materiais,  técnicos,  tecnológicos, 
 humanos  etc.–  tornar  viável  e  dar  concretude  aos  produtos,  serviços, 
 atividades  e  eventos  decorrentes  dos  processos  de  imaginação  e  invenção 
 desenvolvidos  pelos  criadores  culturais.  (BARBALHO;  COSTA;  RUBIM, 
 2009, p. 8). 
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 Nesse  contexto,  a  gestão  cultural  desponta  como  um  novo  campo  profissional  que,  no 

 Brasil,  vem  sendo  compreendido  como  responsável  pela  gerência  dos  processos  relativos  à 

 organização  da  cultura,  sendo  um  dos  elos  pressupostos  para  a  existência  de  uma  cadeia  que, 

 acrescentados  os  elos  da  criação,  da  produção,  da  difusão  e  da  fruição,  compõe  um  circuito 

 cultural organizado. 

 É  importante  destacar  a  singularidade  brasileira  no  que  se  refere  ao  conceito  que  se 

 consolidou  sobre  a  gestão  cultural,  porque  são  diversas  as  nomenclaturas  atribuídas  a  essa 

 atividade  em  diferentes  países.  Essa  diversidade  está  relacionada  à  forma  como  os  processos 

 de  globalização  se  consolidaram  em  cada  região  no  encontro  com  as  culturas  locais, 

 impactando  de  diferentes  formas  no  desenvolvimento  de  uma  organização  da  cultura.  Em 

 outros  países  da  América  Latina,  o  termo  “gestão  cultural”  é  amplamente  utilizado  desde  a 

 década  de  1980,  porém  no  Brasil  é  possível  observar  que  essa  designação  veio  ganhando 

 espaço  somente  a  partir  da  década  de  1990,  o  que  sugere  a  emergência  recente  de  um 

 pensamento  nesse  campo  e,  consequentemente,  a  ausência  ainda  mais  marcante  de  uma 

 tradição de estudos nessa área (BARBALHO; COSTA; RUBIM, 2009, p.8). 

 No  Brasil,  o  termo  “produção  cultural”  foi  predominante  por  muito  tempo  como  campo 

 profissional,  estando  relacionado,  em  resumo,  à  elaboração  e  execução  de  projetos  culturais. 

 Ou  seja,  a  predominância  do  exercício  da  produção  cultural  denuncia  a  predominância  dos 

 projetos  como  principal  lógica  de  organização  da  cultura,  uma  lógica  de  intervenção  pontual, 

 estreitamente  relacionada  a  produtos  e  objetos  artísticos.  Barbalho,  Costa  e  Rubim  (2009) 

 contextualizam  que,  embora  desde  a  década  de  1930  tenham  surgido  políticas  culturais  de 

 caráter  mais  sistemático,  com  a  criação  de  órgãos  especiais  para  a  preservação  do  patrimônio 

 histórico e artístico nacional, 

 o  Brasil  não  desenvolveu,  dentre  estas  políticas,  uma  preocupação  mais 
 abrangente  com  a  formação  de  pessoal  na  área  de  organização  da  cultura. 
 Não  se  constituiu  no  país  uma  tradição  que  fizesse  emergir  a  gestão  cultural, 
 enquanto  campo  específico  estimulado  pela  atuação  e  pela  demanda  do 
 Estado nacional (  BARBALHO; COSTA; RUBIM,  2009, p.9). 

 É  a  partir  da  segunda  metade  da  década  de  1980,  quando  a  cultura  começa  a  ser  pensada 

 como  um  setor  e,  consequentemente,  passa  a  demandar  a  elaboração  de  mecanismos  de 

 organização,  que  começa  a  se  desenhar  uma  divisão  do  trabalho  dentro  de  uma  cadeia 

 produtiva  da  cultura,  tendo  como  base  a  infraestrutura  criada  no  governo  José  Sarney,  que, 
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 através  da  Lei  Sarney,  desloca  o  financiamento  da  cultura  para  o  mercado  ao  fazer  do  modelo 

 de  leis  de  incentivo  uma  política  de  Estado  para  o  fomento  e  financiamento  à  cultura 

 (BARBALHO,  COSTA,  RUBIM,  2009,  p.10).  Foi  nesse  contexto  que,  pela  primeira  vez, 

 existiu  um  ambiente  favorável  ao  surgimento  de  profissionais  especializados  em  lidar  com 

 esse  tipo  de  mecanismo,  assumindo  um  papel  central  na  articulação  entre  poder  público, 

 investimento privado e classe artística: os chamados produtores culturais. 

 É  somente  no  início  dos  anos  2000,  quando  o  então  ministro  Gilberto  Gil  assume  a 

 pasta  e  adota  uma  perspectiva  antropológica  sobre  o  conceito  de  cultura,  que  temos  uma 

 mobilização  no  sentido  de  uma  atuação  mais  abrangente  das  políticas  culturais.  A  proposta 

 era  ultrapassar  as  leis  de  incentivo  fiscal  como  principal  mecanismo  de  fomento  e 

 reposicionar  o  Estado  como  principal  fomentador  das  expressões  culturais,  principalmente 

 aquelas  de  baixo  apelo  comercial,  dando  inédita  visibilidade  às  culturas  identitárias  e 

 populares,  ao  patrimônio  imaterial  e  à  dimensão  simbólica  da  cultura  e  das  artes.  É  nesse 

 ensejo  que  a  gestão  cultural  emerge  como  campo  de  atuação  estratégico  para  execução  das 

 políticas  culturais  no  Brasil,  uma  vez  que  se  coloca  em  prática  a  tentativa  de  deslocar  a 

 prioridade dada aos projetos para os processos culturais. 

 É  no  contexto  dessas  dinâmicas,  provocadas  pela  emergência  de  “transformações 

 contemporâneas  associadas  às  novas  dimensões  atribuídas  ao  campo  da  cultura”  (RAMOS, 

 2015,  p.19)  que  surgem  os  primeiros  estudos  que  buscam  dar  conta  de  sistematizar  e  traduzir 

 a  esfera  organizacional  da  cultura  no  Brasil,  estabelecendo  parâmetros  que  vieram  a  orientar  o 

 seu  desenvolvimento  nas  últimas  décadas,  na  tentativa  de  construir  um  repertório  comum 

 entre profissionais envolvidos em todas as esferas de atuação do circuito cultural. 

 Considerando  que  esse  cenário  de  mudanças  e  transições  acabou  por  instaurar  uma 

 problemática  que  persistiu  por  muito  tempo,  senão  até  hoje  -  a  frequente  confusão  entre  os 

 limites  de  atuação  entre  a  produção  e  a  gestão  cultural,  causada  pela  óbvia  interrelação  entre 

 ambas  as  atividades  –  alguns  dos  principais  estudos  que  despontaram  nos  anos  2000  sobre  a 

 organização  da  cultura  no  Brasil  se  dedicaram  a  construir  conceituações  e  delimitações  que 

 deveriam  dar  conta  da  especialização  e  distinção  entre  essas  áreas  de  atuação.  Rômulo  Avelar, 

 autor  do  livro  “O  Avesso  da  Cena”  (2008),  que  cumpriu  um  papel  basilar  nesse  momento  da 

 organização da cultura, tentou estabelecer algumas diferenciações ao considerar que 
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 as  fronteiras  entre  as  atividades  de  produção  e  gestão  cultural  são  bastante 
 tênues.  Em  diversas  situações,  um  mesmo  profissional  pode  atuar 
 simultaneamente  como  produtor  e  gestor,  acumulando  as  duas  funções. 
 Assim,  a  divisão  do  campo  do  trabalho  dos  empreendedores  culturais  entre 
 produtores  e  gestores  é  algo  que  acaba  por  suscitar  muitas  dúvidas  e  algumas 
 discussões polêmicas. (AVELAR, 2008, p. 52) 

 Segundo  ele,  enquanto  o/a  produtor/a  cultural  é  o/a  “profissional  que  cria  e  administra 

 diretamente  eventos  e  projetos  culturais,  intermediando  as  relações  dos  artistas  e  demais 

 profissionais  da  área  com  o  poder  público,  as  empresas  patrocinadoras,  os  espaços  culturais  e 

 o  público  consumidor  de  cultura”  (AVELAR,  2008,  p.  55),  o/a  gestor/a  cultural  é  o/a 

 profissional  que  administra  grupos  e  instituições  culturais,  cumprindo  uma  função  de 

 intermediação  similar  à  da  produção,  podendo  também  “desenvolver  e  administrar  atividades 

 voltadas  para  a  cultura  de  empresas  privadas,  órgãos  públicos,  organizações  não 

 governamentais e espaços culturais”. Por fim, ele atesta: 

 Nessa  discussão,  percebe-se  com  nitidez  que  a  despeito  de  existir  uma 
 grande  área  de  interseção  entre  os  conhecimentos  e  habilidades  necessários  a 
 produtores  e  gestores,  a  distinção  de  suas  funções  e  dos  lugares  que  ocupam 
 no  mercado  é  fato  irreversível,  que  resulta  do  próprio  amadurecimento  da 
 área.  Enquanto  os  produtores  buscam  a  viabilização  de  produtos  e  eventos, 
 os  gestores  se  ocupam  com  o  desenvolvimento  de  programas  e  atividades 
 essenciais  ao  funcionamento  de  grupos,  empresas  e  instituições  ligadas  ao 
 fazer cultural. (AVELAR, 2008, p. 55) 

 Naquele  momento,  na  primeira  década  dos  anos  2000,  estabelecer  tais  limites  teve  sua 

 relevância  no  sentido  de  garantir  uma  abertura,  conceitual  e  prática,  para  o  reconhecimento  da 

 gestão  cultural  enquanto  campo  profissional  no  Brasil.  Porém,  conforme  transcorre  o  tempo  e 

 observamos  a  consolidação  da  área,  fica  cada  vez  mais  evidente  que  as  imbricações  entre 

 ambos  os  campos  de  atuação  vão  além  de  uma  mera  interseção  em  termos  de  habilidades  e 

 conhecimentos,  da  mesma  forma  que  a  distinção  existente  entre  elas  não  se  resume  à 

 dimensão  dos  produtos  e  resultados  que  as  atividades  compreendidas,  seja  pela  produção  e  ou 

 pela gestão, buscam alcançar. 

 Tomando  o  âmbito  da  criação  e  expressão  simbólica,  artística  e  cultural  -  seja  ela 

 material  ou  imaterial,  de  curta,  média  ou  longa  duração  -  como  locus  de  atuação  das 

 atividades  de  gestão  e  produção,  sob  a  responsabilidade  de  construir  arranjos  que  garantam  a 

 promoção,  realização  e  salvaguarda  desses  bens  culturais,  o  que  a  experiência  mostra  (para 

 além  dos  esforços  teóricos)  é  que  ambos  os/as  profissionais  são  essenciais  e  imprescindíveis 
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 para  a  efetiva  realização  da  organização  da  cultura  como  a  conhecemos  hoje.  Não  é  possível 

 produzir  sem  levar  em  conta  a  dimensão  da  gestão,  assim  como  a  gestão  não  tem  meios  de  se 

 realizar  sem  o  trabalho  que  a  produção  desempenha,  pois,  enquanto  a  função  da  gestão  se 

 relaciona  essencialmente  com  o  planejamento  e  a  processualidade  das  ações  culturais,  a 

 produção  está  diretamente  ligada  à  realização  e  a  executabilidade  das  atividades 

 compreendidas no processo. 

 Dessa  forma,  a  distinção  entre  gestão  e  produção  está  localizada  nas  diferentes  etapas 

 compreendidas  pelos  processos  existentes  no  âmbito  da  cultural.  Conforme  tais  processos  se 

 complexificam,  tais  etapas  tendem  a  se  especializar,  designando  diferentes  atores  para 

 desempenhar  diferentes  etapas  dentro  de  um  mesmo  processo,  do  contrário,  inúmeras  são  as 

 expressões  em  que  a  zona  de  contato  entre  produção  e  gestão  é  tão  próxima  que  ambas  as 

 atividades  são  realizadas  simultaneamente  por  um/a  mesmo/a  profissional,  tornando  quase 

 imperceptíveis  as  fronteiras  entre  uma  coisa  e  outra.  Nesse  sentido,  quando  a  gestão  cultural  é 

 colocada  em  perspectiva,  a  produção  cultural  se  encontra  necessariamente  implicada,  da 

 mesma  forma  que  reconhecer  que  a  atividade  da  produção  inclui  processos  de  gestão  não  é 

 somente possível, como necessário. 

 Essa  perspectiva  implicada  da  interrelação  entre  gestão  e  produção  cultural,  assim 

 como  a  dimensão  criativa  de  ambas  as  atividades,  pouco  ou  nada  aparece  nos  principais 

 estudos  brasileiros  sobre  a  organização  da  cultura,  assim  como  é  imperceptível  no  conceito 

 mais  comum  e  tecnocrata  de  gestão  cultural,  aquele  que  define  a  atividade  como 

 “administradora  da  cultura”.  O  que  se  percebe  é  que,  enquanto  a  teoria  busca  sistematizar  as 

 dinâmicas  próprias  do  desenvolvimento  da  cultura  enquanto  setor,  estabelecendo  premissas  e 

 paradigmas  e  orientando  o  desenvolvimento  de  diretrizes  no  âmbito  das  políticas  culturais, 

 tais  dinâmicas  seguem  uma  organicidade  própria,  se  efetivando  nas  práticas  sociais  e  culturais 

 de  formas  múltiplas  e  emaranhadas,  dificilmente  se  enquadrando  de  forma  fixa  e  determinada 

 nas categorias criadas pela organização da cultura. 

 Na  verdade,  ainda  que  seja  levada  em  consideração  a  constituição  de  uma  tradição 

 recente  nesse  campo,  são  poucos  os  estudos  dedicados  ao  tema  da  gestão  cultural,  sendo  que  a 

 maioria  das  pesquisas  realizadas  se  dedica  a  temas  como  a  delimitação  conceitual  do  campo 

 ou  os  aspectos  formativos  necessários  à  profissionalização  de  gestores  culturais.  São  raros  os 

 trabalhos  que  se  dedicam  a  pensar  a  implicação  da  área  com  as  problemáticas  sociais  e 
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 políticas  atuais  ou  a  examinar  seu  impacto  nas  transformações  sociais  das  últimas  décadas 

 através  de  uma  perspectiva  crítica,  o  que  revela  certo  estacionamento  dos  estudos  sobre  gestão 

 na  sua  etapa  de  constituição  enquanto  campo  profissional,  de  forma  a  não  dar  conta  da 

 experiência prática da vida cultural contemporânea. 

 Nesse  sentido,  a  pesquisadora  Bárbara  Ramos  (2015)  dedicou  a  sua  pesquisa  de 

 mestrado  a  investigar  a  gestão  cultural,  suas  principais  especificidades,  dimensões, 

 características  e  complexidades,  assim  como  a  construção  das  bases  teóricas  dos  processos  de 

 gestão  no  âmbito  da  cultura.  Através  de  um  estudo  bibliométrico,  Ramos  analisou  de  forma 

 quantitativa  e  qualitativa  os  anais  do  Encontro  Nacional  de  Estudos  em  Cultura  (ENECULT) 10

 entre  os  anos  de  2005  a  2014,  a  fim  de  identificar,  classificar  e  sistematizar  a  produção 

 acadêmica  sobre  gestão  cultural.  A  pesquisa  empreendida  procura  compreender  de  que  forma 

 o  conceito  de  gestão  cultural  é  abordado  no  âmbito  da  discussão  acadêmica  e  sugere  que  os 

 estudos  sobre  os  conceitos  da  gestão  cultural  abordam  superficialmente  seu  papel  institucional 

 no desenvolvimento de políticas culturais. Segundo Ramos, 

 O  tema  da  Gestão  Cultural  tem  sido  estudado,  nos  últimos  dez  anos,  por 
 pesquisadores  de  origens  diversas,  identificados  com  a  “Cultura”  ou  com  os 
 “Estudos  Culturais”,  com  contribuições  pontuais  sobre  o  que  acreditam  ser  a 
 “Gestão  Cultural”.  Nesse  sentido,  a  literatura  sobre  “Gestão  Cultural” 
 contempla  temas  os  mais  diversos:  Política  Cultural,  Produção  Cultural, 
 Ação  Cultural,  Direitos  Culturais  e  até  Diversidade  e  Multiculturalismo.  Mas 
 a  maioria  dos  autores  diz  muito  pouco,  especificamente,  sobre  Gestão 
 Cultural,  ainda  que  se  aceite  uma  definição  ampla  do  termo  (RAMOS,  2015, 
 p. 26). 

 O  trabalho  realizado  pela  pesquisadora  revela  que,  de  um  total  de  2144  trabalhos 

 publicados  no  Enecult  durante  o  período  estudado,  apenas  36  deles  se  dedicam  a  pensar  a 

 gestão  cultural,  evidenciando  uma  produção  acadêmica  incipiente  sobre  o  tema.  Esses 

 números  também  revelam  que  a  quantidade  de  pesquisadores  e  pesquisadoras  na  área  é 

 pequena,  com  produção  insuficiente,  sendo  os  trabalhos  desenvolvidos  de  forma  fragmentada 

 e descontínua (RAMOS, 2015, p. 58). 

 10  O  Encontro  de  Estudos  Multidisciplinares  em  Cultura  (ENECULT)  é  promovido  pelo  Centro  de  Estudos 
 Multidisciplinares  em  Cultura  (CULT),  da  Universidade  Federal  da  Bahia  (UFBA)  e  teve  sua  décima  sétima 
 edição  realizada  em  2021.  Tendo  reunido  importantes  autores/as  e  pesquisadores/as  de  referência  mundial  em 
 suas  edições,  o  ENECULT  acontece  na  cidade  de  Salvador/BA  e  é  um  dos  principais  eventos  dedicados  aos 
 estudos em cultura no Brasil. 
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 Dentre  os  trabalhos  identificados  durante  a  pesquisa  empreendida,  questões  como  as 

 conceituações  e  terminologias  sobre  gestão  cultural,  formação  e  perfil  profissional  dos 

 gestores  culturais  e  distinções  conceituais  entre  as  áreas  da  gestão  e  da  produção  cultural  são 

 preponderantes.  Segundo  Ramos,  a  maioria  dos  trabalhos  encara  a  gestão  cultural  como  um 

 mero  instrumento  para  o  desenvolvimento  local  e  regional  (RAMOS,  2015,  p.  62),  revelando 

 um  forte  caráter  desenvolvimentista  nos  estudos  da  área.  Além  disso,  os  trabalhos  em  geral 

 definem  a  gestão  cultural,  em  síntese,  como  um  campo  novo  de  trabalho,  onde  se  associam 

 diferentes  processos  de  formação,  bem  como  um  conjunto  de  projetos  e  ações  de  organizações 

 públicas  ou  privadas,  que  envolvem  a  gestão  financeira,  de  recursos  humanos  e  de  produção, 

 com o objetivo de atingir determinados objetivos planejados (RAMOS, 2015, p.58). 

 O  que  se  torna  nítido  a  partir  dessas  observações  e  reflexões  é  que  a  noção  tradicional 

 de  gestão  cultural  não  é  suficiente  para  abranger  a  diversidade  de  atravessamentos,  de  ordem 

 vivencial  e  sensível,  que  constituem  essa  atividade.  E,  se  o  conteúdo  dos  estudos  sobre  a 

 organização  da  cultura,  no  geral,  e  sobre  a  gestão  cultural,  em  específico,  deixa  evidente  esse 

 descompasso, o âmbito das políticas públicas de cultura reserva desafios ainda maiores. 

 Ainda  que  as  diretrizes  que  nortearam  as  ações  do  Ministério  da  Cultura,  a  nível  federal, 

 e  das  secretarias  de  cultura,  a  nível  estadual,  nos  anos  2000,  tenham  inserido  a  cultura  no 

 debate  público  de  forma  inédita  no  Brasil,  não  podemos  incorrer  na  ilusão  de  que  o  giro 

 antropológico  sobre  o  conceito  de  cultura  adotado  pelas  políticas  públicas  implementadas 

 pelo  extinto  Ministério  da  Cultura  nas  gestões  de  Gilberto  Gil  (2003-2008)  e  Juca  Ferreira 11

 (2008-2010  e  2015-2016)  tenha  sido  suficiente  para  superar  definitivamente  uma  tradição  já 

 arraigada  na  própria  estrutura  da  organização  da  cultura  no  país,  que  institui  uma  concepção 

 setorizada  da  cultura  e  mantém  as  leis  de  incentivo  fiscal  em  um  lugar  de  privilégio  no  escopo 

 das políticas públicas para a área, apesar do investimento nos fundos de cultura. 

 É  uma  questão  de  máxima  importância  reconhecer  que  tais  gestões  buscaram  ampliar  o 

 horizonte  simbólico  de  atuação  do  Estado  por  meio  das  políticas  públicas  de  cultura,  o  que 

 deu  um  novo  fôlego  a  toda  a  cadeia  envolvida.  No  entanto,  embora  esse  giro  ancorado  em 

 uma  compreensão  da  cultura  como  modo  de  vida  e  práticas  de  significação  tenha  contribuído 

 11  O  Ministério  da  Cultura  foi  extinto  em  1º  de  janeiro  de  2019  através  da  medida  provisória  nº  870  como  parte 
 da  reforma  administrativa  do  governo  do  presidente  Jair  Bolsonaro,  empossado  na  mesma  data.  Em  substituição, 
 foi  criada  a  Secretaria  Especial  de  Cultura,  inicialmente  circunscrita  ao  Ministério  da  Cidadania  e  posteriormente 
 transferida para o Ministério do Turismo. 
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 para  a  emergência  e  a  profissionalização  da  área  da  gestão  cultural,  como  responsável  pela 

 gerência  de  processos  relativos  a  salvaguarda  e  promoção  de  manifestações  culturais  até  então 

 desconsideradas  ou  negligenciadas,  persiste  na  prática  uma  lógica  culturalista,  um 

 pensamento  que  considera  o  campo  cultural  como  autônomo  e  independente  e  que,  por 

 consequência,  determina  práticas  que  pouco  avançam  no  sentido  de  estabelecer  conexões  com 

 outras  esferas  da  vida  pública.  Dessa  forma,  o  que  se  observa  nesse  período  é,  sem  dúvidas, 

 um  primeiro  avanço  ou  o  início  de  uma  transição  no  sentido  de  uma  abertura  conceitual  que, 

 dado o contexto de descontinuidades e rupturas, não se efetivou de forma plena. 

 O  projeto  iniciado  por  Gilberto  Gil  no  governo  Lula  (2003-2010)  encontrou  um 

 contexto  de  retração  já  no  governo  seguinte,  de  Dilma  Rousseff  (2011-2016),  com  a  então 

 Ministra  da  Cultura,  Marta  Suplicy.  A  partir  do  golpe  de  2016,  que  provocou  o  impeachment 

 e  levou  à  presidência  Michel  Temer,  esse  projeto  foi  paralizado,  tendo  recebido  seu  golpe 

 final  na  gestão  de  Jair  Bolsonaro  (2019-atual),  que  extinguiu  o  Ministério  da  Cultura  e 

 promoveu um desmonte na área. 

 Mas  para  além  das  descontinuidades  que  impediram  o  avanço  desse  projeto,  é  preciso 

 reconhecer,  como  já  dito,  que  a  institucionalização  da  organização  da  cultura  como 

 conhecemos  hoje  é  resultado  da  continuidade  do  projeto  moderno-colonial,  refletida  nos 

 processos  de  globalização.  A  dimensão  antropológica  da  cultura  que  passou  a  ter  mais 

 visibilidade  e  a  ser  inserida  nas  políticas  culturais  no  país  com  a  gestão  de  Gil,  embora 

 promova  uma  ampliação  no  sentido  do  reconhecimento  da  multiculturalidade,  ainda  opera  a 

 partir de uma lógica de inclusão ou assimilação, ou seja, reproduz a lógica da outridade. 

 No  sentido  de  construir  uma  perspectiva  desviante  ao  texto  colonial  e  reconhecer  os 

 sujeitos  que  formam  o  sistema  cultural  não  como  partes  separadas  uns  dos  outros,  mas  como 

 elementos  implicados  entre  si,  sendo  simultaneamente  criadores,  produtores  e  organizadores 

 de  cultura,  como  sugere  Denise  Ferreira  da  Silva  (2019),  a  dimensão  antropológica  que 

 orientou a política de cultura no Brasil nas últimas décadas apresenta limitações. 

 Notadamente,  o  cenário  político  que  se  impõe  no  momento  atual  representa  mais  do  que 

 um  retrocesso  em  relação  aos  avanços  obtidos  nas  últimas  décadas.  A  ideologia  bolsonarista, 

 à  medida  que  vem  promovendo  um  verdadeiro  desmonte  sobre  as  políticas  e  instituições 

 culturais  públicas  no  Brasil,  age  também  no  âmbito  do  discurso,  associando  a  cultura  a 
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 ideologias  de  esquerda  e  elegendo  o  campo  cultural  como  inimigo  dentro  do  seu  projeto  de 

 governo,  reduzindo  a  sua  importância  e  destituindo  de  uma  vez  a  sua  posição  de  centralidade 

 na  pauta  política,  ao  mesmo  tempo  em  que  restitui  valores  antidemocráticos,  como  a 

 meritocracia  e  a  censura,  e  utiliza  o  que  restou  do  aparato  do  setor  cultural  para  atender  aos 

 interesses dos seus apoiadores. 

 A  ascensão  do  bolsonarismo  ao  poder  nos  últimos  anos  é  a  manifestação  local  de  um 12

 acirramento  das  disputas  políticas  que  eclodem  em  diversos  outros  pontos  do  globo,  como  nos 

 demais  países  da  América  Latina  e  nos  Estados  Unidos,  com  Donald  Trump,  e  parece  indicar 

 uma  investida  mais  agressiva  do  pensamento  conservador  na  tentativa  de  frear  o  avanço  de 

 perspectivas  que  ameaçam  a  posição  hegemônica  da  colonialidade  enquanto  projeto 

 organizador  do  mundo.  Este  cenário  impõe  ao  campo  cultural  e  à  sociedade  como  um  todo 

 desafios  novos,  que  se  somam  àqueles  já  conhecidos,  impedindo  a  retomada  e  a  continuidade 

 do  programa  progressista  interrompido.  Nesse  contexto,  torna-se  urgente  a  tomada  de 

 posições  que  possibilitem  vislumbrar  a  abolição  do  projeto  colonial  nos  interstícios  da  cultura, 

 a  partir  de  percepções  outras  sobre  a  organização  da  cultura  no  Brasil  e  de  novos  parâmetros 

 para uma atuação na produção e na gestão cultural. 

 Em  síntese,  o  contexto  atual  exige  um  salto  no  que  se  refere  ao  trabalho  nos  interstícios 

 da  cultura,  operar  na  fronteira  que  institui  a  separabilidade  como  princípio  de  ordenamento 

 social  a  partir  de  um  movimento  de  destruição  e  recriação,  rompendo  com  a  perpetuação  dos 

 processos  e  práticas  inerentes  ao  sistema  moderno/colonial  e  adotando,  sobre  suas  ruínas, 

 cosmovisões  até  então  invisibilizadas.  Esse  movimento  é  o  que  o  presente  convoca  das 

 pessoas que se ocupam de gerir processos culturais. 

 Compreender,  então,  a  gestão  cultural  enquanto  espaço  de  ação  insurgente  é  um 

 movimento  duplo,  um  caminho  que  abre,  ao  menos,  duas  rotas  de  fuga,  pois  significa  operar 

 tanto  internamente,  na  desconstrução  de  práticas  culturais  que  perpetuam  a  hegemonia 

 eurocêntrica  nas  dimensões  do  poder,  do  conhecimento  e  das  subjetividades,  quanto  na 

 abertura  de  perspectivas  desviantes  que  exerçam  as  práticas  e  as  percepções  das  formas 

 contracoloniais de ser e estar no mundo. 

 12  Bolsonarismo é o termo atribuído ao fenômeno político de ascensão da extrema-direita no Brasil desde as 
 eleições presidenciais de 2018, quando Jair Bolsonaro foi eleito presidente. O conservadorismo, o negacionismo 
 científico, a defesa à família tradicional e a rejeição aos direitos humanos são algumas das premissas desse 
 movimento ideológico. 
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 3.2  PERSPECTIVAS SOBRE O PAPEL (POLÍTICO) DA GESTÃO DA CULTURA E 

 DAS ARTES 

 Assim  como  a  ação  insurgente  contracolonial,  a  atuação  política  a  partir  da  posição  da 

 gestão  cultural  não  é  uma  novidade.  Ao  contrário,  o  engajamento  é,  em  geral,  uma  resposta, 

 uma  necessidade,  e  a  cultura  sempre  foi  e  é,  cada  vez  mais,  um  espaço  propício  para  a 

 insurreição.  Da  mesma  forma,  a  arte  sempre  foi  um  importante  instrumento  de  luta.  No 

 entanto,  nem  sempre  os  atores  que  aderem  a  esta  posição  no  campo  da  cultura  são 

 reconhecidos  (ou  reconhecem  a  si  mesmos)  como  gestores  de  cultura,  uma  vez  que  o  caráter 

 hierárquico  que  a  atividade  da  gestão  adquiriu  ao  longo  do  processo  de  institucionalização  da 

 cultura  no  Brasil  se  mostra  desconectado  das  práticas  adotadas  pelas  pessoas  que  assumem  o 

 caminho do desvio e promove, assim, uma periferização dessas práticas. 

 Como  afirmam  as  pesquisadoras  Gisele  Nussbaumer  e  Giuliana  Kauark  (2021),  uma 

 nova  compreensão  da  atividade  de  gestão  cultural  e  de  seu  papel  na  organização  do  campo  da 

 cultura,  menos  tecnicista  e  mais  engajada,  se  faz  necessária  na  contemporaneidade.  Quando 

 pensamos  esse  devir  para  a  gestão  da  cultura,  é  preciso  ter  em  mente  que  não  se  trata  de 

 reconhecer,  legitimar  e  incluir  a  pulsão  cultural  insurgente  nos  limites  da  norma  institucional. 

 Trata-se,  na  verdade,  de  desconstruir  a  semântica  vigente,  abrindo  espaço  para  a  elaboração  de 

 sentidos, imaginários e implicações outras. 

 Da  mesma  forma,  defender  uma  outra  compreensão  da  atividade  da  gestão  cultural  não 

 é  sobre  inaugurar  uma  nova  forma  de  fazer  gestão,  pois,  como  anunciam  os  movimentos  de 

 mulheres  negras,  “nossos  passos  vêm  de  longe”.  Trata-se  de  operar  na  transformação  desse 

 conceito  de  forma  a  refletir  as  dinâmicas  e  práticas  próprias  da  gestão  da  cultura  que  é  a  todo 

 momento  produzida  a  partir  da  experiência  e  da  convivência  entre  sujeitos  e  suas 

 comunidades.  Experiências,  dinâmicas  e  práticas  que  extravasam  os  limites  do  pensamento 

 acadêmico-intelectual,  e  que  estão  unindo,  há  décadas,  gestão,  engajamento  político  e 

 transformação  social,  independentemente  do  que  a  compreensão  tradicional  de  gestão 

 cultural é capaz de enxergar. 

 Dessa  forma,  assumir  uma  concepção  engajada,  insurgente  e  contracolonial  da  gestão 

 cultural  presume,  primeiramente,  reconhecer  a  reprodução  da  dicotomia  centro/margem  ou 
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 centro/periferia  no  interior  da  organização  da  cultura,  admitindo  que  a  lógica  tecnicista  que 

 rege  a  gestão  cultural  hoje  ainda  ocupa  posição  central,  sustentando  hierarquias  e  atuando  de 

 forma  verticalizada  e  marginalizante.  A  adoção  dessa  “nova”  concepção  de  gestão  cultural 

 pressupõe  a  criação  de  fluxos  que  rompam  com  a  fronteira  da  separabilidade  que  organiza  e 

 regula  a  cultura  e  que  assumam  como  parte  do  processo  uma  permeabilidade  que  torne 

 possível a confluência entre múltiplas referências. 

 Esses  fluxos  são  gestados  a  partir  do  encontro  entre  a  ação  cultural/criativa  e  a  ação 

 insurgente/política,  e  algumas  pesquisas  mais  recentes  têm  buscado  identificar  e  compreender 

 as  formas  através  das  quais  o  fazer  artístico,  o  trabalho  cultural  e  o  engajamento  político  vem 

 se entrecruzando no Brasil. 

 Taiguara  Belo  de  Oliveira  (2018)  dedicou-se  a  pesquisar  “o  novo  engajamento  cultural” 

 na  cidade  de  São  Paulo  em  sua  tese  de  doutorado  e  destaca  os  grupos  e  coletivos  culturais 

 como  responsáveis  por  diversificar  a  paisagem  do  cenário  cultural  contemporâneo  da  cidade 

 (2018,  p.13).  Segundo  ele,  o  coletivismo  que  protagoniza  essa  nova  onda  de  engajamento  no 

 campo  da  cultura  carrega  em  si  um  sentimento  arraigado  de  rechaço  aos  modelos 

 organizativos  hierárquicos,  encontrados  tanto  na  burocracia  do  Estado  e  na  estrutura  interna 

 das  empresas,  como  nos  sindicatos  e  demais  instituições  tradicionais  da  esquerda 

 (OLIVEIRA, 2018, p. 50). A  ideia de grupo ou coletivo cultural tenta 

 resgatar  o  fazer  artístico  enquanto  um  espaço  de  realização  integral  dos 
 valores  pessoais,  políticos  ou  estéticos  daqueles  que  se  reúnem  em  torno 
 dela,  sendo  avesso,  portanto,  às  ingerências  das  grandes  forças  econômicas, 
 das  regras  estabelecidas  de  mercado  e  dos  poderes  instituídos  (OLIVEIRA, 
 2018, p.50). 

 Segundo  o  autor,  esse  movimento  envolve  aspirações  que  não  se  limitam  a  repensar  a 

 qualidade  no  que  se  refere  ao  resultado,  obra  ou  produto  final.  Busca,  primeiramente, 

 reelaborar  o  próprio  modelo  organizativo  que  balisa  suas  produções,  entendendo  que  não  é 

 possível separar o que se faz do modo como se faz.  Nessa perspectiva, 

 a  reconquista  da  importância  política,  do  reconhecimento  social,  do  sentido 
 humano,  do  valor  histórico  da  arte  e  da  cultura  se  deve  inscrever  desde  antes, 
 no  âmbito  das  relações  produtivas  que  são  tecidas  internamente,  como  uma 
 espécie  de  crítica  prefigurada  ao  individualismo  exacerbado,  à  verticalidade, 
 à  disciplina,  à  artificialidade  e  à  racionalidade  econômica  vigentes  no 
 mercado  e  nas  estruturas  da  sociedade  moderna  e  industrial.  (OLIVEIRA, 
 2018, p.50). 
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 Oliveira  (2018,  p.51)  afirma  que,  nesse  modelo  coletivo,  frequentemente  os  grupos  se 

 formam  em  torno  de  marcações  identitárias,  socioespaciais,  diferenças  étnicas,  de  gênero  ou 

 ainda  na  interseção  existente  entre  algumas  destas  particularidades.  Outra  característica 

 presente  é  a  atenção  a  processualidade,  que  diz  respeito  ao  conjunto  de  “relações  materiais, 

 políticas,  simbólicas  ou  afetivas  que  estão  por  trás,  dão  suporte  ou  precedem  o  produto 

 artístico  final  propriamente  dito,  por  isso  constituem-se  de  acúmulos  mais  duradouros  do  que 

 os  propiciados  pelo  evento  ou  pelo  produto  final,  efêmero  por  definição”  (OLIVEIRA,  2018, 

 p. 52). 

 Dessa  forma,  “o  novo  engajamento  cultural  se  constitui  a  partir  de  uma  perspectiva  que 

 tem  em  vista  devolver  ao  trabalho  com  cultura  a  sua  função  social,  postura  que  exige 

 sobremaneira  um  forte  comprometimento  político  e  entrega  pessoal”  (OLIVEIRA,  2018,  p. 

 57).  Para  Oliveira,  ainda  que  essa  geração  de  grupos  e  coletivos  culturais  engajados  delimitem 

 diferentes  processos  organizativos,  formas  de  atuação  e  procedências  distintas,  o  que 

 apresentam  em  comum  é  principalmente  o  fato  de  organizarem-se  em  contextos  de  escassez, 

 em  torno  de  estratégias  de  sobrevivência  que  podem  ser  chamadas  de  tecnologia  social 

 alternativa (OLIVEIRA, 2018, p. 59), pois, 

 ao  lado  da  busca  estética  e  do  engajamento  político  consciente,  a  noção  de 
 grupo  enquanto  forma  organizativa  foi  uma  invenção  para  se  adaptar  à 
 situação  de  precariedade  e  descartabilidade  a  que  sempre  estiveram  sujeitos 
 os  trabalhadores  do  setor:  uma  tecnologia  social  forjada  em  contextos  nada 
 abundantes. (OLIVEIRA, 2018, p. 61) 

 Em  uma  acepção  semelhante,  a  pesquisadora  Luana  Vilutis  (2019)  nomeia  como  gestão 

 cultural  comunitária  aquela  que  é  feita  “de  dentro  pra  fora  e  de  baixo  pra  cima”,  seguindo  as 

 premissas  da  coletividade,  democracia  e  autogestão,  contando  com  a  participação  direta  das 

 pessoas,  dos  grupos  e  das  instituições  envolvidas  na  ação  cultural.  Segundo  a  autora,  nesta 

 concepção,  “o  aspecto  comunitário  não  é  concebido  como  um  adjetivo  da  gestão  cultural,  mas 

 ele  integra  e  compõe  o  próprio  termo  substantivo,  dando  a  ele  um  novo  sentido”  (VILUTIS, 

 2019,  p.172)  o  qual  pode  ser  apreendido  através  de  três  dimensões:  a  simbólica,  a  cidadã  e  a 

 econômica. No que se refere à dimensão simbólica, 

 A  gestão  comunitária  de  ações,  projetos,  iniciativas  e  grupos  culturais  possui 
 projetos  e  propósitos  claros  nessa  disputa,  eles  apontam  para  a  desconstrução 
 de  imaginários  hegemônicos,  intervindo  e  transformando  práticas  de  gestão 
 verticais,  assimétricas,  hierárquicas,  autoritárias,  centralizadas  e 
 concentradas  em  seu  contrário.  Na  gestão  cultural  comunitária,  a  organização 
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 coletiva  do  trabalho  contribui  para  reforçar  o  imaginário  social  e  cultural  de 
 pessoas  e  das  comunidades,  o  poder  simbólico  de  suas  culturas.  Por  meio  da 
 experiência  e  da  convivência  são  forjadas  outras  formas  de  organização 
 social  da  cultura  que  promovem  a  diversidade  cultural,  o  diálogo 
 intercultural,  o  compartilhamento  de  saberes  e  a  autonomia  comunitária 
 (VILUTIS, 2019, p. 176). 

 É  possível  observar  na  dimensão  simbólica  da  gestão  cultural  comunitária  a  presença  da 

 coletividade  e  da  processualidade,  bem  como  o  atravessamento  de  um  necessário 

 posicionamento  político,  da  mesma  forma  que  Oliveira  (2018)  destaca  quando  analisa  as 

 formas  de  engajamento  dos  grupos  e  coletivos  culturais.  No  que  se  refere  à  dimensão  cidadã, 

 Vilutis  (2019)  considera  que  as  ações  desenvolvidas  no  interior  de  uma  gestão  efetivamente 

 comunitária  são  compartilhadas  entre  diferentes  pessoas  da  comunidade,  sendo  o  caráter 

 hierárquico  e  verticalizado  da  compreensão  comum  de  gestão  cultural  substituído  pela 

 horizontalidade  e  autogestão.  Quer  dizer,  ainda  que  hajam  lideranças  na  comunidade,  o 

 trabalho  da  gestão  é  compartilhado  e  descentralizado,  as  decisões  são  coletivas  e  há  um 

 cuidado  especial  no  que  diz  respeito  à  transparência  dos  processos,  para  que  a  comunidade 

 como  um  todo  permaneça  a  par  das  informações  e  tenha  acesso  ao  conhecimento  geral  sobre 

 as  ações  desenvolvidas.  Já  no  âmbito  econômico,  Vilutis  (2019,  p.  187)  identifica  a  economia 

 solidária  como  a  prática  que  mais  se  aproxima  da  gestão  cultural  comunitária,  uma  vez  que 

 nela  a  dimensão  humana  é  central  nos  processos  produtivos  e  o  desenvolvimento  local, 

 participativo  e  sustentável  constitui  parte  essencial  da  estratégia  de  construção  de  alternativas. 

 Com isso, Vilutis afirma que: 

 A  gestão  cultural  comunitária  concebe  a  cultura  como  campo  de 
 transformação  social  e  ao  desenvolver  uma  cultura  política  democrática  e 
 sustentável,  permite  renovar  narrativas  sociais  e  difundi-las.  Por  meio  da 
 gestão  cultural  comunitária  é  possível  criar  novas  comunidades  e 
 desenvolver  novas  formas  de  convivência  e  sociabilidade.  No  âmbito  das 
 políticas  culturais,  é  preciso  criar  novos  marcos  institucionais  para  a 
 produção,  circulação  e  gestão  de  bens  e  serviços  culturais  que  tenham  como 
 referência a gestão cultural comunitária. (VILUTIS, 2019, p. 191) 

 É  possível  perceber  na  gestão  cultural  comunitária  uma  forte  relação  com  o  território  e  a 

 relevância  dos  laços  estabelecidos  entre  a  população  que  vive  nesse  espaço.  Essa  noção  de 

 territorialidade  pode  ser  encontrada  também  no  estudo  de  Mariana  Albinati  (2019)  sobre  a 

 espacialização  das  diferentes  expressões  culturais  na  cidade  ,  no  qual  procura  discutir  a 

 ideia  de  espaço  cultural  para  além  da  forma  convencional,  relacionada  aos  equipamentos 
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 culturais  formais,  como  teatros,  museus,  bibliotecas  e  casas  de  espetáculos.  Seu  objetivo  é 

 refletir  sobre  como  diferentes  grupos  sociais  se  apropriam  de  variados  espaços,  de  natureza 

 não  especificamente  artística  ou  cultural,  em  suas  relações  com  o  território,  de  modo  a  se 

 expressarem  culturalmente.  Segundo  ela,  “essa  noção  ampliada  de  espaço  cultural  nasce  do 

 entendimento  de  que  a  cultura,  mesmo  tendo  nas  artes  uma  expressão  extraordinária,  se 

 expressa  e  espacializa  também  no  cotidiano,  na  vida  ordinária  dos  grupos  sociais” 

 (ALBINATI, 2019, p.01). 

 Nesse  sentido,  Albinati  (2019)  apresenta  três  espécies  de  espaços  que  articulam  de 

 diferentes  maneiras  questões  mais  propriamente  culturais  ou  de  expressão  simbólica, 

 racionalidades  econômicas  e  posicionamentos  políticos.  São  eles  os  espaços  culturais 

 empreendedores,  os  espaços  de  acesso  à  cultura  e  os  espaços  culturais  insurgentes.  Para  a 

 formulação  dessas  categorias  de  espaços  a  autora  resgata  a  contribuição  do  historiador  francês 

 Michel  de  Certeau,  em  especial  com  os  conceitos  de  Cultura  no  Singular  e  Cultura  no  Plural, 

 sendo  que  enquanto  o  primeiro  trata  de  um  conjunto  delimitado  de  práticas,  determinado  por 

 um poder, o segundo compreende o trabalho de significação das múltiplas práticas sociais.  

 A  partir  dessas  duas  noções,  Albinati  (2019)  considera  que  é  possível  pensar 

 especificamente  o  papel  que  os  espaços  culturais  desempenham  em  sua  relação  com  a  cidade 

 e  com  os/as  atores  envolvidos/as,  de  forma  a  revelar  as  lógicas  através  das  quais  esses  espaços 

 são  produzidos  e  operam.  Identifica-se,  então,  a  lógica  mercantil,  na  qual  a  cultura  (no 

 singular)  é  apreendida  em  seu  valor  de  troca  (de  forma  direta,  na  troca  de  produtos  ou 

 experiências  por  dinheiro,  ou  de  forma  indireta,  quando  é  utilizada  como  recurso  simbólico 

 para  fetichizar  uma  mercadoria);  a  lógica  republicana  ou  distributiva,  na  qual  a  cultura  é 

 apreendida  em  seu  valor  de  uso,  ou  seja,  servindo  diretamente  como  meio  de  existência  para 

 as  pessoas  que  a  praticam  e  facilitando  o  acesso  a  determinado  tipo  de  cultura  (no  singular)  no 

 processo  de  democratização  da  cultura;  e  a  lógica  insurgente,  na  qual  acontece  a  afirmação  de 

 uma visão de cultura própria e a construção de uma cultura no plural. 

 Conforme  a  autora,  os  espaços  culturais  empreendedores  são  aqueles  que  operam 

 através  da  lógica  mercantil,  são  espaços  de  consumo  cultural,  nos  quais  a  cultura  comparece 

 como  valor  de  troca,  seja  em  termos  de  produto  comercial  ou  de  recurso  de  marketing, 

 agregando  valor  simbólico  para  a  comercialização  de  outros  tipos  de  bens  e  produtos.  Os 

 espaços  de  acesso  à  cultura  são  espaços  produzidos  pelo  Estado  com  objetivo  de  ampliar  o 
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 acesso  a  uma  cultura  pré-definida  e  pré-significada  (ALBINATI,  2019,  p.  137).  Pela  lógica 

 distributiva  ou  republicana,  esses  espaços  multiplicam-se  pelos  territórios  com  o  objetivo  de 

 superar  as  desigualdades  de  distribuição  nos  centros  urbanos,  porém  sem  estabelecer  relações 

 de  territorialidade,  não  sendo  apropriados  pelos  agentes  culturais  locais,  uma  vez  que  nascem 

 “com  a  intenção  pedagógica de  informar  as  massas  através  do  acesso  aos  produtos  culturais 

 de  uma  elite”  (ALBINATI,  2019,  p.  137).  Já  os  espaços  culturais  insurgentes  correspondem 

 à  multiplicidade  de  culturas  que  Certeau  chamou  de  Cultura  no  Plural,  se  concretizando 

 quando  os  agentes  produtores  de  cultura  inventam espaços  próprios,  não  no  sentido  da 

 propriedade,  mas  no  da  apropriação,  por  não  conseguirem ou  mesmo  por  não  desejarem  se 

 apropriar dos espaços culturais que o Estado e o mercado lhes oferecem. 

 Segundo  Albinati  (2019,  p  140),  enquanto  o  Estado  e  o  mercado  elaboram  suas  políticas 

 culturais,  os  agentes produtores  de  cultura  que  não  fazem  parte  do  prestigioso  campo  da 

 cultura também  buscam  significar  o  mundo  conforme  o  seu  universo  simbólico, 

 buscando resolver  necessidades  que  os  poderes  hegemônicos  não  percebem  ou 

 atendem, produzindo  espaços  apropriados,  inscrevendo  no  espaço  as  suas  práticas  culturais. 

 Ou  seja,  enquanto  os  espaços  culturais  formais/institucionais  ainda  se  debatem  em  uma 

 superação  paradigmática  da  ideia  de  democratização  cultural  para  a  ideia  de  democracia  da 

 cultura,  os  espaços  culturais  insurgentes  estão  lidando  com  a  superação  desse  binômio  e 

 criando  seus  próprios  espaços,  a  despeito  do  que  o  Estado  ou  o  mercado  estão  dispostos  a 

 negociar. Para a autora, 

 A  invenção  desses  espaços  culturais,  aqui  caracterizados  como  insurgentes, 
 se  realiza fundamentalmente  de  duas  formas  diferentes.  Em  primeiro  lugar, 
 através  das  “táticas desviantes”,  de  que  nos  fala  Michel  de  Certeau,  que  são 
 jogadas  astuciosas  dos  “fracos”  para se  apropriar  do  mundo  vivido 
 aproveitando  as  brechas  deixadas  pelas  estratégias  dominantes (CERTEAU, 
 1994).  Em  segundo  lugar,  através  das  lutas  pelo  reconhecimento,  ação 
 dos grupos  culturalmente  subordinados  que  disputam  o  poder  simbólico  com 
 os  grupos dominantes,  tendo  como  meta  sua  participação  paritária  na 
 sociedade  (FRASER,  2007).  A tática  e  a  luta  são,  portanto,  duas  formas  de 
 insurgência  possíveis  àqueles  que,  de  uma  forma ou  de  outra,  buscam 
 praticar  sua  cultura,  contribuindo  para  a  construção  de  uma  Cultura 
 no Plural. (ALBINATI, 2019, p.150) 

  Como  sugere  Albinati,  é  possível  nomear  como  insurgente  todo  e  qualquer  processo  ou 

 ação  que  constrange  a  norma  social, que  quebre  os  acordos  tácitos  que  vigoram  no  status  quo 

 e  que  seja  responsável  por  naturalizar  determinadas posturas  e  comportamentos  sociais. Dessa 
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 forma,  a  categoria  Espaços  Culturais  Insurgentes  trata  de  ações  que  constroem 

 uma “contrapolítica” cultural (ALBINATI, 2019, p. 153). 

 Ainda  no  âmbito  dos  espaços  culturais,  a  experiência  documentada  no  livro 

 “Indie.Gestão  –  Práticas  para  Artistas/Gestores  ou  Como  Assobiar  e  Chupar  Cana  ao  Mesmo 

 Tempo”  (TOLEDO,  2014)  soma-se  a  produção  acadêmica  e  contribui  com  a  reflexão  sobre  a 13

 importância  de  uma  atuação  engajada  e  insurgente  da  gestão  cultural  ao  reunir  e  registrar  as 

 experiências  de  espaços  autônomos  de  arte  das  cinco  regiões  do  Brasil  através  do  encontro,  da 

 partilha e do diálogo entre seus gestores e gestoras. 

 O  projeto,  que  partiu  de  uma  residência  e  resultou  em  uma  publicação  onde  as 14

 conversas  e  reflexões  tecidas  foram  documentadas,  teve  como  objetivo  mapear  e  compartilhar 

 práticas  de  gestão  de  centros  artísticos  não  vinculadas  a  grandes  instituições  de  diferentes 

 contextos  do  país.  Com  isso,  identifica  uma  diversidade  de  vivências  e  visões  de  mundo,  na 

 mesma  medida  em  que  aponta  dificuldades  e  intenções  comuns,  atravessadas  sempre  pela 

 reflexão acerca do papel ético e político desses espaços no atual contexto brasileiro. 

 Também  inspirados/as  pelo  pensamento  de  Michel  de  Certeau,  -  que  explica  que  as 

 estratégias  dizem  respeito  a  “ação  de  quem  detém  o  poder,  de  quem  estabelece  as  regras  do 

 jogo  e  tem  domínio  sobre  o  território”  (TOLEDO,  2014,  p.11),  enquanto  as  táticas  são  a  ação 

 calculada  de  quem  não  detém  o  poder  ou  não  tem  um  lugar  próprio,  senão  o  lugar  do  “outro”, 

 sendo  então  movimento  dentro  do  campo  de  visão  do  inimigo,  no  espaço  por  ele  controlado 

 (CERTEAU,  1998,  p.100)  -  a  reflexão  que  o  Indie.Gestão  traz  tem  como  premissa  que  “a 

 tática  é  a  resistência  criativa  que  busca  subverter  a  ordem  de  quem  detém  o  poder  econômico, 

 político ou simbólico” (TOLEDO, 2014, p.11). 

 A  partir  dessa  compreensão,  a  publicação  destaca  táticas  desviantes  adotadas  pelos 

 espaços  participantes  da  residência  para  garantir  sua  sobrevivência  e  manutenção  dentro  das 

 14  A  publicação  “Indie.Gestão:  Práticas  para  artistas/gestores  ou  como  assobiar  e  chupar  cana  ao  mesmo  tempo” 
 encontra-se  disponível  para  acesso  e  download  gratuito  no  endereço: 
 <  http://www.jaca.center/wp-content/uploads/2015/06/INDIE_GESTAO_FIN_OK.pdf  >.  Acesso  em:  25  out. 
 2021. 

 13  O  projeto  “Indie.Gestão”  foi  concebido  e  coordenado  pelo  JA.CA  Centro  de  Arte  e  Tecnologia  em  parceria 
 com  o  Ateliê  Aberto,  através  de  recursos  da  1-ª  Edição  do  Programa  rede  Nacional  Funarte  Artes  Visuais,  no  ano 
 de  2014,  resultando  no  livro  por  organizado  por  Daniel  Toledo.  A  residência  aconteceu  em  Belo  Horizonte  e 
 reuniu  cinco  iniciativas:  Ateliê  do  Porto  (PA),  Barracão  Maravilha  (RJ),  Elefante  Centro  Cultural  (DF),  Espaço 
 Fonte (PE) e Grafatório (PR). 

http://www.jaca.center/wp-content/uploads/2015/06/INDIE_GESTAO_FIN_OK.pdf
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 condições  adversas  que  o  trabalho  com  cultura  apresenta  no  Brasil.  Nesse  sentido,  a 

 instabilidade  no  que  se  refere  à  captação  de  recursos  financeiros  é  apontada  como  principal 

 ameaça  à  sustentabilidade  dos  projetos  e  espaços,  o  que  exige  a  realização  simultânea  de 

 variadas  funções  por  parte  dos  integrantes  e  prejudica  o  planejamento  e  sistematização  de 

 questões  importantes  (TOLEDO,  2014,  p.11).  Por  outro  lado,  a  autonomia  que  rege  a 

 organização  desses  espaços  possibilita  a  experimentação  e  a  espontaneidade  na  condução  de 

 processos  de  decisão  e  gestão,  permitindo  uma  maior  adaptabilidade  das  ações  aos  desejos  do 

 grupo e às demandas das comunidades e territórios onde se localizam. 

 Os  gestores  e  gestoras  que  integraram  a  residência  Indie.Gestão,  ao  se  questionarem 

 sobre  o  que  os  movia,  chegaram  ao  consenso  de  que  a  intencionalidade  é  a  principal 

 característica  que  move  as  suas  práticas  de  gestão.  Assim,  surge  o  termo  espaços  intencionais 

 para  denominar  os  lugares  de  encontros  e  convivência  que  atuam  no  âmbito  da  cultura  a  partir 

 de  um  propósito.  Como  resume  Flávia  Vivacqua  –  artista,  educadora  e  designer  social 

 convidada  do  Indie.Gestão  -  “mais  do  que  espaços  compartilhados  de  trabalho,  estamos 

 falando  dos  espaços  intencionais,  aqueles  que  têm  ao  centro  do  que  é  comum  ao  trabalho  dos 

 envolvidos um propósito claro e princípios definidos” (TOLEDO, 2014, p. 144). 

 Segundo  ela,  o  princípio  compartilhado  de  que  gestores  e  gestoras  culturais  são  seres 

 sociais,  pode  ser  “uma  manifestação  da  ressignificação  da  noção  do  trabalho  que  impacta 

 conscientemente  e,  por  isso  mesmo,  é  impactado”  (TOLEDO,  2014,  p.  144).  O  que  vigora  é 

 uma  noção  de  trabalho  que  tem  como  propósito  provocar  atravessamentos,  permitindo-se,  na 

 mesma medida, ser e se reconhecer atravessado. 

 Para  a  artista,  essa  ressignificação  do  trabalho  assume  os  princípios  da  autonomia, 

 colaboração,  compartilhamento,  auto-organização  e  transparência  de  forma  decisiva,  dentre  os 

 quais  a  cultura  da  colaboração  se  destaca  como  a  expressão  iminente  de  uma  geração 

 profundamente  interessada  em  “viver  o  que  se  vive  e  fazer  o  que  se  faz”  de  formas  diferentes. 

 Na  cultura  colaborativa,  a  criatividade,  através  de  processos  de  co-criação  e  baseada  em  uma 

 inteligência  coletiva  e  auto-organizada,  conduz  ao  surgimento  de  diferentes  abordagens 

 organizacionais,  propondo  a  abolição  das  formas  hierárquicas  e  opressoras  (TOLEDO,  2014, 

 p. 146). 
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 A  esses  aspectos  da  intencionalidade,  a  pesquisadora  e  crítica  de  arte  Ana  Luisa  Lima 

 acrescenta  a  política  como  prática  de  liberdade  ,  através  da  qual  tais  plataformas 

 organizativas  resistem  e  fissuram  as  velhas  hegemonias,  uma  vez  que  guardam  para  si  o  poder 

 de  se  autonomear,  de  criar  espaços  onde  é  possível  transformar  e  inventar  outras  formas  de  ser 

 e estar no mundo (TOLEDO, 2014, p.156). Nesse sentido, Vivacqua declara que 

 É  a  partir  desse  contexto  que  os  espaços  intencionais  emergem.  Atuando 
 como  pontos  de  referência  local  que  são  capazes  de  convergir  e 
 simultaneamente  influenciar,  como  verdadeiras  plataformas  de 
 experimentação,  formação,  difusão,  circulação  e  proposição  de  conteúdos 
 inovadores,  altamentes  criativos,  eticamente  impactantes  na  busca  por 
 ambientes  regeneradores  e  socialmente  transformadores  (  TOLEDO  ,  2014, 
 p.146). 

 Intencionalidade,  propósito  e  engajamento  político  são  premissas  presentes  também 

 quando  falamos  de  produção  cultural  negra  .  Um  estudo  realizado  pela  pesquisadora  Simone 

 Braz  Batista  (2018)  com  a  participação  de  produtoras  negras  da  cidade  do  Rio  de  Janeiro 

 revela,  no  entanto,  que  a  autonomia  e  a  autogestão,  as  possibilidades  de  autonomear-se  e  de 

 criar  novos  arranjos  organizativos  no  sentido  de  subverter  a  lógica  hegemônica  de  trabalho, 

 não  são  suficientes  enquanto  táticas  quando  se  trata  de  enfrentar  as  opressões  de  ordem  racial 

 e de gênero, de criar possibilidades de existência a partir da cultura. 

 Segundo  Batista,  para  as  produções  negras,  questões  como  identidade, 

 representatividade,  pertencimento,  coletividade  e  subjetividade  são  importantes  e  influentes 

 desde  a  formatação  dos  projetos  (BATISTA,  S.,  2018,  p.73).  Isso  porque,  para  agentes 

 culturais  negros  e  negras,  a  prática  de  uma  gestão  insurgente  da  cultura  não  começa  na 

 reivindicação  e  transformação  das  formas  e  metodologias  adotadas  no  fazer  cultural.  O 

 trabalho  com  a  produção  e  a  gestão  são  meios  de  reapropriação  do  direito  de  anunciar-se  a  si 

 mesmas  enquanto  pessoas  e  de  transformação  do  imaginário  sobre  a  sua  própria  identidade. 

 Nesse sentido, 

 A  produção  cultural  das  mulheres  negras  poderia  ter  como  premissa  a 
 liberdade  de  produzir  o  que  quiserem.  Mas  a  forma  como  são  identificadas 
 socialmente  requer  desse  tipo  de  produção  algo  além  da  livre  criação.  Logo, 
 ao  se  apropriarem  das  dinâmicas  da  produção  cultural  como  metodologia  de 
 combate  ao  racismo,  machismo  e  sexismo,  essas  produções  negras  femininas 
 gritam  por  sobrevivência  as  suas  subjetividades  e  auto  afirmam  suas 
 diferentes  identidades  como  forma  de  luta  a  qualquer  tipo  de  anulação,  seja 
 ela física e/ou simbólica. (BATISTA,  S.,  2018, p.  72). 
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 Considerando  as  questões  que  atravessam  as  produções  culturais  negras  e  por  elas  são 

 pautadas,  Batista  evidencia  a  presença  e  utilização  de  um  essencialismo  estratégico  na 

 inserção  da  identidade  pensada  a  partir  da  diferença  racial,  pois  reconhece  a  importância  que 

 tem  demarcar  certos  discursos  e  posições  de  fala  em  uma  sociedade  racista,  sem  desconsiderar 

 que  nenhuma  identidade  e  cultura  são  puras  e  genuínas  (BATISTA,  S.,  2018,  p.14).  Algumas 

 problemáticas  são  comuns  no  âmbito  da  gestão  e  da  produção  cultural  negra,  como  a  escolha 

 de  quais  histórias  serão  contadas,  como  a  comunidade  negra  será  representada  nessas 

 histórias,  se  é  imprescindível  falar  de  racismo  (ou  se  é  possível  falar  de  amor,  por  exemplo), 

 se  produzir  entretenimento  é  uma  possibilidade  para  produtores  negros  e  negras  ou  se  a 

 denúncia  das  estruturas  racistas  é  o  único  caminho  possível  (BATISTA,  S.,  2018,  p.56).  Isso 

 porque,  como  lembra  a  autora,  "a  responsabilidade  de  uma  produção  negra,  e  com  isso  não 

 estamos  afirmando  que  seja  a  responsabilidade  de  todas,  é  de  explorar  a  cultura  e  as  artes 

 como espaços de ressignificação" (BATISTA, S., 2018, p.52). 

 Se,  de  um  lado,  tal  responsabilidade  pode  revelar-se  como  um  enclausuramento  da 

 expressão  cultural  no  âmbito  da  separabilidade  racial,  de  outro,  o  engajamento  político 

 empreendido  por  essas  produções  a  partir  da  afirmação  de  sua  identidade  através  da  ação 

 artística  e  cultural  revela  a  abertura  de  postos  de  protagonismo,  autorrepresentação  e 

 intervenção  sobre  imaginários  que  vislumbram  formas  diferentes  de  ser  e  estar  no  mundo.  É 

 nesse  sentido  que,  ao  refletir  sobre  o  trabalho  das  produtoras  culturais  negras  do  Rio  de 

 Janeiro,  Batista  (2018,  p.72)  afirma  que  através  “da  força  do  coletivo  e  pelo  elo  entre  elas, 

 muito  oriundo  da  percepção  coletiva  do  racismo  e  machismo  no  cotidiano,  elas  transformam 

 os  postos  de  inferioridade  que  lhes  são  determinados  socialmente  pelo  patriarcado  e  pela 

 branquitude em potencialidades criativas". 

 A  partir  desses  exemplos,  é  possível  perceber  o  papel  político  da  gestão  da  cultura  e  das 

 artes  e,  mais  do  que  isso,  como  esse  papel  assume  cada  vez  mais  importância.  Diversas  são  as 

 formas  de  atuar  na  cultura  a  partir  de  uma  atitude  insurgente.  É  interessante  pensar  a 

 conformação  dos  espaços  culturais  insurgentes,  como  descritos  por  Albinati  (2019),  ou  dos 

 espaços  intencionais,  como  sugere  a  discussão  que  o  Indie.Gestão  traz,  a  espacialização  das 

 práticas  de  uma  gestão  cultural  comunitária,  como  nomeia  Vilutis  (2019),  e  a  manifestação  do 

 engajamento  que  Oliveira  (2018)  identifica  nos  movimentos  coletivos  considerando  a 

 inscrição  da  experiência  e  das  subjetividades  das  pessoas  que  lideram  esse  movimentos,  como 
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 faz  Batista  (2018)  ao  estudar  a  produção  cultural  de  mulheres  negras  como  fundamentais  na 

 abertura  de  rotas  no  interior  da  organização  da  cultura.  Essas  experiências  nos  mostram  que 

 propósito,  colaboratividade,  autogestão  e  identidade  são  premissas  recorrentes  quando  se  trata 

 de pensar a gestão cultural desde uma perspectiva politicamente engajada. 

 Com  isso,  se  torna  cada  vez  mais  possível  enxergar  os  usos  e  apropriações  que  as 

 pessoas  realizam  ao  atuarem  enquanto  agentes  culturais  para  além  da  tradicional 

 institucionalidade  da  cultura,  em  um  movimento  que  ultrapassa  os  limites  encontrados  nos 

 paradigmas  culturais  vigentes.  Nesse  sentido,  o  que  reconhecemos  é  um  movimento  recente  – 

 e  talvez  crescente  –  que  busca  aproximar  os  estudos  sobre  gestão  cultural  no  Brasil  da 

 dimensão  prática  e  vivencial  da  criação,  da  produção  e  da  organização  do  campo  da  cultura  no 

 âmbito  das  dinâmicas  e  interações  das  pessoas  umas  com  as  outras  e  das  pessoas  com  o  meio 

 em  que  vivem.  Esse  movimento  parece  apontar  para  um  devir,  uma  outra  forma  de  criar, 

 produzir  e  gerir  cultura,  que  parece  não  ter  lugar  no  cenário  atual  para  além  do  que  permite  a 

 marginalização  dessas  iniciativas  e  da  completa  privação  de  recursos  e  de  possibilidades  de 

 realização,  mas  que  está  sendo  gestada  nos  imaginários  insurgentes  e  praticada  apesar  das 

 impossibilidades do/no Mundo Ordenado. 

 3.3  POR  UMA  PRÁTICA  INSURGENTE  DA  GESTÃO  CULTURAL 

 CONTEMPORÂNEA: ALGUMAS PROPOSIÇÕES 

 Com  os  exemplos  mencionados  acima,  quero  mostrar  que  o  que  está  em  jogo  são  os 

 significados  e  as  possibilidades  práticas  que  a  gestão  da  cultura  apresenta  para  que  diferentes 

 sujeitos  determinem  o  curso  de  suas  próprias  trajetórias  e  posicionem-se  como  agentes  ativos 

 na  desconstrução  de  símbolos  e  discursos  que  aprisionam  suas  subjetividades  e  na  construção 

 e promoção de diferentes imaginários. 

 As  diferentes  formas  de  apropriação  dos  processos  de  gestão  para  uma  organização 

 insurgente  vem  à  tona  no  sentido  de  atender  demandas  e  de  expressar  questões  e  necessidades 

 de  grupos  sociais,  ou  seja,  são  resultado  de  processos  orgânicos  e  espontâneos  de  organização 

 social.  Dessa  forma,  autodenominam-se  de  diferentes  formas,  ou  não  estão  necessariamente 

 preocupadas  com  nomenclaturas  e  definições,  a  despeito  das  categorias  criadas  pelo 



 66 

 pensamento  acadêmico  ou  definidas  pelas  políticas  públicas  de  cultura.  Diversas  são  as  táticas 

 e  os  mecanismos  que  podem  ser  combinados  no  desenho  de  uma  gestão  dedicada  a  trabalhar 

 com signos culturais contracolonias e pluriversais. 

 Não  é  demais  afirmar,  mais  uma  vez,  que  uma  prática  de  gestão  cultural  conformada 

 unicamente  com  a  execução  de  suas  funções  técnicas  e  administrativas,  descomprometida 

 com  o  movimento  dinâmico  das  transformações  socioculturais,  desconectada  do  cotidiano, 

 está  a  serviço,  ainda  que  passivamente,  da  perpetuação  de  um  projeto  de  dominação.  Vich 

 (2015)  se  refere  a  essa  percepção  do  trabalho  da  gestão  cultural  como  “administração  do 

 existente”,  aquela  que  privilegia  resultados  em  vez  de  processos  e  se  dedica  aos  hábitos 

 estabelecidos,  ao  senso  comum,  ao  que  está  dado.  Para  alcançar  o  papel  da  gestão  cultural  em 

 sua  verdadeira  potencialidade,  o  autor  aponta  como  caminho  a  necessidade  de  uma 

 “administração  do  possível”,  ou  seja,  daquilo  que  pode  vir  a  ser  e  que  pode  ser  constituído  a 

 partir da gestão cultural. 

 O  gestor  cultural  nessa  perspectiva  é  uma  pessoa  que  acredita  na  cultura  como  agente 

 decisivo  de  transformação,  como  campo  social  a  partir  do  qual  é  possível  instaurar  processos 

 que  instalem  gradualmente  novos  significados  e  práticas  alternativas  para  a  apropriação  de 

 determinados  lugares  e  construção  de  imaginários  plurais.  Partindo  dessa  compreensão,  ainda 

 Vich  (2017)  propõe  quatro  identidades  que  devem  ser  assumidas  por  profissionais 

 protagonistas  de  uma  gestão  cultural  engajada,  a  partir  das  quais  é  possível  considerar 

 também o aspecto implicado desse/a agente social. 

 A  primeira  identidade  é  a  do  etnógrafo  ,  pois,  para  o  autor,  a  função  de  um/a  gestor/a 

 cultural  deve  consistir  em  conhecer  bem  as  populações  locais,  estar  integrado/a  ao  cotidiano 

 da  comunidade  a  partir  da  qual  se  posiciona,  ser  capaz  de  compreender  como  os  antagonismos 

 sociais  existentes  se  manifestam  e  de  assumir  a  responsabilidade  de  tornar  visíveis  as  formas 

 como  a  hegemonia  opera.  Enquanto  etnógrafo,  deve  ter  uma  formação  nas  disciplinas  básicas 

 de  ciências  sociais  (possuir  conhecimento  sobre  o  funcionamento  do  capitalismo,  a  teoria  da 

 ideologia,  o  papel  dos  movimentos  sociais,  etc),  para  então  ser  capaz  de  mostrar  as  chaves 

 interpretativas  do  espaço  social.  Porém,  se  considerarmos  que  muitas  vezes  esse  gestor  ou 

 gestora  é  parte  dessa  comunidade,  essa  instrução  formal  pode  dar  lugar  ao  conhecimento 

 empírico,  vivencial,  de  forma  que  esse/a  gestor/a  pode  não  estar  apenas  integrado/a  a  um  certo 
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 contexto  social,  mas  pertencer  de  fato  a  ele.  Nesse  sentido,  a  identidade  etnógrafa  abre  espaço 

 para uma  identidade implicada  dos/as gestores/as culturais. 

 A  segunda  identidade  é  a  do  curador  .  Segundo  Vich  (2017),  o  ponto  principal  é  que  o 

 trabalho  da  gestão  deve  consistir  em  organizar  a  produção  cultural  de  outra  forma.  Sendo  o 

 exercício  da  curadoria  um  exercício  de  construção  de  narrativas,  o  gestor-curador  é  aquele 

 que  pode  articular  a  produção  cultural  de  acordo  com  temas  e  problemáticas  concretas.  No 

 entanto,  compreendendo  que  o  trabalho  de  articulação  realizado  pela  curadoria  é  também  uma 

 atividade  criativa,  entendo  que  uma  identidade  criadora  na  atividade  de  gestão  também  é 

 relevante  principalmente  no  que  se  refere  a  uma  perspectiva  engajada  e  insurgente.  Esta 

 identidade  está  intimamente  relacionada  àquela  do  gestor-curador,  pois  soma-se  à 

 responsabilidade  de  articular  e  organizar  a  produção  cultural  a  criação  de  novas  imagens  – 

 seja  através  da  proposição  de  ações,  projetos  ou  programas  –  que  constituirão  determinadas 

 narrativas. 

 Nessa  perspectiva,  a  gestão  cultural  emerge  como  campo  mobilizador  de  sentidos  . 

 Pensar  uma  gestão  cultural  insurgente  e  engajada  implica  ter  o  desejo  de  conhecer  e  aprender 

 diferentes  formas  de  gerir  os  processos  culturais,  compreender  as  infinitas  possibilidades  de 

 ação  no  interior  da  cultura.  Não  se  trata,  assim,  de  formatar  métodos  ou  instituir  modelos. 

 Trata-se  de  abrir  um  espaço  dialógico,  uma  encruzilhada  na  qual  diferentes  formas  de 

 inscrição  insurgentes,  contracoloniais  no  campo  cultural,  possam  encontrar-se  e  imbricar-se.  É 

 precisamente  nesse  aspecto  que  pensar  uma  gestão  cultural  insurgente  encontra  seu  poder  de 

 manifestação e realização na intervenção sobre os imaginários vigentes. 

 A  terceira  identidade  é  a  do  militante  ,  uma  vez  que  cabe  a  um  gestor  cultural  gerir 

 processos,  localizando  pontos  estratégicos,  realizando  um  trabalho  de  base  persistente, 

 construindo  células  e  investindo  em  sucessivos  avanços,  tal  qual  um  militante  político.  É  a 

 identidade  militante  da  gestão  cultural  que  vai,  então,  orientar  a  “administração  do  possível”, 

 no  sentido  das  infinitas  possibilidades  a  serem  consideradas,  para  além  da  administração  do 

 que está dado. 

 Acredito  que  o  aspecto  militante  do  trabalho  com  a  gestão  compreende  a  dimensão 

 tática  que  o  autor  descreve,  porém  é  importante  ir  além  e  destacar  que  tal  abordagem  está 

 relacionada  à  defesa  de  causas  que  expressam  um  desejo  coletivo  pela  retomada  de  direitos  e 
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 outros  espaços  subtraídos  e  invisibilizados.  Além  disso,  quando  consideramos  os  contextos 

 possíveis  sobre  o  qual  o  trabalho  desse/a  gestor/a  cultural  incide  e  ao  qual  muitas  vezes  ele  ou 

 ela  pertence,  é  importante  ter  em  vista  que  o  engajamento  nem  sempre  emerge  enquanto 

 militância  política  organizada,  mas  enquanto  uma  militância  orgânica  que  surge  da 

 necessidade  de  liderar  e  representar  uma  comunidade  para  garantir  melhores  condições 

 coletivas de vida. 

 Por  fim,  a  quarta  identidade  é  a  do  administrador  ,  pois,  ainda  segundo  Vich  (2017), 

 um  gestor  cultural  deve  saber  planejar,  gerenciar  recursos,  traduzir  e  resolver  questões 

 burocráticas.  É  interessante  que  o  autor  eleja  esta  como  a  última  das  identidades  necessárias 

 ao  trabalho  da  gestão,  pois  muitas  vezes  o  que  observamos  é  o  investimento  no 

 desenvolvimento  dessa  habilidade  em  específico  em  detrimento  de  outros  aspectos  que 

 emergem  do  campo  no  qual  essa  gestão  se  inscreve,  o  campo  cultural.  Nesse  ponto,  é 

 importante  considerar  que  frequentemente  agentes  culturais  de  diferentes  âmbitos  de  atuação 

 tornam-se  gestores/as  à  medida  que  as  circunstâncias  exigem  essa  tomada  de  posição  para  a 

 estruturação  e  sobrevivência  de  suas  iniciativas.  Assim,  a  identidade  administradora  se 

 apresenta como tática de conquista de autonomia. 

 Nesse  contexto  em  que  uma  percepção  contrahegemônica  e  pluriversal  sobre  a  gestão  se 

 torna  emergente  no  âmbito  da  organização  da  cultura  no  Brasil,  é  possível  identificar  algumas 

 desconstruções  que  se  encontram  em  curso.  A  perspectiva  decolonial  ,  pelo  seu  caráter 

 disruptivo, pode ser entendida como a primeira delas. 

 A  perspectiva  decolonial  chama  a  atenção  para  um  movimento  de  politização  da  gestão 

 da  cultura,  isto  é,  fazer  entender  a  gestão  cultural  como  agente  político  que  pode  tanto  estar  à 

 disposição  das  estruturas  hegemônicas  de  dominação  quanto  a  serviço  das  forças  insurgentes, 

 operando  na  desconstrução  dos  regimes  colonialistas.  Dessa  forma,  à  medida  que  destitui  da 

 cultura  os  aspectos  de  sacralidade  e  privilégio  para  reconhecer  sua  manifestação  na 

 diversidade  e  na  diferença,  conduz  a  uma  descolonização  da  gestão  cultural,  põe  em  questão 

 as  posições  de  neutralidade  e  os  regimes  de  verdade  e  universalidade  e  evoca  uma  ruptura 

 com o pensamento colonial-moderno. 

 A  descolonização  da  cultura  nos  provoca  a  admitir  que,  enquanto  campo  social,  a 

 cultura  é  necessariamente  atravessada  pelas  lógicas  de  poder  e  que,  de  acordo  com  o  lugar 
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 representativo  e  estratégico  que  ocupa,  a  gestão  cultural  é  um  espaço  de  performance  do 

 poder.  Partir  desse  pressuposto  é  assumir  que,  como  defende  Barros  (2008),  a  prática  da 

 gestão  cultural  comporta  lógicas,  perspectivas  conceituais  e  de  poder,  de  forma  que  insistir  em 

 um  discurso  de  neutralidade  nada  mais  é  que  escolher  não  participar  e,  mais  grave  ainda,  não 

 contribuir  com  a  dinâmica  das  transformações  sociais  em  curso.  A  escolha  pela  neutralidade 

 representa,  de  forma  velada,  uma  posição  alinhada  com  a  perspectiva  colonizadora  da  cultura, 

 aquela  que  opera  na  manutenção  do  status  quo  ,  servindo  de  veículo  para  as  narrativas  de 

 dominação, de forma a reiterar a invisibilização de corpos e narrativas dissidentes. 

 Estudos  que  abordem  as  relações  entre  a  perpetuação  da  colonialidade  e  o  exercício  da 

 gestão  cultural  no  Brasil  e  que,  mais  ainda,  apontem  para  um  movimento  de  descolonização, 

 são  ainda  raros,  senão  inexistentes.  Porém,  o  pensamento  decolonial  vem  se  fazendo  cada  vez 

 mais  presente  no  cenário  das  artes,  de  onde  é  possível  buscar  referências  para  tecer  reflexões 

 sobre  uma  prática  decolonial  e  insurgente  da  gestão  cultural.  Diane  Lima  (2019),  ao 

 considerar  o  exercício  da  curadoria  artística  como  campo  estratégico  para  a  criação  de  novos 

 regimes  de  visibilidade  através  de  uma  perspectiva  decolonial  das  mulheres  negras,  explica 

 que: 

 No  campo  das  artes,  descolonizar  o  conhecimento  é  refutar  os  próprios 
 padrões  e  valores,  que,  baseados  nesse  princípio  hegemônico  de  uma 
 universalidade  ocidental,  determinaram  as  noções  de  beleza  e,  portanto,  do 
 que  merece  ser  validado  (regimes  de  verdade)  e  ser  visto  (regimes  de 
 visibilidade).  Os  campos  da  estética  e  das  imagens  têm  sido  fundamentais  e 
 estruturantes  para  entendermos  como  o  projeto  moderno  ocidental  de 
 conhecimento  e  governança  se  difundiu  sobre  a  ideia  de  raça.  Plasmados 
 como  discursos  nas  instituições  que  criam,  organizam  e  disseminam  a  cultura 
 visual,  valores  subalternizantes  estão  presentes  nos  objetos  das  artes  ou  das 
 mídias.  No  plano  da  expressão  e  do  conteúdo,  isto  confirma  a  superioridade 
 da  branquitude  e  o  status  do  Negro  como  corpo  racializado.  Essa  crise  de 
 alteridade  que  se  instaura  por  meio  de  uma  política  de  estereótipos  é  própria 
 de  um  discurso  colonizador  no  qual,  por  meio  de  imagens,  pinturas,  jornais, 
 propagandas,  mapas  e  livros,  dissemina  todo  um  sistema  de  representação 
 que,  ao  se  cristalizar,  forma  a  cartografia  da  diferença.  São  as  construções 
 visuais  e  os  estudos  da  visualidade  –  enquanto  processos  comunicacionais  – 
 que  constroem  um  jogo  de  discursos  vereditórios  que  criam  efeitos  de 
 verdade  sobre  um  conjunto  de  crenças  sobre  o  outro.  (LIMA,  D.,  2019,  p. 
 246-247) 

 Na  mesma  medida  em  que  Lima  (2019)  destaca  os  campos  da  estética  e  das  imagens 

 enquanto  fundamentais  para  a  compreensão  de  como  o  projeto  moderno-ocidental  tornou 
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 hegemônica  a  sua  ideia  de  raça,  o  campo  da  gestão  cultural  pode  ser  compreendido  como 

 aquele  a  partir  do  qual  esse  projeto  mantém  seus  regimes  de  verdade  e  de  conhecimento,  uma 

 vez  que,  inscrito  no  regime  da  colonialidade,  acaba  por  refletir  em  seus  processos  os  signos 

 hegemônicos  de  dominação,  inclusive  aqueles  que  estabelecem  uma  leitura  sobre  a  sociedade 

 a partir de uma política racista da diferença. 

 Dessa  forma,  podemos  considerar  que  a  gestão  cultural,  assim  como  a  prática 

 curatorial,  ocupa  uma  posição  estratégica  na  configuração  do  campo  da  cultura  à  medida  que 

 articula  agentes  e  constrói  narrativas  no  sentido  de  desenvolver  uma  atuação  processual  a 

 partir  de  uma  política  previamente  delineada.  Nessa  concepção,  a  organização  da  cultura  se 

 mostra como um espaço encruzilhado  . 

 O  que  está  em  jogo  nessa  encruzilhada  é  o  projeto  de  universalização  e  subalternização 

 instituído  pelo  pensamento  moderno-colonial,  que  institui  regimes  de  verdade,  de  visibilidade 

 e  de  representação  baseados  em  uma  pretensa  universalidade  branca-patriarcal-cristã  sobre  as 

 áreas  do  poder,  do  conhecimento  e  da  própria  existência  do  ser  em  detrimento  de  qualquer 

 outra  forma  de  saber  e  de  existir.  Esse  projeto  encontra-se,  hoje,  fissurado  pela  ação  das 

 identidades  historicamente  mantidas  à  margem,  que  vem  resistindo  de  forma  alternativa  e 

 desviante  à  cosmovisão  normativa,  acirrando  a  disputa  pela  dimensão  simbólica  e  pela 

 narrativa  dessa  encruzilhada,  não  com  o  objetivo  de  ocupar  as  posições  de  poder  e  inverter  a 

 ordem  de  dominação,  e  sim  com  a  força  insurgente  necessária  para  destituir  a  ordem  em  si, 

 esfarelando  as  noções  de  centro  e  periferia,  descentralizando  os  poderes  e  transformando  os 

 espaços  construídos  pelos  processos  culturais  em  rotas  de  passagem,  caminhos  abertos,  zonas 

 de  liderança  transitória  e  comunitária,  pois,  antes  de  tudo,  uma  encruzilhada  é  um  encontro  de 

 caminhos. 

 Vislumbrando  as  formas  como  essa  noção  de  encruzilhada  se  manifesta  enquanto 

 operador  conceitual  no  campo  da  cultura,  retornamos  à  experiência  de  Diane  Lima  (2019)  no 

 desenvolvimento  de  uma  prática  curatorial  decolonial  feminista  negra.  Para  ela,  o  principal 

 desafio  de  instaurar  essa  prática  em  perspectiva  passa  pela  compreensão  de  que  o  que  está 

 sendo  feito  é  política,  pois  “criar  em  perspectiva  é  falar  do  mundo  a  partir  de  si  e  não  mais 

 falar  sobre  si  a  partir  do  mundo”  (LIMA,  D.,  2019,  p.  253)  e  é  precisamente  nesta  tomada  de 
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 posição  que  é  possível  localizar  o  aspecto  insurgente  do  ato  de  enunciar-se  a  partir  da  cultura. 

 Nesse sentido, 

 a  prática  em  perspectiva  traz  como  desafio  combater  a  desvalorização,  a 
 negação  e  o  ocultamento  das  contribuições  de  outros  saberes  e 
 epistemologias  ao  mesmo  tempo  em  que  fomenta  a  produção  de 
 conhecimento  artístico  e  cultural  fundamentais  para  assegurar  a  dignidade 
 humana.  Dessa  forma,  tenta  garantir  a  visibilidade,  o  direito  à  diferença  e  a 
 liberdade  de  expressão  e  experimentação  de  artistas,  pensadoras/es,  ativistas, 
 educadoras/es  e  curadoras/es  que  também  trabalham  em  perspectiva 
 interseccionando  questões  políticas  contemporâneas  urgentes  como  as  pautas 
 de  gênero,  classe,  raça,  entre  outras;  propõe,  por  fim,  o  combate  ao  racismo 
 estrutural  nas  instituições  de  arte  e  cultura  que  notadamente  criam  sistemas 
 de  controle  e  restringem  as  oportunidades,  precarizando  as  relações  de 
 trabalho aos corpos racializados e/ou dissidentes. (LIMA, D., 2019, p.247). 

 A  proposição  de  Lima  (2019)  versa,  então,  sobre  uma  prática  curatorial  que  compreende 

 um  arcabouço  de  saberes  contemporâneos  e  ancestrais  próprios  das  culturas  afrodiaspóricas, 

 ao  passo  que  se  dá  na  experiência  vivida.  Nessa  perspectiva,  o  conhecimento  é  incorporado  na 

 própria  vivência  a  partir  do  que  as  presenças  das  culturas  afrodiaspóricas  deflagram  nesses 

 espaços  de  poder."  (LIMA,  D.,  2019,  p.247).  Para  além  do  reconhecimento  e  desconstrução 

 das  estruturas  hegemônicas  que  permeiam  os  espaços  de  poder,  nos  quais  a  organização  da 

 cultura  se  constitui  em  um  movimento  de  descolonização  da  cultura,  a  perspectiva  decolonial 

 aponta  para  as  culturas  contracoloniais  –  aquelas  que  expressam  as  percepções  das 

 identidades  marginalizadas,  como  é  o  caso  das  culturas  afrodiaspóricas  -  como  referenciais 

 de  modos  de  vida,  de  produção  de  cultura  e  de  organização  social  capazes  de  apresentar 

 possibilidades  de  existência  a  partir  de  matrizes  outras,  construindo  caminhos  desviantes 

 àqueles  que  os  sistemas  que  regulam  o  direito  à  fala,  ao  conhecimento  e  a  criação 

 determinam. 

 O  que  a  perspectiva  decolonial  torna  evidente  é  que  não  existe  uma  vida  disponível  para 

 nós,  sujeitos  tornados  subalternos,  fora  da  colonialidade.  É  preciso  inventar  essa  possibilidade 

 de  vida  e  criar  os  caminhos  que  nos  levem  até  ela  e,  nesse  sentido,  o  campo  da  cultura  é 

 território  necessário  à  imaginação  radical.  A  cultura  é  o  lugar  onde  os  corpos,  os  pensamentos, 

 os  espíritos,  as  ideias  e  as  artes  desviantes  encontram  espaço  para  vibrar  de  forma  tão 

 desobediente  a  ponto  de  criar  fissuras,  rachaduras  que  tornem  possível  imaginar  outros 

 caminhos  e  inspirar  a  existência  fora  da  colonialidade.  Não  se  trata  então,  como  diz  Aimé 

 Césaire  (1978),  de  um  retorno  ao  passado  mítico  das  velhas  civilizações  negras  e 
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 pré-coloniais  ou  de  uma  tentativa  de  recriá-las,  muito  menos  de  prolongar  a  atual  sociedade 

 colonial,  mas  de  superá-la  com  a  criação  de  uma  sociedade  nova,  constituída  pelo 

 conhecimento  ancestral  que  retomamos  e  pelas  tecnologias  que  desenvolvemos  ao  longo  da 

 travessia. 

 Outra  desconstrução  que  se  anuncia  de  forma  urgente  no  âmbito  das  relações  humanas  e 

 da  organização  da  sociedade  é  a  desculturalização  da  cultura  .  A  desculturalização  da 

 cultura,  conceito  trazido  por  Vich  (2015),  propõe  um  deslocamento,  distanciando  a  cultura  dos 

 debates  estritamente  culturalistas,  ou  seja,  relativos  especificamente  ao  setor  cultural, 

 conferindo a este a função de agente chave na mudança social. 

 Essa  proposta  passa  necessariamente  pelo  questionamento  às  teorias  fundadas  no 

 discurso  da  modernidade,  responsável  por  segmentar  o  conhecimento  e  desligar  o  âmbito 

 cultural  de  sua  inserção  em  todas  as  dimensões  da  vida  social,  fazendo  da  arte  um  espaço 

 autônomo.  Desculturalizar  a  cultura  apresen-se  então  como  uma  estratégia:  “posicionar  a 

 cultura  como  um  agente  de  transformação  social  e  revelar  as  dimensões  culturais  de 

 fenômenos aparentemente não culturais” (VICH, 2015, p.14). 

 Nesse  sentido,  a  desculturalização  da  cultura  está  diretamente  relacionada  ao 

 reconhecimento  do  caráter  transversal  da  cultura,  ou  seja,  à  sua  essencial  interconexão  com 

 outros  aspectos  da  vida  humana.  Criada  fundamentalmente  no  interior  das  relações  sociais, 

 não  existe  cultura  em  uma  perspectiva  isolada,  dissociada  das  complexidades  e  dinâmicas  das 

 sociedades.  No  entanto,  a  institucionalidade  da  cultura  tende  a  abordá-la  a  partir  de  uma 

 acepção  setorial,  nuclear,  dentro  da  qual  a  expressão  artística  segue  ocupando  um  lugar  de 

 centralidade,  deixando  de  se  relacionar  com  os  diversos  outros  âmbitos  nos  quais  a  cultura  se 

 manifesta e produz efeitos. 

 Na  experiência  brasileira  de  institucionalidade,  desculturalização  e  transversalidade  são 

 temas  que  exemplificam  bem  a  distância  colocada  entre  a  teoria  e  a  prática  no  que  se  refere  à 

 organização  da  cultura,  pois,  gozando  de  um  lugar  privilegiado  nos  discursos  que  marcaram  a 

 virada  antropológica  das  políticas  culturais  nos  anos  2000,  a  transversalidade  da  cultura 

 esbarrou  em  limitações  de  ordem  prática,  sem  nunca  ter  se  efetivado  como  política  de  cultura 

 no país. 
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 Barros  sinaliza  a  urgência  em  problematizar  a  noção  de  transversalidade  no  sentido  de 

 compreender  se  se  trata  apenas  de  uma  retórica  contemporânea  ou  se,  de  fato,  “falar  de 

 transversalidade  é  falar de  um  outro  paradigma  que  nos  ajuda  a  resolver  e  enfrentar  essas 

 questões”  (BARROS,  2008,  p.108).  Para  o  pesquisador,  a  transversalidade  demanda  uma 

 capacidade  de  transitar  entre  diferentes  campos  de  saber,  fazendo  um  convite  a  uma 

 experiência  de  horizontalidade,  sem  nenhum  vestígio  de  hierarquia.  No  que  se  refere  a  área  da 

 gestão  cultural,  afirma  que  a  transversalidade  se  refere  a  uma  ruptura  epistêmica  com  a 

 perspectiva  disciplinar,  sendo,  portanto,  uma  opção  tanto  política  quanto  epistemológica.  Ou 

 seja, deveria tratar-se de: 

 uma  experiência  cultural  de  um  regime  de  conhecimento  e  ação  marcado 
 simultaneamente  pela  abertura,  pela  horizontalidade,  pela  dinamicidade.  (...) 
 Transversalidade  é  o  resultado  de  uma  máxima  aproximação  entre  modelos  de 
 representação  e  ação  do  e  sobre  o  mundo  que  se  contaminam  produzindo 
 configurações  de  conhecimentos  e  práticas  híbridas,  mas  também  colaborativas, 
 renováveis e sustentáveis. (BARROS, 2008, p.109). 

 Em  última  instância,  aponta-se  para  uma  nova  institucionalidade,  que  considere  a 

 cultura  em  sua  dimensão  transversal  e  em  seu  papel  crucial  na  transformação  social.  Uma  vez 

 deslocadas  as  bases  epistemológicas  e  as  estruturas  de  poder  que  serviram  de  base  para  a 

 organização  da  cultura  como  a  conhecemos  hoje,  é  preciso  promover  novas  lógicas  tanto  de 

 organização  do  campo  como  de  sua  gestão  cultural.  Isso  não  quer  dizer  que  a  cultura  deva  ser 

 excluída  da  composição  formal  da  estrutura  dos  governos.  Ao  contrário,  é  preciso  resistir  aos 

 crescentes  ataques  e  lutar  pela  ampliação  do  espaço  a  ela  destinado  na  agenda  pública, 

 afirmando  com  veemência  a  centralidade  que  a  cultura  deve  ocupar  na  construção  de  uma 

 sociedade mais justa e democrática. 

 O  que  está  em  debate  aqui  é  a  forma  como  a  institucionalização  da  cultura  e  a  sua 

 gestão  podem  ser  percebidas  em  conformidade  à  especialização  do  setor,  sendo  muitas  vezes 

 o  espelhamento  de  um  pensamento  moderno  que  se  coloca  na  contramão  das  concepções  e 

 dinâmicas  que  são  criadas  no  cotidiano.  Esse  distanciamento  acaba  por  fragilizar  as 

 instituições  culturais,  que  se  tornam  ainda  mais  vulneráveis  em  um  contexto  de  desmonte 

 político  como  o  que  se  apresenta  no  momento.  Dessa  forma,  podemos  reconhecer  a 

 desinstitucionalização  da  cultura  como  uma  terceira  transformação  em  curso,  condicionada 

 por fatores diversos sobre os quais é importante ter um olhar cuidadoso. 
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 A  (des)institucionalização  da  cultura  é  um  processo  de  tamanha  relevância  e  atualidade 

 que  se  tornou  o  tema  de  pesquisa  e  debate  da  Cátedra  Olavo  Setubal  de  Arte  Cultura  e  Ciência 

 (IEA/USP)  para  o  biênio  2020/2021,  destacando  os  processos  transcorrentes  no  Brasil, 

 México  e  Argentina.  “A  Institucionalidade  da  Cultura  no  Contexto  Atual  de  Mudanças 

 Sociais”  é  o  título  do  projeto  de  pesquisa  que  o  antropólogo  argento-mexicano  Néstor  García 

 Canclini  desenvolve  à  frente  da  Cátedra.  Segundo  Canclini  (2020),  à  medida  que  novas 

 instituições  surgem  e  se  consolidam  no  tecido  social,  as  instituições  culturais  tradicionais, 

 principalmente  as  instituições  públicas  de  cultura,  vem  se  enfraquecendo  frente  ao  avanço 

 neoliberal  e  esbarrando,  mais  recentemente,  na  forte  retração  provocada  pela  pandemia  do 

 COVID-19. 

 Esse  processo  não  vem  de  agora,  pois  vivemos  transformações  sociais  acontecendo  em 

 uma  velocidade  superior  àquela  que  as  instituições  culturais  conseguem  se  adaptar,  quando 

 tentam,  o  que  aprofunda  cada  vez  a  distância  entre  o  que  representam  e  o  que  deveriam 

 representar,  pondo  em  questão,  consequentemente,  sua  importância  perante  a  sociedade.  Com 

 a  crise  sanitária,  política  e  econômica  adensada  pela  pandemia,  torna-se  ainda  mais  urgente 

 pensar  em     novas  condutas  e  modos  de  estar  presente  na  sociedade.  Trata-se,  então,  de 

 problematizar também o papel das instituições na transição da vida cultural. 

 No  que  se  refere  à  gestão  cultural,  algumas  novas  dinâmicas  se  tornam  cada  vez  mais 

 evidentes.  A  coletivização  dos  grupos  e  a  formação  de  redes  de  conexões  e  produções 

 colaborativas  são  movimentos  crescentes  que  surgem  em  resposta  às  condições  ditadas  pelo 

 neoliberalismo.  A  inscrição  das  experiências  dos/as  agentes  envolvidos/as  nos  processos  de 

 gestão  assume  maior  relevância  no  interior  das  ações  e  projetos  que  são  criados  e 

 desenvolvidos.  Muitas  vezes,  inclusive,  nesse  contexto,  os  gestores  e  gestoras  formam-se  a 

 partir  de  lideranças  situacionais,  assumindo  um  perfil  diferente  daquele  do  gestor  cultural  de 

 carreira  e  de  formação  acadêmica,  ao  qual  os  estudiosos  da  área  dedicaram-se  por  tanto 

 tempo.  A  própria  lógica  dos  projetos  como  forma  de  subsistência  nos  modos  atuais  de  gerir 

 cultura  se  mostra  como  uma  caraterística  desse  tempo,  condicionada  pelos  recursos 

 disponíveis.  Na  maior  parte  das  vezes,  as  iniciativas  culturais  são  criadas  em  torno  de 

 propósitos  relacionados  a  melhores  condições  de  existência  para  as  pessoas,  comunidades  e 

 territórios  envolvidos,  mas  é  através  de  ações  e  projetos  que  de  curta  duração  que  gestores  e 
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 gestoras  comunitários,  independentes,  intencionais,  conseguem  mobilizar  recursos, 

 financeiros e de outras ordens, para promover seus ideais. 

 O  que  não  se  pode  perder  de  vista  –  e  Canclini  parece  estar  atento  –  é  que  essa  gestão 

 cultural  insurgente,  engajada  e  de  bases  contracoloniais,  vem  construindo  uma  outra 

 institucionalidade  da  cultura,  que  alinha-se  a  outros  ritmos,  outras  temporalidades  e  que 

 aponta para um horizonte de outras futuridades. 
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 4  TORNAR-SE  QUILOMBO:  PRÁTICAS  DE  PRODUÇÃO  CULTURAL  DA 

 (RE)EXISTÊNCIA 

 4.1  A PRODUÇÃO CULTURAL NA DIÁSPORA NEGRA 

 Considerando  uma  trajetória  de  lutas  e  resistências  que  quase  equivale  à  idade  da 

 história  brasileira,  desde  a  invasão  colonial  europeia  até  hoje,  a  cultura  popular  negra  se 

 apresenta  como  um  dos  exemplos  mais  expressivos  de  narrativa  cultural  insurgente  que 

 conhecemos.  Marcada  por  rupturas,  descontinuidades,  pela  escassez  e  pelo  estigma  da 

 diferença,  a  identidade  negra  está  localizada  nas  margens  sociais  e,  desta  posição  periférica, 

 se faz essencialmente rica na criação de contranarrativas. 

 Sabendo  que  os  processos  de  transculturação  e  hibridização  que  se  estabelecem  entre  as 

 culturas  dominantes  e  as  culturas  subalternizadas  são  fundadores  de  um  modo  de  vida  que  não 

 é  nem  este,  nem  aquele,  mas  uma  terceira  identidade,  me  alinho  com  o  entendimento  e  o 

 questionamento  de  Hall  (2003)  sobre  a  experiência  da  diáspora  como  uma  questão  conceitual, 

 epistemológica  e  empírica.  Afinal,  o  que  a  experiência  da  diáspora  causa  aos  modelos  de 

 identidade cultural estabelecidos? 

 No  caso  das  identidades  negras,  sabemos  que  o  tráfico  atlântico  de  pessoas  africanas 

 escravizadas  foi  responsável  pela  destruição  de  estruturas  socioeconômicas  (SODRÉ,  2017,  p. 

 91)  e  que  a  noção  atual  de  “África”  é  uma  construção  moderna  que  se  refere  a  uma  variedade 

 de  povos,  tribos,  culturas  e  línguas  (HALL,  2003,  p.30-31).  Em  terras  brasileiras,  nações 

 africanas  distintas,  como  Ijexá,  Ketu,  Fon,  Bantu,  Iorubá  e  diversas  outras  foram  pulverizadas 

 no  território  continental  a  partir  do  litoral  e  impelidas  a  elaborar  estratégias  coletivas  de 

 subjetivação  que  dão  início  a  novos  signos  de  identidade  e  a  postos  inovadores  de  colaboração 

 e  contestação  (BHABHA,  2001,  p.  20).  Desde  então,  a  produção  cultural  negra,  na 

 contingência  da  diáspora  africana  no  Brasil,  a  todo  momento  esteve  empenhada  em  inventar  e 

 fundar  seus  próprios  referenciais,  sua  ideia  de  pertencimento  e  até  mesmo  sua  noção  de 

 origem  e  ancestralidade  com  o  objetivo  de  garantir  a  continuidade  de  suas  memórias  e 

 existências. 

 Ou  seja,  como  coloca  Hall  (2003),  na  cultura  popular  negra,  em  termos  etnográficos, 

 não  existem  formas  puras.  Todas  as  formas  são  sempre  o  produto  de  sincronizações  parciais, 

 de  engajamentos  que  atravessam  fronteiras  culturais,  de  confluências  de  mais  de  uma  tradição 



 77 

 cultural  (HALL,  2003,  p.  325),  o  que  evidencia  que,  ao  pensar  nos  processos  de  hibridização 

 como  constitutivos  das  identidades  culturais  na  diáspora  negra,  não  se  trata  de  uma  soma 

 simples  entre  dois  modelos  culturais  bem  definidos  produzindo  um  único  resultado,  trata-se 

 de  complexas  negociações  nas  quais  estão  imbricadas  relações  de  poder,  dominação, 

 resistência  e  assimilação,  produzindo  modelos  de  identificação  variados  ao  longo  do  tempo. 

 Sendo  assim,  o  que  existe  é  o  esforço  pela  criação  de  um  "lugar  de  origem  imaginado",  um 

 espaço  seguro  capaz  de  fundar  uma  noção  de  pertencimento  na  diáspora.  Na  formação  da 

 identidade  cultural  negra  em  diáspora,  ancestralidade  e  inovação  são  dimensões  criativas  e 

 complementares,  a  noção  de  origem  é  sempre  fundamentada  em  uma  África  mítica, 

 imaginada a partir da recombinação de fragmentos de memória.  

 Designados  pela  experiência  diaspórica  e  nunca  tendo  feito  parte  dos  circuitos  culturais 

 dominantes  -  senão  quando  expropriados,  apropriados  e  assimilados  -  seus  repertórios  são 

 formados  tanto  a  partir  de  uma  herança  cultural  anterior  ao  trânsito  atlântico  quanto 

 determinados  pelas  condições  da  diáspora,  onde  novas  conexões  se  dão.  Esta 

 sobredeterminação  faz  com  que  as  culturas  negras  sejam,  por  definição,  um  espaço 

 contraditório, contra hegemônico e de contestação estratégica (HALL, 2003, p.323-324). 

 Hall  (2003,  p.  26-27)  aprofunda  essa  leitura  sobre  as  culturas  negras  na  diáspora  ao 

 refletir  sobre  as  identidades  inscritas  nas  relações  de  poder  construídas  pela  diferença  e  pela 

 disjuntura,  quando  destaca  o  caráter  transcultural  como  marcador  da  relação  do  negro 

 caribenho  com  o  seu  local  de  origem  e  a  sua  inscrição  na  diáspora.  Segundo  ele,  grupos 

 subordinados  ou  marginais  criam,  inventam  e  ressignificam  a  partir  dos  símbolos  que  lhes  são 

 transmitidos  pela  cultura  dominante,  resultando  em  hibridismos  que  já  não  poderão  ser 

 dissociados  dos  seus  elementos  culturais  originais.  Como  sinaliza  o  autor,  na  situação  da 

 diáspora as identidades se tornam múltiplas. 

 O  pensamento  de  Hall  (2003)  se  conecta  com  as  elaborações  conceituais  desenvolvidas 

 por  Franz  Fanon  na  tese  “Pele  Negra,  Máscaras  Brancas”  sobre  a  experiência  diaspórica  do 

 negro  antilhano  imigrante  na  França,  que  se  torna  um  estrangeiro  universal,  preso  em  um 

 não-lugar  eterno,  uma  vez  que  a  experiência  da  diáspora  o  afasta  tanto  dos  seus  compatriotas 

 "nativos" quanto do país que o recebe na condição de imigrante (FANON, 2008, p. 35). 
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 Por  sua  vez,  Grada  Kilomba  (2019,  p.51),  intelectual  negra  e  artista  contemporânea 

 portuguesa  radicada  na  Alemanha,  alerta  que  o  campo  da  produção  de  cultura  e  conhecimento 

 não  é  neutro,  pois  conceitos  como  conhecimento,  erudição  e  ciência  estão  intrinsecamente 

 ligados  ao  poder  e  à  autoridade  racial  .  Nesse  contexto,  grupos  oprimidos  são  frequentemente 

 colocados  na  posição  de  serem  ouvidos  somente  se  enquadrarem  suas  ideias  na  linguagem 

 que  é  familiar  e  confortável  para  um  grupo  dominante,  de  forma  que  “mulheres  negras  e 

 homens  negros  desenvolvem  uma  maneira  particular  de  ver  a  realidade:  tanto  de  ‘fora  pra 

 dentro’  quanto  de  ‘dentro  pra  fora’”  (KILOMBA,  2019,  p.  67).  Foi  utilizando  esta  habilidade 

 que  os  que  vieram  antes  de  nós  puderam  promover  importantes  deslocamentos  na  estrutura 

 social brasileira. 

 O  diálogo  existente  entre  os  pensamentos  desses  autores  e  autora  evidencia  que,  ao 

 tratar  da  construção  e  afirmação  das  identidades  culturais  negras  no  Brasil,  ou  em  outros 

 países  em  contexto  similar  de  colonização,  é  impossível  ignorar  a  diáspora  enquanto  marcador 

 fundamental.  É  possível  encontrar  semelhanças  em  experiências  afrodiaspóricas  distintas, 

 pois,  ao  passo  que  tais  semelhanças  foram  combinadas  de  forma  singular  às  configurações  de 

 cada  experiência,  produziu-se  a  diferença  em  processos  independentes  de  hibridização.  Da 

 mesma  forma  que  persiste  nesse  processo  uma  economia  da  invisibilidade,  persiste  também 

 um  movimento  criativo,  uma  ginga  forjada  nos  encontros  da  diáspora.  Essa  lógica  cultural  é 

 denominada por Hall (2003) e apropriada por outros/as autores/as como "estética diaspórica".  

 No  cerne  das  identidades  culturais  nascidas  na  afrodiáspora  também  encontramos  a 

 negrura.  Para  Leda  Martins  (1995,  p.26),  autora  brasileira,  “a  negrura  não  é  pensada,  aqui, 

 como  um  topos  detentor  de  um  sentido  metafísico,  ou  um  absoluto.  Ela  não  é  apreendida, 

 afinal,  como  uma  essência,  mas,  antes,  como  um  conceito  semiótico,  definido  por  uma  rede  de 

 relações”.  A  negrura  se  refere,  então,  àquilo  que  desponta  como  singular  nessas  identidades 

 transatlânticas,  transmigradas,  que  está  localizado  na  experiência  e  na  memória  vivida  dos 

 corpos  e  subjetividades  negras  sem  fixá-las  em  representações  essencialistas.  Ao  contrário, 

 “essa  noção  recupera  o  sujeito  cotidiano,  referencial,  como  uma  instância  da  enunciação  e  do 

 enunciado,  que  se  faz  e  se  constrói  no  tecido  do  discurso  dramático  e  na  tessitura  da 

 representação”  (MARTINS,  1995,  p.25).  A  negrura  é  apreendida  na  relação  de  todas  as  coisas 

 que constituem o sujeito negro: a cultura, a memória, a cor, o trauma, o corpo, o discurso. 



 79 

 Nesse  sentido,  como  ressalta  a  pesquisadora  Soraya  Martins  Patrocínio,  “tal  definição 

 aponta  para  a  produção  de  infinitos  das  existências  negras  e  reflete,  também,  as  possibilidades 

 infinitas  de  elaborações  estéticas”  (PATROCÍNIO,  2020,  p.62).  Entre  tais  elaborações,  a 

 fissura  e  a  fabulação  se  apresentam  como  “modos  outros  de  produção  da  diferença  e  da 

 criatividade  como  possibilidade  de  traçar  e  trançar  rotas  que  dão  a  ver  teatralidades  e 

 existências negras mais fugitivas e especulativas” (PATROCÍNIO, 2020, p.62). 

 No  âmbito  da  estética  diaspórica,  da  fissura  e  da  fabulação,  Martins  toma  como 

 referência  experiências  localizadas  no  Brasil  e  nos  Estados  Unidos  para  afirmar  que  a  cultura 

 negra  se  desenha  por  meio  de  uma  persistente  teatralidade,  uma  vez  que  dramatiza  a 

 experiência  negra  nas  Américas  através  de  variadas  formas  e  atividades.  Essa  teatralidade, 

 própria  das  culturas  afrodiaspóricas,  revela  a  impressão  do  conhecimento  e  da  memória 

 africana  nos  modos  que  constituem  a  experiência  negra  transatlântica,  manifestando-se  em 

 expressões performativas e ritualizações. 

 Essa  teatralização  manifesta-se  com  uma  função  marcadamente  dialógica. 
 (...)  Tal  duplicidade  reflete-se  não  apenas  na  formulação  de  sentido,  mas 
 também  na  elaboração  de  formas  discursivas  e  comportamentais  de  dupla 
 referência,  que  estabelecem,  em  diferentes  níveis,  um  diálogo  intertextual  e 
 intercultural  entre  formas  de  expressão  africanas  e  ocidentais.  Esse  artifício 
 dialógico,  traduzido  na  técnica  de  dupla  voz,  é  inerente  às  mais  diversas 
 manifestações  do  ethos  africano  no  novo  continente.   (MARTINS,  1995, 
 p.53-54). 

 A  teatralidade  das  culturas  negras  na  diáspora  se  trata,  então,  da  sintetização  dos 

 processos  de  hibridização  e  do  não-lugar  mencionados  por  Hall  (2003)  e  Fanon  (2008)  em 

 um  jogo  de  dupla  significação,  que  é  incorporado  à  linguagem,  ao  discurso  e  à  expressão 

 cultural do negro na diáspora e que se torna significante da sua inscrição social. 

 No  romance  “Um  Defeito  de  Cor”,  a  escritora  Ana  Maria  Gonçalves  (2006),  através  da 

 voz  da  personagem  Kehinde,  descreve  a  performance  desse  jogo  de  dupla  significação  do  qual 

 fala Martins no âmbito do corpo, em uma roda de capoeira: 

 Só  os  pretos  tinham  jeito  para  a  capueira,  que  podiam  usar  para  se  proteger 
 do  poder  do  branco,  e  que  por  isso  tinha  que  ser  muito  bem  aprendida  e 
 guardada.  Um  bom  capueira  nunca  deve  mostrar  tudo  o  que  sabe,  ou  pelo 
 menos  deve  fazer  parecer  que  não  mostrou  e  para  isso  nem  precisa  ser  forte, 
 mas  estar  sempre  atento  e  esperto.  O  Mestre  Mbanji  disse  que  a  capueira  é 
 como  uma  conversa,  um  faz  uma  pergunta  de  supetão  e  o  outro  tem  que  ter  a 
 resposta  pronta,  e  ganha  quem  faz  a  pergunta  que  o  outro  não  consegue 
 responder.  Eu  achei  isso  bonito  e  é  a  mais  pura  verdade,  cada  qual  tem  que 
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 descobrir  o  seu  jeito  de  fazer  perguntas,  porque  elas  são  sempre  as  mesmas, 
 assim  como  tem  as  mesmas  respostas.  Um  bom  perguntador  é  aquele  que 
 finge  que  vai  perguntar  uma  coisa  e  pergunta  outra,  porque  se  o  outro 
 adivinha,  dá  a  resposta  antes.  O  Mestre  Mbanji  chamou  isso  de  mandinga, 
 coisa  que  o  branco  não  entende,  que  não  nasce  com  ele,  só  com  o  preto. 
 Porque  a  mandinga  também  é  a  humildade,  é  fazer-se  de  fraco  quando  não  é, 
 é  lutar  até  deixar  o  outro  tão  cansado  a  ponto  de  errar  a  resposta  ou  de  não 
 conseguir fazer mais perguntas". (GONÇALVES, 2006, p. 666-667) 

 Como  diz  o  Mestre  Mbanji,  a  capoeira  é  uma  conversa,  e  a  dança  dos  corpos  que  se 

 desafiam  um  ao  outro  encarna  a  teatralidade  da  duplicidade  que  constitui  também  o  discurso, 

 a linguagem, a expressão negra na diáspora. 

 Segundo  Martins  (1995),  o  que  o  código  da  duplicidade  instaura  é  o  jogo  da  aparência  e 

 da  representação,  ou  seja,  “o  jogo  do  olhar,  da  ironia,  da  sedução,  o  jogo  do  andar  e  dos 

 sentidos  na  tradução  da  diferença,  em  que  não  se  cristalizam  verdades  absolutas,  mas,  sim, 

 'práticas  de  fala,  jogos  discursivos,  espaços  ritualísticos  de  linguagem'”  (MARTINS,  1995,  p. 

 56),  de  forma  que  é  precisamente  nos  interstícios  dos  lugares  que  esse  código  instaura  que  se 

 encontram  inscritos  os  efeitos  da  diferença  da  teatralidade  negra,  através  da  qual  o  ethos 

 africano é reapropriado, reatualizado e coletivamente representado. 

 Martins  (1995)  localiza  em  Exu,  orixá-mensageiro  da  cultura  Iorubá,  senhor  dos 

 caminhos,  da  comunicação  e  das  encruzilhadas,  a  imagem  que  melhor  sintetiza  o  processo  de 

 dupla  fala  ou  dupla  significação  das  culturas  negras.  Ao  estabelecer  seu  domínio  sobre  os 

 jogos  discursivos  e  interpretativos,  brincando  com  as  noções  de  bem/mal,  certo/errado, 

 verdadeiro/falso,  expressando  seu  caráter  ambivalente  e  cumprindo  o  seu  papel  de  ser  o 

 “entre”,  a  entidade  mediadora  entre  os  universos  humano  e  divino,  Exu  simboliza,  segundo  a 

 autora,  um  princípio  estrutural  significante  da  cultura  negra,  à  medida  que  esta  finca  sua 

 existência  na  diáspora  e  fórmula  sentidos  exatamente  na  interseção  entre  o  que  é  visível  e  o 

 que é segredo. 

 Como  elucida  o  pesquisador  Luiz  Antônio  Simas  (2021),  Exu  é  morador  das  ruas  e  das 

 encruzilhadas,  lugar  onde  não  há  fixidez.  Com  isso,  estabelece-se  a  imagem  da  encruzilhada 

 como  chave  de  leitura  para  a  produção  cultural  afrodiaspórica.  Isso  porque,  na  cosmovisão 

 dos  povos  africanos  de  matriz  Iorubá,  a  encruzilhada  não  significa  o  fim  de  um  caminho.  Ao 

 contrário,  revela  o  encontro  das  possibilidades  e  evoca  a  multiplicidade,  a  continuidade,  a 

 impermanência. 
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 A  noção  de  encruzilhada,  utilizada  como  operador  conceitual  oferece-nos  a 
 possibilidade  de  interpretação  do  trânsito  sistêmico  e  epistêmico  que  emerge 
 dos  processos  inter  e  transculturais,  nos  quais  se  confrontam  e  se 
 entrecruzam,  nem  sempre  amistosamente,  práticas  performáticas, 
 concepções  e  cosmovisões,  princípios  filosóficos  e  metafísicos,  saberes 
 diversos,  enfim.  (...)  A  encruzilhada  é  lugar  radial  de  centramento  e 
 descentramento,  interseções  e  desvios,  texto  e  traduções,  confluências  e 
 alterações,  influências  e  divergências,  fusões  e  rupturas,  multiplicidade  e 
 convergência,  unidade  e  pluralidade,  origem  e  disseminação.  Operadora  de 
 linguagens  e  de  discursos,  a  encruzilhada,  como  um  lugar  terceiro,  é  geratriz 
 de  produção  sígnica  diversificada  e,  portanto,  de  sentidos  plurais 
 (MARTINS, 2002, p. 73). 

 Atravessada  por  essa  concepção,  a  cultura  afrodiaspórica  se  apresenta,  então,  como  uma 

 cultura  encruzilhada.  Nesse  cruzo,  é  possível  enxergar  o  encontro  entre  a  cultura  dominante 

 assimilada  e  as  culturas  fragmentadas  e  reconstituídas,  entre  as  marcas  da  opressão  sistêmica 

 e  os  símbolos  de  uma  re-existência  desviante.  Negociam-se,  nesse  espaço,  condições  de 

 sobrevivência,  na  mesma  medida  em  que  são  formulados  e  experimentados  projetos 

 emancipatórios de futuro. 

 Uma  vez  que  a  ancestralidade  imaginada  em  contexto  de  desterritorialização  e  ruptura  é 

 transformada,  potencialmente,  em  um  lugar  de  criação,  a  contínua  sincronização  entre 

 memórias  e  lacunas  é  também  responsável  pela  produção  de  narrativas  estéticas  diaspóricas 

 contracoloniais.  Hoje,  considerando  o  contexto  brasileiro,  as  contranarrativas  negras  têm  sido 

 protagonistas  nos  tensionamentos  que  se  dão  nas  fronteiras  da  nossa  sociedade,  sendo  que 

 uma  forma  de  analisar  tais  tensionamentos  é  através  da  ótica  das  lutas  pelo  reconhecimento  e 

 pela  afirmação  das  identidades.  Nesse  sentido,  a  ginga,  a  mandinga,  a  encruzilhada,  as 

 possibilidades  infinitas  de  elaboração  de  existências  tornaram  possível  a  trajetória  de 

 resistência  empreendida  contra  a  expropriação  material  e  imaterial  promovida  pelo 

 colonialismo  europeu,  o  que  acaba  por  evidenciar  a  capacidade  inventiva  de  grupos 

 marginalizados,  no  sentido  de  produzir,  no  interior  do  sistema  dominante,  as  fissuras  que 

 possibilitam formas alternativas de existência e produção de cultura. 

 Pensando  a  produção  cultural  negra  afrodiaspórica  no  contexto  brasileiro  e 

 considerando  a  materialidade  das  condições  de  violência  as  quais  os  corpos  negros  estão 

 submetidos,  é  indispensável  retornar  ao  pensamento  de  Lélia  Gonzalez  e  levar  em  conta  que  a 

 nossa  sociedade  se  encontra  até  então  estruturada  pelo  racismo  por  denegação,  uma  estratégia 

 colonialista  perversa  e  eficaz  de  apagamento  identitário  que  opera  no  distanciamento  dos 
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 sujeitos  de  seus  símbolos  culturais  autênticos  à  medida  que  promove  a  assimilação  dos 

 valores coloniais, o que, consequentemente, reduz as chances de resistência e existência. 

 Um  dos  mecanismos  mais  usados  para  a  consolidação  dessa  política  racista  de 

 fragmentação  das  identidades  negras,  além  da  política  de  miscigenação  e  embranquecimento, 

 foi  (e  ainda  é)  a  criminalização  das  práticas  culturais  de  origem  africana.  Uma  vez  que  os  ritos 

 religiosos  de  culto  às  entidades  africanas  e  outras  práticas  como  o  samba  e  capoeira,  próprios 

 das  comunidades  negras,  foram  condenados  pelo  poder  dominante  e  se  tornaram  passíveis  de 

 punição,  o  abandono  dessas  práticas  e  a  assimilação  dos  símbolos  culturais  dominantes  se 

 tornaram  uma  forma  de  sobrevivência  para  os  corpos  negros,  em  detrimento  à  sua  memória  e 

 herança cultural. 

 Por  esse  motivo,  uma  das  principais  causas  pela  qual  lutou  o  Movimento  Negro 

 Unificado  brasileiro  entre  as  décadas  de  60  e  80  foi  a  afirmação  da  identidade  negra  pelas 

 populações  pretas  e  pardas  do  país,  entendendo  que  uma  sociedade  inconsciente  de  sua 

 própria  posição  não  tem  condições  de  ativar  a  sua  potência  e  assim  reivindicar  mudanças 

 estruturais  e  articular  a  criação  de  futuridades.  Dessa  forma,  assimila  mais  facilmente  a 

 subordinação em uma estrutura de dominação pautada pela supremacia racial branca. 

 Nesse  sentido,  tornar-se  negro/a  no  Brasil  ultrapassa  o  sentido  de  enquadrar-se  em  uma 

 categoria  social,  sendo  principalmente  uma  afirmação  política  e  cultural.  Paralelamente  às 

 lutas  pela  inclusão  da  categoria  “negro”  nos  censos  sociais  e  pela  promoção  da  tomada  de 

 consciência  das  populações  mestiças  e  afrodescendentes  em  suas  posições  de  sujeito  inscritas 

 na  estrutura  racial,  se  deram  as  lutas  pelo  reconhecimento  e  valorização  das  manifestações 

 culturais  de  matriz  africana,  entre  as  quais  se  destaca  a  reivindicação  pela  legalização  das 

 práticas  religiosas  dos  terreiros  de  Candomblé,  Umbanda  e  outras  comunidades  litúrgicas 

 negras,  além  da  inserção  do  simbólico  e  imaterial  como  patrimônios  culturais  brasileiros,  o 

 que  veio  a  legitimar  e  salvaguardar  a  perpetuação  da  produção  cultural  afrodiaspórica  que 

 sobreviveu à séculos de exclusão, apagamento e criminalização. 

 Se  utilizarmos  esses  dois  casos  como  exemplos,  veremos  que  a  produção  cultural  negra 

 no  contexto  da  diáspora  é  tanto  produto  das  táticas  de  resistência  ativadas  contra  as  tentativas 

 de  apagamento  e  genocídio,  quanto  da  capacidade  de,  entre  uma  mandinga  e  outra,  exercer 

 uma imaginação radical. 
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 O  entendimento  do  Candomblé  enquanto  sistema  religioso  de  matriz  africana  elucida 

 este  processo,  uma  vez  que  o  que  conhecemos  hoje  dessa  religião  é  uma  sistematização 

 essencialmente  diaspórica,  herdeira  das  práticas  ritualísticas  originalmente  africanas,  porém 

 ressignificadas  e,  de  certa  forma,  reinventadas,  a  partir  das  condições  possíveis  em  território 

 brasileiro,  como  é  o  caso  do  sincretismo  entre  santos  católicos  e  africanos,  de  forma  a  tornar 

 possível  o  culto  aos  seus  verdadeiros  deuses  e  deusas  ancestrais,  e  é  o  caso  também  das 

 comunidades  e  famílias  que  se  formaram  a  partir  do  encontro  entre  as  diferentes  etnias 

 africanas  que  foram  fragmentadas  e  aqui  escravizadas.  Além  disso,  o  processo  que  tornou 

 possível  a  legalização  das  práticas  religiosas  dos  terreiros  foi  fruto  de  negociações  e  alianças 

 estabelecidas  inclusive  com  membros  do  grupo  branco  hegemônico,  processo  esse  que  exigiu 

 que  a  comunidade  negra  candomblecista  aprendesse  a  ler  os  códigos  jurídicos  e  a  jogar  com  a 

 linguagem formal da branquitude para que fosse possível negociar e dialogar nesses termos. 

 Utilizando  uma  linguagem  dupla,  eles  e  elas  adentraram  os  sistemas  políticos  do  país  e 

 estabeleceram  importantes  enfrentamentos,  iniciando  um  processo  de  reedição  e 

 descriminalização  da  produção  cultural  negra  que  ainda  está  em  curso.  Ao  mesmo  tempo, 

 dialogaram  diretamente  com  essa  população  e  utilizaram  os  meios  artísticos  e  culturais  para 

 potencializar  o  projeto  de  tomada  de  consciência  racial  e  política  das  pessoas  negras  nesse 

 país. 

 Na  ordem  colonial,  a  identidade  negra  sempre  foi  encarregada  de  desempenhar  o  papel 

 do  outro.  O  próprio  termo  “negro”  é  uma  designação  criada  pelo  “eu-ropeu”,  da  mesma  forma 

 que  a  divisão  política  que  criou  os  países  africanos  como  os  conhecemos  hoje  é  resultado  de 

 interesses  e  negociações  coloniais.  Até  mesmo  os  grupos  linguísticos-culturais  conhecidos 

 como  “bantu”  e  “nagô”  foram  assim  organizados  segundo  a  lógica  categorizante  da 

 modernidade  europeia  (MUNANGA,  1996,  p.60).  Ou  seja,  na  cosmovisão  dominante,  o 

 sujeito negro é sempre definido a partir da sua relação com o branco. 

 No  entanto,  o/a  ser  negro/a  nunca  foi  um  ser  passivo  e  dominado,  como  a  historiografia 

 oficial  tenta  fazer  crer,  da  mesma  forma  como  homens  e  mulheres  originários  de  África 

 possuíam  suas  histórias  e  culturas  antes  de  serem  submetidos  à  condição  de  mercadoria,  estes 

 e  estas  continuaram  a  escrever  suas  narrativas  no  Continente  e  na  Diáspora  de  forma 

 desviante ao que foi legitimado como verdade. 
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 Para  tanto,  quais  foram  as  estratégias  e  mecanismos  utilizados  pelas  populações  negras 

 diaspóricas  no  sentido  de  resistir  à  subtração  de  sua  subjetividade,  salvaguardar  sua  memória 

 e  ressignificar  suas  possibilidades  de  existência?  E,  para  além  disso,  de  que  forma  tais 

 estratégias  e  conhecimentos  podem  representar  hoje  uma  prática  insurgente  no  campo  da 

 cultura?  A  dinâmica  social  do  aquilombamento,  desde  o  período  colonial  até  os  dias  atuais, 

 pode elucidar alguns caminhos. 

 4.2  É TEMPO DE AQUILOMBAR 

 No  que  se  refere  aos  debates  e  discussões  que  aquecem  e  oxigenam  o  pensamento 

 negro,  o  aquilombamento  é,  sem  dúvida,  uma  palavra  do  nosso  tempo.  De  diferentes  formas  e 

 em  diversos  espaços,  sejam  estes  físicos  ou  virtuais,  a  ideia  de  quilombo  vem  sendo  evocada 

 com  cada  vez  mais  frequência,  sobretudo  por  jovens  negros  e  negras  interessados  e 

 interessadas  em  tecer  novas  redes  de  organização  e  colaboração  frente  às  condições  colocadas 

 pela  opressão  racial.  Nesse  momento,  é  possível  observar  que  a  urgência  desse  enunciado 

 emerge como resposta ao acirramento de forças que levam a uma situação limite. 

 Frente  à  crescente  polarização  ideológica  e  política,  ao  desmantelamento  das 

 instituições,  aos  retrocessos  (in)constitucionais  e  ao  agravamento  da  situação  de 

 vulnerabilidade  da  população  negra  em  um  contexto  genocida,  é  preciso  aquilombar-se.  Mas 

 o  que  isso  significa?  Como  e  por  que  a  memória  do  quilombo  surge  neste  momento  e  que 

 perspectivas de presente e futuro ela traz para nós, aqueles e aquelas que a evocam? 

 Pensar  a  atualização  do  conceito  de  quilombo  através  do  tempo  na  história  do  Brasil  é, 

 na  verdade,  um  empreendimento  inaugurado  pela  pesquisadora  sergipana  Maria  Beatriz 

 Nascimento.  Ela  é  responsável  por  realizar  um  estudo  sensível  e  aprofundado  sobre  a 

 experiência  quilombola  no  país,  demonstrando  o  continuum  cultural  existente  entre  Brasil  e 

 África  no  período  em  que  esse  modelo  de  organização  comunitária  se  instituiu  no  interior  da 

 colônia portuguesa. 

 A  pesquisa  empreendida  por  Nascimento  desafia  a  historiografia  oficial  construída 

 sobre  os  nossos  quilombos,  uma  vez  que  ultrapassa  o  imaginário  combativo  atribuído  à 

 organização  quilombola  e  evidencia  seus  aspectos  sociais  e  culturais,  chamando  a  atenção 
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 para  os  impactos  e  as  influências  que  a  experiência  do  quilombo  causou,  desde  então,  não  só 

 na  vida  das  pessoas  negras,  mas  da  sociedade  brasileira  como  um  todo.  Talvez  por  isso,  por 

 apresentar  outra  versão  dos  fatos  e  desafiar  os  regimes  de  verdade  aqui  estabelecidos,  o 

 trabalho  da  autora  tenha  sido  negligenciado  por  tanto  tempo,  permanecendo  ausente  dos 

 currículos escolares e universitários. 

 Não  é  à  toa,  porém,  que  a  sua  obra  –  produzida  sobretudo  entre  as  décadas  de  setenta  e 

 oitenta,  até  o  início  da  década  de  noventa,  quando  é  fatalmente  interrompida  pela  sua  morte 

 trágica,  vitimada  pelo  feminicídio  –  vem  sendo  retomada  e  difundida  nos  últimos  anos, 

 fornecendo  à  nossa  geração  de  pesquisadores  negros  e  negras  verdadeiras  oferendas 

 despachadas  nas  rotas  de  fuga  do  aprendizado  e  do  conhecimento,  insumos  teóricos 

 suficientes  para  alimentar  Orí,  abrindo  perspectivas  de  reflexão  e  análise  até  então  encobertos 

 pelo epistemicídio praticado no sistema educacional brasileiro. 

 Essa  retomada  se  apresenta  como  nítido  reflexo  das  ações  afirmativas,  que  promoveram 

 o  ingresso  expressivo  de  pessoas  negras  nas  universidades  públicas  através  das  políticas  de 

 reserva  de  vagas  e  de  permanência,  pois,  ao  ocupar  esse  universo  até  então  dominado  pela 

 intelectualidade  branca,  essa  nova  geração  de  pesquisadores  negros  e  negras  não  se  satisfaz 

 apenas  com  o  acesso  e  reivindica  que  seus  saberes  e  referências  sejam  também  representados, 

 tensionando a hegemonia do conhecimento. 

 Por  esse  motivo,  aproveito  para  pedir  a  bênção  à  minha  mais  velha,  Maria  Beatriz 

 Nascimento  -  mulher,  negra,  intelectual  e  nordestina,  como  eu  -,  com  a  intenção  de,  uma  vez 

 atravessada  por  suas  ideias,  contar  também  com  a  sua  lucidez  para  refletir  sobre  o  meu 

 próprio  tempo.  Para  isso,  mantenho  seu  pensamento  em  vista  durante  todo  este  texto  e  para 

 além dele, principalmente quando a autora diz que: 

 O  quilombo  é  um  avanço,  é  produzir  ou  reproduzir  um  momento  de  paz. 
 Quilombo  é  um  guerreiro  quando  precisa  ser  um  guerreiro.  E  também  é  o 
 recuo  quando  a  luta  não  é  necessária.  É  uma  sapiência,  uma  sabedoria.  A 
 continuidade  de  vida,  o  ato  de  criar  um  momento  feliz,  mesmo  quando  o 
 inimigo  é  poderoso,  e  mesmo  quando  ele  quer  matar  você.  A  resistência. 
 Uma possibilidade nos dias de destruição. (NASCIMENTO, 2018, p.7). 

 É  com  essa  compreensão  de  quilombo  –  como  uma  possibilidade  nos  dias  de  destruição 

 –  que  irei  trabalhar  para  pensar  o  ato  de  se  aquilombar  como  prática  cultural  atravessando  o 

 tempo  durante  a  trajetória  da  experiência  negra  no  Brasil.  Para  alcançar  essa  reflexão, 



 86 

 considero  necessário  primeiramente  apresentar  o  significado  do  quilombo  na  nossa 

 experiência  afrodiaspórica,  para  em  seguida  entender  quais  os  usos  e  os  sentidos  desse 

 fenômeno hoje. 

 4.2.1  Quilombo ontem e hoje 

 No  Brasil,  a  primeira  ideia  associada  à  palavra  “quilombo”  é  a  imagem  da  República  de 

 Palmares  e  seu  líder  mais  popular,  Zumbi.  A  República  de  Palmares,  também  conhecida  por 

 seus  habitantes  como  Angola  Janga  (título  que  significa  “pequena  Angola”  e  revela  a  estreita 

 conexão  com  os  hábitos  culturais  dos  povos  dessa  região  no  continente  africano),  ficava 

 localizada  na  Serra  da  Barriga,  região  da  capitania  de  Pernambuco  segundo  a  divisão  política 

 territorial  da  época,  hoje  localizada  no  estado  de  Alagoas,  e  resistiu  durante  aproximadamente 

 um  século,  entre  o  fim  do  século  XVI  e  início  do  século  XVIII,  chegando  a  reunir  cerca  de 

 vinte mil habitantes no seu apogeu. 

 O  Quilombo  de  Palmares  foi  a  maior  formação  quilombola  registrada  no  Brasil  e 

 possuía  leis,  administração  e  organização  social  próprias,  constituindo  um  sistema  político 

 alternativo  ao  sistema  dominante  no  período  colonial.  No  entanto,  é  importante  ressaltar  que, 

 embora  a  experiência  de  Palmares  possa  ser  considerada  a  mais  contundente  na  história  dos 

 quilombos  e  da  resistência  negra  no  território  brasileiro,  é  um  equívoco  acreditar  que  sua 

 fundação  coincide  com  a  criação  da  instituição  “quilombo”,  ou  ainda  que  o  seu  fim  possa  ter 

 significado o desaparecimento da prática do aquilombamento. 

 Considero  necessário  fazer  essa  ressalva  porque  até  pouco  tempo  a  pesquisa  sobre  os 

 quilombos  realizada  no  país  se  limitava  ao  caso  palmarino,  como  denunciou  a  historiadora 

 Beatriz  Nascimento.  Foram  intelectuais  negros/as  engajados/as  na  afirmação  política  e 

 identitária,  como  Abdias  Nascimento,  Clóvis  Moura  e  a  própria  Beatriz  Nascimento,  as 

 pessoas  responsáveis  pela  expansão  do  estudo  científico  sobre  a  origem  do  quilombo,  a 

 experiência  quilombola  na  diáspora  brasileira  e  sua  instituição  como  instrumento  ideológico 

 de  resistência  no  imaginário  nacional.  É  graças  às  suas  pesquisas  e  contribuições  que  este 

 trabalho  de  pesquisa  pode  realizar-se  hoje  como  um  esforço  imaginativo  de  existência 

 estratégica no presente e futuro para as subjetividades negras. 
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 A  pesquisa  realizada  por  Nascimento  busca  demonstrar  como  o  fenômeno  se  perpetua 

 até  hoje  em  todos  os  sistemas  sociais  alternativos  fundados  por  negros  e  negras,  como  as 

 escolas  de  samba,  os  terreiros  de  candomblé  e  as  favelas.  Ela  destaca  também  que,  embora  a 

 República  de  Palmares  tenha  sido  a  experiência  mais  expoente  de  quilombo  no  Brasil,  os 

 quilombos  assumiram  diferentes  formas  de  constituição  e  organização  de  acordo  com  as 

 condições  encontradas  pelas  comunidades  que  neles  residiam,  sendo  possível  entendê-los 

 enquanto  assentamentos  de  negros  e  outros  sujeitos  étnicos  marginalizados,  que 

 possibilitavam  a  prática  e  preservação  dos  modos  de  vida  dessas  comunidades.  Sendo  assim, 

 “quilombo”  não  é  uma  ideia  localizada  no  passado  e  sim  um  continuum  cultural,  um 

 conhecimento  que  permanece,  compreendendo  quilombo  em  seu  sentido  ideológico,  no 

 sentido  de  agregação,  fortalecimento  e  colaboração  entre  a  comunida  de.  (GERBER, 

 NASCIMENTO, B., 1989). 

 Soma-se  ao  trabalho  iniciado  por  Nascimento  o  pensamento  de  Clóvis  Moura  e  de 

 Abdias  Nascimento,  responsáveis  por  cunhar  os  conceitos  de  “quilombagem”  e 

 “quilombismo”,  respectivamente,  ambos  dando  destaque  à  dimensão  simbólica  e  política  que 

 constitui  o  ato  de  aquilombar.  Sobre  Clóvis  Moura,  o  objetivo  do  seu  estudo  era  construir  uma 

 base  teórica  que  fornecesse  dados  da  escravidão  a  partir  da  ótica  dos  escravizados  (BATISTA, 

 P.,  2019,  p.400).  Para  Moura,  a  quilombagem  se  refere  a  um  posicionamento  de  resistência 

 radical  assumido  pelos  negros  com  o  objetivo  de  promover  o  desgaste  contínuo  do  sistema 

 escravagista. Segundo Paula Batista, 

 Moura,  em  seus  estudos,  criou  o  termo  “quilombagem”  para  ressaltar  as 
 atividades  de  resistência,  rebeldia  e  protestos  dos  escravizados  tendo  como 
 núcleo  central  o  quilombo.  Esse  termo  foi  de  suma  importância  para  dar  a 
 verdadeira  relevância  para  a  luta  empreendida  pelos  escravos  da  época, 
 pontuando  inclusive  a  quilombagem  como  agitação  emancipatória  que 
 antecede,  em  muito,  o  movimento  liberal  abolicionista.  (BATISTA,  P.,  2019, 
 p.401) 

 Já  em  Abdias  Nascimento,  temos  no  quilombismo  uma  síntese  localizada  no  presente  do 

 pensamento  radical  de  Moura  e  da  noção  ideológica  do  quilombo  de  Beatriz  Nascimento,  de 

 forma  que  considero  seu  pensamento  uma  verdadeira  pista  sobre  a  prática  estratégica  do 

 aquilombamento  nos  dias  atuais.  Seu  objetivo  é  propor  um  instrumento  político  para  a  ação 

 quilombista  no  dia  a  dia,  em  direção  a  uma  sociedade  antirracista.  Ao  afirmar  que 

 “compreende-se  porque  todo  negro  consciente  não  tem  a  menor  esperança  de  que  uma 
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 mudança  progressista  possa  acontecer  espontaneamente  em  benefício  da  comunidade 

 afro-brasileira”  (NASCIMENTO,  A.,  2019,  p.280)  ele  evoca  o  engajamento  político  do  povo 

 negro  na  construção  de  uma  nova  realidade,  onde  a  liberdade  e  a  igualdade  sejam  condições 

 centrais  de  existência  e  declara  que  “desta  realidade  é  que  nasce  a  necessidade  urgente  ao 

 negro  de  defender  sua  sobrevivência  e  assegurar  a  sua  existência  de  ser”  (NASCIMENTO,  A., 

 2019, p.281). 

 No  intuito  de  melhor  compreender  os  diferentes  significados  assumidos  pelo  quilombo 

 até  os  dias  atuais,  é  necessário  que  nos  voltemos  para  o  continente  africano,  pois,  como 

 declara  Kabengele  Munanga  (1996),  kilombo  é  seguramente  uma  palavra  originária  dos  povos 

 de  língua  bantu,  sendo  posteriormente  aportuguesada  para  quilombo  e  mais  precisamente 

 utilizada  para  se  referir  às  práticas  culturais  do  povo  Mbangala,  um  povo  nômade  e  guerreiro 

 que  expandiu  seu  domínio  pela  região  que  hoje  conhecemos  como  Angola  durante  o  século 

 XVII,  sendo  formado  pela  assimilação  de  homens  de  etnias  diversas  através  de  rituais  de 

 iniciação. 

 Considerando  a  natureza  polissêmica  das  línguas  bantu,  o  termo  kilombo  assumia,  nesse 

 contexto,  significados  diversos,  nomeando  assim  o  rito  de  iniciação  que  assimilava  guerreiros 

 de  etnias  diversas  ao  grupo  Mbangala,  o  espaço  sagrado  onde  o  ritual  era  realizado,  o 

 acampamento  desses  homens,  ou  mesmo  os  próprios  indivíduos  ao  se  incorporarem  à 

 sociedade. Ou  seja,  a  palavra  kilombo,  de  origem  bantu,  está  ligada  à  própria  prática  guerreira 

 deste povo e os processos que lhe constituíam. 

 Considerando  a  interrelação  entre  Brasil  e Angola  frente  ao  tráfico  negreiro, 

 Nascimento  observa  que  não  é  difícil estabelecer  conexão  entre  a  história  da  instituição 

 kilombo  na  África,  mais  especificamente  no  território  angolano,  e  a  experiência  quilombola 

 brasileira  (NASCIMENTO,  B.,  2018,  p.  119).  Esse  pensamento  é  corroborado  por  Munanga, 

 ao  lembrar  que  “Zumbi,  líder  do  Quilombo  dos  Palmares, foi  morto  em  1695,  quase  no  fim  do 

 século XVII.  Coincidentemente,  a  formação  da  instituição kilombo  no  continente  africano, 

 especificamente na  área  cultural  bantu,  aconteceu também  nos  séculos  XVI  e  XVII” 

 (MUNANGA, 1996, p. 63). Segundo o pesquisador, 

 Pelo  conteúdo,  o  quilombo  brasileiro  é, sem  dúvida,  uma  cópia  do  quilombo 
 africano reconstruído  pelos  escravizados  para  se  opor a  uma  estrutura 
 escravocrata,  pela  implantação de  uma  outra  estrutura  política  na  qual 
 se encontraram  todos  os  oprimidos.  (...)  Imitando  o  modelo africano,  eles 
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 transformaram  esses  territórios em  espécies  de  campos  de  iniciação  à 
 resistência, campos  esses  abertos  a  todos  os oprimidos  da  sociedade  (negros, 
 índios  e  brancos), prefigurando  um  modelo  de  democracia plurirracial  que  o 
 Brasil ainda está a buscar. (MUNANGA, 1996, p. 63). 

 Assim  como  os  quilombos  brasileiros,  descritos  por  Munanga  como  campos  abertos  a 

 todos  os  oprimidos  da  sociedade  escravocrata-colonial,  o  kilombo  bantu  foi,  desde  sua 

 origem,  um  modelo  transcultural.  No  entanto,  os  conceitos  atribuídos  ao  quilombo  segundo  a 

 documentação  oficial  brasileira  não  alcançam  tal  nível  de  complexidade  cultural,  social  e 

 política.  Embora  o  termo  “kilombo”  tenha  assumido  significações  diversas  no  território 

 angolano  pré-colonial,  no  Brasil,  em  um  primeiro  momento  o  termo  “quilombo”  foi  capturado 

 pelo  regime  escravocrata  como  estabelecimento  de  pessoas  negras  escravizadas  fugidas. 

 Propagava-se  uma  compreensão  preconceituosa  e  criminalista  que,  a  despeito  do  que 

 significava  quilombo  para  as  pessoas  negras  nele  imbrincadas,  descrevia  a  instituição 

 quilombola  como  “toda  a  habitação  de  negros  fugidos  que  passem  de  cinco,  em 

 parte desprovida,  ainda  que  não  tenham  ranchos  levantados nem  se  achem  pilões  neles” 

 (NASCIMENTO,  B.,  2018,  p.  119).  Ou  seja,  era  considerado  quilombo  qualquer  espaço  que 

 abrigasse  um  agrupamento  de  pessoas  negras  escravizadas  em  fuga,  não  importando  se 

 estavam presentes sinais de organização comunitária ou não. 

 Em  um  segundo  momento,  atribui-se  ao  quilombo  uma  compreensão  primitivista,  que  o 

 associa  a  uma  necessidade  de  as  pessoas  africanas  reconstituírem  a  experiência  “tribal” 

 supostamente  vivida  em  África  e,  por  esse  motivo,  fugirem,  evitando  inclusive  a  luta,  ou  seja, 

 o  enfrentamento  direto  à  ordem  escravocrata.  Em  qualquer  uma  dessas  leituras,  o  simbolismo 

 do  quilombo  para  aqueles  e  aquelas  que  o  fundaram  e  o  constituíram,  pretos  e  pretas  trazidos 

 de  África  ou  nascidos  no  Brasil,  é  desprezado  em  razão  de  uma  narrativa  colonial  que  reduzia 

 e aprisionava a subjetividade das pessoas negras a uma espécie de sub-humanidade. 

 Somente  no  final  do  século  XIX  o  conceito  de  quilombo  começa  a  assumir,  no 

 imaginário  nacional,  principalmente  no  que  se  refere  à  intelectualidade,  características 

 ideo  lógicas  de  resistência  e  libertação.  No  início  do  século  XX,  através  do  movimento 

 artístico  modernista,  ele  se  converte  em  um  símbolo  da  identidade  nacional,  sendo 

 antropofagizado  por  um  negrismo  que  absorve  o  negro  enquanto  recurso  estético  de  um  novo 

 Brasil  que  se  anuncia  para  o  mundo  moderno,  mas  não  se  preocupa  em  remover  esse  mesmo 

 negro da posição de exploração e subalternidade. 
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 O  pensamento  de  Nascimento  se  contrapõe  a  esse  percurso  narrativo  oficial  à  medida 

 que  busca  olhar  para  a  história  do  quilombo  não  pela  perspectiva  do  Estado  brasileiro,  mas 

 através  dos  símbolos  e  significados  que  a  vivência  quilombista  alimentou  no  imaginário  negro 

 em  toda  a  experiência  da  diáspora.  Ainda  que  a  noção  de  quilombo  tenha  permanecido 

 intrinsecamente  ligada  à  ideia  de  fuga  no  imaginário  nacional,  a  autora  nos  mostra,  por 

 exemplo,  que  a  fuga  nada  tem  a  ver  com  uma  posição  resiliente  de  desistência,  derrota  ou 

 covardia  frente  ao  regime  escravocrata,  sendo  na  verdade  um  recuo  estratégico  pela 

 sobrevivência  e  pela  criação  de  melhores  condições  de  vida.  Novamente,  uma  possibilidade 

 nos dias de destruição. 

 Obviamente,  inúmeras  outras  formas  de  resistência  à  dominação  colonial  foram 

 empreendidas  pelas  pessoas  negras  em  situação  de  escravidão,  do  nível  individual  ao  coletivo, 

 de  suicídios  a  revoltas  organizadas.  No  entanto,  e  considerando  as  condições  de  precariedade 

 material  em  que  essas  pessoas  se  encontravam  na  maioria  das  vezes,  bem  como  a  iminência 

 do  castigo  e  da  morte  como  consequência  a  qualquer  expressão  de  revolta,  a  fuga  pode  ser 

 compreendida  como  reação  que  poderia  verdadeiramente  significar  a  criação  de  uma  nova 

 ordem autônoma e desviante à ordem colonial, que poderia significar a continuidade da vida. 

 Isso  porque,  como  sinaliza  Beatriz  Nascimento,  não  se  trata  de  uma  fuga  espontânea  no 

 sentido  de  anarquia  e  desorganização.  A  fuga  é  planejada,  é  uma  das  etapas  envolvidas  na 

 criação  de  outra  possibilidade  de  existência  que  se  realiza  quando  negros  engajados  se 

 insurgem  contra  a  ordem  oficial  e  se  organizam  para  dela  se  libertar.  O  quilombo  não  pode  se 

 reduzir  a  fuga,  embora  a  compreenda  de  forma  intrínseca  (NASCIMENTO,  B.,  2018,  p.74). 

 Quer  dizer,  vencidas  as  etapas  de  insurgência  silenciosa,  organização  interna,  escolha  do 

 território e, posteriormente, a fuga em si, é que o quilombo é, de fato, fundado. 

 Nascimento  chama  de  “a  paz  quilombola”  o  período  em  que  o  quilombo  começa  a 

 organizar  sua  estrutura  social  interna,  autônoma  e  articulada  com  o  mundo  externo 

 (NASCIMENTO,  B.,  2018,  p.76).  É  graças  a  esse  período  que  o  quilombo  se  constitui 

 enquanto  um  momento  histórico  brasileiro  de  longa  duração,  como  define  a  autora,  capaz  de 

 coexistir  ao  longo  de  trezentos  anos  em  plena  dominação  colonial  europeia.  Embora  seja  esse 

 o  momento  quilombola  menos  narrado  pela  história  oficial,  não  por  coincidência,  foi  nos 

 períodos  de  paz  vividos  nos  intervalos  entre  um  ataque  e  outro,  uma  repressão  e  outra,  que  as 

 comunidades  negras  aquilombadas  estabeleceram  suas  regras  sociais,  seus  modos  de 
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 produção,  seus  mecanismos  políticos,  suas  práticas  culturais  e  suas  táticas  de  guerra, 

 observando-se  as  devidas  diferenças  de  uma  organização  para  outra.  É  o  período  em  que  o 

 sentido  de  existência  plena  pode  ser  verdadeiramente  experimentado  e  as  condições  de  vida  e 

 de organização da vida social são reeditadas. 

 É  certo  que,  enquanto  os  conceitos  atribuídos  ao  quilombo  versam  principalmente  sobre 

 o  seu  caráter  de  fuga  e  esconderijo  de  “negros  fujões”  -  como  a  população  quilombola  foi 

 historicamente  denominada  -  e  a  bibliografia  oficial  se  detém  predominantemente  sobre  seu 

 caráter  insurrecto  e  guerrilheiro,  narrando  especialmente  os  confrontos  travados  com  as  forças 

 imperiais  em  suas  ostensivas  tentativas  de  aniquilamento  e  desmonte,  pouquíssimo 

 conhecimento  é  difundido,  ainda  nos  dias  de  hoje,  sobre  os  sistemas  sociais  fundados  pelos 

 quilombos.  Nada  de  muito  diferente  do  que  podemos  observar  nos  dias  atuais,  se  fizermos  um 

 paralelo  com  a  realidade  vivida  pelas  favelas  das  grandes  cidades  e  o  tempo  dedicado  nos 

 telejornais  a  narrar  os  conflitos  armados  e  operações  policiais,  em  comparação  ao  pouco 

 tempo  dedicado  a  evidenciar  as  relações  sociais,  as  potências  culturais  e  as  redes  e  lideranças 

 comunitárias que ali se formam. E ainda assim, Lélia Gonzalez nos lembra que 

 sabemos  o  quanto  os  terreiros  de  candombe,  de  umbanda,  de  batuque,  de 
 xangô,  etc.,  foram  perseguidos  pela  polícia,  a  mando  de  autoridades  políticas 
 e  religiosas.  Isto  sem  falar  nos  blocos  e  escolas  de  samba.  De  qualquer 
 modo,  as  ‘mães’  e  a  ‘tias’  souberam  segurar  a  barra  e  seus  filhos  e  sobrinhos, 
 fazendo  de  seus  terreiros  (religiosos  ou  de  samba)  verdadeiros  centros  de 
 resistência cultural (GONZALEZ, 2018, p. 121). 

 Embora  a  narrativa  historiográfica  que  hoje  é  hegemônica  destaque  a  história  do 

 quilombo  principalmente  como  uma  história  de  insurreição  e  luta,  foi  a  sua  estrutura  social 

 comunitária  e  organizada  que  inspirou  os  sistemas  sociais  alternativos  fundados  por  pessoas 

 negras  nos  séculos  e  décadas  posteriores  até  o  presente  momento.  A  fuga,  a  organização 

 interna  e  a  luta  constituem  mecanismos  de  produção  cultural  da  existência,  os  quais  as 

 populações  negras  ativam  e  atualizam  continuamente.  É  nesse  sentido  que  Nascimento  reflete 

 que 

 Embora  o  quilombo  enquanto  agrupamento  passível  de  repressão  pareça  só 
 existir  enquanto  houve  o  sistema  produtivo  da  escravidão,  ele  não  pode  ter 
 desaparecido  enquanto  organização  em  que  vários  grupos  sociais  estão 
 comprometidos  somente  porque  o  regime  escravocrata  extingue-se 
 (NASCIMENTO, B., 2018, p.74). 
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 É  nessa  perspectiva  que,  ancorada  no  pensamento  de  Beatriz  Nascimento,  busco  situar  o 

 ato  de  aquilombar-se,  próprio  da  produção  cultural  negra,  como  prática  social  contracolonial 

 operante  na  desconstrução  do  mundo  como  o  conhecemos,  uma  expressão  emancipatória  que 

 ultrapassa  a  condição  da  resistência  e  oferta  uma  outra  forma  de  construir  relações  (entre  si, 

 com  a  terra,  com  o  território)  que  se  distingue  das  relações  previstas  pelo  regime 

 brancocêntrico.  Se  cada  cabeça  é  um  quilombo,  como  ela  sugere  ao  destacar  a  dimensão  do 

 corpo  negro  como  território  de  expressão  e  memória  (GERBER,  NASCIMENTO,  B.,  1989), 

 aquilombar-se  é  o  movimento  de  buscar  o  quilombo,  formar  o  quilombo,  tornar-se  quilombo. 

 Ou  seja,  aquilombar-se  é  o  ato  de  ampliar  as  possibilidades  de  existir,  viver,  amar,  criar, 

 educar a partir de um corpo político, um corpo que inventa a sua posição no mundo. 

 O  ato  de  se  aquilombar,  então,  atravessa  o  tempo  não  apenas  como  memória,  mas  como 

 metodologia  de  organização  social,  capaz  de  se  adaptar  às  diferentes  contingências 

 vivenciadas  pela  população  negra  ao  longo  da  história  e  de  ampliar  as  possibilidades  de 

 futuro.  Nessa  travessia,  o  que  observamos  é  a  passagem  do  quilombo  enquanto  instituição 

 para  o  quilombo  como  tecnologia  e,  se  o  quilombo  não  é  uma  ideia  localizada  no  passado, 

 mas  sim  um  espaço  de  agregação  que  se  reconfigurou  diversas  vezes  na  história  da  diáspora 

 afro-brasileira,  peço  licença  para  desdobrar  a  enunciação  feita  por  Beatriz  Nascimento  e 

 desembocar  na  ideia  de  “aquilombamento”,  essa  tecnologia  derivada  da  instituição  quilombo 

 que aponta para o ato ou efeito de se aquilombar em diferentes circunstâncias. 

 4.2.2  Uma tecnologia ancestral negra 

 Pensar  no  quilombo  como  uma  tecnologia  ancestral  de  organização  social  e  cultural 

 pode  ser  o  caminho  para  compreender  a  sua  manifestação  enquanto  tecnologia  de  produção 

 cultural  na  atualidade.  Para  isso,  é  preciso  superar  o  que  compreendemos  enquanto  tecnologia 

 a  uma  primeira  vista,  pois,  quando  falamos  de  tecnologia,  pensamos  quase  que 

 automaticamente  em  artefatos  tecnológicos,  com  designs  futuristas  e  funções  cada  vez  mais 

 autônomas  e  digitais.  Essa  ideia  de  tecnologia  parece  ser  antagônica  à  ideia  de  ancestralidade, 

 uma  vez  que  esta,  no  senso  comum,  é  o  lugar  do  passado,  daquilo  que  precisa  ser  superado  em 

 um  sentido  de  avanço  em  direção  ao  desenvolvimento  e  ao  progresso.  No  entanto,  para  além 

 de  uma  compreensão  instrumentalista  e  tecnocrata,  que  vincula  a  ideia  de  tecnologia  ao 
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 artefato  tecnológico,  pesquisas  recentes  têm  buscado  expandir  essa  noção  de  forma  a 

 considerar os valores culturais a ela inerentes. 

 Em  busca  de  uma  definição  para  o  conceito  de  tecnologia  ancestral,  encontrei  o  estudo 

 dos  autores  Estéfano  Veraszto,  Dirceu  da  Silva,  Nonato  de  Miranda  e  a  autora  Fernanda 

 Simon  (2009),  que  realizaram  uma  revisão  bibliográfica  histórica  visando  encontrar  uma 

 definição  mais  atual  para  o  termo  tecnologia  entre  as  diferentes  concepções  apresentadas  pela 

 literatura  especializada.  Tal  estudo  apresenta  uma  compreensão  que  permite  relacionar 

 demanda  social,  produção  tecnológica,  política  e  economia  ao  enfatizar  o  processo  que 

 conduz  o  desenvolvimento  tecnológico  e  incorporar  a  esse  processo  os  aspectos  culturais  e 

 organizacionais,  além  dos  técnicos.  Segundo  eles,  a  tecnologia  é  concebida  em  função  de 

 demandas  e  exigências  sociais,  sendo  uma  resposta,  uma  solução  criada  para  resolver 

 problemas  práticos  de  uma  comunidade,  o  que  não  se  aplica  somente  ao  desenvolvimento  de 

 utensílios  e  ferramentas,  mas  também  à  capacidade  de  desenvolver  tecnologias  simbólicas, 

 como a linguagem e a escrita. Ou seja, 

 Na  medida  em  que  muda  padrões,  a  tecnologia  também  cria  novas  rotas  de 
 desenvolvimento.  Portanto,  trabalhar  com  tecnologia  é  trabalhar  com  algo 
 dinâmico.  O  que  hoje  é  ponta,  amanhã  é  obsoleto,  exigindo  novos 
 procedimentos,  conceitos  e  atitudes  para  inovar.  A  tecnologia  faz  parte  do 
 acervo  cultural  de  um  povo,  por  isso  existe  na  forma  de  conhecimento 
 acumulado,  e  por  essa  mesma  razão  está  em  contínua  produção.  A  tecnologia 
 em  si  constitui-se,  portanto,  como  uma  forma  de  conhecimento  e  todas  as 
 tecnologias  são  produtos  de  todas  as  formas  de  conhecimento  humano 
 produzidas ao longo da história. (VERASZTO e  t al  .,  2009, p. 78). 

 A  tecnologia  pode  então  ser  compreendida  como  um  conjunto  de  saberes  inerentes  ao 

 desenvolvimento  e  a  concepção  de  instrumentos  criados  pela  humanidade,  ao  longo  de  sua 

 história,  com  o  intuito  de  satisfazer  às  necessidades  individuais  e  coletivas  próprias  do  seu 

 tempo  (VERASZTO  et  al  .,  2009,  p.78).  O  conhecimento  tecnológico  é  a  expertise  de  saber 

 fazer  e  saber  como  fazer,  desenvolvendo  soluções  através  de  mecanismos  e  instrumentos  que 

 serão  usados  para  solucionar  problemas  práticos  da  experiência  humana  (VERASZTO  et  al., 

 2009, p.78). 

 Ao  utilizarmos  essa  concepção  alternativa  de  tecnologia  para  analisar  formas  de 

 organização  social  humana,  podemos  pensar  nas  tecnologias  ancestrais  como  aquelas 

 tecnologias  simbólicas  que  foram  pensadas  por  antepassados  e  antepassadas  com  o  objetivo 
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 de  enfrentar  questões  próprias  do  seu  tempo,  que  souberam  transmitir  esse  conhecimento  de 

 geração para geração, através dos séculos, e continuam na atualidade. 

 Nesse  sentido,  o  aquilombamento  se  apresenta  como  uma  tecnologia  simbólica, 

 ancestral  e  cultural,  própria  da  organização  das  comunidades  negras,  pensada  no  contexto  da 

 subjugação  social  justificada  pela  diferença  e  separabilidade  aplicadas  a  partir  da  raça,  criando 

 possibilidades  de  existência  alternativas  às  condições  de  opressão  impostas  no  momento 

 histórico  e  que  compreende  a  fuga,  a  organização  interna  e  o  enfrentamento  através  da  luta 

 como forma de resistência, sobrevivência e produção de vida. 

 Se  em  um  determinado  período,  o  imperialista-escravocrata,  foi  necessário  adentrar  a 

 mata,  abrir  clareiras  e  levantar  mocambos  para  abrigar  aqueles  e  aquelas  que  procuravam 

 rotas  de  fuga,  hoje  a  importância  de  se  aquilombar  permanece  e  se  manifesta  no  miolo  das 

 grandes  cidades,  em  meio  ao  cotidiano  de  negros  e  negras  que,  enclausurados/as  em  uma 

 ordem  social  ainda  pautada  no  racismo  estrutural,  aquilombam-se  de  diferentes  formas  e  nas 

 mais  variadas  áreas,  seja  na  educação,  na  economia,  no  direito,  na  política  institucional,  na 

 saúde, no ambiente virtual, nas artes ou no campo cultural, por exemplo. 

 Se  um  dia  o  ato  de  aquilombar  esteve  ancorado  em  aspectos  territoriais,  o  mesmo  se 

 transformou  e  assume  hoje  uma  performance  fragmentada,  constituindo-se  enquanto  espaços 

 de  segurança,  sejam  eles  mais  ou  menos  duradouros,  imbricados  no  dia  a  dia  comum  das 

 comunidades  negras.  Se  um  dia  a  fuga  representou  uma  experiência  de  vida  alternativa  ao 

 sistema  escravocrata,  hoje  a  fuga  permanece  significando  um  ato  de  coragem  fundador  de 

 uma  experiência  outra,  muitas  vezes  paralela  e  simultânea  à  inevitável  negociação  com  a 

 ordem  social  neoliberal  que  regulamenta  as  sociedades  ocidentais  contemporâneas  através  de 

 políticas de morte, apagamento e exclusão. 

 Da  mesma  forma  que  no  período  do  regime  escravocrata  a  formação  territorial  de 

 comunidades  alternativas  -  os  quilombos  -  garantiu  a  sobrevivência  dos  corpos,  subjetividades 

 e  símbolos  culturais  de  origem  africana  na  diáspora  brasileira  ao  ampliar  as  possibilidades  de 

 vida  disponíveis  para  as  pessoas  negras,  ao  refletir  sobre  a  perpetuação  histórica  do  fenômeno 

 do  aquilombamento  e  sua  manifestação  na  atualidade,  estou  interessada  em  ir  além  da 

 necessidade  de  resistir  e  compreender  de  que  forma  o  aquilombamento  cria  condições  outras 
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 de  existência  hoje,  pois  assim  como  persiste  sobre  os  corpos  negros  a  violência  racial, 

 aquilombar-se permanece enquanto uma possibilidade nos dias de destruição. 

 Ou  seja,  na  experiência  brasileira  da  diáspora  negra,  a  tecnologia  ancestral  do 

 aquilombamento,  em  sua  temporalidade,  se  realiza  de  forma  contínua,  de  forma  a  garantir  a 

 manutenção,  a  preservação  e  a  elaboração  das  formas  sociais  e  culturais  fundadas  na  negrura. 

 Mudam-se,  então,  os  mecanismos  e  os  instrumentos,  mas  permanece  do  quilombo  em  sua 

 performance  através  do  tempo  o  seu  significado  –  de  acolhimento,  fortalecimento,  de 

 organização estratégica e de reelaboração da vida -, ou seja, sua dimensão cultural. 

 É  importante  lembrar,  mais  uma  vez,  que  a  insurgência  que  o  aquilombamento 

 apresenta  hoje  faz  parte  de  um  processo  que  já  se  encontra  em  curso.  Enquanto  Beatriz 

 Nascimento  (RATTS,  2018)  tornou  evidente  o  quanto  a  instituição  quilombo  está 

 ideologicamente  presente  em  todos  os  sistemas  negros  de  organização  social  na  atualidade, 

 Abdias  Nascimento  (2019)  sintetizou  as  estratégias  para  a  prática  contracolonial,  antirracista  e 

 afrofuturista cotidiana, apontando a cultura como um território em disputa. Segundo ele: 

 A  constatação  fácil  do  enorme  número  de  organizações  que  se  intitularam  no 
 passado  e  se  intitulam  no  presente  como  Quilombo  e/ou  Palmares 
 testemunha  o  quanto  o  exemplo  quilombista  significa  como  valor  dinâmico 
 na  estratégia  e  na  tática  de  sobrevivência  e  progresso  das  comunidades  de 
 origem  africana.  Com  efeito,  o  quilombismo  tem  se  revelado  fator  capaz  de 
 mobilizar  disciplinadamente  o  povo  afro-brasileiro  por  conta  do  profundo 
 apelo  psicossocial  cujas  raízes  estão  entranhadas  na  história,  na  cultura  e  na 
 vivência dos afro-brasileiros. (NASCIMENTO, A., 2019, p. 282) 

 Ao  destacar  o  pensamento  quilombista  presente  nos  estudos  e  no  trabalho  de  Beatriz 

 Nascimento  e  Abdias  Nascimento,  a  intenção  é  demarcar  na  atualidade  um  novo  paradigma 

 para  a  luta  contracolonial  e  antirracista  protagonizada  pelo  povo  negro,  um  novo  momento 

 que  se  apresenta  em  consonância  com  o  processo  de  descolonização  do  sistema-mundo 

 eurocentrado  em  curso.  Dando  continuidade  a  uma  longa  história  de  resistência  contracolonial 

 que  data  de  500  anos,  durante  a  qual  foi  fundamental  criar  estratégias  de  sobrevivência  ao 

 regime  colonial  e,  posteriormente,  denunciar  as  estruturas  racistas  resultantes  da  perpetuação 

 da  colonialidade,  aponta-se  como  passo  seguinte  uma  verdadeira  revolução  cultural,  onde  a 

 identidade  negra  rompa  com  a  posição  do  “outro”  colocada  sobre  si  pelo  “eu”  branco 

 eurocêntrico para criar as próprias condições de existência no mundo a partir de si. 
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 O  quilombo  é  uma  importante  tecnologia  social  que  promove  o  sentido  de  comunidade 

 com  o  objetivo  de  potencializar  saberes,  cultura,  identidade  e  histórias  ancestrais,  ou  seja, 

 “aquilombar-se  é  para  os  negros  uma  forma  de  estar  no  mundo”  (BATISTA,  2019,  p.399).  Da 

 mesma  forma  que,  seguindo  este  pensamento,  é  possível  compreender  o  aquilombamento 

 enquanto  prática  cultural  do  povo  negro,  considero  que  é  precisamente  no  âmbito  da  cultura 

 que  as  fronteiras  sociais  se  realizam  e  vem  sendo  tensionadas.  É  nesse  âmbito  que  as 

 narrativas  coloniais  que  subalternizam  as  subjetividades  negras  devem  ser  destituídas  da 

 posição  hegemônica  que  ocupam  nos  regimes  de  verdade  da  história  oficial  e  onde  novas 

 perspectivas de representação e existência podem e devem assumir o protagonismo. 

 Retomar  a  ideia  de  quilombo  como  tecnologia  ancestral  de  organização  social 

 alternativa  e  contra-hegemônica  vem  se  mostrando  urgente.  À  medida  que  os  tensionamentos 

 entre  o  centro  e  as  periferias  do  poder  se  acirram,  deixando  evidente  o  desgaste  do  modelo 

 social,  político  e  econômico  que  tem  a  branquitude  eurocentrada  como  eixo  norteador  a  partir 

 do  qual  se  estabelece  o  parâmetro  entre  o  “eu”  e  o  “outro”,  as  identidades  consideradas 

 dissidentes,  como  é  o  caso  da  identidade  negra,  encarceradas  nesta  relação  de  outridade,  são 

 convocadas  não  só  a  assumir  uma  consciência  das  posições  do  sujeito,  mas  a  criar  projetos 

 políticos  de  existência  nas  brechas  abertas  pelo  processo  de  ruptura  em  curso.  Nesse  contexto, 

 o  fenômeno  do  aquilombamento  se  apresenta  simultaneamente  como  dispositivo  de  ação 

 política  de  resistência  e  ação  criativa  de  existência.  E  Beatriz  Nascimento  mais  uma  vez  se 

 faz  presente  quando  diz  que  “o  quilombo  é  memória  que  não  acontece  só  pros  negros. 

 Acontece  pra  nação.  Ele  aparece,  surge  nos  momentos  de  crise  da  nacionalidade.  A  nós  não 

 nos  cabe  valorizar  essa  história.  A  nós  nos  cabe  ver  o  continuum  dessa  história.”  (GERBER, 

 NASCIMENTO, B., 1989). 

 Perpetuar  a  prática  do  aquilombamento  no  presente  é  um  ato  atravessado  também  pelo 

 princípio  filosófico  africano  Sankofa,  que  Elisa  Larkin  Nascimento  define  como  “uma  palavra 

 da  língua  dos  povos  Akan,  da  África  Ocidental,  sobretudo  Gana  e  parte  da  Costa  do  Marfim, 

 que  possui  uma  conotação  simbólica  muito  forte  de  recuperação  e  valorização  das  referências 

 culturais  africanas”  (NASCIMENTO,  E.,  2008,  p.29),  uma  vez  que  diz  respeito  a  acessar  um 

 legado  fundado  no  início  da  experiência  diaspórica,  adaptá-lo  às  condições  do  presente  e,  com 

 isso,  criar  a  possibilidade  de  futuros  pluriversais.  Segundo  Larkin  Nascimento,  “a  referência  à 

 África  não  deve  ser  entendida  como  uma  volta  ao  passado,  mas  como  fundamento  para  a 
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 construção  de  uma  identidade  própria,  viva,  tanto  no  presente  como  na  perspectiva  de  um 

 futuro  melhor  para  os  filhos  e  descendentes”  do  continente  africano  (NASCIMENTO,  E., 

 2008, p. 29). 

 Vale  a  pena  elucidar  que  a  cultura  Akan  se  tornou  conhecida  entre  estudiosos/as  e 

 interessados/as  em  culturas  africanas  por  ser  criadora  de  um  conjunto  de  símbolos  gráficos,  ou 

 ideogramas,  chamado  Adinkra,  que,  assim  como  os  hieróglifos  egípcios,  desafia  o 

 academicismo  eurocentrista  que  tenta  inferiorizar  as  culturas  dos  povos  africanos  sob  a 

 alegação  de  ausência  de  um  sistema  linguístico  escrito.  Segundo  Larkin  Nascimento  (2008. 

 p.31),  o  sistema  de  escrita  Adinkra  constitui  uma  arte  nacional  de  Gana,  com  mais  de  oitenta 

 símbolos,  cada  um  com  seu  significado,  representado  por  ditames  ou  fábulas  que  expressam 

 conceitos  filosóficos. No  caso  do  adinkra  Sankofa  ,  este  signo  costuma  ser  traduzido  no  Brasil 

 como  “não  é  errado  olhar  para  trás  e  apanhar  o  que  esqueceu”  ou  ainda  como  “olhar  para  o 

 passado  para  atuar  no  presente  e  construir  o  futuro”,  podendo  ser  representado  tanto  por  um 

 pássaro  de  longo  pescoço  que  olha  para  trás,  como  por  uma  espécie  de  coração  adornado  por 

 curvas em suas extremidades interna e externa. 

 Neste  último  caso,  é  curioso  observar  como  este  símbolo  se  reproduz  de  forma  quase 

 imperceptível  para  olhos  desavisados,  esculpido  em  muitos  dos  antigos  portões  e  grades  de 

 ferro  de  prédios  históricos  nas  grandes  cidades  brasileiras.  Infelizmente,  a  historiografia 

 oficial,  logo  hegemônica,  não  é  capaz  de  narrar  com  exatidão  de  que  forma  o  Adinkra  Sankofa 

 se  popularizou  como  adorno  na  arquitetura  brasileira,  sendo  possível  identificar  apenas 

 indícios.  No  entanto,  considerando  que  o  trabalho  de  ferreiro  foi  por  muito  tempo  um  ofício 

 designado  aos  homens  negros  escravizados,  é  possível  supor  que  houve  intencionalidade  em 

 perpetuar  a  mensagem  de  resgate  e  fundação  que  Sankofa  transmite  através  de  um  código 

 destinado  para  leitores  específicos,  talvez  confiando  que  os  processos  de  transculturação 

 inevitavelmente  estabelecidos  a  partir  do  contato  entre  diferentes  indivíduos  de  origens 

 africanas  distintas  dariam  conta  de  propagar  o  sentido  pretendido.  De  qualquer  forma,  o 

 simples  fato  de  ser  possível  hoje  propor  neste  trabalho  acadêmico  o  resgate  de  uma  tecnologia 

 ancestral  com  o  objetivo  de  pluralizar  as  referências  para  uma  nova  forma  de  atuar  no  campo 

 da  cultura,  realizando  o  esforço  de  desviar  da  normatividade  eurocentrada,  confirma  o  quanto 

 Sankofa  se faz efetivo ainda hoje. 
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 Dito  isto,  vale  retomar  o  debate  sobre  de  que  formas  o  aquilombamento  se  realiza  no 

 presente.  Isso  porque,  enquanto  memória  ancestral  de  resistência  coletiva,  a  estratégia  de 

 aquilombar-se  encontra  nas  práticas  culturais  um  espaço  propício  para  a  sua  manifestação 

 mais  plena,  a  partir  da  expressão  singular  de  modos  de  vida  e  da  sintetização  de  memórias  em 

 símbolos  e  objetivos  culturais  do  presente.  A  curadora  Diane  Lima  (2018),  aqui  já  referida, 

 contribui nesse sentido ao afirmar que: 

 Diante  da  sistemática  opressão  e  da  condição  cativa,  negociava-se  os  sopros 
 de  vida  para  agir  às  escondidas  e  organizar  formas  de  comunicação  que, 
 codificadas  nas  manifestações,  estavam  a  serviço  de  resistir  à  violência, 
 expressar  sentimentos  e  criar  táticas  de  levante  e  rebelião.  Assim  se  fez  o 
 samba,  a  capoeira,  os  reinados,  os  congados,  os  batuques,  os  sistemas 
 mítico-religiosos,  as  danças,  os  folguedos,  as  brincadeiras  e  todo  um  rico 
 sistema  cultural  que  continua  a  se  atualizar  de  diversas  formas  no 
 contemporâneo (LIMA, D., 2018, p.254). 

 Em  uma  perspectiva  mais  imediata,  o  movimento  do  aquilombamento  assume  novos 

 sentidos  de  resistência,  seguindo  o  princípio  Sankofa  de  atualização  das  tecnologias  do 

 passado  para  criação  do  presente  e  do  futuro.  Os  atravessamentos  da  política  institucional  na 

 vida  social  cotidiana  se  tornam  cada  vez  mais  nítidos  quando  observamos  a  politização  do 

 debate  público,  principalmente  se  considerarmos  a  esfera  da  internet  e  das  redes  sociais  como 

 plataforma  discursiva,  instituindo  um  cenário  de  fronteira  que  não  se  limita  apenas  a  um 

 processo  de  transformação  social  que  pode  ser  percebido  a  longo  prazo,  mas  uma  fronteira 

 que  pode  ser  sentida  no  acirramento  diário  entre  as  posições  das  identidades  hegemônicas  e 

 contra-hegemônicas. 

 Nesse  contexto,  o  aquilombamento  passa  a  se  estruturar  segundo  a  criação  de  espaços 

 de  segurança,  fortalecimento  e  elaboração  de  contranarrativas.  Podemos  perceber  uma 

 especificidade  neste  ato,  que  é  o  fato  de  se  colocar  na  arena  da  disputa  pela  representação  e 

 elaboração  de  narrativas,  confrontando  os  regimes  de  verdade  e  de  visibilidade  vigentes.  A 

 experiência  do  aquilombamento  se  confirma  de  modo  insurgente  uma  vez  que  é  capaz  não  só 

 de  criar  e  visibilizar  referências  não  contempladas  nos  circuitos  culturais  e  artísticos  de 

 representação  tradicionais,  mas,  principalmente,  de  construir  estratégias  que  operem  a  favor 

 das  transformações  das  estruturas  sociais.  Observa-se,  mais  do  que  nunca,  a  eclosão  e  o 

 fortalecimento  de  grupos  de  teatro  negros,  coletivos  culturais  negros,  espaços  independentes 

 negros,  uma  demarcação  que  parte  da  identidade  negra  como  locus  de  enunciação  para  uma 

 disputa  ideológica,  utilizando  as  linguagens  artísticas  e  os  mecanismos  culturais  não  apenas 



 99 

 para  visibilizar  a  presença  de  corpos  negros  no  campo  artístico  e  cultural,  mas  principalmente 

 para colocar uma perspectiva cultural negra no mundo. 

 Acionar  o  conceito  de  tecnologia  a  partir  de  seus  aspectos  simbólicos  ajuda  a  pensar  o 

 aquilombamento  da  forma  como  aqui  proponho,  enquanto  organização  social  e  cultural,  uma 

 tecnologia  ancestral  que  se  realiza  no  presente  e  funda  as  bases  de  um  futuro  possível.  Porém, 

 para  compreender  a  sua  permanência  no  tempo,  é  preciso  evidenciar  ainda  a  importância  da 

 dimensão cultural intrínseca ao ato de aquilombar. 

 Essa  dimensão  cultural  se  encontra  nos  significados,  formas  e  expressões  simbólicas 

 que  uma  comunidade  agrega  a  um  fenômeno.  São  os  aspectos  simbólicos  que  lhe  são 

 atribuídos  que  fazem  do  fenômeno  em  questão  uma  tecnologia  de  organização  social  e 

 cultural,  da  mesma  forma  que  são  esses  os  aspectos  que  acabam  por  revelar  outra  narrativa 

 sobre  a  experiência  do  quilombo,  a  narrativa  elaborada  e  transmitida  por  aqueles  e  aquelas 

 que criaram, fundaram e viveram o quilombo. 

 Desde  a  sua  instituição  a  tecnologia  do  aquilombamento  está  impregnada  de  valores 

 culturais  que  influenciam  diretamente  na  formação  das  identidades  negras  na  diáspora 

 brasileira  e  nos  seus  métodos  de  produção  de  cultura.  Sobre  os  modos  sociais  e  culturais 

 quilombolas, Munanga descreve que: 

 Apesar  de  o quilombo  ser  um  modelo  bantu,  creio  eu  que, ao  unir  africanos 
 de  outras  áreas  culturais  e outros  descontentes  não-africanos,  ele 
 teria recebido  influências  diversas,  daí  seu  caráter transcultural.  Com  efeito, 
 a  transculturação  parece-me  um  dado  fundamental  da  cultura afro-brasileira. 
 A  “pureza”  das  culturas  nagô e  bantu  é  uma  preocupação  de  alguns 
 pesquisadores e  nada  tem  a  ver  com  as  práticas  e estratégias  dos  que  nos 
 legaram  a  chamada cultura  negra  no  Brasil.  Com  efeito,  os 
 escravizados africanos  e  seus  descendentes  nunca ficaram  presos  aos 
 modelos  ideológicos excludentes.  (...)  Visavam a  formação  de  identidades 
 abertas,  produzidas pela  comunicação  incessante  com  o  outro, e  não  de 
 identidades  fechadas,  geradas por  barricadas  culturais  que  excluem  o  outro 
 (MUNANGA, 1996, p. 63) 

 Sem  dúvidas,  a  transculturalidade  apontada  por  Munanga  (1996)  como  característica 

 intrínseca  ao  modelo  do  quilombo  é,  também,  uma  característica  fundante  da  própria 

 produção  cultural  negra,  pois,  na  contingência  da  diáspora,  a  identidade  negra  “a  todo 

 momento  esteve  empenhada  em  inventar  e  fundar  seus  próprios  referenciais,  sua  ideia  de 

 pertencimento  e  até  mesmo  sua  noção  de  origem  e  ancestralidade  com  o  objetivo  de  garantir  a 
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 continuidade  de  suas  memórias  e  existências”  (SOUTO,  2020a,  p.139).  Nessa  busca,  as 

 elaborações  tornam-se  híbridas,  conectando  a  diversidade  de  culturas  e  saberes  trazidas  de 

 África  à  diversidade  de  culturas  e  saberes  apresentadas  pelos  povos  indígenas  originários  da 

 terra, sofrendo influência direta dos modos de vida europeus reproduzidos no Brasil colônia. 

 O  aquilombamento  cumpre  o  seu  papel  na  preservação  dos  modos  culturais  negros  e 

 mantém  vivos  os  aspectos  que  expressam  o  significado  dessa  tecnologia  ainda  nos  dias  de 

 hoje.  Aquilombamento,  em  qualquer  tempo,  diz  respeito  à  criação  de  zonas  de  segurança,  de 

 acolhimento,  de  fortalecimento.  Espaço  onde  é  possível  experimentar  a  paz  de  ser  e  estar  em 

 comunidade,  compartilhar  vivências,  obter  suporte,  costurar  alianças,  alavancar  projetos, 

 reconhecer  e  curar  feridas,  tecer  estratégias,  planejar  levantes,  trocar  informações,  instruir-se 

 uns  aos  outros.  Local  onde  é  possível  o  recuo  e  onde  é  desejado  o  avanço.  O  ato  de  se 

 aquilombar  compreende  a  necessidade  de  traçar  caminhos  desviantes  e  desafia  a  organização 

 social  neoliberal,  que  ordena  a  separação  dos  corpos  e  a  individualização  das  coletividades, 

 formando e renovando continuamente uma inteligência coletiva potente. 

 É  importante  ter  em  vista  que  formar  quilombos  foi  uma  necessidade.  Nunca  foi 

 possível  não  criar  quilombos  e,  se  essa  urgência  ainda  se  apresenta  hoje,  quais  mecanismos  e 

 instrumentos  são  disponíveis  para  levantar  os  mocambos  contemporâneos?  O  campo  da 

 produção  cultural  se  destaca  como  uma  das  principais  vias  pelas  quais  o  aquilombamento  se 

 expressa  e  se  realiza.  Através  da  organização  de  encontros,  diálogos,  eventos,  festas  populares 

 ou  produtos  artísticos,  a  produção  cultural  realizada  por  pessoas  negras  vem  mobilizando 

 imagens  e  sentidos  que  colocam  o  aquilombamento  na  centralidade  da  pauta,  convocando,  das 

 mais  diferentes  maneiras,  o  pensamento  negro  a  convergir  mais  uma  vez  em  direção  a  uma 

 posição  coletiva  e  estratégica.  Ativar  a  tecnologia  do  aquilombamento  a  partir  da  cultura  na 

 atualidade é essencial porque: 

 o  ato  de  criar  sentidos  de  aquilombamento  através  de  signos  culturais  produz 
 novas  lógicas  de  representação  e,  consequentemente,  uma  relação  direta  de 
 pertencimento  e  de  identificação  é  criada  com  o  público  envolvido.  Ao  criar 
 novas  políticas  de  representação,  redistribui-se  a  lógica  de  poder,  pois  a 
 categoria  que  tradicionalmente  entendemos  como  público  é  deslocada  para  a 
 posição  de  produtora  de  cultura  uma  vez  que,  neste  modelo,  a  prática  da 
 gestão  (e  da  produção)  se  aproxima  muito  mais  de  um  desenho  circular  do 
 que de uma estrutura vertical (SOUTO, 2020a, p. 143). 
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 Nessa  perspectiva,  o  que  fica  evidente  é  que  somos  todos/as  criadores  de  cultura,  pois, 

 quando  uma  pessoa  negra  ocupa  um  espaço  destinado  ao  seu  acolhimento,  é  acionado  o 

 sentido  de  pertencimento.  É  quando  entendemos  que  fazemos  parte  da  existência  daquele 

 lugar  e  que  ele  está  em  nossa  rota  de  existência.  Eu,  em  um  espaço  como  esse,  me  entendo 

 como  sujeito  e  produtora  de  conhecimento,  integrante  de  uma  comunidade  mais  ampla.  É  esse 

 o  poder  que  a  cultura  nos  oferta:  o  direito  de  existir  enquanto  pessoas,  pensando,  criando  e 

 realizando (SOUTOb, 2020). 

 Pensar  quilombo  hoje  na  cultura  é,  para  além  de  um  espaço  de  acolhimento  e 

 fortalecimento,  projetar  também  a  criação  de  futuros  possíveis.  Isto  é,  ir  além  da  resistência  e 

 da  sobrevivência  às  contingências  do  racismo  na  experiência  de  vida  de  pessoas  negras,  indo 

 em  direção  à  construção  de  imagens  que  possam  abrir  novas  rotas  de  fuga  em  direção  a  uma 

 vida plena. 

 Desse  modo,  é  possível  localizar  no  campo  das  artes  e  da  cultura  experiências  que 

 manifestem  o  sentido  do  aquilombamento  enquanto  gestão  cultural  e  encontrar  nesses  casos 

 exemplos  de  agenciamento  político  da  cultura  e  de  seus  mecanismos  de  gestão,  reivindicando 

 assim  o  abandono  de  qualquer  posição  de  suposta  neutralidade  política  por  parte  de  uma 

 prática  que  se  pretenda  insurgente  e  engajada  na  gestão  cultural.  No  seu  lugar,  é  hora  assumir 

 um  posicionamento  estratégico  e  responsável  no  que  se  refere  ao  fortalecimento  de  narrativas 

 que inaugurem novos modelos ou modos culturais, como faz o Teatro Negro. 

 4.3  TEATRALIDADES  NEGRAS  ENCRUZILHADAS:  ENTRE  A  AÇÃO  POLÍTICA  E 

 A AÇÃO CRIATIVA 

 No  percurso  do  pensamento  que  venho  construindo  ao  longo  deste  trabalho  e  que 

 conecta  a  proposição  de  um  paradigma  engajado  e  insurgente  para  o  campo  da  gestão  cultural 

 à  formulação  da  noção  de  aquilombamentos  enquanto  tecnologia  social  ancestral  de 

 organização e produção de cultura, encontro o Teatro Negro. 

 Falo  de  encontro  porque  não  busquei,  conscientemente,  por  ele,  ou  porque,  pelo  menos 

 em  um  primeiro  momento,  quando  da  elaboração  do  projeto  de  pesquisa,  não  o  elegi  enquanto 

 objeto  principal  de  estudo.  Mas,  na  tentativa  de  localizar  experiências  que  pudessem,  de 
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 alguma  forma,  materializar  a  associação  entre  esses  dois  eixos  temáticos  (a  gestão  cultural  e  o 

 aquilombamento),  mostrando  como  essa  elaboração  teórica  encontra  vias  de  se  efetivar  na 

 dimensão  prática  e  fornecendo  pistas  para  a  investigação  que  me  propus  a  realizar  no  interior 

 do  ambiente  acadêmico,  fui  reconhecendo  a  presença  do  Teatro  Negro  nos  interstícios  das 

 questões que conduzem esse processo. 

 O  Teatro  Negro,  pela  sua  força  enunciativa,  organizativa  e  transformadora,  atravessou 

 minhas  inquietações  de  forma  contundente,  tornando  impossível  ignorar  sua  manifestação. 

 Pensando  assim,  parece-me  que  é  mais  acertado  dizer  que  o  Teatro  Negro  veio  ao  meu 

 encontro,  com  o  objetivo  de  evidenciar  que  as  perguntas  que  me  mobilizaram  a  empreender 

 esta  pesquisa  já  existem,  sempre  existiram,  e  seguem  sendo  feitas  e  reafirmadas  por  muitos 

 outros corpos inquietos. 

 Sem  dúvidas,  a  teatralidade  que  Leda  Maria  Martins  reconhece  como  traço  singular  das 

 culturas  africanas  e  afrodiaspóricas  tem  muito  a  ver  com  isso,  pois  segundo  ela  a  conformação 

 de  um  Teatro  Negro,  enquanto  categoria  artística  e  teatral,  em  um  sentido  stricto  senso  (e  por 

 isso  escrito  assim,  com  iniciais  maiúsculas),  só  pode  ser  compreendida  se  tomada 

 primeiramente  em  um  sentido  lato  senso  ,  ou  seja,  como  manifestação  de  um  tecido 

 performático  que  preside  as  diversas  formas  de  expressão  da  cultura  negra  e  constitui  essa 

 teatralidade  através  de  seu  caráter  de  representação,  ritualização  e  das  suas  marcas  de 

 diferença  (MARTINS,  1995,  p.53).  Nesse  sentido,  o  Teatro  Negro  pode  ser  compreendido 

 como  acontecimento  da  teatralidade  negra  no  interior  do  campo  artístico,  mais 

 especificamente da linguagem teatral, de forma que, como argumenta Martins 

 nesses  lugares  de  cruzamentos,  desvios  e  fusões,  o  Teatro  Negro  tece-se  em 
 uma  performance  que  não  se  separa  do  cotidiano,  mas  que  a  ele  se  alia  na 
 apreensão  mesma  da  realidade.  A  partir  dessa  teatralidade,  dos  seus  signos 
 constitutivos  e  do  reconhecimento,  pode-se  repensar  o  sentido  de  um  teatro 
 que  não  se  subordina  ao  texto  dramático  convencional  e,  acima  de  tudo, 
 pode-se  rever  a  percepção  do  próprio  texto  dramático,  que  se  destina  à 
 representação  em  um  palco  convencional.  Pensar  um  Teatro  Negro,  em  uma 
 acepção  estrita,  demanda,  portanto,  a  compreensão  e  o  reconhecimento  desse 
 arcabouço  teatral  que  funda  a  própria  experiência  expressiva  do  negro,  sem 
 reduzi-lo  a  um  agrupamento  de  textos  elaborados  por  escritores  negros  ou 
 reunidos por uma temática racial (MARTINS, 1995, p.66) 

 Nessa  perspectiva,  entrever  na  continuidade  simbólica  do  aquilombamento  a 

 manifestação  da  teatralidade  da  cultura  negra,  para  além  de  provável,  se  torna  óbvio,  uma  vez 
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 que  é  possível  perceber  a  performatividade  e  a  ritualidade  como  elementos  que  tornaram  esta 

 continuidade  viável.  Porém,  de  que  forma  o  Teatro  Negro,  ao  sintetizar  o  acontecimento  da 

 teatralidade  negra  no  campo  artístico-cultural,  pode  tornar  efetiva  uma  perspectiva  insurgente 

 da gestão cultural? 

 O  Teatro  Negro,  em  sua  incursão  histórica  no  panorama  artístico  e  cultural,  em 

 particular  no  Brasil,  se  tornou  um  importante  locus  de  enunciação  de  contranarrativas  negras, 

 colocando  literalmente  em  cena  questões  historicamente  relegadas  à  margem  do  debate 

 público  e  provocando  tensionamentos  e  fricções  sobre  o  imaginário  criado  sobre  as 

 identidades e símbolos culturais africanos fixados na diáspora. Soraya Patrocínio lembra que 

 Esses  teatros  sempre  se  preocuparam  com  uma  elaboração  estética  que  tem, 
 como  fundura,  uma  função  política.  O  palco,  com  o  Teatro  Experimental  do 
 Negro,  tornou-se  ferramenta  de  luta  antirracista.  Essa  questão  é  fundante 
 para  as  produções  negras.  Na  contemporaneidade,  tal  função  ganhou  ainda 
 mais  fôlego  e  deu  um  passo  significativo  ao  não  se  fixar,  somente,  em 
 desconstruir  um  estereótipo  racista,  mas  voltar-se,  fundamentalmente,  para  o 
 ato  de  construir/inventariar,  de  maneira  nova,  desejante,  imagens  fabulantes 
 sobre, com e a partir da negrura. (PATROCÍNIO, 2021, p.80) 

 Construindo  uma  trajetória  desviante  ao  circuito  artístico-cultural  erudito  e  hegemônico, 

 os  grupos,  iniciativas  e  instituições  identificadas  com  o  Teatro  Negro  criaram,  e  ainda  criam, 

 estratégias  diversas  de  gestão,  capazes  tanto  de  assegurar  alguma  perenidade  às  suas  ações 

 quanto  a  existência  do  ser  negro,  da  sua  cultura  e  do  seu  discurso.  No  entanto,  até  alcançar 

 essa  posição  de  fala  e  autodeterminação,  a  qual  ainda  encontra  entraves  e  resistências  de 

 diferentes ordens, o sujeito negro precisou abrir um caminho para si na cena teatral brasileira. 

 A  pesquisadora  Evani  Lima  (2010)  conta  que  até  meados  do  século  XVII,  as 

 comunidades  negras  foram  responsáveis  pelo  que  pode  ser  compreendido  como  um  primeiro 

 momento  do  teatro  no  Brasil,  caracterizado  pela  representação  de  autos  religiosos  e  outras 

 formas  de  expressão  espetaculares,  como  as  Congadas  e  Mamulengos,  as  quais  eram 

 estrategicamente  utilizadas  como  entretenimento  social  e  pedagógico  que  possibilitavam  que 

 pessoas  negras  escravizadas  assimilassem  e  transformassem  as  informações  locais  segundo 

 suas  próprias  concepções  (LIMA,  E.,  2010,  p.24).  Segundo  Lima  (2010),  nesse  período  a 

 prática da arte teatral era mal vista pelas elites e considerada “coisa de preto”. 

 É  somente  no  século  XIX  que  o  teatro  assume  um  lugar  de  prestígio.  Com  a  vinda  da 

 família  real  portuguesa  para  o  Brasil,  começa-se  a  organizar  um  circuito  cultural  que  tem 
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 como  objetivo  atender  à  família  real  e  sua  corte,  de  forma  que  algumas  companhias  europeias 

 de  teatro  e  ópera  passam  a  desembarcar  no  país  e,  como  é  de  se  esperar,  o  único  espaço 

 reservado  às  pessoas  negras  nesse  novo  cenário  é  o  da  invisibilidade.  A  movimentação  desse 

 período  dá  início  a  uma  tentativa  de  abrasileiramento  do  teatro  nacional,  durante  a  qual 

 artistas  passam  a  se  dedicar  aos  temas,  discussões  e  questões  do  momento  e,  “como  os  temas 

 mais  comuns  nas  famílias,  igrejas,  círculos  políticos  e  sociais  estavam  relacionados  à 

 escravidão,  à  problemática  social  e  aos  participantes  desse  universo:  os  negro-descendentes, 

 consequentemente,  sua  presença  como  personagens  e  mote  das  peças  constituía-se  (para  o 

 bem e para o mal) uma prática quase obrigatória” (LIMA, E., 2010, p. 26) 

 Martins  (1995)  afirma  que  a  figura  do  negro  só  começa  a  despertar  a  atenção  dos 

 dramaturgos  brasileiros  a  partir  da  década  de  1850,  quando  cessa  o  tráfico  legal  de  escravos. 

 Antes  disso,  a  personagem  negra  tinha  como  único  papel  compor  o  cenário,  uma  vez  que  a 

 escravidão  era  parte  fundamental  do  contexto  social  da  época,  de  forma  que  a  presença  negra 

 constituía  um  pano  de  fundo.  A  partir  de  1851,  a  figura  da  pessoa  negra  escravizada  ganha 

 contornos  mais  definidos  na  cena  teatral,  porém  sempre  através  de  uma  ótica  colonial  branca. 

 Nessa  perspectiva,  a  autora  observa  que  a  personagem  negra  responde  sempre  a  três 

 arquétipos  ou  modelos  predominantes:  o  escravo  fiel,  o  elemento  pernicioso  ou  crimino  e  o 

 negro caricatural. 

 O  estereótipo  do  escravo  fiel  ou  do  bom  negro  "é  uma  projeção  narcísica,  através  da 

 qual  o  branco  pode  contemplar-se  e  rejubilar-se  simbólica  e  imaginariamente"  (MARTINS, 

 1995,  p.41),  uma  figura  dócil,  servil  e  submissa,  tornada  boa  através  do  bom  trabalho 

 realizado  pelo  seu  senhor  branco.  O  elemento  pernicioso  e/ou  criminoso  é,  segundo  Martins,  o 

 contrário  do  bom  escravo.  É  "o  protótipo  do  mal",  uma  vez  que  apresenta,  de  alguma  forma  e 

 em  certos  níveis,  reflexos  de  consciência  racial  e  tendência  à  autoafirmação.  Na  cena  teatral,  é 

 construído  como  o  antônimo  do  branco.  É,  então,  resultado  da  mesma  projeção  narcísica, 

 pois,  se  de  um  lado  o  escravo  fiel  projeta  a  pretensa  bondade  da  branquitude,  o  elemento 

 pernicioso  e/ou  criminoso  projeta  o  seu  oposto,  aquilo  que  o  branco  não  é.  Já  o  terceiro 

 arquétipo,  o  negro  personagem  caricatural,  é  o  modelo  que  produz  uma  fabricação  ideológica 

 da  diferença  como  um  traço  abjeto  de  forma  mais  eficaz,  pois  “através  do  grotesco  e  da 

 caricatura,  o  teatro  criva  o  estatuto  social  do  negro  como  um  não-sujeito,  abafando  sua 
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 singularidade  e  erigindo-o  em  signo  provocador  de  um  efeito  corrosivo:  o  riso."  (MARTINS, 

 1995, p. 42). 

 Nesse  contexto,  a  presença  negra  na  arte  teatral  não  significa  presença  da  cultura  negra 

 ou  do  pensamento  e  do  discurso  negro.  Ao  contrário,  a  presença  negra  é  cooptada  pela 

 dramaturgia  branca  como  forma  de  corroborar  com  as  posições  de  subalternidade  e 

 sub-humanidade  destinadas  às  pessoas  negras  na  sociedade  da  época.  Como  diz  Lima, 

 “quando  nosso  teatro  se  propôs  a  colocar  o  negro  como  a  figura  principal  do  drama,  lhe 

 desfigurou  e  desumanizou”  (LIMA,  E.,  2010,  p.  26).  Observando  o  papel  que  a  linguagem 

 teatral  desempenha  na  manutenção  do  status  quo  em  uma  sociedade  escravocrata,  Martins 

 afirma que 

 Através  dessas  marcas  constantes  na  dramatização  da  persona  negra,  a 
 convencionalização  teatral  repete  um  discurso  do  saber  que  se  propõe  como 
 verdade.  E  é  como  saber  e  como  verdade  que  esse  discurso  faz  circular  o 
 poder  estruturante  e  modelador  das  relações  raciais  no  Brasil,  legitimando, 
 no  estatuto  das  personagens  o  estatuto  mesmo  das  práticas  de  domínio  social. 
 Mimetizando  as  relações  de  poder  que  se  preservam  dentro  e  fora  do  palco,  o 
 teatro  brasileiro  reduz  a  personagem  negra  ao  silêncio  e  à  invisibilidade. 
 Diante  dos  espectadores,  deslizam  esqueletos  de  personagens,  cujas  imagens 
 fragmentadas  e  distorcidas  parecem  fluir  de  uma  imaginação  perversa.  Desse 
 modo,  caracteriza-se,  na  alegoria  teatral,  o  discurso  desejante  da  elite  branca 
 de negar ao elemento negro o estatuto de ser." (MARTINS, 1995, p. 43) 

 É  somente  no  século  XX  que  a  presença  negra  no  teatro  ultrapassa  a  função  de 

 paisagem  e  de  ilustração  da  cosmovisão  hegemônica  para  assumir  um  lugar  de  autoria.  Pouco 

 tempo  depois  de  decretado  oficialmente  o  fim  da  escravidão  no  Brasil,  o  início  do  século  é 

 marcado  pela  chegada  do  cinema  e  da  televisão  nas  casas  das  elites  brasileiras,  o  que  afeta 

 bruscamente  a  arte  teatral,  que  acaba  por  popularizar-se  e  se  vendo  forçada  a  se  reinventar, 

 ampliando  e  diversificando  seu  público  e  sendo  cada  vez  mais  atravessada  pelos  constantes 

 debates  em  torno  de  uma  maior  autenticidade  do  teatro  nacional  (LIMA,  E.,  2010,  p.31).  É 

 nesse  contexto  que  surge  o  Teatro  de  Revista,  que  Lima  define  como  um  estilo  de  teatro  de 

 formato  multifacetado,  colocando  em  cena  recursos  diversos,  como  a  música,  a  dança,  a 

 comicidade  e  a  pilhéria.  Trata-se  da  importação  do  ritmo  televisivo  e  folhetinesco  pela 

 linguagem  teatral,  que  se  dedica  a  colocar  em  cena  uma  caricatura  do  cotidiano  urbano  das 

 cidades brasileiras. 
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 Segundo  Lima  (2010),  a  presença  negra  se  colocou  de  forma  marcante  nesse  período, 

 inserindo  nos  palcos  do  Brasil  elementos  da  cultura  negra  para  narrar  esse  cotidiano  comum. 

 Dentre  as  companhias  teatrais  da  época,  a  autora  destaca  a  Companhia  Negra  de  Revistas 

 (1926),  a  Companhia  Bataclan  Negra  (1927)  e  a  Companhia  Mulata  Brasileira  (1930)  como 

 três  dos  principais  grupos  teatrais  negros  que  protagonizaram  a  efervescência  cultural  da 

 época.  A  notar  pelos  nomes  das  companhias,  que  anunciam  e  destacam  a  identidade  negra  em 

 sua  origem,  é  possível  reconhecer  no  Teatro  de  Revista  o  embrião  do  que  hoje  conhecemos 

 como  Teatro  Negro.  No  entanto,  ainda  que  a  criação  de  companhias  negras  de  teatro 

 represente,  nesse  período,  um  avanço  em  termos  de  representatividade,  tornando  possível 

 enxergar  pessoas  negras  em  um  espaço  que  até  então  era  marcado  pela  negação  e 

 invisibilidade,  “esse  largo  espaço  ocupado  pelos  artistas  negros  não  representou  exatamente 

 uma  mudança  de  mentalidade  na  relação  entre  os  detentores  das  regras  de  produção  cultural  e 

 os  artistas  negros”  (LIMA,  E.,  2010, p.33).  Ainda  que  esse  teatro  amplie  o  espaço  de  atuação 

 de  artistas  negros  e  negras,  a  autora  lembra  que  o  seu  conteúdo  narrativo  se  apropria  de 

 referenciais  negros  em  um  sentido  de  popularização  e  fortalecimento  de  estereótipos 

 pejorativos  associados  à  figura  negra,  como  é  o  caso  do  malandro  (homem  negro  esperto,  bon 

 vivant  e  avesso  ao  trabalho)  e  da  mulata  (a  mulher  negra  como  objeto  de  desejo  e  consumo 

 sexual). 

 Esse  teatro  realizado  pelas  companhias  negras  de  revista  é  chamado  por  Lima  (2010)  de 

 teatro  de  presença  negra.  Segundo  a  autora,  uma  síntese  sobre  as  variadas  formas  de 

 compreensão  do  termo  Teatro  Negro  possibilita  pensar  três  grandes  categorias:  a 

 performance negra, o teatro de presença negra e o teatro engajado negro. 

 A  primeira  categoria,  performance  negra  ,  abarca  as  formas  expressivas,  performáticas 

 e/ou  ritualísticas,  que  manifestam  a  teatralidade  das  culturas  negras  na  diáspora  e  prescindem 

 de  plateia  para  acontecer,  como  é  o  caso  dos  folguedos  populares,  da  capoeira,  do  samba,  da 

 festa  da  Irmandade  da  Boa  Morte  e  dos  aspectos  festivos  e  públicos  das  religiões  de  matriz 

 africana  (LIMA,  E.,  2010,  p.43).  A  segunda  categoria,  o  teatro  de  presença  negra  ,  apresenta 

 delimitações  estritamente  artísticas  e  se  destaca  por  introduzir  na  linguagem  teatral  tradicional 

 a  participação  de  personagens  e  elementos  das  culturas  negras,  envolvendo  elencos  de  maioria 

 negra.  No  entanto,  não  existia  nesse  teatro  um  compromisso  em  espelhar-se  no  referencial 
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 negro  descendente  (LIMA,  E,  2010,  p.44).  Ainda  assim,  e  tomando  como  exemplo  as 

 companhias negras de revista, é importante reconhecer que 

 Mesmo  sem  tratar  especificamente  de  questões  raciais,  mas  de  temas  que 
 “tavam  na  boca  do  povo”,  criaram  um  espaço  inusitado  de  crítica  e 
 contestação  do  cotidiano  vivido  por  brancos,  indígenas,  negros  e  mestiços 
 em  nossa  sociedade.  Assim,  camufladas,  trouxeram  um  pouco  da  temática 
 negra  aos  palcos  nacionais  e  realizaram  um  grande  feito  num  contexto 
 histórico  em  que  falar  abertamente  da  discriminação  e  menos  valia  a  que 
 eram  submetidos  os  cidadãos  negros  do  país  era  rechaçado  ostensivamente 
 como “ideia separatista” (LIMA, E., 2010, p.43). 

 A  terceira  e  última  categoria  compreendida  pelo  teatro  negro,  segundo  a  classificação 

 elaborada  por  Lima  (2010),  o  teatro  negro  engajado  ,  se  distingue  por  adotar  um 

 posicionamento  assumidamente  político  e  militante.  Nesse  teatro,  as  questões  relacionadas  à 

 situação  da  população  negra  na  sociedade  brasileira  e  à  afirmação  da  sua  cultura  e  identidade 

 assumem o protagonismo. 

 É  interessante  observar  que,  enquanto  o  teatro  de  revista  utiliza  a  comicidade  para,  de 

 forma  camuflada,  colocar  em  cena  e  em  debate  as  questões  sociais  que  atravessavam  as 

 relações  raciais  no  período  e  atingiam  diretamente  a  população  negra,  o  teatro  engajado  negro 

 apresenta  um  posicionamento  assumidamente  crítico  e  utiliza  o  teatro  como  ferramenta  de 

 contestação  (LIMA,  E.,  2010.).  Sem  dúvida,  os  contextos  nos  quais  tais  formas  de  expressão 

 se  desenvolveram  impuseram,  em  certa  medida,  possibilidades  de  infiltração  e  subversão  no 

 interior  desse  espaço  de  manutenção  hegemônica  da  qual  se  tratou,  por  muito  tempo,  a  arte 

 teatral. 

 No  Brasil,  a  manifestação  mais  visível  e  contundente  de  um  teatro  engajado  negro  foi  o 

 Teatro  Experimental  do  Negro.  Criado  em  1944  no  Rio  de  Janeiro  pelo  artista,  intelectual, 

 gestor,  político  e  militante  Abdias  Nascimento,  o  TEN  foi  responsável  por  abrir  caminho  para 

 o  engajamento  político  das  questões  negras  no  campo  do  teatro  e  das  artes.  Embora  tenha 

 encerrado  suas  atividades  em  1961,  a  companhia  é  até  hoje  a  principal  referência  no  que  se 

 refere  à  atuação  insurgente  e  contracolonial  de  uma  perspectiva  negra  no  campo  das  artes  e  da 

 cultura  no  Brasil.  Para  Patrocínio  (2021,  p.77),  “o  Teatro  Experimental  do  Negro  foi  o 

 primeiro  elemento  do  movimento  afro-brasileiro  a  juntar,  na  teoria  e  na  prática,  o  conceito  da 

 afirmação  da  cultura  negro-africana  com  a  atuação  política  ostensiva.  O  propósito  do  grupo 
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 era  organizar  um  tipo  de  ação  que  tivesse,  ao  mesmo  tempo,  significação  cultural,  valor 

 artístico e função social”. 

 Segundo  Lima  (2010),  um  dos  principais  objetivos  do  Teatro  Experimental  do  Negro  foi 

 ir  de  encontro  aos  estereótipos  e  imaginários  criados  sobre  a  figura  negra  e  sua  cultura  e 

 ocupar  o  espaço  que  lhe  foi  usurpado.  Partindo  dessa  premissa,  o  trabalho  realizado  pelo  TEN 

 rompia  com  os  lugares  anteriormente  determinados  para  o  negro  no  teatro  brasileiro  e 

 afirmava  a  presença  negra  em  todas  as  esferas,  seja  na  escrita  do  texto  dramatúrgico,  na 

 direção ou na cena teatral. Nesse sentido, Patrocínio revela que: 

 Além  da  dramaturgia  para  semear  tal  formato  artístico,  era  necessário 
 alfabetizar  e  instruir  os  integrantes  do  TEM.  Daí  a  ênfase  na  formação 
 política  ideológica  do  intérprete,  que  deveria  se  reconhecer  como  pertencente 
 de  uma  identidade  e  de  uma  cultura.  Fomentava-se  um  posicionamento 
 político,  uma  vez  que  era  o  ator  que  entraria  em  cena  para  afirmar  a 
 identidade  negra.  O  reconhecimento  de  si,  enquanto  negro,  era  um  elemento 
 básico para o “agente-ator”do TEN. (PATROCÍNIO,  2021,  p.78) 

 Durante  os  seus  17  anos  de  atuação,  levou  aos  palcos  cerca  de  16  montagens, 

 encenando  textos  de  autores  internacionais  (como  o  seu  espetáculo  de  estreia  no  Theatro 

 Municipal  do  Rio  de  Janeiro,  “O  Imperador  Jones”,  escrito  por  Eugene  O’Neill  e  o  clássico 

 Othello  do  dramaturgo  inglês  William  Shakespeare),  autores  nacionais  (como  “Terras  do  Sem 

 Fim”,  do  escritor  baiano  Jorge  Amado  e  “Perdoa-me  por  me  traíres”  de  Nelson  Rodrigos)  e  de 

 autoria  própria  (como  “Sortilégio  –  Mistério  Negro”,  escrita  pelo  próprio  Abdias 

 Nascimento).  Ao  longo  de  sua  trajetória,  revelou  e  projetou  artistas  que  se  consagraram  na 

 dramaturgia brasileira, como as atrizes Léa Garcia e Ruth de Souza. 

 Martins  aponta  que,  “desde  a  sua  fundação,  o  TEN  apresentava-se  como  um  projeto 

 cultural  de  intenções  mais  abrangentes,  que  não  se  restringiam  apenas  à  área  da  representação 

 teatral,  definindo-se  como  'um  amplo  movimento  de  educação,  arte  e  cultura'”  (MARTINS, 

 1995,  p.  78).  Nesse  sentido,  desenvolveu  frentes  amplas  de  atuação,  criando  programas 

 educativos  e  de  formação,  veículos  de  comunicação  e  influenciando  na  política  brasileira. 

 Com  a  liderança  de  Abdias  Nascimento,  o  Teatro  Experimental  do  Negro  cria  o  jornal  “O 

 Quilombo”,  promove  a  Convenção  Nacional  do  Negro,  em  1946,  do  qual  resulta  o  Manifesto 

 à  Nação  Brasileira,  documento  que  sugere  propostas  para  a  Assembleia  Nacional  Constituinte, 

 reunida  no  mesmo  ano,  e  que,  mais  tarde,  vem  a  influenciar  a  proposição  da  Lei  Afonso 

 Arinos,  primeira  legislação  de  cunho  antirracista  do  Brasil.  Em  1950  realiza  o  I  Congresso  do 
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 Negro  Brasileiro,  no  Rio  de  Janeiro.  Publica,  em  1961,  o  livro  “Dramas  para  negros  e 

 prólogos  para  brancos”,  reunindo  textos  escritos  por  diferentes  autores.  Realiza,  em  1964,  o 

 Curso  de  Introdução  ao  Teatro  Negro  e  às  Artes  Negras  e  inaugura,  em  1968,  o  Museu  de  Arte 

 Negra no MIS do Rio de Janeiro. 

 O  TEN  teve  suas  atividades  encerradas  no  ano  de  1961.  Alguns  anos  depois,  Abdias 

 Nascimento  se  autoexila  nos  Estados  Unidos  por  ocasião  da  deflagração  do  AI-5  no  Brasil, 

 ato  que  inaugurou  o  período  de  maior  repressão  da  ditadura  militar  e  perseguição  a 

 intelectuais,  militantes  e  artistas  (ou  seja,  todas  as  atividades  que  Abdias  reunia  de  forma 

 indissociável  em  sua  existência  e  atuação).  O  trabalho  de  Abdias  continua  enquanto  artista 

 visual  no  período  fora  do  Brasil,  tendo  seus  primeiros  contatos  com  o  movimento 

 Pan-Africanista,  que  vem  a  impactar  decisivamente  no  desenvolvimento  da  noção  de 

 Quilombismo,  e  retornando  ao  Brasil  posteriormente  para  se  tornar  deputado  federal  e  senador 

 pelo  partido  Democrático  Brasileiro  (PDT)  nas  décadas  de  80  e  90,  mas  os  efeitos  do  golpe 

 militar afetam a ainda iniciante tradição do Teatro Negro no Brasil. 

 É  de  fundamental  importância  observar  que  o  teatro  negro  engajado  inaugurado  pelo 

 TEN  emerge  em  um  período  de  fortalecimento  e  institucionalização  do  movimento  eugenista 

 no  país,  que  pregava  a  inferioridade  racial  das  pessoas  negras  com  base  em  estudos 

 pseudo-científicos  e  oferecia  aporte  teórico  à  política  do  embranquecimento,  que  acreditava 

 ser  possível  reduzir  a  população  negra,  tornando-a  branca  através  da  miscigenação  em  um 

 espaço  de  tempo  de  três  gerações.  Ao  mesmo  tempo,  propagava-se  o  mito  da  democracia 

 racial,  instituindo  como  senso  comum  a  ideia  de  que  o  Brasil  era  o  “paraíso  das  raças”,  onde 

 não  havia,  supostamente,  discriminação  por  conta  de  raça  ou  cor,  pois,  através  do  trabalho  (e 

 da  assimilação  dos  valores  culturais  brancos)  todos  podiam  ser  iguais.  Um  discurso  que,  por 

 muito  tempo,  foi  bastante  eficiente  para  mitigar  impulsos  insurgentes  que  pudessem  emergir 

 de  uma  tomada  de  consciência  racial  e  da  sua  posição  na  sociedade  por  parte  da  população 

 negra.  Um  levante  nesse  sentido  era  facilmente  identificado  como  uma  tentativa  de 

 desagregação  e  desestabilização  dessa  ilusória  democracia  das  raças,  de  forma  que  mesmo 

 parcelas  negras  da  população  eram  mobilizadas  a  sustentar  esse  status  quo  e  voltar-se  contra 

 tentativas de enfrentamento que pudessem desestabilizar esse sistema. 

 Talvez  seja  precisamente  por  isso  que,  nesse  período,  o  Teatro  Experimental  do  Negro 

 tenha  figurado  como  expressão  pioneira  e  também  solitária,  encontrando  poucos  pares  no 
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 cenário  artístico  cultural  do  Brasil,  como  é  o  caso  do  TEN-SP,  do  Teatro  Popular  de  Solano 

 Trindade  e  da  Companhia  Brasilianas.  Outra  questão  que  pode  estar  relacionada  ao  contexto 

 político,  social  e  discursivo  da  época  é  o  fato  de  o  TEN  não  ter  conseguido  com  seus 

 espetáculos  alcançar  um  público  negro  e  popular,  permanecendo  em  um  circuito  artístico 

 intelectual e, de certa forma, erudito. 

 No  entanto,  ainda  que  a  contranarrativa  criada  pelo  TEN  não  tenha  sido  apropriada 

 pelas  camadas  mais  populares  da  sociedade  a  curto  prazo,  sua  existência  e  atuação  exerceram 

 e  ainda  exercem  grande  influência,  inspirando  uma  geração  de  artistas  e  militantes  que 

 inauguram  uma  nova  fase  para  os  movimentos  de  resistência  negra  no  Brasil  a  partir  da 

 década de 70 e criam as condições para uma retomada do Teatro Negro nas décadas seguintes. 

 4.4. ENTRE ESCUTAS, ENCONTROS E CAMINHOS POSSÍVEIS 

 Ao  considerar  o  percurso  durante  o  qual  combinam-se  as  manifestações  da  teatralidade 

 negra  e  as  questões  do  sujeito  afrodiaspórico  na  sociedade  brasileira  até  encontrar  sua 

 expressão  inaugural  no  surgimento  do  Teatro  Experimental  do  Negro,  ficam  evidentes  as 

 bases  sobres  as  quais  o  Teatro  Negro  é  fundado,  observando  a  profunda  imbricação  entre  os 

 posicionamentos  políticos,  as  fabulações  estéticas  e  as  novas  elaborações  narrativas,  diferente 

 daquelas  disponíveis  no  circuito  tradicional  das  artes  cênicas,  que,  ao  se  articularem  entre  si, 

 criam a rede de relações simbólicas que dá corpo a essa expressão artística. 

 No  entanto,  assim  como  a  noção  de  negrura  informa,  o  Teatro  Negro  não  surge  com  a 

 intenção  de  fixar  a  experiência  afrodiaspórica  em  uma  representação  paralítica,  que  se 

 pretenda  universal.  Ao  contrário,  sua  potência  reside  precisamente  na  produção  de  inifinitas 

 expressões  e  representações  das  identidades,  subjetividades,  memórias,  problemáticas, 

 anseios,  contradições,  devires  negros,  enfim.  Sem  compromisso  com  a  manutenção  de 

 qualquer  tipo  de  expectativa  ou  estereótipo  formulado  sobre  a  experiência  negra  e  implicado 

 na  reedição  dos  imaginários  vigentes,  o  Teatro  Negro  é  a  expressão  cênica  das  infinitas 

 relações,  costuras  e  tessituras  que  a  negrura  é  capaz  de  engendrar.  Por  esse  motivo,  a 

 perspectiva  que  se  abre  a  partir  da  lente  do  Teatro  Negro  neste  trabalho  aponta  para  a 

 invenção  de  incalculáveis  teatros  negros  e  reflete  o  pensamento  do  pesquisador  e  artista 
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 Salloma  Salomão  quando  este  diz  que  “um  teatro  é  negro  quando  é  capaz  de  virar  as  costas  e 

 tapar  os  ouvidos  a  tudo  que  se  espera  de  um  Teatro  Negro”  (SALOMÃO,  2018,  p.15  apud 

 PATROCÍNIO, 2021, p. 88). 

 O  Teatro  Negro  demarca,  na  elaboração  aqui  desenvolvida,  o  encontro  entre  os  sentidos 

 da  tecnologia  ancestral  do  aquilombamento  e  da  gestão  cultural  insurgente  e  engajada  na 

 transformação  social.  Nessa  encruzilhada,  manifestam-se  inúmeras  possibilidades  para 

 imaginarmos  uma  organização  contracolonial  da  cultura,  expandindo  o  campo  de  referenciais 

 capazes  de  informar  práticas,  perspectivas  e  formas  outras  de  relacionar-se  e  implicar-se  nos 

 processos  que  tangenciam  e  atravessam  o  trabalho  com  a  cultura.  Nesse  sentido,  mostra-se 

 importante  exercitar  o  contato  e  a  escuta  com  experiências  que  já  vem  assumindo  e 

 construindo  os  seus  caminhos  a  partir  dessa  encruzilhada  para  assim  vislumbrar  algumas  das 

 formas  possíveis  de  se  realizar  a  gestão  de  processos  artísticos  e  culturais  a  partir  de  uma 

 perspectiva afro-referenciada. 

 Dessas  experiências,  três  são  aqui  apresentadas  e  refletidas:  a  do  Bando  de  Teatro 

 Olodum,  do  Núcleo  Afrobrasileiro  de  Teatro  de  Alagoinhas  (NATA)  e  da  Plataforma 

 ÀRÀKÁ. 

 4.4.1.  O  Bando de Teatro Olodum 

 O  Bando  de  Teatro  Olodum,  criado  em  1990,  é  uma  das  maiores  companhias  de  teatro 

 do  nosso  tempo.  Com  31  anos  de  atividade  ininterrupta  e  atuação  contundente  no  cenário 15

 artístico  baiano,  o  Bando,  como  é  popularmente  conhecido,  é  uma  referência  para  artistas  e 

 grupos  teatrais  do  Brasil  inteiro.  Comprometido  com  a  promoção  da  performance  negra  nas 

 artes  cênicas  a  partir  do  discurso  sócio-racial,  coloca  em  prática,  dentro  e  fora  dos  palcos,  a 

 potência disruptiva que o Teatro Negro enseja. 

 Nessa  posição,  o  Bando  é  um  “mais  velho”,  uma  entidade  cultural  que,  ao  construir  uma 

 trajetória  sólida,  criativa  e  inovadora,  abriu  caminhos  através  dos  quais  os  mais  novos 

 15  Em 2021, ano em que o Bando de Teatro Olodum completou seus 31 anos de atuação, foi lançado o acervo 
 virtual que reúne o histórico, os espetáculos, os prêmios, as publicações literárias e acadêmicas e obras 
 audiovisuais relacionadas à trajetória do grupo. O acervo encontra-se disponível em: > 
 https://www.bandodeteatroolodum.com/  < Acesso em:  25 de out. 2021. 

https://www.bandodeteatroolodum.com/
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 puderam  atravessar  e  realizar  novas  experimentações.  No  entanto,  sua  maturidade  não  lhe 

 aprisiona  no  passado,  ao  contrário:  a  escuta  às  pessoas,  a  imersão  nas  ruas  de  uma  Salvador 

 profunda  e  o  exercício  permanente  de  transformar  em  cena  as  questões  emergentes  da 

 atualidade  são  elementos  que  constituem  o  legado  que  o  grupo  constrói  ainda  hoje,  fazendo 

 com que o Bando possa ser considerado parte fundamental da expressão cultural da cidade. 

 O  Bando  de  Teatro  Olodum  surgiu  de  uma  urgência  que  já  se  encontrava  latente  no 

 cenário  artístico  da  cidade,  em  meio  a  uma  efervescência  cultural  que  podia  ser  observada 

 tanto  a  nível  local  quanto  a  nível  internacional.  Na  Bahia,  entre  o  final  da  década  de  80  e 

 início  da  década  de  90,  período  marcado  pela  redemocratização  do  Brasil  pós-ditadura  militar, 

 os  Blocos  Afros,  como  o  Olodum  e  o  Ilê  Aiyê,  que  já  haviam  se  consagrado  no  cenário  local 

 durante  a  década  anterior,  projetavam-se,  nesse  momento,  rumo  a  uma  visibilidade 

 internacional,  fortalecendo  a  importância  simbólica  que  representavam  para  a  população 

 negra  da  Bahia,  sobretudo  de  Salvador.  Enquanto  isso,  o  Axé  Music  explodia  nas  rádios  e 

 televisões Brasil afora. 

 No  mundo,  movimentos  pela  libertação  negra  ganhavam  proporções  cada  vez  maiores. 

 O  jornalista  Marcos  Uzel,  autor  do  livro  “O  Teatro  do  Bando:  Negro,  Baiano  e  Popular” 

 (2003),  conta  que  a  popularização  do  aparelho  de  televisão  durante  a  década  de  70  nas 

 camadas  sociais  mais  populares  do  Brasil  contribuiu  enormemente  para  as  transformações  que 

 vieram  a  acontecer  na  cena  local  durante  os  anos  seguintes,  uma  vez  que  possibilitou  o  acesso 

 a  movimentos  políticos,  artísticos  e  culturais  que  se  desdobravam  em  outros  pontos  do  globo. 

 Segundo Uzel, 

 Com  a  repercussão  no  Brasil  do  movimento  black  power  ,  iniciado  com  uma 
 série  de  revoltas  nos  estados  americanos  contra  a  tirania  branca,  ganharam 
 mais  visibilidade,  entre  os  brasileiros,  algumas  personalidades  negras  que  se 
 projetaram  politicamente,  como  Martin  Luther  King  e  Malcolm  X.  Mesmo 
 com  as  distorções  resultantes  da  ditadura,  os  debates  também  foram  trazidos 
 à  tona  no  país  por  várias  organizações  que  emergiram  naquela  época.  O 
 Movimento  Negro  Unificado  Contra  a  Discriminação  Racial  (MNU) 
 encabeçou  a  reflexão  na  Bahia.  As  lutas  pela  emancipação  política  de  países 
 africanos,  como  Guiné  Bissau,  Angola  e  Moçambique,  revelaram  para  esses 
 grupos  a  dimensão  explicitamente  política  da  questão  étnica.  Agrupamentos 
 revolucionários  da  África  Negra  ganharam  visibilidade  e  viraram  motivo  de 
 discussão  em  diversas  partes  do  mundo,  a  exemplo  do  Movimento  Popular 
 de  Libertação  de  Angola,  liderado  por  Agostinho  Neto,  e  da  Frente  de 
 Libertação  de  Moçambique,  comandada  por  Samora  Machel.  Ao  mesmo 
 tempo,  a  imagem  do  black  is  beautiful  foi  se  espalhando  entre  os  jovens 
 negros  de  Salvador,  influenciados,  sobretudo,  pela  explosão  mundial  da  soul 



 113 

 music  ,  tendo  à  frente  o  cantor  norte-americano  James  Brown.  (...)  Aí  não  deu 
 outra.  O  soul  cedeu  passagem  ao  ijexá  e  o  funk  tornou-se  irmão  musical  do 
 afoxé,  para  fazer  valer  a  festa  baiana  com  atitude,  no  chão  da  praça  Castro 
 Alves. (UZEL, 2003, p.21) 

 Na  cena  teatral  baiana,  um  teatro  engajado  e  militante  se  fortalecia,  impulsionado  por 

 uma  inquietação  pulsante  após  tantos  anos  de  silenciamento  e  repressão.  Nesse  contexto, 

 atrizes  e  atores  negros  já  sentiam  também  a  necessidade  de  levar  para  o  palco  a  energia  que 

 vibrava nesse momento: era chegado o momento da afirmação e do empoderamento negro. 

 No  entanto,  vigorava  ainda  no  país  a  crença  de  que,  aqui,  não  existia  racismo  e,  mais  do 

 que  nunca,  o  Brasil  vendia  para  fora  a  imagem  de  paraíso  das  raças,  no  qual  a  diversidade  era 

 celebrada  e  o  negro  era  parte  fundamental  desse  pacote  de  marketing  que  envolvia,  entre  os 

 seus  produtos,  o  samba,  o  futebol  e  a  imagem  objetificada  de  mulheres  negras  miscigenadas 

 que  atendiam  à  categoria  da  “mulata  tipo  exportação”.  Dentro  dessa  lógica,  acreditava-se  não 

 haver  necessidade  de  uma  autoafirmação  negra  emergente.  Ao  contrário,  tal  movimento 

 poderia  significar  justamente  uma  ameaça  ao  suposto  equilíbrio  desse  paraíso  racial  que 

 pretendia se mostrar como exemplo para as outras nações do planeta. 

 Se,  por  um  lado,  a  ebulição  causada  pelo  encontro  do  movimento  negro  com  o 

 movimento  artístico  e  cultural  anunciava  para  esses  atrizes  e  atores  que  algo  estava  por 

 acontecer,  de  outro  lado,  havia  poucas  chances  de  um  teatro  negro  surgir  e  encontrar  espaço, 

 legitimidade e ouvidos verdadeiramente abertos e receptivos à sua mensagem. 

 Porém,  o  Bando  de  Teatro  Olodum  surge  a  partir  da  confluência  entre  três  grandes 

 forças:  a  expansão  do  Grupo  Cultural  Olodum,  a  inquietação  do  diretor  Márcio  Meirelles  e  o 

 desejo  de  muitos  e  muitas  artistas  locais  de  encontrar  um  referencial  negro  para  a  sua  atuação 

 e  expressão.  Quando  essas  três  vontades  se  encontram,  algo  acontece:  o  Bando  de  Teatro 

 Olodum  nasce,  em  17  de  outubro  de  1990  e,  desde  os  seus  primeiros  passos,  se  torna  uma 

 entidade impossível de ser ignorada pela crítica local. 

 A  atriz  Valdinéia  Soriano,  integrante  do  Bando  desde  sua  fundação  e  atual 

 Coordenadora  de  Produção  e  membro  do  colegiado  gestor,  me  contou  durante  a  entrevista 

 realizada para este trabalho que 

 O  Bando  surgiu  em  1990,  no  momento,  inclusive,  em  que  a  gente  não  tinha 
 grupos  totalmente  organizados,  vamos  dizer  assim,  em  Salvador,  grupos  de 
 teatro  preto.  A  gente  tinha  os  grupos  de  várias  comunidades,  o  teatro  negro 
 do  Calabar,  na  Sussuarana  tinha  grupo  de  teatro,  mas  organizado  e  querendo 
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 caminhar  e  com  a  força  que  o  Bando  já  surgiu...  Porque  o  Bando  já  surge 
 ligado  ao  Grupo  Cultural  Olodum,  então,  estar  ligado  ao  Olodum  já  era  um 
 fortalecimento.  (  Valdinéia Soriano, informação verbal) 16

 Figura  1  -  1ª  Audição  para  formação  do  Bando.  Jorge  Washington  e  demais 
 candidatos. Local: Casa do Benin, Salvador/BA, 1990. 

 Fonte: Acervo Digital Bando de Teatro Olodum. Autoria desconhecida. 

 Naquele  momento  o  Olodum  estava  no  auge  e  tinha  sobre  si  as  atenções  do  mundo 

 inteiro:  a  música  “Revolta  Olodum”  tinha  sido  eleita  como  hino  do  carnaval  de  Salvador  no 

 verão  de  1990,  o  grupo  tinha  gravado  com  o  cantor  estadunidense  Paul  Simon  e  realizado  sua 

 segunda  turnê  internacional  (UZEL,  2003,  p.36).  Para  a  população  baiana,  em  especial  as 

 pessoas  negras,  o  Olodum  era  símbolo  de  crítica,  reflexão,  autoafirmação  e  militância.  Assim 

 como  outras  agremiações  similares,  o  Olodum  buscava  constituir-se  não  somente  como  bloco 

 carnavalesco,  mas  como  entidade  cultural  (LIMA,E.,  2010,  p.  159).  Já  tendo  criado  uma 

 companhia  de  dança  e  também  uma  banda  Mirim,  para  além  da  banda  principal,  havia  o 

 desejo  de  organizar  um  grupo  teatral,  seguindo  a  intenção  de  criar  uma  espécie  de  escola 

 criativa,  onde  pudessem  ser  lecionadas  práticas  artísticas  e  conteúdos  relativos  à  história  e 

 culturas  negras  baiana  e  africana,  de  forma  a  transmitir  um  olhar  positivo  e  não-estigmatizado 

 sobre  o  negro  na  sociedade  (LIMA,  E.,  2010,  p.160).  Esse  desejo  se  encontrou  com  a 

 inquietação do diretor Márcio Meirelles. 

 16  Informação  oral  colhida  em  entrevista  realizada  com  Valdinéia  Soriano  no  dia  24/03/2021,  às  20h,  via 
 plataforma Jit.si. Todas as falas de Valdinéia aqui presentes são oriundas desta entrevista. 
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 O  diretor,  artista  plástico,  cenógrafo,  figurinista  e  gestor  Márcio  Meirelles  já  era  um 

 nome  não  só  conhecido  como  relevante  na  cena  cultural  baiana,  tendo  sido  diretor  da 

 companhia  de  teatro  Avelãz  y  Avestruz  entre  as  décadas  de  70  e  80  e  assumindo,  em  seguida,  a 

 direção  do  Teatro  Castro  Alves,  o  maior  equipamento  cultural  do  Estado  da  Bahia.  Segundo 

 Uzel  (2003),  a  partir  da  peça  “Gregório  de  Matos  de  Guerras”,  espetáculo  dirigido  por 

 Meirelles  que  estreou  em  Salvador  no  ano  de  1986,  o  diretor  baiano,  um  homem  branco 

 oriundo  da  classe  média  soteropolitana,  inicia  uma  busca  estética  que  pudesse  fazer  emergir 

 os  elementos  cênicos  presentes  nas  tradições  culturais  da  Bahia,  em  oposição  à  incessante 

 importação dos modelos teatrais europeus dos quais o teatro brasileiro se encontrava viciado. 

 Interessava  a  Marcio  Meirelles  a  teatralidade  dos  rituais  sagrados  e  das  festas 
 de  rua  da  Bahia.  Apesar  de  serem  ricas  do  ponto  de  vista  cênico  e  dramático, 
 essas  manifestações  ainda  não  haviam  sido  estruturadas  a  partir  de  uma 
 linguagem  teatral  própria  e  independente  do  rito,  como  aconteceu  com  o 
 teatro  no  Japão,  na  Índia  e  na  Grécia.  O  objetivo  do  diretor  não  era  criar  essa 
 estrutura,  mas  sim  investigar  de  que  maneira  um  material  solidificado  de 
 forma  tão  espontânea,  ao  longo  de  várias  gerações  negras,  poderia  servir  de 
 veículo para histórias contemporâneas. (UZEL, 2003, p.37). 

 A  proposta  de  Meirelles  despertou  o  interesse  de  João  Jorge,  presidente  do  Grupo 

 Cultural  Olodum,  e  assim  ficou  firmada  a  parceria  que  tinha  como  objetivo  a  criação  de  um 

 grupo  teatral,  com  autonomia  e  liberdade  criativa  para  escolher  suas  próprias  temáticas,  sem 

 nenhuma  exigência  de  que  a  questão  racial  fosse  pautada  pelo  seu  trabalho.  Fica  também 

 combinado,  desde  o  início,  que  o  grupo  não  contaria  com  subsídio  financeiro  por  parte  da 

 entidade  carnavalesca,  devendo  ser  autônomo  também  no  que  se  refere  à  sua  própria 

 sustentabilidade (UZEL, 2003, p.38). 

 Ainda  que  o  debate  racial  não  tenha  sido  pautado  pelo  Olodum  e  assumido  uma  posição 

 central  na  proposta  que  orientou  a  criação  do  grupo,  o  interesse  do  diretor  Marcio  Meirelles 

 em  trabalhar  com  as  matrizes  culturais  afro-brasileiras  acabou  por  acenar  uma  possibilidade 

 para  diversos  atores  e  atrizes  negros  que  estavam  interessados  e  interessadas  em  vivenciar 

 uma  experiência  teatral  com  a  qual  tivessem  maior  identificação.  Nesse  sentido,  o  ator  Jorge 

 Washington  relatou  durante  uma  entrevista  concedida  para  esta  pesquisa  que  o  Bando 

 despontou  a  partir  de  uma  necessidade  das  pessoas  pretas  de  verem  a  si  mesmas  e  as  suas 

 questões  mostradas  no  palco,  pois  o  que  se  tinha,  até  então,  eram  alguns  projetos  esporádicos, 

 e relata: 
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 O  Bando  surge  de  uma  inquietação  de  um  dos  criadores  do  Bando  de  Teatro 
 Olodum,  que  foi  o  diretor  Márcio  Meirelles,  e  também  uma  inquietação  de 
 vários  atores  que  estavam  espalhados  por  vários  cantos,  por  vários  grupos  de 
 periferia  de  Salvador.  Eu,  por  exemplo,  venho  do  grupo  de  teatro  do  Calabar. 
 O  grupo  de  teatro  Calabar  já  me  forma  na  década  de  1980  numa  perspectiva 
 de  um  teatro  de  resistência,  onde  a  ferramenta  utilizada  pra  luta  pela  posse  da 
 terra,  pela  permanência  no  território.  Era  através  do  teatro  que  a  gente 
 conseguia  mobilizar  a  comunidade,  então  eu  já  fui  mordido  por  esse  teatro. 
 Quando  eu  saio,  vou  fazer  curso  livre  na  UFBA,  vou  fazer  outros  cursos,  vou 
 começando  a  entrar  no  teatro  comercial  e  eu  vou  vendo  que  esse  teatro 
 comercial  não  tem  nada  a  ver  comigo,  não  tem  nada  a  ver  com  meu  perfil, 
 não  tem  nada  a  ver  com  o  que  eu  penso  de  sociedade,  né?  Um  teatro  burguês, 
 é  um  teatro  branco,  é  um  teatro  que  não  fala  a  minha  língua,  né?  E  aí  eu 
 começo  a  dar  uma  pirada,  foi  quando  eu  vi  a  proposta  da  criação  do  Bando 
 no  jornal,  tinha  uma  nota  dizendo  assim:  Olodum  se  junta  a  Márcio 
 Meirelles  pra  criar  uma  companhia  de  teatro  que  vai  trabalhar  a  partir  da 
 cultura  afro-brasileira.  Foi  esse  trabalhar  o  teatro  a  partir  da  cultura 
 afro-brasileira  foi  que  fez  o  meu  olho  crescer,  foi  onde  eu  me  identifiquei  e 
 falei  "opa,  isso  aí  vai  dar  caldo,  eu  quero  tá  nesse  lugar  aí",  aí  fui  me 
 inscrever  na  oficina  e  tô  nesse  lugar  até  hoje.  (  Jorge  Washington,  informação 
 verbal) 17

 É  com  essa  expectativa  que,  em  outubro  de  1990,  no  espaço  da  Casa  do  Benin,  no 

 Pelourinho,  acontece  a  audição  que  tinha  como  objetivo  selecionar  o  elenco  que  formaria  a 

 nova  companhia  teatral  baiana,  sendo  o  processo  constituído,  primeiramente,  por  uma  oficina 

 cênica  a  partir  da  qual  seriam  selecionados  os  jovens  que  viriam  a  montar  o  espetáculo 

 inaugural.  Integraram  também  a  equipe  responsável  pela  preparação  do  elenco  na  seleção 

 final  Chica  Carelli  (co-diretora  e  preparadora  musical),  Maria  Eugênia  Milet  (improvisação), 

 Hebe  Alves  (preparadora  vocal)  e  Leda  Ornelas  (preparadora  corporal).  Desse  grupo, 

 incluindo  Márcio  Meirelles,  a  dançarina  Leda  Ornelas  é  a  única  profissional  que  não  passou 

 pelo grupo  Avelãz y Avestruz  e a única pessoa negra  envolvida na direção. 

 Relembrando  a  formação  do  grupo  a  partir  da  oficina  preparatória  e  sua  chegada  ao 

 Bando, Valdinéia Soriano conta que 

 Foi  uma  oficina  com  120  pessoas,  que  era  muita  gente  pra  época  na  Casa  do 
 Benin.  Muita  gente  preta  e  a  gente  percebe  como  tava  todo  mundo  querendo, 
 fervendo  com  desejo  de  tá  ligado  a  esse  tipo  de  teatro,  né?  O  nome  Olodum 
 chamou  muito  a  atenção.  Pra  mim,  os  nomes  Márcio  Meirelles  e  Leda 
 Ornelas  chamaram  também  a  atenção...  Márcio  eu  conhecia  por  conta  de  um 
 espetáculo,  Leda  Ornelas  vinha  de  um  grupo  de  mulheres  pretas  dançarinas, 
 chamado  Ogundê,  então  eu  já  tinha  visto  Ogundê,  fiquei  interessada  e  aí  fui 
 fazer  a  audição.  Então,  surge  nesse  momento  que  a  gente  tá  com  o  teatro 

 17  Entrevista realizada com Jorge Washington no dia 10/05/2021, às 19h30, via plataforma Zoom..Todas as falas 
 de Jorge aqui presentes são oriundas desta entrevista. 
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 fervendo,  porque  tinham  muitos  espetáculos,  mas  eram  espetáculos 
 basicamente  pra  elencos  brancos.  (  )  Foram,  sei  lá,  sete  dias  de  oficina,  muita 
 gente.  Foram  35  pessoas  aprovadas,  era  muita  gente  e  o  espetáculo  foi  com 
 gente  pra  caramba  em  cena  e  foi  incrível.  (  Valdinéia  Soriano,  informação 
 verbal) 

 Diferente  do  seu  colega  Jorge  Washignton,  o  interesse  inicial  da  atriz  ao  se  inscrever  na 

 oficina  preparatória  não  foi  o  de  se  unir  a  um  tipo  de  teatro  comprometido  com  o 

 posicionamento  político,  pois  essa  ainda  não  era  uma  questão  que  a  mobilizava.  O  seu 

 interesse  primeiro  era  o  de  continuar  atuando  e  se  profissionalizando  na  área.  Mas  o  ingresso 

 no  Bando  de  Teatro  Olodum  acaba  por  abrir,  para  ela,  as  portas  para  uma  trajetória  de 

 conscientização  política  e  de  atuação  artística  engajada  e  por  apresentá-la  a  referências  até 

 então novas no que se refere ao Teatro Negro. 

 Quando  eu,  Valdinéia,  me  inscrevi,  me  empolguei,  a  minha  referência  era 
 teatro,  eu  vinha  de  um  outro  teatro  que  era  o  SESC,  que  era  uma  coisa  de 
 teatro  aprendiz,  e  era  no  Pelourinho,  então  o  Pelourinho  fervia,  você  tinha  o 
 Balé  Folclórico  da  Bahia,  via  a  galera  do  balé,  ficava  encantada  com  os 
 meninos  subindo  de  malha.  Então,  as  referências  eram  essas,  o  Balé 
 Folclórico  da  Bahia,  aí  a  gente  tinha  gente  como  o  Luiz  Miranda,  que  foi 
 colega  meu  de  teatro  alí  no  SENAC.  Eu  tinha  essa  referência.  Quando  o 
 Bando  surge,  Márcio  e  muita  gente  que  vinha  de  teatro  militante  (porque  eu 
 não  tinha  esse  teatro  militante,  mas  no  Bando  vem  Jorge  Washington,  que 
 vem  do  teatro  militante,  vem  Rejane  Maia  que  também  vinha  de  um  teatro 
 militante)  vem  com  referências  como,  claro,  o  teatro  do  Abdias  do 
 Nascimento.  A  principal  referência  da  gente  foi  o  Teatro  Experimental  do 
 Negro,  né.  Foi  um  legado  deixado  que  a  gente  se  agarrou  e  continuou.  E  é 
 interessante  porque  o  Teatro  Experimental  do  Negro  não  durou  muito  tempo 
 como  o  Bando  durou.  O  Teatro  Experimental  do  Negro  foram  14  ou  17  anos, 
 a  gente  tá  aqui  há  30  anos,  mas  agarrados  no  legado  do  TEN.  (  Valdinéia 
 Soriano, informação verbal) 

 No  que  se  refere  às  principais  referências  que  inspiraram  e  ainda  inspiram  a  poética  do 

 Bando, Jorge Washington reafirma e acrescenta: 

 sem  dúvidas  a  nossa  maior  inspiração  é  o  Teatro  Experimental  do  Negro,  a 
 trajetória  de  Mário  Gusmão,  as  mulheres  negras,  o  Candomblé,  a  rua,  todo  o 
 legado  que  a  nossa  ancestralidade  deixou,  os  blocos  afros  também  nos 
 inspiram  bastante.  (...)  aí  vem  o  teatro  de  Brecht,  que  também  nos  inspira 
 porque  a  gente  quebra  a  quarta  parede  o  tempo  inteiro,  então  foi  um  dos 
 teatros  em  que  nos  inspiramos,  estudamos  muito  a  técnica  brechtiana.  (  Jorge 
 Washington, informação verbal) 

 É  fácil  perceber  a  influência  do  Teatro  Experimental  do  Negro  na  trajetória  do  Bando. 

 Além  do  propósito  de  levar  ao  palco  um  teatro  que  seja  negro  desde  as  pessoas  que 

 constituem  o  grupo  aos  elementos  estéticos  e  culturais  que  dão  origem  à  cena,  o  compromisso 
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 com  a  formação  política  e  racial,  seja  do  grupo  ou  do  público,  tem  importância  central  na 

 trajetória de ambos os grupos. Nas palavras de Valdinéia, 

 o  bando  hoje  não  é  só  um  grupo  de  teatro,  é  um  projeto  político 
 questionador,  é  antirracista,  é  um  projeto  de  formação  também.  A  gente 
 ganhou  um  espaço  que  nem  esperava,  então  é  uma  responsabilidade,  um 
 compromisso  formar  essa  nova  geração  de  atrizes  e  atores  negras.  Então  eu 
 acho  que  o  ponto  é:  a  gente  fala  artivista,  é  um  teatro  militante,  a  gente  não 
 perde  nenhuma  característica  e  excelência  dos  nossos  espetáculos,  mas  a 
 militância  tá  sempre  ali,  o  questionamento  tá  sempre  ali,  nada  passa  batido 
 quando  a  gente  leva  pro  palco,  é  uma  pesquisa  sempre  profunda.  E  a  gente 
 hoje  quer  formar  uma  geração,  nosso  compromisso  maior  é  o  de  formar, 
 então  nas  oficinas  de  formação  a  gente  tem  teatro,  dança,  música,  mas  tem 
 memória  e  identidade  que  é  a  raiz,  o  que  finca  essa  geração  no  chão  mesmo, 
 abraçando  esses  legados  todos  daqueles  que  vieram  antes  de  nós.  (  Valdinéia 
 Soriano, informação verbal) 

 Assim  como  o  Teatro  Experimental  do  Negro,  o  Bando  de  Teatro  Olodum  compreendeu 

 que,  para  potencializar  o  impacto  que  pretendia  causar  no  sentido  de  uma  transformação 

 social  antirracista,  seria  necessário  desenvolver  ações  que  ultrapassassem  a  caixa  cênica  e 

 fossem  para  outros  espaços  de  atuação,  especialmente  o  espaço  educativo.  Nesse  sentido, 

 Valdinéia  destaca  a  Oficina  de  Performance  Negra,  um  dos  projetos  realizados  pelo  Bando 

 com diversas edições ao longo dos anos. Segundo a atriz, 

 É  uma  oficina  onde  a  gente  apresenta  toda  metodologia  desses  30  anos,  o 
 Bando  criou  uma  metodologia  muito  específica,  é  uma  metodologia  nossa 
 mesmo,  a  gente  foi  se  aperfeiçoando  nessa  forma  de  criar  personagem,  de 
 criar  texto,  então  a  gente  apresenta  isso,  passa  isso  pra  quem  tá  fazendo  a 
 oficina,  envolve  teatro  mesmo,  envolve  dança,  quando  eu  digo  dança  é 
 condicionamento  físico,  movimentação  corporal,  esse  corpo  preto  em  cena,  a 
 gente  tem  Zebrinha  que  é  coreógrafo  e  coordenador  artístico  do  Bando  que  é 
 incrível,  a  gente  tem  Jarbas  Bittencourt  que  é  diretor  musical  e  todo  o  elenco 
 que  movimenta  a  oficina  de  teatro.  A  gente  tem  memória  e  identidade  que  é 
 uma  conscientização  desse  corpo,  dessa  memória,  dessa  ancestralidade, 
 então  eu  acho  que  a  oficina  é  incrível  porque  a  gente  não  fica  com  o  legado 
 na  mão,  não  fica  preso,  a  gente  vai,  sabe?  (  Valdinéia  Soriano,  informação 
 verbal) 

 A  Oficina  de  Performance  Negra  tem  uma  importância  fundamental  na  trajetória  do 

 grupo,  pois,  além  de  cumprir  o  propósito  educativo  na  formação  de  novas  atrizes  e  atores,  é 

 através  dela  que  muitos  novos  integrantes  chegam  ao  Bando  ao  longo  das  décadas,  de  forma 

 que  o  elenco  atual,  formado  por  20  artistas,  é  constituído  por  cerca  de  50%  de  artistas 

 fundadores,  participantes  da  oficina  inaugural,  e  o  restante  foi  se  integrando  ao  grupo  em 

 diferentes  períodos  e  de  variadas  formas.  A  Oficina  representa,  assim,  uma  continuidade 
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 daquele  evento  que  deu  origem  ao  grupo,  mostrando  que  a  formação  continua  sendo  a  porta 

 de entrada para esse universo. 

 Além  da  Oficina  de  Performance  Negra,  outros  projetos  se  destacam,  como  o  festival  A 

 Cena  Tá  Preta,  O  Fórum  Nacional  de  Performance  Negra  e  as  Terças  Pretas.  O  festival  de 

 artes  negras  A  Cena  Tá  Preta  chegou  em  sua  décima  primeira  edição  no  ano  de  2021  e,  como 

 conta  Valdinéia,  busca  reunir  performances  negras  nas  áreas  da  dança,  teatro,  música  e 

 literatura,  através  de  chamadas  abertas  e  curadoria  ou  convites  diretos,  de  acordo  com  os 

 recursos  disponíveis  para  realizar  o  festival  no  momento.  Hoje,  se  configura  como  um 

 importante  palco  para  as  artes  negras  no  país  e  se  manteve  ativo  mesmo  durante  a  pandemia 

 do  COVID-19,  uma  vez  que  foi  realizado  no  ano  de  2020  de  forma  virtual  através  da 

 transmissão online de espetáculos e oficinas. 

 Figura 2  -  I Fórum Nacional de Performance Negra.  Abdias do Nascimento. Marcio 

 Meirelles, Makota Valdina e Hilton Cobra. Local: Teatro Vila Velha, Salvador/BA, 2005. 

 Fonte: Acervo Digital Bando de Teatro Olodum. Crédito: Juliana Protásio. 

 O  Fórum  Nacional  de  Performance  Negra  surgiu  em  articulação  entre  o  Bando  e  a  Cia. 

 dos  Comuns,  grupo  carioca  dirigido  pelo  baiano  Hilton  Cobra,  e  contou  com  quatro  edições, 
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 realizadas  nos  anos  de  2005,  2006,  2009  e  2015.  O  Fórum  realizou  o  encontro  de  expressões 

 artísticas  negras  no  campo  da  dança,  da  música  e  das  artes  cênicas  com  o  objetivo  de  criar 

 uma política afirmativa que contemplasse essas iniciativas. 

 Já  o  projeto  Terças  Pretas  surgiu,  como  conta  Valdinéia,  da  vontade  de  comemorar  os  25 

 anos  de  existência  do  grupo,  ainda  que  sem  patrocínio  ou  financiamento.  Dessa  vontade, 

 criou-se  um  minifestival  com  apresentações  semanais  de  espetáculos  estreantes  de  artistas 

 iniciantes  nas  artes  cênicas.  Ou  seja,  um  palco  para  jovens  artistas,  diretores(as)  e 

 dramaturgos(as)  que  estão  ingressando  no  circuito  profissional  das  artes  e  que  encontram 

 nesse  espaço  a  possibilidade  de  experimentar  suas  ideias,  com  erros  e  acertos,  antes  que  elas 

 sejam apresentadas para grandes públicos. 

 é  um  projeto  também  sem  patrocínio,  a  gente  rateava  a  bilheteria  com  os 
 convidados  e  surgiu  e  deu  super  certo,  deu  tão  certo  que  no  Rio  de  Janeiro 
 foi  criada  a  "Segunda  Black"  inspirada  na  "Terça  Preta",  em  São  Paulo  a 
 "Terça  Afro"  inspirada  também  nas  "Terças  Pretas",  então  o  projeto  que  era 
 uma  coisinha  virou  um  projetão,  assim  que  também  ficou  sem  patrocínio.  No 
 “A  Cena  tá  Preta"  a  gente  teve  alguns  patrocínios,  com  a  "Terça  Preta"  não, 
 mas  a  gente  não  deixou  de  fazer,  então  é  também  um  projeto  que  eu  quero 
 pontuar  no  sentido  de  que  foi  um  projeto  de  afeto  mesmo,  vamos  fazer, 
 vamos  fazer  e  na  doideira  a  gente  sentou,  em  uma  noite  a  gente  criou  o 
 projeto,  sentado  assim  no  chão  da  sala  de  ensaio,  foi  incrível,  a  gente 
 também  ainda  tem  esse  poder  de  criar,  parece  que  não  tem  nada  e  a  gente 
 cria coisas bem legais.  (  Valdinéia Soriano, informação  verbal) 

 Através  do  projeto  Terças  Pretas  é  possível  mensurar  a  influência  que  o  Bando  exerce 

 na cena cultural de todo o país. Como Jorge Washington ressalta: 

 o  Bando  tem  uma  contribuição  enorme,  eu  não  quero  nem  ser  modesto  agora 
 porque...  Quantos  e  quantos  coletivos  no  Brasil  rendem  essa  homenagem  ao 
 Bando:  "olha,  eu  existo  porque  o  Bando  de  Teatro  Olodum  existe,  vocês  me 
 inspiraram.  Eu  fui  assistir  o  espetáculo  tal...".  (...)  aí  você  tem  a  Terça  Preta, 
 a  Terça  Preta  é  do  Bando,  você  tem  lá  em  São  Paulo,  tem  uma  em  Minas, 
 tem  uma  no  Rio,  tudo  inspirado  na  Terça  Preta  do  Bando  e  você  tem  vários, 
 vários  núcleos,  vários  coletivos,  de  Fernanda  Júlia  -  Onisajé  -  falo  o  tempo 
 inteiro  a  referência  que  o  Bando  é  pra  ela,  e  outros  e  outros  núcleos,  então 
 tem  um  legado  aí,  nós  somos  o  grupo  de  maior  longevidade  na  América 
 Latina,  30  anos,  31  anos  praticamente  ininterruptos.  Nós  somos  ainda  quase 
 que  60%  ou  70%  de  atores  fundadores  no  Bando  de  Teatro  Olodum,  pessoas 
 que  fundaram  em  1990  e  tão  lá  até  hoje  porque  acreditam  no  trabalho. 
 Quanta  gente  a  gente  já  lançou  aí  no  Brasil,  né?  Érico  Brás,  Lázaro  Ramos, 
 Virgínia  Rodrigues,  Valdinéia  Soriano,  Cássia  Vale,  Edvania  Carvalho, 
 Luciana  Souza,  Fábio  Santos  que  hoje  vive  na  Inglaterra  e  dirige  um  dos 
 maiores  grupos  teatro  da  Inglaterra,  que  é  o  cara  que  saiu  do  Bando  de  Teatro 
 Olodum,  sabe?  Muita  gente  que  tá  aí  no  dia  a  dia  que  saiu  do  Bando  de 
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 Teatro  Olodum,  o  bando  é  um  formador  de  gente, sacou?  (  Jorge  Washington, 
 informação verbal) 

 No  que  se  refere  à  cena  em  si,  ainda  que  inspirado  pela  proposta  do  TEN,  o  Bando 

 desenvolveu  uma  metodologia  própria  para  a  montagem  de  seus  espetáculos  e 

 desenvolvimento  de  seus  personagens,  uma  pesquisa  de  rua,  através  da  qual  emerge  no 

 cotidiano  dos  bairros  e  comunidades  de  Salvador  em  busca  de  pessoas  e  situações  reais. 

 Embora  o  riso,  a  crítica  e  o  humor  sarcástico  sejam  algumas  das  marcas  da  narrativa  do 

 Bando,  existe,  desde  sempre,  o  compromisso  de  levar  para  o  palco  representações  que  se 

 aproximem  ao  máximo  do  dia  a  dia  da  população  local,  de  forma  a  tratar  das  problemáticas 

 que daí emergem de forma não caricatural. 

 Esse  compromisso  se  manifesta  desde  a  primeira  montagem  feita  pelo  grupo,  “Essa  é 

 nossa  praia”,  que  estreou  no  ano  de  1991  no  prédio  da  antiga  Faculdade  de  Medicina,  no 

 Largo  do  Terreiro  de  Jesus,  Pelourinho,  colocando  em  cena  os  35  atores  e  atrizes  selecionadas 

 na  oficina  de  formação.  O  espetáculo,  que  tinha  a  pretensão  inicial  de  representar  um  auto  de 

 Natal  no  qual  seria  narrada  a  saga  de  um  Jesus  negro  nascido  no  Pelourinho,  acabou  se 

 transformando  em  um  retrato  do  cotidiano  da  comunidade  do  Maciel  no  Centro  Histórico  de 

 Salvador. 

 Fazia  sentido  que,  ao  conviver  diariamente  com  aquela  população  nas  encruzilhadas  do 

 centro  antigo,  durante  o  período  da  oficina  e  dos  ensaios  que  se  seguiram,  suas  histórias  e 

 dinâmicas  permeassem  o  processo  criativo  do  grupo  que,  aproveitando  alguns  personagens  já 

 criados  para  o  auto  de  Natal,  levou  ao  palco  quatro  Marias  e  quatro  Josés  para  encenar  o  dia  a 

 dia  dos  moradores  do  Pelourinho  na  época.  Uzel  (2003,  p.43)  conta  que  “Em  uma  estrutura  de 

 teatro  popular  com  linguagem  própria,  a  encenação  combinou  elementos  de  humor  e  crítica 

 social.  O  contexto  oferecia  um  farto  material  cênico,  recolhido  através  de  uma  pesquisa  de 

 campo feita pelo elenco e trabalhada pelo diretor”. 
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 Figura  3  -  Ensaio  do  espetáculo  “Essa  é  Nossa  Praia”.  Luciana  Souza  e  Bando.  Local: 
 Salvador/BA, 1991. Isabel Gouvêa. 

 Fonte: Acervo Digital Bando de Teatro Olodum 

 Ao  levar  ao  palco  a  perspectiva  de  uma  comunidade  historicamente  marginalizada  no 

 centro  de  Salvador,  “Essa  é  Nossa  Praia”  inaugura  a  série  que  ficou  conhecida  como  “Trilogia 

 do  Pelô”,  que  tem  sequência  com  o  espetáculo  “Ó  Paí  Ó”,  de  1992,  e  encerra  com  o 

 espetáculo  “Bai  Bai  Pelô”.  Acontece  que,  ao  começar  a  olhar  e  revelar  para  um  público 

 ampliado  a  realidade  do  bairro  mais  antigo  da  cidade,  com  cada  vez  mais  sucesso  de  crítica  e 

 audiência,  o  Bando  percebeu  que  a  pesquisa  iniciada  na  sua  estreia  demandava  uma 

 continuidade. 

 Figura  4-  Ensaio  do  espetáculo  “Ó  Paí,  Ó”.  Marcio  Meirelles  e  Bando,  Salvador/BA, 
 1992. Crédito: Isabel Gouvêa. 

 Fonte: Acervo Digital Bando de Teatro Olodum. 
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 Em  “Ó  Paí  Ó”  -  um  dos  grandes  sucessos  do  grupo  que,  mais  tarde,  foi  transformado  em 

 filme  dirigido  por  Monique  Gardenberg  (2007)  e,  em  seguida,  em  série  televisiva  pelos 

 estúdios  Globo  -  o  Bando  aprofunda  a  pesquisa  iniciada  nas  ruas  do  Pelourinho  para  dentro 

 das  casas  e  cortiços  da  comunidade  e  conhece,  assim,  a  intimidade  de  pessoas  que 

 sobreviviam  em  condições  de  verdadeira  miséria  social,  vendo  suas  crianças  serem 

 assassinadas  quase  que  diariamente.  Por  esse  motivo,  Valdinéia  Soriano  destaca  o  espetáculo 

 como um dos marcos da trajetória do grupo: 

 Ó  Paí  Ó,  por  exemplo,  é  um  espetáculo  incrível  porque  ele  é  de  1992,  a  gente 
 criou  Ó  paí  ó  em  1992  falando  de  extermínio  de  menores.  Se  a  gente  fizesse 
 Ó  Paí  Ó  hoje  a  gente  ia  continuar  falando  da  mesma  coisa,  com  lágrimas  nos 
 olhos,  mas  sabendo  que  a  gente  ia  tá  falando  a  mesma  coisa:  que  a  gente  vê  a 
 tristeza  que  é  se  falar  de  extermínio  em  1992,  de  adolescente  preto  em  1992, 
 falar  de  extermínio  também  em  2021  do  mesmo  jeito.   (  Valdinéia  Soriano, 
 informação verbal) 

 Em  1994,  com  “Bai  Bai  Pelô”,  o  Bando  leva  o  Pelourinho  novamente  ao  palco  para 

 evidenciar  mais  uma  das  violências  engendradas  contra  a  comunidade  local.  O  grupo  narra  as 

 motivações  e  consequências  de  uma  grande  reforma  promovida  pelo  então  governador 

 Antônio  Imbassahy,  que  veio  a  gentrificar  a  região,  expulsando  seus  antigos  moradores  ou 

 empurrando-os  para  os  interiores  dos  becos  e  vielas  do  Pelourinho,  onde  a  especulação 

 turística e comercial não pudesse vê-los tão facilmente. 

 Ao  mesmo  tempo  em  que  “Bai  Bai  Pelô”  encerra  uma  série  temática,  representa 

 também  um  momento  de  importantes  estreias  para  a  trajetória  do  grupo.  Nessa  montagem, 

 nomes  que  ganharam  posteriormente  projeção  nacional,  como  o  ator  Lázaro  Ramos  e  a 

 cantora  Virgínia  Rodrigues,  foram  apresentados  ao  público  pela  primeira  vez.  Além  disso, 

 com  o  espetáculo  o  Bando  estreia  como  grupo  de  teatro  residente  do  novo  Teatro  Vila  Velha, 

 equipamento  cultural  construído  na  década  de  60  no  Passeio  Público  do  Estado  da  Bahia  e 

 que  passou  a  ser  gerido  pela  Sociedade  Teatro  dos  Novos  (UZEL,  2003).  Em  janeiro  de  1994 

 o  diretor  Márcio  Meirelles  se  associa,  junto  com  a  produtora  cultural  e  pesquisadora  Ângela 

 Andrade,  à  Sociedade  com  o  intuito  de  revitalizar  e  reinaugurar  o  espaço,  do  qual  se  tornou 

 diretor  artístico,  inaugurando  um  projeto  de  produção,  formação,  intercâmbio  e  pesquisa 

 cênica  que  se  tornou  um  patrimônio  da  cultura  baiana.  A  abertura  do  Teatro  Vila  Velha 

 oferece  ao  grupo  uma  experiência  até  então  nunca  vivida:  a  conquista  de  uma  sede.  Esse  fato 

 cria um cenário favorável para a continuidade do Bando. 
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 Com  a  Trilogia  do  Pelô,  o  Bando  de  Teatro  Olodum  se  consolida  na  cena  artística 

 baiana  como  grupo  teatral  comprometido  com  as  questões  sociais,  reconhecido  pelo  seu 

 método  de  pesquisa  e  investigação  na  construção  da  cena,  articulando  a  tragédia,  a 

 comicidade  e  a  crítica  social  de  forma  original  e  autêntica.  Porém,  é  com  o  espetáculo 

 “Cabaré  da  RRRRRaça”  que  a  presença  do  discurso  racial  é,  de  uma  vez  por  todas, 

 demarcada. 

 Figura 5  - Apresentação do espetáculo Cabaré da Rrrrraça.  Salvador/BA, 1998. 

 Fonte: Acervo Digital Bando de Teatro Olodum. 

 “Cabaré  da  RRRRRaça”  estreou  em  agosto  de  1997,  inspirado  no  lançamento  da 

 Revista  Raça,  primeira  publicação  mensal  do  país  com  a  proposta  de  ser  uma  revista  de 

 variedades  focada  na  estética  e  na  cultura  afro-brasileira.  A  partir  dessa  referência,  o  Bando 

 decide  superar  uma  crise  interna,  desencadeada  após  uma  temporada  problemática  e 

 estressante  do  espetáculo  “Ópera  de  Três  Mirréis”  e  pela  saída  de  alguns  integrantes,  levando 

 ao  palco  um  espetáculo  “pop  e  fashion”,  que  colocasse  em  visibilidade  a  autoestima  negra, 

 sem abrir mão de uma crítica contundente ao racismo. Como lembra Jorge Washington, 

 Cabaré  da  Raça  é  um  marco.  É  um  marco  porque  é  um  espetáculo  onde  a 
 gente  fala  do  racismo  de  uma  forma  bem  explícita,  bem  direta,  bem  sem 
 mandar  recado,  e  é  um  espetáculo  que  também  resolve  uma  crise,  a  crise  dos 
 sete  anos.  A  gente  tava  já  praticamente  desistindo  de  fazer  teatro,  nós 
 ficamos  um  ano,  praticamente  um  ano  inteiro,  discutindo  relação  e  tal, 
 fizemos  terapia  e  tudo  e  o  negócio  não  andava.  Chegou  uma  hora  que  eu  e 
 essa  equipe  fizemos  assim:  "gente,  bora  pro  palco,  rei,  bora  pro  palco,  no 
 palco  a  gente  se  resolve".  Aí  comecei  a  pegar  cada  um  no  canto:  "Cristóvão, 
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 velho,  vamo  pro  palco.  Valdinéia,  minha  irmã,  bora  pro  palco.  Cássia, 
 fulana...".  Aí  fui  conseguindo,  aí  juntamos,  aí  chamamos  Márcio,  aí  Márcio 
 disse: “então vamos”.  (  Jorge Washington, informação  verbal) 

 Com  um  texto  vibrante,  escrito  em  parceria  entre  artistas  e  diretor,  como  já  era  prática 

 do  grupo,  figurinos  assinados  por  promissores  estilistas  baianos,  preparação  corporal  de 

 Zebrinha  e  produção  musical  de  Jarbas  Bittencourt,  colaboradores  que  passaram  a  integrar  a 

 equipe  do  Bando  de  forma  permanente  daí  em  diante,  a  montagem  de  “Cabaré  da 

 RRRRRaça”  foi  a  injeção  de  ânimo  que  o  grupo  precisava,  distanciando-se  da  pobreza 

 retratada  pelos  espetáculos  anteriores  e  colocando  em  cena  o  orgulho,  a  beleza  e  a  atitude 

 combativa do elenco do Bando. 

 Além  de  mexer  nas  estruturas  internas,  a  estreia  de  Cabaré  da  RRRRRaça  é  responsável 

 também  por  mudar  radicalmente  o  perfil  de  público  dos  espetáculos  do  grupo,  até  então 

 predominantemente  branco,  por  acender  um  debate  público  em  torno  da  questão  da 

 identificação  racial  e  colocar  o  Bando  no  centro  de  uma  polêmica  que  assumiu  contornos 

 judiciais.  Isso  acontece  porque,  para  promover  a  estreia  e  tentar  alcançar  e  atrair  para  o  teatro 

 a  população  negra  das  zonas  mais  periféricas  da  cidade,  o  Bando  cria  e  divulga  uma  espécie 

 de  política  afirmativa:  teriam  direito  a  pagar  meia-entrada  na  bilheteria  aqueles  e  aquelas  que 

 se  identificassem  como  afrodescendentes  no  ato  da  compra,  anunciando  a  frase  “negro  é 

 lindo”.  Parece  simples,  mas  essa  ação  ganhou  repercussão  nacional,  durante  a  qual  críticos, 

 jornalistas,  advogados  e  uma  ação  do  Ministério  Público  acusou  o  grupo  de  promover  o 

 racismo  ao  tentar  beneficiar  um  segmento  de  público  através  de  critérios  de  raça  e  cor.  Sobre 

 essa situação, Jorge Washington relata: 

 Cabaré  da  Raça  foi  foda  porque  na  estreia  a  gente  foi  ameaçado  de  prisão, 
 porque  a  gente  criou  uma  ação  que  era  meia  entrada  para  negros,  nessa  época 
 não  se  discutia...  se  discutia  política  afirmativa,  mas  não  com  muita  ênfase 
 ainda,  né?  Você  tinha  só  os  pontuais  alí.  Fernando  Conceição,  que  hoje  é 
 professor  da  UFBA,  ele  fez  uma  ação  contundente  lá  na  USP.  Ele  tava 
 fazendo  mestrado  lá  e  botou  sete  negros  pendurados  na  cruz  nu,  no  13  de 
 maio,  e  isso  deu  uma  repercussão,  ele  foi  ameaçado  de  expulsão  e  tudo,  aí 
 deu  uma  repercussão  no  Brasil  inteiro,  o  movimento  negro  resolveu  ir  pra 
 cima  e  ele  não  foi  expulso.  E  aí,  o  Bando  propunha  essa  história  e  o 
 Ministério  Público  nos  ameaça  de  morte  [se  referindo  à  prisão]  porque  você 
 tá  discriminando,  discriminação  não  pode,  a  lei  não  permite,  mas  aí  resolveu 
 que  todo  mundo  pagaria  meia  e  tal,  foi  boa  a  discussão  e  a  gente  muda  a 
 nossa  plateia  porque  até  então  a  gente  tinha  30%  de  negros  na  plateia  e  70% 
 de  brancos,  com  essa  ação  a  gente  inverte,  a  gente  passa  a  ter  80%,  90%  e 
 10% de pessoas brancas.  (  Jorge Washington, informação  verbal) 
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 Com  a  grande  repercussão  que  a  política  de  bilheteria  promovida  pelo  grupo  tomou, 

 optou-se  por  liberar  a  meia  entrada  para  qualquer  pessoa  que  fosse  à  estreia  do  espetáculo  no 

 espaço  cênico  do  Cabaré  dos  Novos,  no  Teatro  Vila  Velha.  Mesmo  precisando  recuar,  o  saldo 

 da  ação  foi  positivo:  muitas  pessoas  negras  foram  mobilizadas  pela  provocação  e  lotaram  a 

 estreia  do  espetáculo  e  também  as  apresentações  seguintes  do  espetáculo,  que  seguiu  sendo 

 sucesso  em  turnês  pelo  Brasil  e,  ainda  hoje,  é  um  dos  principais  do  repertório  do  grupo.  Além 

 disso,  o  grupo  cumpriu  com  o  papel  pretendido  pelo  teatro  negro  engajado,  mobilizando  ainda 

 mais:  acendeu  o  debate  público  sobre  a  identificação  racial,  o  mito  da  democracia  racial,  a 

 diferença  de  acesso  a  bens  culturais  entre  pessoas  negras  e  brancas  e  a  importância  de  pensar 

 estratégias  de  promoção  de  acesso  a  espaços  historicamente  elitizados  para  as  populações 

 negras. 

 Nesse  saldo,  inclui-se  também  o  rompimento  definitivo  do  Bando  com  o  Grupo  Cultural 

 Olodum. Sobre esse fato, Marcos Uzel relata: 

 Pela  primeira  vez,  o  grupo  Cultural  Olodum  entrou  publicamente  em  choque 
 com  o  Bando,  manifestando-se  contra  a  atitude.  Um  dos  diretores  da 
 entidade,  Tita  Lopes,  chegou  a  afirmar,  em  entrevista,  que  Marcio  Meirelles 
 havia  ‘viajado  na  maionese’.  A  atriz  Cássia  Valle  toma  a  palavra:  ‘O  que  nos 
 deixou  magoados  foi  a  diretoria  do  Olodum  sequer  ter  nos  procurado  para 
 saber  melhor  o  que  estava  acontecendo.  Por  que  não  reclamaram 
 internamente?  Para  todos  os  efeitos,  nós  somos  o  Bando  de  Teatro  Olodum. 
 Fomos  muito  cobrados,  porque  as  pessoas  não  entendiam  essa  discordância. 
 E,  realmente,  como  entender  o  pai  que  fala  mal  do  próprio  filho  na  rua?’. 
 Dois  dias  depois  do  confronto  ter  sido  levado  a  público,  o  presidente  do 
 Olodum,  João  Jorge  Rodrigues,  deu  um  depoimento  ao  Correio  da  Bahia,  no 
 qual  defendia  Marcio  de  qualquer  insinuação  de  prática  racista,  mas 
 enfatizava  a  decisão  da  maioria  dos  diretores  da  entidade  de  se  opor  à 
 cobrança  de  meia-entrada  para  negros.  Esse  embate  só  serviu  para  escancarar 
 a  fragilidade  de  um  elo  de  ligação  que  já  vinha  se  diluindo  gradativamente, 
 sob  a  alegação,  por  parte  do  Olodum,  de  que  os  diretores  da  entidade 
 viajavam  muito  e  tinham  pouco  tempo  para  acompanhar  mais  de  perto  as 
 realizações  teatrais  do  grupo.  Marcio  Meirelles  lembra  que,  desde  o  início, 
 ficou  acertada  entre  as  duas  partes  uma  autonomia  para  o  Bando  planejar  e 
 decidir  os  trabalhos  que  iria  realizar.  À  medida  que  os  caminhos  próprios 
 foram  se  abrindo,  o  afastamento  tornou-se  inevitável.  Hoje,  o  único  vínculo 
 direto  entre  ambos  parece  ser  a  marca  da  companhia,  patenteada  pelo 
 Olodum.  Valdinéia  Soriano  sintetiza  essa  relação:  ‘ninguém  briga,  ninguém 
 se odeia, mas ninguém se procura’. (UZEL, 2003, p.55) 

 “Cabaré  da  RRRRRaça”  marca  então  a  trajetória  do  Bando  de  Teatro  Olodum  em 

 muitos  aspectos,  demarcando  um  novo  fôlego  interno,  uma  nova  situação  de  independência, 

 um  novo  relacionamento  com  o  público  e  anunciando,  sem  deixar  qualquer  dúvida,  qual  o 
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 propósito  do  grupo.  Fica  estabelecido,  mais  do  que  nunca,  que  esse  não  se  trata  apenas  de  um 

 elenco  formado  por  corpos  pretos.  Trata-se,  na  verdade,  de  um  grupo,  um  corpo  artístico 

 coletivo  comprometido  com  a  transformação  social.  Ao  assumir  essa  posição,  o  Bando  se 

 fortalece  ainda  mais  e  talvez  seja  essa  a  única  explicação  para  a  permanência  firme,  atuante  e 

 contundente do grupo no cenário independente apesar de todas as dificuldades. 

 Figura  6  -  Apresentação  do  espetáculo  Cabaré  da  Rrrrraça.  Valdineia  Soriano  e 
 elenco. Salvador/BA, 2005. Autoria desconhecida. 

 Fonte: Acervo Digital Bando de Teatro Olodum. 

 A  ausência  de  patrocínio  ou  apoio  financeiro  continuado  é  uma  dificuldade  que  o  Bando 

 enfrenta  desde  o  início  da  sua  trajetória  e  que  impacta  diretamente  na  falta  de  recursos 

 financeiros  suficientes  para  realização  das  ações  do  grupo  e  para  o  pagamento  dos  seus 

 integrantes.  Mesmo  se  tratando  do  grupo  de  teatro  negro  de  maior  longevidade  que  o  Brasil 

 tem  hoje,  ultrapassando  30  anos  de  atividades  ininterruptas  e  um  extenso  currículo  constituído 

 por  espetáculos  que  são  sucesso  de  bilheteria  e  projetos  de  impacto  social,  ambos  os 

 entrevistados  nesta  pesquisa,  Valdinéia  Soriano  e  Jorge  Washington,  relatam  uma  grande 

 dificuldade  no  que  se  refere,  sobretudo,  ao  acesso  ao  patrocínio  privado,  ainda  que  via  leis  de 

 incentivo.  Segundo  eles,  a  maioria  dos  potenciais  patrocinadores  recusa  as  propostas  ao  se 
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 deparar  com  o  posicionamento  político  antirracista  declarado  pelo  grupo.  Segundo  Jorge 

 Washington, 

 Eu  não  sei  por  quê?  Porque  cargas  d'água  que  a  gente  não  consegue...  Não  é 
 incompetência,  porque  a  gente  sabe  fazer  projeto,  a  gente  coloca  o  projeto  lá 
 e  o  projeto  nunca  é  aprovado.  Porque  eu  entendo,  eu  acho,  que  os  projetos  do 
 Bando  não  são  aprovados  porque  quem  tá  fazendo  a  gestão  dos  espaços  onde 
 tem  o  dinheiro  (não  tô  falando  só  de  governo,  eu  tô  falando  de, 
 principalmente,  iniciativas  privadas),  os  caras,  não  querem  mudar  essa 
 parada,  porque  eles  querem  o  povo  ignorante  pra  continuar  reinando  em 
 cima  da  ignorância  do  povo.  Então,  um  projeto  que  vai  lá  e  forma  uma 
 comunidade,  que  informa  pra  ele  que  ele  é  sujeito  da  própria  vida  dele,  que 
 ele  pode  gestar  a  parada  dele,  que  ele  pode  ser  autônomo,  que  ele  pode  ir  lá, 
 que  ele  pode  estudar,  que  ele  pode  ser  forte,  que  ele  pode  não  sofrer 
 violência,  que  ele  pode  correr  atrás  se  ele  sofrer  violência...  você  leva  essa 
 informação  pra  esse  público  e  esse  público  começa  a  reagir.  O  sistema  não 
 quer  isso.  Então,  quem  é  que  vai  patrocinar  um  projeto  desses,  sabe?  (  Jorge 
 Washington, informação verbal) 

 Nesse mesmo sentido, Valdinéia acrescenta: 

 O  racismo  tá  aí,  então  nem  todas  as  portas  são  abertas,  até  por  isso  a  gente 
 não  tem  patrocínio,  nem  todas  as  portas  são  abertas  por  conta  do  racismo  que 
 é  estabelecido,  as  vezes  você  tá  falando  com  alguém  por  telefone,  o  cara  tá 
 alí  conversando  com  você,  mas  quando  você  chega  que  ele  vê  que  você  é 
 uma  mulher  preta,  que  é  um  grupo  de  teatro  preto,  sempre  dá  aquela 
 balanceada,  né?  Então,  eu  acho  que  ser  uma  companhia  de  teatro  negro,  falar 
 do  que  a  gente  fala  também  fecha  porta,  acho  que  isso  ainda  é  obstáculo. 
 (  Valdinéia Soriano, informação verbal) 

 Nesse  cenário,  alguns  projetos  conseguem  recursos  pontuais,  o  que  não  é  suficiente  para 

 a  continuidade,  muito  menos  para  a  manutenção  do  grupo  em  si.  Por  esse  motivo,  quase  todos 

 os  integrantes  do  Bando  desenvolvem  atividades  paralelas,  muitas  vezes  “pagando  para 

 trabalhar”,  como  Valdinéia  e  Jorge  relatam.  Nesse  percurso,  Valdinéia,  por  exemplo,  realiza 

 outros  trabalhos  como  atriz,  seja  no  teatro  ou  no  cinema,  enquanto  Jorge  atua  em  diferentes 

 áreas,  sendo,  além  de  ator,  funcionário  público  e  chef  de  cozinha,  estando  à  frente  de  projetos 

 como  o  “Culinária  Musical”  e  o  recital  “Vozes  Negras”.  Essas  são  estratégias  que  os 

 integrantes  do  Bando,  no  geral,  desenvolvem  para  garantir  a  sua  sobrevivência  e  permanência 

 no  grupo.  Segundo  Jorge,  só  é  possível  equilibrar  tantos  “pratos”  ao  mesmo  tempo  porque 

 muitas  vezes  os  projetos  se  alimentam  mutuamente.  À  medida  que  a  importância  do  Bando  é 

 reconhecida  no  cenário  artístico  e  seus  integrantes  recebem  também  esse  prestígio,  a 

 visibilidade  que  o  Bando  oferece  ajuda  a  alavancar  projetos  como  o  “Culinária  Musical”  e 
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 obter  receita  a  partir  daí,  receita  essa  que  possibilita  sua  permanência  no  Bando  ao  longo 

 desses 30 anos. Segundo o ator, 

 o  bando  me  dá  visibilidade  pra  eu  fazer  um  projeto  como  Culinária  Musical 
 e  ser  sucesso  há  quatro  anos,  é  muito  da  visibilidade  que  eu  tenho  com  o 
 Bando  de  Teatro  Olodum  que  faz  o  Culinária  ser  sucesso,  o  Bando  me  ensina 
 a  dirigir  porque  lá  a  gente  aprende  tudo.  Eu  tenho  o  recital  Vozes  Negras, 
 que  é  um  projeto  que  eu  já  tô  há  cinco  anos  rodando  com  ele  pelo  Brasil, 
 participando  de  festivais,  participando  de  tudo,  de  vários  encontros,  de 
 eventos  em  tudo  quanto  é  lugar,  é  um  projeto  bem  audacioso,  tem  um  elenco 
 fantástico  onde  eu  dirijo  e  faço  a  concepção,  porque  o  bando  me  deu  essa 
 expertise pra fazer, sacou?  (  Jorge Washington, informação  verbal) 

 Da  mesma  forma,  Valdinéia  Soriano  se  consagra  cada  vez  mais  como  uma  importante 

 atriz  nacional,  estrelando  em  filmes  como  “Tim  Maia”,  de  2014,  o  premiado  “Café  com 

 Canela”,  de  2018  e  “Ó  Paí  Ó”,  adaptação  para  o  cinema  do  espetáculo  homônimo  do  Bando 

 de Teatro Olodum, que estreou no ano de 2007. 

 Ainda  que  o  reconhecimento  que  o  Bando  tem  na  cena  cultural  baiana  e  nacional  não 

 tenha  se  convertido  efetivamente  em  sustentabilidade  financeira,  os  integrantes  do  grupo 

 fazem  questão  de  ressaltar  que  a  ausência  de  recursos,  embora  dificultadora,  nunca  foi  motivo 

 para  a  paralisação  das  atividades  ou  para  a  não  realização  de  suas  ações.  O  que 

 verdadeiramente  move  o  grupo  é  a  necessidade  de  preservar  esse  espaço  onde  é  possível 

 experimentar, se expressar, se aquilombar, existir. 

 Por  esse  motivo,  embora  seja  hoje  impossível  para  o  Bando  garantir  aos  seus  integrantes 

 as  condições  ideias  de  realização  profissional,  existe  um  consenso  em  torno  da  certeza  de  que, 

 antes  de  tudo,  é  preciso  garantir  a  permanência  e  continuidade  do  projeto  político,  social, 

 artístico  e  cultural  que  o  Bando  de  Teatro  Olodum  empreende.  Com  ou  sem  patrocínio  e 

 financiamento,  o  Bando  existe  e  resiste,  se  mantendo  firme  no  propósito  de  formar  pessoas  e 

 transformar  a  realidade  ao  seu  redor.  Como  diz  Valdinéia,  o  Bando  não  é  apenas  um  formador 

 de atrizes e atores, é um formador de pessoas. 

 O  bando  vem  me  ensinando,  o  bando  me  ensinou  tudo,  me  ensinou  a  ser 
 atriz,  a  ser  mulher  preta,  a  ser  gestora,  a  ser  produtora,  a  ser  mãe  preta,  tudo. 
 São  muitos  anos.  (...)  Eu  consigo  lidar  com  a  questão  racial,  com  meu  corpo 
 preto  de  mulher,  da  forma  que  eu  lido  por  conta  do  Bando  de  Teatro  Olodum, 
 tudo,  a  forma  que  eu  penso,  o  meu  discurso,  as  coisas  que  eu  leio,  as  coisas 
 que  eu  visto,  o  batom  que  eu  uso,  tudo.  E  isso  estende  pra  minha  família,  a 
 conscientização  da  minha  mãe  que  é  uma  mulher  preta  de  77  anos  que  foi  - 
 como  várias  mulheres  pretas  -  mãe  que  criou  três  filhos  sozinha,  essa 
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 consciência  que  minha  mãe  tem  hoje  eu  sei  que  vem  de  mim,  sabe? 
 (  Valdinéia Soriano, informação verbal) 

 Para  se  manter  vivo  durante  os  últimos  31  anos  nessas  condições,  foi  necessário  que 

 diferentes  táticas  e  recursos  fossem  ativados,  sendo  o  capital  humano  e  simbólico  acumulado 

 pelo  Bando  ao  longo  do  tempo  um  dos  seus  principais  ativos.  É  como  diz  Jorge  Washington: 

 “O  poder  que  a  gente  tem  é  esse,  cara,  vamos  saber  usar  o  nosso  poder.  A  gente  tem  muita 

 gente  que  gosta  da  gente,  muita  gente  que  não  gosta,  mas  tem  muita  gente  que  gosta  da  gente. 

 Vamos usufruir dessas pessoas que gostam da gente”  (  Jorge  Washington)  . 18

 Soma-se  à  sua  consistente  rede  de  colaboração,  a  genuína  capacidade  de  reinvenção  que 

 o  grupo  adquiriu  em  sua  trajetória.  Capacidade  que  ficou  comprovada  com  a  transição  entre 

 os  modelos  de  gestão  experimentados.  Com  o  desligamento  dos  diretores  Marcio  Meirelles  e 

 Chica  Carelli  em  2010,  no  lugar  de  procurar  uma  nova  direção,  o  corpo  artístico  do  grupo 

 optou  por  assumir  essa  função,  criando  assim  um  núcleo  ou  colegiado  gestor,  formado  por 

 quatro  dos  20  integrantes  atuais,  e  estabelecendo  uma  dinâmica  coletiva,  horizontal  e 

 colaborativa  nos  processos  de  tomada  de  decisão.  Valdinéia  Soriano  e  Jorge  Washington 

 fazem  parte  desse  colegiado  gestor  e  compartilham  dessa  posição  com  a  atriz  Cássia  Valle  e  o 

 ator  Fábio  Santana.  Valdinéia  ainda  acumula  mais  uma  função,  ocupando  a  posição  de 

 coordenadora  de  produção,  na  qual  é  assistida  pela  produtora  Inah  Irenam.  Sobre  essa 

 experiência, Valdinéia compartilha: 

 Às  vezes  a  gente  acerta,  às  vezes  a  gente  erra,  a  gente  briga  muito,  mas  a 
 gente  vem  gerindo,  nós  quatro,  nós  somos  quatro  hoje,  são  atrizes  e  atores  do 
 próprio  bando.  Sei  lá,  já  tem  uns  dez  anos  que  a  gente  vem  fazendo  isso, 
 porque  anteriormente  a  gestão  era  de  Márcio  Meireles  e  Chica  Carelli,  que 
 são  os  criadores  também  do  Bando.  Com  a  saída  dos  dois,  a  gente  acabou 
 criando  um  colegiado  gestor.  Nós  somos  quatro  -  Cássia  Vale,  Jorge 
 Washington,  Fábio  Santana  e  eu  -,  duas  mulheres  e  dois  homens  pra  gente 
 deixar  bem  equilibrado.  Paralelo  a  isso,  a  gente  também  faz  a  produção  do 
 Bando.  Eu  sou  coordenadora  de  produção,  mas  é  uma  produção  coletiva 
 mesmo,  eu  digo  às  pessoas,  existe  uma  coordenação  pra  dar  um  norte,  um 
 caminho,  mas  a  gente  produz  coletivamente  e  ao  redor,  vários  e  várias 
 colaboradoras  e  colaboradores.  Então  é  uma  gestão  coletiva,  de  afeto 
 também,  de  briga  também  (risos).  É  dessa  forma.  (  Valdinéia  Soriano, 
 informação verbal) 

 Jorge  e  Valdinéia  contam  que  a  função  do  colegiado  é  estar  na  interlocução  entre  o 

 corpo  artístico  e  os  diversos  fornecedores  e  colaboradores,  representando  o  coletivo  em 

 18  Entrevista realizada com Jorge Washington no dia 10/05/2021, às 19h30, via plataforma Zoom. 
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 espaços  institucionais  e  questões  administrativas  e  realizando  uma  espécie  de  filtro  dos 

 encaminhamentos  que  chegam  e  demandam  uma  decisão  do  grupo.  Esse  processo  de  tomada 

 de  decisão  acontece  em  roda,  com  a  participação  de  todos  os  integrantes.  Na  roda,  há  espaço 

 para  o  debate,  a  discussão  de  ideias,  argumentação  e  defesa  das  posições  individuais.  Há 

 espaço  para  a  briga  e  para  os  desentendimentos  também.  Mas  a  maioria  é  sempre  soberana  e, 

 quando  o  consenso  não  é  alcançado,  vence  a  proposta  que  tiver  maior  adesão  do  grupo.  Jorge 

 Washington ilustra essa dinâmica quando diz: 

 A  gestão  do  bando  é  feita  dessa  forma.  Tem  o  colegiado  que  pensa  as  ações, 
 mas  ele  não  decide.  Eu  acho  que  é  uma  experiência  mais  democrática,  que 
 existe  porque  funciona,  funciona.  A  gente  se  reúne  pra  decidir  "vai  ter  uma 
 pauta  no  Vila  em  julho,  o  mês  de  julho  inteiro  é  do  Bando.  Vamos  fazer  o 
 quê?",  aí  eu  digo  "vamos  fazer  Cabaré  da  Raça",  aí  Rejane  diz  "ah,  não, 
 vamos  fazer  Ó  Paí  Ó",  aí  criou  o  impasse,  tem  duas  propostas.  O  entorno 
 "não,  vamos  fazer  Áfricas",  aí  uma  terceira  proposta,  aí  bota  em  votação. 
 Muitas  vezes  eu  sou  derrotado,  a  minha  proposta  foi  derrotada  por  um  voto, 
 digamos  assim,  oito  votaram  comigo,  nove  votaram  com  Rejane,  aí  cabou. 
 Eu  vou  somar  forças  agora  pra  fazer  “Ó  Paí  Ó.  Todo  mundo  se  junta  e  vai 
 correr  atrás  pra  fazer  o  espetáculo  acontecer,  então  é  dessa  forma  que  a  gente 
 trabalha  e  muitas  vezes  as  coisas  são  decididas  no  voto.  Então  é  a  forma 
 mais  democrática.  Lá  nada  é  imposto.  Nada  é  imposto.  (  Jorge  Washington, 
 informação verbal) 

 Saber  recuar  e  respeitar  a  direção  que  o  coletivo  toma,  ainda  que  seja  diferente  da 

 vontade  individual,  é  um  exercício  e  também  um  desafio  que  a  gestão  horizontal,  a  gestão  da 

 roda,  apresenta.  Ao  mesmo  tempo,  é  uma  dinâmica  de  funcionamento  que  distribui  os  pesos  e 

 responsabilidades de forma mais equânime. 

 Eu  acho  bem  positivo,  bem  positivo  mesmo  porque  você  dá  responsabilidade 
 para  todos,  a  responsabilidade  é  de  todos,  o  Bando,  Bando  Produções  é  uma 
 empresa  onde  nós  somos  sócios.  Se  der  uma  merda  vai  dar  merda  pra  todo 
 mundo,  se  der  lucro  vai  dar  lucro  pra  todo  mundo,  então  todo  mundo  tem 
 que  ser  responsável.  Então  você  divide  a  responsabilidade  e  não  fica  aquela 
 coisa  imposta  de  cima  pra  baixo,  fica  uma  coisa  bem  democrática  mesmo.  A 
 democracia  funciona  de  verdade.  Às  vezes,  eu  fico  puto  que  não  era  o  que  eu 
 queria,  mas  eu  fui  vencido,  então  eu  vou  pela  maioria  e  eu  tenho  que  somar  a 
 energia  pra  aquilo  dar  certo  a  partir  de  agora  que  a  maioria  escolheu.  (  Jorge 
 Washington,  informação verbal  ) 

 Na  dinâmica  da  roda,  os  elos  se  fortalecem,  as  diferentes  visões  coexistem  lado  a  lado  e 

 a  autonomia  de  cada  indivíduo  é  valorizada  e  potencializada,  pois  cada  expressão  singular  é 

 essencial  para  a  manutenção  do  movimento  desse  organismo  plural.  Nesse  sentido,  a 

 existência  do  núcleo  gestor  formado  pelas  duas  atrizes  e  pelos  dois  atores  não  estabelece  uma 
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 lógica  de  autoridade  ou  verticalidade  entre  essas  quatro  pessoas  e  o  restante  do  corpo  artístico. 

 Ao  contrário,  o  trabalho  do  qual  esse  núcleo  é  encarregado  está  imbuído  do  pensamento 

 coletivo e tem como função representá-lo. Na prática, Jorge Washington explica que: 

 a  gente  vai  viajar,  a  gente  vai  passar  15  dias  no  Rio,  aí  eu  vou  ter  que  passar 
 por  todo  mundo  pra  saber  qual  é  o  hotel  que  vai  ficar?  Não,  a  gente  vai  fazer 
 uma  cotação  de  preços,  vai  escolher  um  hotel  e  a  gente  vai  dizer 
 "escolhemos  esse  hotel  aqui  que  é  perto  do  teatro,  cada  grupo  de  dois  vai 
 ficar...  dupla  e  trio,  os  mais  velhos  a  gente  bota  sozinho",  quanto  mais 
 economizar  melhor  o  cachê,  então  tudo  isso  é  coisa.  Então,  não  é  tudo,  tem 
 coisas  que  realmente  não  precisa  a  gente  passar  pelo  crivo  da  roda,  né?  E  a 
 roda  também  nos  dá  autonomia  pra  isso,  a  roda  confia,  tem  uma  confiança  da 
 roda,  entendeu?  Então  tem  coisas,  por  exemplo,  que  Valdinéia  vai  lá  na 
 reunião  e  resolve  e  depois  ela  traz  pra  o  colegiado  e  a  gente  confia.  (...)  Esse 
 núcleo  gestor,  ele  é  que  faz  a  preparação,  é  que  pensa  a  ação,  então  esse 
 núcleo  gestor,  digamos  assim,  faz  o  pré-preparo.  Você  vai  fazer  uma  comida, 
 você  vai  fazer  uma  feijoada,  você  tem  que  fazer  o  pré-preparo,  né?  Comprar 
 os  ingredientes,  juntar  tudo  ali,  então  essa  é  a  função  do  colegiado  gestor. 
 Um  exemplo,  agora  a  gente  tá  discutindo  a  oficina  com  o  Bando,  já  fizemos 
 duas  reuniões  com  os  gestores  do  espaço  que  quer  o  Bando,  vai  afinando 
 tudo,  quando  a  gente  leva  pro  grupão  já  tá  afinado,  mas  a  gente  não  decidiu 
 nada,  a  gente  leva  uma  coisa  já  amarrada,  enxuta  para  as  pessoas  saberem  o 
 que  é,  poder  opinar  dentro  de  um  lugar  concreto  porque  pense  aí,  se  eu 
 tivesse  que  dizer  "não,  mas  pode  ser  uma  oficina  de  teatro  de  seis  horas",  aí  o 
 outro  diz  "não,  vamos  botar  de  quatro",  aí  vem  o  outro  "não,  de  três"...  Então 
 tem  que  ter  essa  pequena  arrumação(...)  pra  que  o  todo  vá  lá  e  decida.  (  Jorge 
 Washington,  informação verbal  ) 

 Pensando  sobre  o  colegiado  gestor,  Valdineia  ressalta  que  o  fato  de  quatro  pessoas  com 

 formas  distintas  de  pensar  se  reunirem  para  olhar  numa  mesma  direção  gera  processos  muito 

 ricos. Segundo ela, 

 São  quatro  cabeças  completamente  diferentes  e  que  dá  certo.  Jorge 
 Washington,  Jorge  é  o  cara  da  -  como  é  que  a  gente  fala?  -  relações  públicas. 
 Jorge  é  o  cara  que  vai  ali  "peraí,  que  eu  vou  falar  ali  com  jornalista  tal  e..."  e 
 imediatamente  resolve.  A  gente  tem  uma  divulgação,  "não,  eu  vou  falar  com 
 Rita  Batista  rapidinho",  resolve.  Fábio  é  o  cara  da  administração.  Cássia  é  a 
 pessoa  do  "não,  vamo  botar  não  sei  o  que,  vamo  botar  um  desenho  aqui". 
 Essas  quatro  cabeças  realmente  são  importantíssimas  pra  que  as  coisas  deem 
 certo.  Claro  que  eu  volto  a  dizer  que  pintou  da  força  do  coletivo,  mas  pra 
 chegar  no  coletivo  tem  que  passar  por  essas  quatro  pessoas  pra  dar  uma 
 filtrada,  uma  equilibrada,  e  quando  chegar  pra  você,  Sté,  já  chegar  "ó,  gente, 
 a  gente  tem  isso,  isso  e  isso,  o  que  que  vocês  acham?  Temos  essas  opções". 
 Porque  senão  a  gente  chega  com  um  leque,  aí  desse  leque  a  gente  dá  uma 
 filtrada.  Então,  essa  é  a  importância  da  gestão,  pra  mim,  né?  É  a  gente  dar 
 uma  filtrada  no  que  se  tem  naquele  leque  que  abre,  levar  as  melhores  opções 
 pro  grupo  escolher  e  aí  são  cabeças  realmente  que  pensam  em  direções 
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 diferentes,  mas  ao  mesmo  tempo  numa  mesma  direção,  sabe?  (  Valdinéia 
 Soriano, informação verbal) 

 Olhar  numa  mesma  direção  não  significa,  porém,  ausência  de  conflitos  entre  as  quatro 

 pessoas  integrantes  do  colegiado  gestor.  Porém,  aprender  com  o  conflito  e  extrair  dele  a 

 potência  do  encontro  entre  diferentes  perspectivas  é,  sem  dúvidas,  resultado  da  maturidade 

 adquirida pelo grupo. Como coloca ainda Valdinéia: 

 quando  eu  digo  que  a  gente  vai  com  as  lanças  de  Zumbi  é  porque  a  gente  vai 
 cada  um  defender  o  seu  com  sua  lança,  mas  a  lança  vai  pro  chão  e  a  gente 
 come  ali  na  mesma,  no  mesmo  'nigé'  muito  tranquilamente,  porque  depois 
 tudo  se  resolve.  Então  é  aquilombar  nesse  sentido,  de  você  se  sentir  segura 
 pra  colocar  o  que  você  tá  pensando,  da  forma  que  você  quer  sem  procurar 
 palavras.  Claro,  você  não  vai  ofender  ninguém,  mas  sem  procurar  palavras 
 você  diz  e  você  é  entendida  e  tudo  é  resolvido,  funciona  dessa  forma.  A 
 gente  se  sente  muito  segura  nesse  sentido  de  discutir  horas  e  de  falar  o  que 
 tem  que  falar  e  resolver,  sabe?  E  se  desculpar  é  muito  legal,  eu  acho,  eu 
 gosto.  Eu  mesmo,  eu  não  tenho  problema  em  pedir  desculpas  e  sei  que  meus 
 colegas  e  minhas  colegas  não  têm  problemas  também  em  se  desculpar,  sabe? 
 Então, isso é bem legal.  (  Valdinéia Soriano, informação  verbal) 

 Jorge  Washington  define  bem  a  perspectiva  de  aquilombamento  que  permeia  e  orienta 

 as  ações  do  Bando.  Segundo  ele,  aquilombamento  é  estar  junto,  com  o  propósito  de  se 

 fortalecer  mutuamente.  Trabalhar  pensando  na  perspectiva  de  juntar  o  povo  negro,  fortalecer  o 

 povo negro e “botar nosso povo no mundo pra que tenha régua e compasso”. 

 O  Bando  é  um  quilombo.  É  um  quilombo  na  sua  mais  pura  essência,  o  que  é 
 um  quilombo  na  sua  mais  pura  essência?  É  um  lugar  onde  a  gente  trabalha, 
 se  constrói,  se  reforça  e  sai  distribuindo  e  reforçando  o  seu  entorno,  sai 
 levando  esse  aprendizado,  essa  levantada  de  coisas  pra  o  todo,  né?  Porque 
 quando  eu  monto  um  espetáculo  e  eu  trago  a  plateia  e  mostro  pra  ela  o 
 quanto  que  ela  pode  ser  ousada  no  seu  dia  a  dia,  que  não  baixe  a  cabeça,  que 
 enfrente  o  racismo,  que  o  racismo  existe,  que  precisa  ser  combatido,  quando 
 eu  digo  isso  a  uma  plateia  branca,  quando  eu  digo  isso  a  uma  plateia  negra, 
 quando  eu  digo  isso  a  uma  plateia  de  crianças,  quando  eu  digo  isso  a  uma 
 plateia  de  adultos.  Quando  um  filho  assiste  o  espetáculo  Cabaré  da  Raça  e  aí 
 fala  "eu  tenho  que  trazer  minha  mãe",  quando  um  pai  vai  assistir  e  diz  "eu 
 tenho  que  trazer  meu  filho",  a  gente  tá  fazendo  com  que  essa  parada  se 
 reforce,  tá  levando  uma  mensagem  e  tá  mudando  cabeças  e 
 perspectivas.(  Jorge Washington,  informação verbal  ) 

 A  fala  de  Jorge  Washington  evidencia  que  seja  na  cena,  seja  na  gestão,  seja  na  formação 

 de  novos  e  novas  artistas,  seja  na  atuação  de  cada  integrante  do  Bando  de  Teatro  Olodum,  o 

 quilombo se faz presente: 

 A  forma  coletiva  de  trabalhar,  o  acreditar  no  todo,  em  todos,  o  confiar  em 
 todos,  isso  é  um  aquilombamento  porque  a  ideia  do  quilombo  é  essa,  é  você 
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 juntar  todo  mundo,  em  Palmares  viviam  brancos,  negros,  índios  e  eles  saíam 
 e  negociavam  com  os  comerciantes  do  entorno,  traziam  suprimento  pra  cá, 
 escoava  o  que  eles  tinham,  exatamente  nesse  sentido  que  a  gente  vem 
 fazendo,  né?  A  gente  vem,  pensa,  cria  o  espetáculo,  e  aí  sai,  leva  essa  parada 
 lá  pra  fora,  traz  mais  gente,  trabalha  essa  cabeça,  aí  os  atores  do  bando  saem 
 e  vãoi  trabalhar  em  suas  comunidades,  vários  atores  trabalham  em  suas 
 comunidades,  Fábio  trabalha  no  Alto  do  Cabrito,  Rejane  trabalha  na 
 comunidade  dela,  Cássia  trabalha  na  Moinhos,  eu  trabalho  em  outros  grupos 
 que  apoio  e  dirijo  e  faço  coisas  acontecerem  nas  comunidades,  então  tudo 
 isso  é  quilombo.  É  a  formação,  é  oficina  de  performance  negra,  em  que  a 
 gente  todo  ano  vai  lá  e  pega  30,  40  jovens  nas  comunidades  e  bota  no  palco  e 
 mostra  pra  eles  a  importância  do  que  é  ser  um  homem  negro,  do  que  é  ser 
 um  menino  negro,  uma  menina  negra,  de  como  se  defender  da  violência,  de 
 como  se  defender  do  racismo  e  ensina  possibilidade,  mostra  pra  ele  a 
 possibilidade,  a  potência  que  ele  tem  de  ser  um  criador,  de  ser  um  artista 
 autor,  de  ser  um  ator  que  tenha  autonomia,  a  importância  da  pesquisa,  a 
 importância  de  se  agarrar  a  sua  ancestralidade,  de  olhar  pra  trás,  de  respeitar 
 esses que já tá até aqui. (  Jorge Washington,  informação  verbal  ) 

 Retornando  e  pensando  um  pouco  sobre  o  início  dessa  história,  parece  certo  que,  talvez, 

 não  tenha  sido  com  esse  propósito  que  o  projeto  do  Bando  foi  pensado,  lá  em  1990,  antes 

 mesmo  da  oficina  de  formação.  Na  maioria  das  vezes,  os  grandes  projetos  e  ações  que  são 

 verdadeiramente  transformadoras  nascem  de  ideias  de  proporções  bem  menores,  e  vão 

 descobrindo  e  construindo  no  percurso  o  seu  propósito,  sua  missão  e  seus  valores.  O  Bando, 

 nascido  de  um  encontro  de  intenções  e  anseios  plurais,  encontrou  a  sua  trilha  e  por  ela  abriu 

 um  caminho  que  é  também  um  legado,  por  onde  outros  espíritos  inquietos  percorrem  e  dão  de 

 encontro com a sua própria verdade. 

 4.4.2.  O Núcleo Afrobrasileiro de Teatro de Alagoinhas 

 Em  17  de  outubro  de  1998,  na  cidade  de  Alagoinhas,  nascia  o  NATA,  na  mesma  data 

 em  que  o  Bando  de  Teatro  Olodum  comemorava,  em  Salvador,  oito  anos  de  existência.  Para 

 os  desavisados,  pode  se  tratar  apenas  de  uma  coincidência,  mas,  quem  acredita  nos  caminhos, 

 sabe:  “mistério  sempre  há  de  pintar  por  aí”.  Para  além  de  contarem  com  a  mesma  data  de 

 aniversário,  a  trajetória  desses  dois  grupos  ainda  se  cruzaria  algumas  vezes  mais  adiante,  de 

 forma  determinante  para  que  o  NATA  viesse  a  se  tornar  o  Núcleo  Afrobrasileiro  de  Teatro  de 

 Alagoinhas,  inaugurando  um  projeto  poético-político  de  valorização  e  afirmação  da  cultura  de 

 matriz africana. 
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 Onisajé,  diretora  do  grupo,  conta  em  entrevista  realizada  para  este  trabalho  que  tudo 19

 começou  quando  um  conjunto  de  professoras  criou  uma  mostra  competitiva  de  teatro  entre 

 escolas  públicas  e  privadas  da  cidade  de  Alagoinhas,  interior  da  Bahia,  chamado  Teatro  em 

 Destaque,  no  ano  de  1998.  A  iniciativa  acabou  por  estimular  que  as  escolas  locais  criassem 

 grupos  de  teatro  estudantil  para  participar  da  competição  com  montagens  cênicas,  que  foi  o 

 que  aconteceu  com  o  Colégio  Polivalente  de  Alagoinhas,  onde  Onisajé  era  estudante  e  foi 

 criado o Núcleo Amador de Teatro e Arte (NATA). 

 No  espetáculo  montado  para  participar  do  primeiro  ano  da  mostra,  “O  Seco  da  Seca”, 

 Onisajé  estreou  como  atriz  e  a  montagem  levou  os  prêmios  de  Melhor  Espetáculo,  Maior 

 Público  e  Melhor  Cenário.  Uma  estreia  potente,  que  levou  esta  artista  iniciante  ao  palco  pela 

 primeira  vez.  Mas  foi  na  segunda  edição  da  mostra,  em  1999,  que  Onisajé  se  descobriu 

 encenadora  e  dramaturga,  estreando  o  espetáculo  “Guarda-roupa  íntimo”  e  levando  os 

 prêmios  de  Melhor  Espetáculo  Júri  Popular,  Melhor  espetáculo  Júri  Oficial,  Melhor  Ator  e 

 Melhor  Ator  Coadjuvante  e  Melhor  Figurino.  A  partir  daí,  Onisajé  não  voltou  a  atuar  e  se 

 iniciou  uma  trajetória  de  formação  e  aprofundamento  -  enquanto  mulher,  negra,  encenadora  e 

 candomblecista - que se entrelaçou com a própria história do grupo durante 20 anos. 

 O  espetáculo  “Guarda-roupa  íntimo”  foi  decisivo  para  despertar  no  grupo  o  desejo  de 

 mergulhar  cada  vez  mais  no  fazer  teatral  e,  contando  com  pouquíssimas  referências  sobre  o 

 que  isso  significava,  devido  ao  escasso  acesso  às  artes  cênicas  no  interior  do  estado,  o  núcleo 

 decide  sair  do  circuito  estudantil,  abdicando  de  todo  o  aparato  oferecido  pela  estrutura  escolar 

 (espaço  de  ensaio,  auditório  para  apresentações,  equipamentos  e  verba  para  a  produção  dos 

 espetáculos,  por  exemplo)  e  assumindo  o  seu  lugar  no  teatro  amador  da  cidade,  passando  a  se 

 chamar  Cia.  de  Teatro  NATA.  No  entanto,  nesse  momento  de  virada,  muitos  dos  integrantes 

 do  grupo  tomam  outros  rumos  e,  em  2001,  o  elenco  fica  reduzido  a  três  pessoas  ,  passando 20

 em  seguida  por  uma  recomposição  (BARBOSA,  2016,  p.  40).  Nesse  momento,  como  em 

 muitos outros, o NATA se reinventa. 

 20  Além  de  Onisajé,  permanecem  nesse  momento  os  atores  Anderson  Araújo  e  Gilmar  Feitosa,  a  quem  se  juntou 
 o  então  ator  Antonio  Marcelo.  A  partir  daí,  houve  uma  recomposição  do  elenco,  que  resultou  na  entrada  de 
 Nando  Zâmbia,  Fabíola  Júlia,  Vânia  Santana,  Reinaldo  Alves,  Joenice  Reis  e  Luiz  Antonio  Jr.  (BARBOSA, 
 2016, p.40) 

 19  Informação verbal colhida em entrevista com Onisajé no dia  05/11/2020, às 17h via plataforma Jit.si. Todas 
 as falas de Onisajé aqui presentes são oriundas desta entrevista. 
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 Uma  nova  virada  se  inicia  em  2004,  quando  o  grupo  tem  o  primeiro  contato  com  o 

 Bando  de  Teatro  Olodum,  em  sua  primeira  apresentação  fora  de  Alagoinhas,  em  Salvador,  no 

 espaço do Teatro Vila Velha. Como conta Onisajé, 

 Em  agosto  de  2004,  desembarca  em  nossa  cidade  uma  comitiva  do  Teatro 
 Vila  Velha,  com  o  projeto  “Teatro  de  cabo  a  rabo”  e  com  a  apresentação  do 
 espetáculo  “Oxente,  cordel  de  novo?”  do  Bando  de  Teatro  Olodum. 
 Participamos  das  oficinas  ofertadas  para  os  artistas  da  cidade  (interpretação, 
 dança,  iluminação,  leis  de  incentivo  à  cultura  e  música)  e  tivemos  um 
 encontro  com  a  equipe  do  Vila,  quando  na  oportunidade  mostraríamos  uma 
 cena  de  qualquer  espetáculo  do  repertório.  O  objetivo  dessa  equipe  era 
 escolher  um  grupo  local  para  participar  da  mostra  A  arte  do  interior  na 
 capital,  também  no  Teatro  Vila  Velha.  (...)  Não  tínhamos  ideia  sobre  quem 
 eram  aqueles  artistas,  desconhecíamos  a  trajetória  do  Teatro  Vila  Velha,  do 
 Bando  de  Teatro  Olodum,  de  Márcio  Meirelles  e  de  Chica  Carelli,  mas  as 
 oficinas  foram  uma  excelente oportunidade  de  capacitação  nas  artes  cênicas 
 e  um  estímulo  a  continuar  o  fazer  teatral,  que  incluía  indicação  de  livros  e 
 peças  de  teatro,  além  de  colocar  o  Vila  à  nossa  disposição  quando  fôssemos  a 
 Salvador.  Em  dezembro  do  mesmo  ano  realizamos  a  apresentação  de  “Perfil” 
 num  Cabaré  dos  Novos  lotado  e,  logo  depois,  recebemos  de  Márcio 21

 Meirelles  o  convite  para  retornarmos  com  o  mesmo  espetáculo  no  mês  de 
 março,  quando  participaríamos  do  projeto  “O  que  cabe  neste  palco?”,  só  que 
 dessa vez o grupo arcaria com os custos.  (BARBOSA,  2016,  p.43) 

 Assim,  no  ano  seguinte  a  então  Cia.  de  Teatro  NATA  retorna  à  capital  em  mais  de  uma 

 oportunidade.  A  primeira  vez  foi  para  se  apresentar  no  palco  principal  do  Teatro  Vila  Velha 

 com  o  espetáculo  “A  Eleição”,  da  dramaturga  paraibana  Lourdes  Ramalho.  Em  seguida,  o 

 grupo  é  convidado  a  participar  do  I  Fórum  Nacional  de  Performance  Negra,  iniciativa 

 idealizada e realizada pelo Bando de Teatro Olodum e pela Cia. dos Comuns  . 22

 22  A  Cia.  dos  Comuns  rupo  de  teatro  formado  por  atrizes  e  atores  negros  criada  pelo  ator  e  direto  baiano  Hilton 
 Cobra na cidade do Rio de Janeiro, em 2001. 

 21  O  Cabaré  dos  Novos  é  um  dos  espaços  cênicos  do  Teatro  Vila  Velha,  um  café-teatro  intimista  com  capacidade 
 para  90  pessoas  distribuídas  entre  mesas  e  cadeiras  onde  funciona  uma  sala  de  espetáculos.  Em  frente  ao 
 pequeno palco distribuem-se mesas e cadeiras, para abrigar 90 pessoas. 
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 Figura  7  -  O  grupo  NATA  da  esquerda  para  a  direita:  Fernando  Santana,  Sanara 
 Rocha,  Thiago  Romero,  Onisajé,  Fabíola  Júlia,  Daniel  Arcades  e  Antonio  Marcelo  – 
 Espetáculo  Exu  –  A Boca do Universo.  Espaço Cultural  da Barroquinha, 2014. 

 Foto: Andréa Magnoni  . 23

 Onisajé,  convidada  para  representar  o  NATA  na  primeira  edição  do  Fórum,  conta  que 

 aquele  foi  o  primeiro  espaço  construído  para  reunir  artistas  pretas  e  pretos  da  dança,  do  teatro 

 e  da  performance  para  discutir  sobre  políticas  públicas,  linguagem,  gestão  e  auto-organização. 

 Se  essa  iniciativa  assumiu  relevância  a  nível  nacional,  ao  reunir  grupos  e  coletivos  das  artes 

 cênicas  de  todo  o  Brasil,  na  trajetória  do  Nata  o  Fórum  desempenhou  um  papel  fundamental, 

 pois, como relata Onisajé: 

 eu  não  entendi  muito  bem  porque  eles  estavam  me  convidando,  na  real 
 assim,  Fórum  Nacional  de  Performance  Negra...  pra  você  ver  como  são 
 complexas  as  coisas,  né?  Quando  cheguei  lá  que  entendi  o  que  era  o  Fórum, 
 que  vi  todas  as  palestras,  que  vi  tudo,  as  discussões  todas,  foi  que  eu  me  dei 
 conta  de  dizer  assim:  a  gente  era  preto  só  não  sabia  que  era  e  éramos  todos 
 pretos  realmente,  então  o  Fórum  foi  um  deflagrador.  Aí  pra  culminar  eu 
 assisti  nesse  mesmo  período  de  2005  O  Cabaré  da  Raça  pela  primeira  vez,  ali 
 eu  olhei  e  falei  assim:  “é  esse  teatro  que  eu  quero  fazer”.  Voltei  de  Salvador 
 completamente  alucinada  e  comecei  a  propor  várias  coisas  pro  grupo, 
 expliquei  e  contei  as  coisas  do  Fórum  e  aí  depois  do  Bando.  Eu  digo  que  ele 

 23  Além  dos  componentes  da  imagem  04,  fazem  parte  e/ou  desenvolvem  atividades  com  o  grupo  o  ator  e 
 iluminador  Nando  Zâmbia,  o  diretor  musical  Jarbas  Bittencourt,  o  coreógrafo  Zebrinha,  o  preparador  vocal 
 Marcelo  Jardim,  a  produtora  Susan  Kalik,  o  diretor  de  audiovisual  Thiago  Gomes  e  o  produtor  executivo 
 Francisco Xavier, além da cobertura fotográfica de Andréa Magnoni. 
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 é  um  grande  pilar  porque  é  quem  revela  essa  grande  coisa  pra  nós.  (  Onisajé, 
 informação verbal) 24

 Os  temas  e  discussões  que  o  Fórum  levantou  ao  abordar  temas  como  identidade, 

 ancestralidade  e  racismo  institucional  fortaleceram  a  decisão  do  NATA  de  aprofundar  ainda 

 mais  o  seu  conhecimento  e  “fazer  um  teatro  que  colocasse  em  cena  a  nossa  história  ancestral 

 africana  e  afro-brasileira”  (BARBOSA,  2016,  p.  45),  de  forma  que,  em  2006,  Onisajé  decide 

 investir  na  sua  formação  e  é  aprovada  no  vestibular  da  Escola  de  Teatro  da  Universidade 

 Federal  da  Bahia,  no  curso  de  Direção  Teatral,  período  durante  o  qual  o  grupo  não  montou 

 nenhum novo espetáculo, encenando apenas os trabalhos do seu repertório até então. 

 Figura  8  -  Cena  final  do  espetáculo  “  Siré  Obá”  –  Entrada  de  Mãe  Rosa  d´  Oyá 
 saudando  Oxalá  –  Em  cena:  ao  fundo:  Fabíola  Júlia  e  à  frente:  Nando  Zâmbia  –  Palco 
 Principal do TCA – 2013 - 

 Foto: Andréa Magnoni. 

 Somente  em  2009  o  grupo  se  inscreve,  pela  primeira  vez,  em  um  edital  público  de 

 estímulo  a  montagens  teatrais,  o  Edital  Manoel  Lopes  da  Fundação  Cultural  do  Estado  da 

 Bahia.  A  montagem  do  projeto  “Siré  Obá  –  A  festa  do  rei”  foi  aprovada  neste  edital  marcando 

 um  salto  do  grupo  do  teatro  amador  em  direção  ao  teatro  profissional.  Segundo  Onisajé,  a 

 realização  de  Siré  Obá  nasceu  da  necessidade  do  NATA  de  retornar  à  sala  de  ensaio  após  um 

 longo  período  sem  novos  processos,  de  forma  a  colocar  em  prática  os  conhecimentos 

 adquiridos  ao  longo  desse  tempo  sobre  o  fazer  teatral,  além  do  desejo  dela  de  estrear  um 

 24  Informação verbal colhida em entrevista com Onisajé no dia  05/11/2020, às 17h via plataforma Jit.si. Todas as 
 falas de Onisajé aqui presentes são oriundas desta entrevista. 
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 espetáculo  antes  da  sua  formatura  na  Escola  de  Teatro  (BARBOSA,  2016,  p.  46).  Somado  a 

 isso, “Sirê Obá” se torna 

 um  divisor  de  águas  porque  a  gente  muda  toda  a  política  artística  do  grupo. 
 O  grupo  muda,  a  gente  assume  nossas  discussões  etnico-raciais  e  começa  a 
 partir  daí  a  ter  consciência  da  nossa  negritude  e,  a  partir  dessa 
 conscientização,  desenvolver  espetáculos  que  abordem  essa  temática  com 
 uma  proposição  minha  que  é  o  candomblé  como  epistemologia,  como  matriz 
 formativa e criativa pra cena. (  Onisajé, informação  verbal) 

 Pouco  depois,  em  2010,  o  NATA  monta  o  espetáculo  “Ogun  –  Deus  e  Homem”,  como 

 finalização  da  graduação  em  Direção  Teatral,  vencendo  o  I  Prêmio  de  Expressões 

 Afro-brasileiras  patrocinado  pela  Fundação  Cultural  Palmares,  Ministério  da  Cultura, 

 Petrobras e Centro de Apoio ao Desenvolvimento Osvaldo dos Santos Neves – CADON. 

 É  nesse  período  que  o  diálogo  entre  a  linguagem  teatral  e  a  religiosidade  do  Candomblé 

 começa  a  ser  tecido  e,  daí  em  diante,  assume  uma  posição  de  centralidade  tão  fundamental  na 

 proposta  do  grupo  que  se  torna  tema  da  dissertação  de  mestrado  que  Onisajé  apresentou  em 

 2016  no  Programa  de  Pós-Graduação  em  Artes  Cênicas  da  Universidade  Federal  da  Bahia 

 (PPGAC-UFBA). Nas palavras dela, 

 Os  espetáculos  Siré  Obá  –  A  festa  do  Rei,  Ogun  –  Deus  e  Homem  e  Exu  –  A 
 Boca  do  Universo  integram  o  grande  projeto  do  NATA  de  montar  um 
 espetáculo  para  cada  Orixá  que  compõe  o  panteão  de  divindades  yorubanas 
 cultuado  no  Brasil.  Além  disso,  foram  responsáveis  pela  construção  do 
 projeto  poético  do  grupo  e  por  concretizarem  na  cena  nossas  aspirações 
 acerca  de  um  trabalho  artístico  norteado  pelo  encontro  entre  Candomblé  e 
 Teatro. (BARBOSA, 2016, p. 46) 

 Com  o  título  “Ancestralidade  em  cena:  candomblé  e  teatro  na  formação  de  uma 

 encenadora”,  a  diretora  teatral  elabora  na  pesquisa  uma  reflexão  acerca  do  seu  próprio 

 processo  de  formação  enquanto  encenadora,  investigando  a  confluência  entre  as  vivências  em 

 cena  e  no  terreiro  Ilê  Axé  Ladê  Inã,  do  qual  é  filha,  e  suas  influências  sobre  o  projeto  de 

 pesquisa  cênica  iniciado  pelo  Núcleo  Afrobrasileiro  de  Teatro  de  Alagoinhas.  Em  seu 

 trabalho, Onisajé questiona: 

 Quais  as  contribuições  que  o  Candomblé  pode  dar  ao  artista  no  campo  da 
 formação  e  da  prática  cênica?  Problematizando  a  questão:  é  possível  a 
 construção  de  um  projeto  poético  para  a  cena  teatral  a  partir  da  vivência  no 
 Candomblé  e  da  absorção  dos  elementos  plásticos,  sonoros  e  temáticos  para 
 o  Teatro,  sem  que  isso  fira  e  interfira  nos  fundamentos  e  preceitos  dessa 
 comunidade religiosa? (BARBOSA, 2016, p.25). 

 E escreve: 
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 Teatro  e  Religião,  cena  e  terreiro,  sacerdotisa  e  encenadora  –  agora  me 
 colocam  num  espaço  onde  não  é  mais  possível  uma  tão  nítida  separação 
 entre  os  dois.  Em  vários  momentos,  esses  dois  caminhos  se  cruzam;  em 
 outros,  vão  cada  um  para  seu  lado  e,  em  outros,  juntam-se  não  sem  antes 
 deixar  um  foco  de  tensão.  De  um  modo  ou  de  outro,  esses  dois  lugares,  seus 
 discursos,  suas  cerimônias,  nunca  me  abandonaram.  E  o  projeto  poético,  que 
 se  foi  construindo  –  ora  de  modo  intencional,  ora  se  deixando  levar  pela 
 experiência,  ora  pela  imersão  profunda  que  os  dois  campos  promovem  –  traz 
 as marcas desses encontros e desencontros. (BARBOSA, 2016, p.26) 

 Como  Onisajé  narra  em  seu  trabalho  acadêmico,  o  Candomblé  é  um  fenômeno 

 civilizatório  que  teve  papel  imprescindível  não  só  na  reorganização  cultural  do  povo  negro  em 

 sua  nova  configuração  transatlântica,  mas  principalmente  enquanto  modo  de  resistência  e  de 

 salvaguarda  dos  símbolos  culturais  africanos  (BARBOSA,  2016,  p.33).  Em  sua  vida,  o 

 Candomblé  foi  “determinante  para  um  encontro  identitário  e  cultural”,  sendo  um  norte  em 

 direção  ao  caminho  do  reconhecimento  ancestral  familiar  e  que  se  desdobra  em  sua 

 construção poética enquanto artista da cena (BARBOSA, 2016, p.30). 

 Dada  a  inseparabilidade  entre  os  processos  vivenciados  tanto  pela  encenadora  quanto 

 pelo  grupo  em  si,  desde  que  ambos  se  encontraram  ainda  no  contexto  escolar  e  iniciaram  uma 

 trajetória  de  amadurecimento  mútuo,  foi  inevitável  que  o  universo  sagrado  do  terreiro 

 adentrasse  o  universo  cênico  do  NATA  e  vice-versa.  De  modo  que,  quando  Onisajé  propõe 

 que  o  Núcleo  comece  a  se  debruçar  sobre  o  “teatro  preto  de  candomblé”,  assumindo  em  seu 

 discurso  o  combate  ao  racismo  religioso  e  a  responsabilidade  de,  por  meio  de  seus 

 espetáculos,  apresentar  abertamente  a  riqueza  artística,  cênica  e  estética  que  compõe  a  liturgia 

 do  culto  aos  Orixás,  o  grupo  não  só  abraça  o  projeto  como  adentra  a  rotina  do  terreiro  e  se 

 permite  afetar  também  a  nível  epistêmico  e  espiritual.  O  diretor  de  arte  Thiago  Romero, 

 chegado  do  Rio  de  Janeiro  pouco  antes  de  integrar  a  equipe  do  espetáculo  Siré  Obá  e  que  veio 

 a  permanecer  no  Núcleo  até  o  encerramento  de  suas  atividades,  tornando-se  filho  de  santo  no 

 interior da Bahia, conta: 

 O  Nata  por  muitas  vezes  foi  a  reconexão  das  pessoas  com  sua  ancestralidade, 
 sem  ser  catequético,  a  gente  não  tava  alí  "venha  a  ser  de  candomblé  com  a 
 gente",  mas  a  gente  tava  mostrando  "olha  só  a  potência  do  orixá  também,  a 
 importância  de  fazer  uma  peça  como  essa".  (...)  eu  conheço  muitos  artistas 
 que  são  hoje  artistas  depois  de  ter  tido  contato  com  a  gente,  seja  com  a  obra, 
 seja com uma oficina. (Thiago Romero, informação verbal) 25

 25  Informação verbal colhida em entrevista com Thiago Romero no dia 19/05/2021, às 10h via plataforma Zoom. 
 Todas as falas de Romero aqui presentes são oriundas desta entrevista. 
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 Para  Onisajé,  a  representação  das  histórias  dos  Orixás  em  cena  não  é  uma  invenção  do 

 NATA.  Porém,  à  medida  que  o  grupo  adentra  cada  vez  mais  os  preceitos  da  mitologia  sacra 

 yorubana  e  os  transporta  para  a  cena  em  espetáculos  como  “Siré  Obá  –  A  festa  do  rei”, 

 “Ogum”,  “Exu  –  A  boca  do  universo”  e  “Oxum”,  o  NATA  dá  às  artes  cênicas  contemporâneas 

 uma  de  suas  principais  contribuições:  a  apresentação  do  Candomblé  como  epistemologia  de 

 criação  e  de  formação.  Segundo  a  diretora,  trata-se  de  uma  ampliação  da  perspectiva  do 

 Teatro Negro, pois 

 Quando  você  entende  o  lugar  político  de  existência  e  resistência  do 
 candomblé  então  você  devolve  e  agradece  ao  candomblé  a  contribuição  dele 
 para  que  hoje,  por  exemplo,  eu  possa  fazer  o  Teatro  Negro  que  eu  faço. 
 Porque  o  candomblé  é  o  salva-guardador,  é  o  lugar  que  salvaguardou  boa 
 parte,  senão  toda  grande  parte  da  herança  cultural  africana  no 
 Brasil.(Onisajé, informação verbal) 

 Nesse mesmo sentido, Thiago Romero diz: 

 O  lance  da  gente  optar  por  uma  representação  dos  orixás  que  não  era  uma 
 representação  folclórica  que  não  tinha  uma  coisa  exotizante,  era  também 
 apontar  um  caminho  de  que  é  possível  pessoas  pretas  do  interior  estarem 
 aqui  também  em  diálogo  com  a  capital  que  muitas  vezes  é  seletiva,  é 
 silenciada,  né?  A  gente  foi  entendendo  que  a  nossa  potência  de  sempre  voltar 
 ao  terreiro  era  uma  potência  da  gente  avançar  mais.  (Thiago  Romero, 
 informação verbal) 

 Figura  9  -  Cenário  do  espetáculo  Exu  –  A  Boca  do  Universo  .  Centro  de  Cultura  de 
 Alagoinhas – novembro de 2015. 

 Foto: Nando Zâmbia. 
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 Segundo  o  diretor  artístico  do  NATA,  muito  da  força  do  trabalho  desenvolvido  pelo 

 grupo  estava  precisamente  no  diálogo  criado  com  a  comunidade  de  santo,  a  comunidade  de 

 terreiro  de  candomblé  e  também  entre  os  circuitos  artísticos  da  capital  e  do  interior  da  Bahia, 

 conexões  que  se  sustentavam  a  partir  de  um  “  princípio  da  gente  desenvolver  um  projeto  estético  e 

 político  em  que  as  nossas  questões,  as  nossas  narrativas  pretas,  elas  fossem  expostas  de  uma  outra 

 maneira que não sejam daquelas maneiras corriqueiras e pejorativas”  (informação verbal)  . 

 Figura 10  - Mãe Rosa d´  Oyá  e seus filhos de axé no  Ilê Oyá L´adê Inan  , 2015. 

 Foto: Andréa Magnoni. 

 Durante  a  entrevista,  Romero  destaca  a  importância  que  a  comunidade  de  santo  como 

 um  todo  e  o  terreiro  ocuparam  no  percurso  do  NATA,  pois  esse  espaço  sagrado  foi,  além  de 

 um  espaço  de  cuidado  espiritual,  uma  “incubadora  dos  processos  e  do  próprio  entendimento 

 de  negritude”  (informação  verbal).  Dentro  do  terreiro  foram  realizados  ensaios,  encontros, 

 oficinas,  apresentações  e  também  consultas  às  divindades  do  culto  Yorubá,  que  orientavam  as 

 escolhas  do  grupo  acerca  do  que  poderia  tornar-se  ou  não  recurso  cênico,  respeitando  sempre 

 os  mistérios  da  religião.  O  encontro  entre  a  arte  e  a  religiosidade  alimenta  o  projeto  poético  do 

 grupo, mas, para além, reverbera também na comunidade envolvida, como relata Romero: 

 O  trabalho  que  a  gente  vai  desenvolvendo  dentro  do  Ilê  Oyá  L’adê  Inan)  e 
 hoje  quando  a  gente  volta  pro  terreiro,  a  casa  que  eu  me  iniciei,  a  gente  vê 
 tantas  pessoas  ali  daquela  comunidade  de  Santa  Teresinha  em  Alagoinhas 
 ligadas  a  arte,  acho  que  um  dos  exemplos  da  nossa  gestão  cultural  era  as 
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 crianças  brincando  de  Xirê  Obá  no  terreiro  depois  que  a  gente  fazia  a  peça  e 
 isso  foi  fortalecendo  o  pensamento.  Hoje  a  gente  tem  artistas  que  foram  alí 
 da  nossa  incubadora,  tem  pessoas  de  dança,  de  coisas  que  foram...  e  a  gente 
 sabia  que  quanto  mais  o  Nata  avançava  mais  ele  virava  um  espelho,  um 
 abebé  ali,  então  a  gente  tinha  uma  preocupação  de  não  terminar  em  nós,  de 
 se  expandir  e  de  que  a  gente  fosse  também  uma  ferramenta  transformadora 
 na  vida  das  pessoas  e  isso  eu  acho  que  a  gente  conseguiu.  (Thiago  Romero, 
 informação verbal) 

 Era  o  que  Onisajé  queria  ao  buscar  junto  ao  NATA,  uma  assinatura  cênica  que 

 provocasse  identificação,  representatividade,  orgulho  e  transformação  do  olhar  da 

 comunidade  negra  sobre  a  sua  própria  presença  em  espaços  como  o  teatro,  que  por  muitas 

 vezes podem ser espaços excludentes e marginalizantes. Como ela conta: 

 Eu  falava  direto,  eu  preciso  fazer  espetáculos  lindos  e  exuberantes,  porque  o 
 candomblé  é  lindo  e  exuberante  para  quem  sempre  morou  em  casa  feia. 
 Então,  eu  quero  que  aquele  favelado  que  sai  de  Cajazeiras  XV  e  vai  para  o 
 Vila  Velha,  vai  para  o  TCA,  vai  para  o  centro  veja  o  espetáculo  que  tá 
 falando  sobre  ele,  não  se  veja  vestido  com  roupa  de  luta,  amarrado  em 
 correntes.  Que  ele  veja  a  herança  da  África,  que  ele  veja  a  herança  que  é 
 dele,  que  ele  saia  de  lá  se  sentindo  mais  bonito,  porque  Oyá  é  bonita,  porque 
 Oxum  é  bonita,  porque  Ogum  é  bonito,  porque  Ogum  é  profundo,  porque 
 Ogum  é  a  tecnologia.  Que  ele  se  reconheça  naquela  divindade  e  a  partir  dalí 
 tenha  autoestima,  amor  próprio,  auto  amor  quando  ele  voltar  para  a 
 quebrada,  sacou?  Que  ele  valorize,  inclusive,  a  quebrada.  (Onisajé, 
 informação verbal) 

 Porém,  não  só  na  comunidade  e  na  proposta  poética  dos  espetáculos  teatrais  o  encontro 

 do  NATA  com  a  religiosidade  do  candomblé  provocou  transformações.  Estas  puderam  ser 

 sentidas  a  nível  subjetivo,  sobretudo,  afetando  profundamente  as  pessoas  que  partilharam 

 dessa trajetória. 

 Desde  que  eu  comecei  a  fazer  esse  trabalho  entre  teatro  e  candomblé,  eu  me 
 tornei  uma  melhor  artista,  uma  melhor  candomblecista  porque  eu  estudo 
 teatro  para  fazer  melhor  o  Orixá  no  palco  e  estudo  Orixá  para  fazer  melhor 
 no  teatro.  Muita  coisa  que  eu  não  sabia  do  candomblé,  muita  gente  que  eu 
 não  conhecia,  ensinamentos,  pessoas  mais  velhas  como  Vovó  Cici,  Egbomi 
 Cici  que  amo,  que  eu  tive  oportunidade  de  falar.  Makota  Valdina  Pinto,  que 
 eu  tive  a  oportunidade  de  conhecer.  Tudo  isso  foi  o  teatro  que  me  deu.  Esse 
 teatro  preto  alí  via  Bando,  depois  no  NATA  mesmo  começamos  a  buscar 
 outras  pessoas  para  irem  falar  com  a  gente,  para  fazer  palestras  pra  gente 
 ouvir  ou  pegar  a  fala  dessas  pessoas  na  internet  e  estudar  para  poder 
 fundamentar os nossos espetáculos. (Onisajé, informação verbal) 

 No mesmo sentido, Thiago Romero compartilha: 

 Eu  me  considero  uma  pessoa  antes  do  Nata  e  depois  do  Nata,  acho  que  eu 
 aprendi  muito,  o  Nata  me  ensinou  demais  e  eu  ensinei  ao  Nata  e  a  gente 
 criou  esse  diálogo  muito  profundo.  Meu  processo  de  iniciação  no  candomblé 
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 tem  uma  responsabilidade  do  Nata,  o  teatro  que  eu  faço  até  hoje  fora  do  Nata 
 foi  o  teatro  que  a  gente  viu  ali,  que  a  gente  concebeu  ali.  Eu  acho  que  o  Nata 
 fez  isso  com  todo  artista  que  passou  por  ele  ou  que  estava  nele,  né?  A  gente 
 não  sai  ileso,  não  tinha  como  encarar  que  era  só  um  grupo  de  teatro,  era  um 
 grupo  de  teatro  transformador,  um  grupo  de  teatro  que  mexia  com  seu  lugar 
 no  mundo,  então,  hoje  eu  sou  o  artista  que  sou  uma  grande  parcela  também 
 desse coletivo. (Thiago Romero, informação verbal) 

 É  como  disse  Onisajé  em  nossa  entrevista:  “O  Teatro  Negro  é  esse  acaçá,  minha  filha 

 que alimenta a pessoa, que cura o corpo, a mente e o espírito” (informação verbal). 

 O  início  do  período  que  demarca  o  novo  projeto  estético  e  político  empreendido  pelo 

 NATA,  ao  inserir  no  mesmo  terreiro  teatro  e  candomblé,  coincide  com  o  ingresso  de  novos 

 integrantes  e  colaboradores  no  grupo,  como  é  o  caso  do  dançarino  e  coreógrafo  Zebrinha,  o 

 produtor  musical  Jarbas  Bittencourt,  ambos  colaboradores  também  do  Bando  de  Teatro 

 Olodum,  o  diretor  de  arte  Thiago  Romero,  aqui  já  citado,  e  a  consolidação  da  parceria  com  a 

 produtora  Susan  Kalik,  através  da  Kalik  Produções  Artísticas.  Esse  período  de  renovação,  no 

 ano  de  2010,  inaugura  um  novo  momento  para  o  Núcleo,  com  a  entrada  de  profissionais  que, 

 junto  a  Onisajé,  ajudam  a  consolidar  o  NATA  no  circuito  do  teatro  profissional  não  só  baiano 

 como  brasileiro,  à  medida  que  os  espetáculos  do  grupo  ganham  cada  vez  mais  notoriedade  ao 

 circular por diversas cidades do país através do apoio de editais públicos. 

 Figura  11  -  Primeiros  ensaios  do  espetáculo  Siré  Obá  -  A  festa  do  Rei.  Daniel  Arcades, 
 Vânia  Santana,  Fabíola  Júlia,  Deise  Vieira  e  Antônio  Marcelo.  Barracão  do  Ilê  Axé  Oyá  L´adê 
 Inan, 2009. 

 Foto: Andréa Santos 
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 É  também  nesse  momento  que  a  dinâmica  interna  do  grupo  começa  a  se  horizontalizar 

 cada  vez  mais,  uma  vez  que,  até  então,  a  figura  da  direção,  ocupada  por  Onisajé,  encabeçava 

 as decisões e posições assumidas pelo grupo. Segundo ela, 

 Durante  muito  tempo  muita  coisa  do  NATA  ficou  centralizada  na  minha 
 mão,  muito  centralizado,  depois  eu  fiquei  dividindo  essa  centralidade  de 
 tomada  de  decisão  com  Susan,  quando  ela  assume  o  NATA  em  2010  como 
 diretora  de  produção.  Em  2014,  por  conta  da  nossa  ocupação  artística  dentro 
 do  TCA,  o  NATA  assume  o  formato  horizontalizado  de  gestão,  mesmo, 
 tanto  artística  quanto  da  produção.  Então  pensado  numa  roda,  pensando  num 
 círculo,  a  gente  não  tomava  nenhuma  decisão  sem  que  todo  mundo 
 aprovasse,  a  gente  não  se  escrevia  e  não  escrevia  nenhum  projeto  sem  que 
 isso  não  passasse  pelo  crivo  do  grupo.  Então,  o  gestor  também  é  esse 
 mediador,  esse  facilitador,  essa  pessoa  que  provoca  problematização  dentro 
 dos espaços que ele atua, né? (Onisajé, informação verbal) 

 É  justamente  no  ano  de  2014,  quando  o  NATA  realiza  a  ocupação  artística  no  Teatro 

 Castro  Alves  (TCA),  que  o  grupo  abandona  o  nome  Cia.  de  Teatro  NATA  e  reativa  a  sigla, 

 assumindo  o  nome  Núcleo  Afrobrasileiro  de  Teatro  de  Alagoinhas.  As  modificações  que  o 

 nome  sofre  através  do  tempo  parecem  ser  um  bom  termômetro  das  transformações  assumidas 

 pelo  NATA,  e  falam  muito  sobre  um  grupo  que  afrografou  o  seu  caminho  à  medida  em  que  o 

 percorreu,  ao  longo  de  20  anos  de  atividades.  De  forma  simultânea,  Onisajé  cresce,  se 

 expande,  amadurece  pessoal  e  profissionalmente,  e  imprime  na  trajetória  do  grupo  a  sua 

 própria  escrevivência.  Tendo  iniciado  sua  carreira  como  artista  atuando  na  cena  do  teatro 

 estudantil  para  em  seguida  descobrir-se  encenadora  do  teatro  amador  ao  profissional  e  mais 

 recentemente pesquisadora, Onisajé não tem dificuldades para entender-se também gestora: 

 Como  eu  comecei  a  dialogar  o  candomblé  com  o  teatro,  eu  me  vi  me 
 reestruturar  a  partir  daí.  No  NATA  e  dentro  do  Ilê  Axé  Oyá  L´adê  Inan,  que  é 
 o  meu  terreiro,  eu  percebi  que  eu  me  dava  com  gestão  porque  além  de 
 conceber  produtos  e  experiências  artísticas  para  o  espaço,  eu  pensava  outros 
 tipos  de  atividades  que  intensificavam  o  espaço  de  fortalecimento  desses 
 espaços  no  NATA  e  no  terreiro.  Então,  se  pensar  a  gestão  cultural  como 
 nomes  antigos  que  a  gente  ouvia,  como  animador  cultural,  enfim, 
 mobilizador  cultural  pensando  nessas  funções  de  mobilizar,  agregar, 
 inculcar,  problematizar...  Criar  reflexões  a  respeito  do  espaço,  em  diálogo, 
 com  o  coletivo  da  sociedade  e  ainda  por  cima  ações  políticas  públicas, 
 principalmente,  para  que  esse  espaço  se  fortalecesse,  eu  sou  uma  gestora. 
 Não  sou  uma  gestora  no  sentido  cânone  da  coisa,  mas  sou  uma  gestora, 
 talvez  no  sentido  da  sua  pesquisa.  Me  identifico  talvez  quando  se  pensa  a 
 gestão  cultural  como  esse  lugar  que  pensa  a  história  daquele  lugar,  a 
 ancestralidade  daquele  lugar,  a  relevância  e  a  importância  territorial. 
 (Onisajé, informação verbal) 
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 Apesar  de  reconhecer  a  força  que  a  sua  assinatura  cênica  tinha  no  grupo,  Onisajé 

 observa  que  a  horizontalidade  nos  processos  de  gestão  foi  se  tornando  uma  realidade  à  medida 

 que  o  grupo  como  um  todo  amadurecia  e  se  apropriava  também  desse  lugar.  Esse 

 amadurecimento  coletivo  estava  relacionado  ao  processo  de  cada  um  dos  integrantes,  que 

 foram  descobrindo  ao  longo  do  tempo  que,  além  de  atuar,  queriam  outras  coisas  do  teatro, 

 buscando  assim  qualificação  em  funções  diversas  e  conquistando  autonomia  dentro  do  grupo. 

 Dessa  forma,  a  equipe  que  integrava  o  NATA  transformou-se  de  elenco  de  atuantes  em  corpo 

 coletivo  que  participava  dos  processos  de  tomada  de  decisão  e  contribuía  para  a  construção 

 das  atividades  do  grupo,  que  aconteciam  também  para  além  das  bordas  do  palco.  Enquanto 

 integrante do grupo, Romero descreve que: 

 Tínhamos  Onisajé  que  era  diretora  artística  e  diretora  geral  do  Nata,  a  Susan 
 que  junto  com  a  Modupé,  que  é  a  produtora  dela,  geria  a  gente,  fazia  esse 
 controle  financeiro  e  de  gestão  mesmo  burocrática  alí  dentro.  Eu  tava  já  no 
 processo  de  direção  de  arte,  então  eu  já  tinha  também  uma  equipe  que  eu 
 geria,  então  eu  era  responsável  por  tudo  que  era  visual.  Nata  ia  fazer  uma 
 apresentação  passava  pelo  meu  pensamento  e  meus  parceiros,  que  são  Tina 
 Melo  e  Dominic  Fajon,  nessa  rotina  sempre.  Dominic  entrou  nos  últimos,  ele 
 faz  mais  as  coisas  de  aderessagem  e  coordenação  de  cenário.  A  gente  tinha 
 Nando  Zambia,  que  era  o  iluminador  mas  que  virou  o  coordenador  técnico 
 de  montagem  e  também  de  atuação.  Daniel  (Arcades)  que  é  pra  coisa  da 
 construção  dramatúrgica  também  tava  alí  um  pouco  pensando  e  pensando 
 também  na  escrita  desses  projetos  com  Onisajé.  Antonio  Marcelo,  que  era 
 um  atuante,  não  chegou  a  exercer  uma  segunda  função,  mas  ficava  muito 
 nessa  coisa  da  interpretação,  do  estudo  do  texto.  Fabíola  Júlia  que  começou 
 ali  a  provocar  a  gente  também  corporalmente,  então  ela  começa  a  criar 
 também  um  diálogo  mais  profundo  com  Zebrinha  de  treinamento  e 
 concepção.  Em  Oxum  isso  ficou  muito  nítido  porque  Zebra  tava  também 
 dirigindo  junto  com  Onisajé  e  ela  também  ficava  fazendo  essa  manutenção 
 do  que  era  corporal.  Sanara  que  era  responsável  pela  música  e  pela 
 musicalidade  do  processo.  Esses  éramos  nós,  aí  a  gente  tinha  como 
 colaboradores  Jarbas,  Zebrinha  que  tavam  alí  sempre  respondendo  por 
 categorias  de  direção,  direção  de  movimento,  direção  coreográfica,  direção 
 musical  que  aí  eram  também  considerados  NATA.  (Thiago  Romero, 
 informção verbal) 

 Para  Romero,  não  era  como  se  o  NATA  houvesse  se  dedicado  à  construção  de  um  plano 

 de  gestão,  mas  havia  um  pensamento  de  gestão  por  parte  do  coletivo.  Segundo  ele,  esse 

 pensamento de gestão 

 andava  junto  com  a  importância  que  era  pra  gente  estar  alí  fazendo  teatro, 
 montando  peça.  A  gente  entendeu  que  a  gente  precisava  se  organizar,  a  gente 
 entendeu  que  a  gente  precisava  estudar  pra  poder  entender  aonde  que  tavam 
 as  coisas.  Então  a  gente  estudava  a  política  digital,  a  gente  estudava  a 
 política  que  a  gente  queria  ter  alí  dentro.  Então  essa  preocupação  no 
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 momento  quando  a  gente  pensa  assim:  "ah,  modelo  de  gestão  parece 
 burocrático  e  duro",  não  foi  pra  gente,  a  gente  sabia  que  a  gente  tinha  que  se 
 organizar,  sabia  que  esse  trem  tinha  que  andar  de  mão  dada  alí  com  o 
 pensamento  do  teatro  que  a  gente  fazia  e  esse  modelo  ele  tava  em  diálogo 
 com  o  pensamento  de  teatro  que  a  gente  fazia.  (Thiago  Romero,  informação 
 verbal) 

 Para  Onisajé,  esse  processo  constituiu-se  como  uma  trajetória  que  melhor  se  realizou  na 

 ocasião  da  montagem  do  espetáculo  Oxum,  o  último  encenado  pelo  grupo.  Segundo  a 

 encenadora,  como  gosta  de  ser  chamada,  nesse  espetáculo  é  possível  ver  em  cena  o  resultado 

 de  uma  coletividade  efetiva  e  enxergar  a  assinatura  de  cada  integrante  do  grupo.  No  entanto, 

 ela  acredita  que  ainda  havia  muito  caminho  a  percorrer  para  que  os  sentidos  de  coletividade, 

 horizontalidade  e  aquilombamento  fossem  efetivamente  internalizados  e  alcançados  pelo 

 grupo.  Embora  as  atividades  do  NATA  tenham  se  encerrado  no  ano  de  2020,  o  caminho  que 

 foi  aberto  durante  os  20  anos  de  existência  do  grupo  não  desaparece  com  a  dissolução  do 

 coletivo.  Ao  contrário,  desdobra-se  em  novas  rotas  que  têm  levado  adiante  o  projeto  iniciado 

 e abraçado por seus integrantes em direções diversas. 

 Onisajé diz: 

 Eu  acho  que  a  gente  terminou  pra  fazer  novos  aquilombamentos,  porque 
 chegou  uma  hora  também  que  o  coletivo  precisou  mudar  de  conformação, 
 né?  Porque  esse  modo  de  grupo  como  ele  tava  concebido  também 
 invisibiliza,  hoje  eu  reconheço  muito  isso.  (...)  Às  vezes,  e  Orixá  fala  muito 
 isso,  tem  que  morrer  para  renascer,  ou  renasce  diferente  cada  um  com  o  seu, 
 ou  daqui  a  pouco  uns  três  ou  quatro  se  juntam  e  resolvem,  e  enfim...  A  gente 
 não  sabe  o  que  o  tempo  reserva,  mas  aquilombamento  é  isso. 
 Aquilombamento  também  é  esse  lugar  de  você  entrar  sair  depois  você  entrar 
 de  novo.  Eu  acho  que  é  muito  fluido,  muito  dinâmico,  não  pode  ser  rígido 
 porque  se  for  rígido  não  vai  ser  aquilombamento,  se  você  pensar  que  o  reino 
 quilombola,  o  reino  africano  no  Brasil  tinha  preto,  tinha  índio,  tinha  branco, 
 tinha  de  um  tudo  lá  dentro.  Todos  agora  passando  a  olhar  o  mundo  pelo  viés 
 do  modo  de  existência  filosófica  africana  que  é  essa  coisa  que  rola,  né?  E 
 tem  uma  máquina  muito  pesadona  em  cima  da  gente,  é  difícil,  não  é  fácil 
 não.  Sobreviver  e  viver  junto  é  uma  parada  muito  difícil,  o  aquilombamento 
 é fundamental por conta disso. (Onisajé, informação verbal) 

 Partindo  de  uma  compreensão  que  se  aproxima  das  palavras  de  Onisajé,  Thiago  Romero 

 acrescenta: 

 Quando  eu  vejo  alguém  que  é  do  Nata  avançando,  eu  tô  indo  junto,  mesmo 
 não  estando  perto,  mesmo  não  estando  na  obra,  eu  tô  indo  junto  e  é  isso  que 
 pra  mim  era  a  grande  coisa  do  Nata,  era  ter  artistas  muito  multi  e 
 potencializar  pensamento  a  vontade  e  esses  grandes  potencias  individuais 
 convergiam  em  uma  potência  maior  que  é  a  potência  coletiva,  que  é  pra  mim 
 o  sentido  do  aquilombamento.  (...)  Hoje  em  dia  -  talvez  -  eu  acredite  mais  no 



 148 

 sentido  de  rede  do  que  no  sentido  da  criação  de  um  coletivo,  mas  é  porque 
 foi  muito  tempo  de  coletivo,  nasci  no  coletivo,  não  sei  ser  o  artista  individual 
 porque  nasci  dentro  de  grupo,  no  Rio  era  de  grupo,  eu  vim  pra  Bahia  logo 
 me  aquilombei,  sabe?  Então,  eu  sou  um  artista  de  grupo,  mas  hoje  em  dia  pra 
 mim  a  rede  é  mais  interessante,  propostas  que  a  gente  possa  criar,  porque  eu 
 acho  que  expande.  (...)  Eu  acho  que  é  eu  celebrando  a  Araká,  a  Araká 
 celebrando  o  Nata,  a  gente  junto  com  Sanara  e  a  gente  vai  criando  esses 
 pontos  de  coisa  que  vamos  nos  tornando  mais  fortes  e  não  necessariamente  a 
 gente  vai  estar  em  coletivo  que,  em  minha  opinião,  hoje  em  dia  é  muito 
 difícil  você  manter  um  grupo  de  teatro  porque  não  existe  nenhum 
 pensamento  institucional  para  isso  acontecer  e  a  gente  tá  vendo  isso  agora. 
 (Thiago Romero, informação verbal) 

 4.4.3.  A Plataforma ÀRÁKÁ 

 Àráká,  palavra  yorubá,  significa  “corpo  que  se  expande”.  É  também  uma  saudação  ao 

 orixá  Oxumaré,  o  filho  de  Nanã  que  passa  metade  de  um  ano  sendo  cobra,  metade  de  um  ano 

 sendo  arco-íris,  expandindo-se  em  cores  no  céu.  Unido  à  ideia  de  plataforma  –  que  pode  ser 

 pensada  como  uma  estrutura  criada  para  dar  suporte  –  esse  significado  africano  de  expansão 

 traduz  perfeitamente  o  desejo  que  mobiliza  o  trabalho  da  dupla  de  artistas,  criadores  e 

 gestores da iniciativa Plataforma Àráká. 

 A  Plataforma  ÀRÀKÁ  foi  fundada  em  2017  por  Laís  Machado  e  Diego  Araúja  em  um 

 contexto  de  reposicionamento  da  trajetória  profissional  de  ambos.  Um  processo  que  envolveu 

 a  dissolução  de  um  projeto  anterior  e  o  rompimento  com  um  grupo  artístico,  o  grupo  Teatro 

 Base,  a  criação  de  novos  planos  e  projetos  e  a  transformação  das  formas  de  enxergarem  a  si 

 mesmos  no  que  se  refere  à  atuação  profissional.  Surgida  da  necessidade  de  desbravar  as 

 pesquisas  da  dupla  através  da  criação  de  uma  rede  ampla  de  relações,  a  Plataforma  ÀRÀKÁ  é 

 um  território  de  criação  e  produção  em  arte  expandida  que  tem  como  principal  motivação 

 promover  interações  com  artistas  afrodiaspóricos  e  africanos  a  partir  de  atividades 

 artístico-culturais, com foco na arte negra contemporânea e seu  ethos  decolonial  . 26

 Em  seus  quatro  anos  de  atuação,  a  Plataforma  ÀRÀKÁ  mantém  um  ritmo  de  atividades 

 intenso,  contando  com  um  repertório  de  obras  de  igual  intensidade,  das  quais  se  destacam  a 

 performance-ritual  “Obsessiva  Dantesca”  (2016-2019),  o  Fórum  Obirin  (2018),  o  espetáculo 

 26  Essas e outras informações sobre o trabalho da Plataforma ÀRÀKÁ podem ser localizadas no site 
 https://plataformaaraka.wixsite.com/araka  . Acesso  em 25 de outubro de 2021. 

https://plataformaaraka.wixsite.com/araka
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 QUASEILHAS  (2018),  a  trilogia  de  vídeo-arte  experimental  Maquinário  do  Fim  do  Mundo 

 (2019-2010)  e  o  projeto  Laboratório  internacional  de  Crioulo  (2021).  A  realização  dos 

 projetos  é  sempre  assinada  pela  Plataforma  e  construída  em  conexão  com  artistas  parceiros/as, 

 ainda que sejam ora idealizados por Laís Machado, ora idealizados por Diego Araúja. 

 Diego  Araúja  é  bacharel  em  artes  cênicas  pela  Universidade  Federal  da  Bahia,  mas,  assim 

 como  sua  companheira,  reconheceu  em  sua  trajetória  a  necessidade  de  ir  além  do  que  se 

 entende  por  diretor  teatral.  É  também  dramaturgo,  pesquisador,  escritor,  compositor,  utiliza 

 em  seu  trabalho  mídias  visuais,  sonoras,  performativas  e,  recentemente,  passou  a  lidar 

 também  com  o  universo  dos  games.  Por  reconhecer  que  sua  criatividade  se  expressa  fora  dos 

 limites  tradicionais,  produzindo  arte  de  forma  transdisciplinar,  prefere  falar  que  o  que  faz  hoje 

 é  Arte  Expandida.  Desde  2015,  Diego  se  dedica  ao  desenvolvimento  do  processo  poético 

 “Estética  Para  Um  Não-Tempo”.  Segundo  ele,  “Não-Tempo  seria  o  tempo  decolonial 

 manifestado  numa  presença  emancipada,  múltipla  e  negra,  situando  a  recriação  de  conexões 

 afro-diaspóricas  e  estabelecendo  um  conflito  entre  a  existência  da  consternação  e  a  existência 

 de potências” (informação verbal)  . 27

 Laís  Machado  é  artista  do  corpo.  Enquanto  mulher  negra,  intersexo,  feminista,  atlântica, 

 traz  para  a  roda  os  marcadores  que  localizam  seu  corpo  e  sua  posição  política  no  mundo. 

 Natural  de  Salvador,  mais  especificamente  do  Nordeste  de  Amaralina,  Laís  também  parte  de 

 uma  perspectiva  transdisciplinar  ao  articular  diferentes  linguagens  no  desenvolvimento  de 

 seus  projetos  autorais,  utilizando  as  artes  cênicas,  a  vídeo-performance,  a  instalação,  a  música, 

 a  fotografia  e  o  audiovisual  na  sua  investigação  sobre  “os  limites  do  corpo  atlântico”,  que,  nas 

 palavras  da  artista,  é  aquele  que  expressa  o  desejo  por  se  conectar  diante  da  repulsa  pelo 

 hegemônico. 

 As  águas  do  Atlântico  se  manifestam  com  frequência  no  discurso  e  na  expressão  da 

 artista.  Enquanto  oceano  sobre  o  qual  muitos  corpos  negros  tombaram  e  sobre  o  qual 

 deslizaram  as  memórias  de  um  povo  transmigrado,  o  Atlântico  representa  mais  do  que  a 

 morte  e  a  escravização,  mas  o  nascedouro  de  um  povo  afrodiaspórico,  originado  do  trauma  e 

 do  encontro  com  outros  povos  e  culturas.  O  corpo  afrodiaspórico  é  um  corpo 

 desterritorializado,  como  lembra  Laís  Machado,  à  medida  que  já  não  pertence  a  uma  terra  que 

 27  Informação  verbal  colhida  em  entrevista  realizada  com  Diego  Araúja  no  dia  04/11/2020,  às  14h  e  no  dia 
 09/11/2021 via plataforma Jit.si. Todas as falas de Diego aqui presentes foram oriundas desta entrevista. 
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 só  existe  em  sua  memória  inventada  e  reconstituída  e  é  um  eterno  corpo  estrangeiro  no 

 famigerado Novo Mundo. 

 É  nesse  sentido,  que  a  artista  recusa  a  ideia  do  Atlântico  como  um  “não-lugar”, 

 considerando  que  esse  conceito  diz  respeito  a  zonas  de  passagem,  territórios  de 

 impermanência  (como  aeroportos,  por  exemplo).  O  Atlântico,  ao  contrário,  é  um  espaço  de 

 construção  de  permanências,  um  lugar  de  contornos  mutáveis,  flexíveis,  e  por  isso  mesmo  de 

 elaboração  de  existências  que  escapam  às  delimitações  estanques  e  categóricas  sobre  as  quais 

 a  colonialidade  se  ergue.  Nesse  sentido,  o  que  Laís  reivindica  ao  se  localizar  enquanto  corpo 

 atlântico  é  a  apropriação  desses  limites  flexíveis  para  levantar  moradas  de  outra  ordem  para 

 um corpo afrodiaspórico. 

 Figura 12  - Laís Machado em “  Ekodidé  ”, 2018. 

 Foto: Laís Machado 

 Em uma “tentativa de escrever sob o Atlântico”, Laís Machado explica: 

 Quando  me  confundo  com  o  atlântico  e  reivindico  um  corpo  atlântico,  um 
 ser  atlântico,  uma  performer  atlântica,  estou  falando  do  desejo  de  estar 
 conectada  com  o  mundo  e  com  a  própria  falta  de  definição.  Transdisciplinar. 
 Transatlântico.  Transmigrante.  Uma  espécie  de  deslealdade  autorizada  ao 
 corpo  fronteiriço,  que  se  constituiu  a  partir  de  dinâmicas  de  silenciamento, 
 por  confrontarem  qualquer  noção  esquizo  de  pureza,  apenas  por  existirem  e 
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 por  isso  terem  aprendido  a  não  fazer,  que  se  viu  (e  ainda  se  vê  muitas  vezes) 
 obrigado  a  conviver  com  a  angústia  da  própria  necessidade  de  ajuste.  Sejam 
 os  limites  da  raça,  de  gênero,  ou  qualquer  outra  identidade  que  se  queira 
 forjar, é um processo de sofrimento e de angústia tentar caber. 

 Quando  eu  me  afirmo  uma  pessoa  atlântica,  eu  estou  dizendo  para  mim 
 mesma  e  para  todo  mundo,  eu  desisto.  Eu  desisto  de  caber.  Tanto  porque  não 
 tenho  mais  forças  para  fazer  isso,  quanto  porque,  de  certo  modo,  ao  assumir 
 isto  eu  me  encontro  de  novo  com  alguma  potência  em  estar  viva,  alguma 
 potência  em  criar,  alguma  potência  em  produzir  discurso,  imagem, 
 imaginário.”  (MACHADO  , 2021, p.70) 

 Faz  sentido,  então,  que  esse  corpo  que  desistiu  de  caber  tenha  necessidade  de  deixar  para 

 traz  o  título  de  atriz,  outorgado  pela  Escola  de  Teatro  da  Universidade  Federal  da  Bahia,  em 

 direção  a  uma  noção  que  melhor  apreenda  essa  existência  que  flui  e  transita.  Apropria-se, 

 assim,  do  termo  alárínjó  para  se  autodenominar,  outra  palavra  yorubá  que  pode  ser 

 compreendida  como  “aquele  que  canta  e  dança  enquanto  caminha”.  Em  nossa  conversa,  Laís 

 e  Diego  me  contam  que,  em  África,  o  título  de  alárinjó  se  refere  a  uma  teatralidade  que,  ao 

 contrário  da  tradição  ocidental,  não  faz  distinção  entre  as  diferentes  expressões  artísticas, 

 reunindo  canto,  dança  e  teatro  numa  mesma  performance-ritual.  Com  isso,  o  que  Laís 

 encontra  na  ética  alárínjó  é  uma  possibilidade  de  expansão  para  o  seu  fazer  artístico.  Nas 

 palavras da artista, 

 Essa  coisa  do  alárínjó  ,  por  exemplo,  tem  várias  questões,  né?  Nomadismo  de 
 linguagens,  o  trânsito  geográfico,  mas  também  como  é  que  seriam  os 
 parâmetros  éticos  do  meu  ofício  se  a  minha  formação  não  tivesse  como  única 
 base  ou  raiz  uma  perspectiva  grega  sobre  o  que  é  ser  um  ator,  atriz,  atuante, 
 performer,  então  assim,  se  eu  tivesse  podido  dialogar  desde  a  formação  com 
 outros  inícios  de  práticas  e  éticas  performáticas,  sabe?  (Laís  Machado, 
 informação verbal) 28

 Desse  encontro,  nasce  a  pesquisa  sobre  o  transe  e  o  fluxo  como  meio  de  produção  de 

 presença.  Presença  aparece  aqui  não  como  uma  definição  universal,  ela  diz,  mas  sim  como  um 

 elemento  contextualizado,  capaz  de  se  afastar  das  estruturas  e  classificações  que  já  estão 

 postas  e  produzir  um  “estado  mais  sensível  e  ativo  para  a  relação”,  ou  seja,  um  estado  de 

 presença  que,  ao  ampliar  a  superfície  de  contágio  e  sensibilidade,  pode  tornar  possível  o 

 surgimento de uma nova construção poética que supere o texto colonial. 

 O  solo  “Obsessiva  Dantesca”  foi  a  primeira  tentativa  de  aliar  a  poética  da  presença  ao 

 engajamento  político  da  artista,  no  caso,  a  militância  feminista.  Foi  também  a  obra  que,  ao 

 28  Informação verbal colhida em entrevista com Laís Machado no dia 04/11/2020, às 14h e no dia 09/11/2021 via 
 plataforma Jit.si. Todas as falas aqui presentes de Laís são oriundas desta entrevista. 
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 estrear  em  2016,  abriu  caminho  para  o  nascimento  da  Plataforma  ÀRÀKÁ,  em  2017.  É  a 

 primeira obra autoral de Laís Machado, descrita pela artista como 

 Um  ritual/ebó  onde  eu  convidava  o  público  a  partilhar  de  minhas  lembranças 
 e  obsessões  políticas  e  filosóficas  lhes  autorizando  a  me  embriagar  durante 
 duas  horas  (chegando  a  4  horas  de  duração  durante  a  última  apresentação). 
 Compartilhava  minhas  experiências  com  o  aborto,  violência  obstétrica, 
 estupro  e  outras  violências  recorrentes  na  vida  das  mulheres  negras  no 
 Brasil,  ao  mesmo  tempo  em  que  propunha  espaços  de  expurgo  e  cura 
 coletivas.  Tendo  como  roteiro  as  músicas  que  compunham  o  show  musical, 
 duas  performances  pré-definidas,  improvisava  nesse  território,  atualizando 
 minhas  lembranças  e  limites  identitários  ao  compor  com  as  experiências 
 partilhadas por outras mulheres. (MACHADO, 2021, p.1) 29

 Figura 13  - Laís Machado em “Obsessiva Dantesca”,  2018. 

 Foto: Isabella Valverde. 

 Antes  mesmo  de  Obsessiva  Dantesca,  Diego  e  Laís  já  viviam  uma  parceria  profissional 

 no  Teatro  Base,  grupo  de  teatro  de  pesquisa  continuada  sobre  o  método  da  atriz  que  atuou  em 

 Salvador  entre  2010  e  2017,  no  qual  Diego  ocupou  a  posição  de  diretor  e  Laís  foi  atriz,  junto  a 

 outros  e  outras  integrantes.  Segundo  eles,  a  experiência  de  produzir  em  coletivo  foi  essencial 

 para o surgimento da Plataforma. Para Laís, 

 29  Sinopse da obra, autoria da artista Laís Machado. Disponível em: > 
 https://laismachadolopes.wixsite.com/laismachado/obsessivadantesca  <  Acesso em: 25 de out. 2021. 

https://laismachadolopes.wixsite.com/laismachado/obsessivadantesca
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 A  questão  é  que,  por  mais  que  a  gente  tivesse  defendido  a  coisa  da  pesquisa 
 continuada  dos  grupos  e  a  construção  de  uma  assinatura  poética,  estética, 
 política  de  cada  grupo,  teve  uma  hora  que  se  tornou  uma  atmosfera 
 sufocante,  porque  começaram  a  aparecer  interesses  diversos  em  todo  mundo, 
 mas  como  principalmente  eu  e  Diego  ficávamos  na  função  de  administração 
 do  grupo,  a  gente  começou  a  se  sentir  em  algum  momento  na  plataforma 
 onde  todo  mundo  saltava,  mas  que  a  gente  nunca  podia  fazer  o  salto,  porque 
 se  a  gente  largasse,  aquela  coisa  se  desfazia.  E  aí,  quando  a  gente  começou  a 
 notar  isso,  a  gente  percebeu  que  também  tinha  vontades  que  não  dialogavam 
 necessariamente  com  aquilo  que  o  grupo  tava  construindo,  que  a  gente  não 
 tinha  como  dar  conta,  como  mergulhar,  porque  a  gente  tava  batalhando  por 
 uma  assinatura  daquele  grupo,  servindo  de  plataforma,  sendo  a  pessoa  que 
 fica  quando  o  outro  vai.  (...)  Então,  a  questão  principal  era:  eu,  Laís,  tenho 
 vontades  específicas,  diferentes  das  de  Diego,  mas  existem  pontos  de 
 convergências  dentro  dos  interesses  poéticos  e  estéticos  dentro  das 
 pesquisas.  Elas  se  tocam,  elas  se  cruzam,  elas  se  ajudam,  elas  de  alguma 
 maneira  se  intervalorizam,  mas  são  também  específicas.  Então,  que  território 
 a  gente  conseguiria  construir?  Onde  essas  relações  não  fossem  tão  sólidas, 
 tão  rígidas  na  verdade,  em  que  a  gente  pudesse  ir,  descansar,  voltar,  ir, 
 descansar,  voltar,  segura  aqui,  vai,  sabe?  Então,  a  gente  começou  a  tentar 
 pensar  o  que  seria  isso.  E  aí,  partindo  do  encontro  de  ter  sido  plataforma,  a 
 gente  ficou  pensando  que  nome  a  gente  daria  pra  essa  coisa  e  no  fim  das 
 contas  apareceu  o  que?  Plataforma!  Porque  a  gente  começou  a  assumir,  ou 
 melhor,  a  partir  do  fato  de  assumir  esse  espaço  de  salto,  transformar  isso  em 
 uma coisa positiva. (Laís Machado, informação verbal) 

 Diego  acrescenta  que  a  Plataforma  ÀRÀKÁ  nasce  também  por  uma  falta  de  referência  do 

 ponto de vista do que ambos queriam fazer. Ele explica que 

 Essa  busca  transdisciplinar,  essa  relação  com  arte  expandida,  a  gente  não  tá 
 tendo  referência,  pelo  menos  não  referências  próximas  e  a  gente  também 
 queria  uma  relação  crítica,  esteticamente  falando.  A  Plataforma  ÀRÀKÁ 
 também  nasce  para  buscar  essas  referências,  ou  seja,  tanto  que  uma  das 
 propostas  da  Plataforma  é  essa  criação  de  redes,  estabelecer  contatos  com 
 artistas  afrodiaspóricos,  africanos,  que  estejam  nessa  zona  do 
 experimentalismo  de  linguagem  artística,  que  atuam  também  de  modo 
 expandido em arte. (Diego Araúja, informação verbal) 

 Mas  isso  não  quer  dizer  que  a  criação  da  Plataforma  ÀRÀKÁ  venha  de  uma  ausência 

 completa  de  referências  teóricas,  epistemológicas  e  filosóficas.  O  nome  de  Beatriz 

 Nascimento,  por  exemplo,  é  sempre  o  primeiro  a  ser  citado  por  Laís  Machado  e  Diego  Araúja 

 quando  o  assunto  é  lembrar  de  quem  veio  antes  e  orientou  a  construção  ideológica  da 

 Plataforma.  Diego  diz  que  Nascimento  surge  como  uma  força  intelectual  de  importância 

 fundamental,  sendo  o  documentário  Orí  ,  narrado  e  roteirizado  pela  poeta  e  historiadora,  um 30

 dos  filmes  que  mais  assistiu  na  vida.  Isso  porque  se  trata  de  uma  obra  que  exige  uma 

 30  Trailer disponível em: <  https://www.youtube.com/watch?v=xKjKGeg-t1  >  . Acesso em 26 nov. 2021. 

https://www.youtube.com/watch?v=xKjKGeg-t1s
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 revisitação  constante,  pois  a  forma  poética  com  que  Nascimento  conduz  a  narrativa  do  filme 

 faz  parecer  se  tratar  de  algo  simples,  mas  na  verdade  revela  questões  muito  complexas  sobre  a 

 experiência transmigrada da diáspora negra no Brasil. 

 Beatriz  Nascimento  é,  sem  dúvidas,  uma  voz  imprescindível  quando  queremos  falar  de 

 tecnologias  ancestrais  e  poéticas  negras.  É  ela  quem  nos  fornece  as  ferramentas  teóricas 

 iniciais  para  pensar  a  continuidade  e  permanência  do  sentido  simbólico  do  quilombo  em  nossa 

 sociedade,  inspirando  diferentes  formas  de  apropriação  do  aquilombamento  enquanto 

 operador  conceitual  por  pessoas  negras  atuantes  em  áreas  diversas.  O  processo  de  constituição 

 da  Plataforma  ÀRÀKÁ,  por  exemplo,  passa  pela  ideia  de  construção  de  aquilombamentos 

 temporários,  a  partir  das  propostas  artísticas.  Isso  porque,  como  explica  Diego,  a  ÀRÀKÁ 

 pode  ser  definida  como  essa  plataforma  que  vai  se  expandindo  de  acordo  com  o  que  cada 

 projeto  demanda.  Além  disso,  Laís  acrescenta  que  a  plataforma  pode  ser  definida  como  esse 

 espaço  que  existe  porque  deseja  o  encontro.  “Existe  porque  deseja  se  encontrar  com  alguma 

 coisa,  com  alguém,  que  vai  caminhar  a  partir  desse  desejo”  (informação  verbal).  Ou  seja,  “não 

 é  necessariamente  acumular  um  monte  de  artistas  negros  que  experimentam  e  fazer  uma  rede 

 imensa, mas é isso, esse encontro, caminhar em direção a isso”(informação verbal). 

 Nesse  sentido,  dois  projetos  gestados  no  âmbito  da  Plataforma  ÀRÀKÁ  se  destacam:  o 

 Obirin,  fórum  de  mulheres  negras  nas  artes  contemporâneas,  idealizado  e  coordenado  por  Laís 

 e  realizado  no  ano  de  2018,  e  o  Laboratório  Internacional  de  Crioulo,  projeto  pensado  por 

 Diego.  Segundo  Laís,  trata-se  de  dois  projetos  que  se  estruturam  em  torno  da  noção  de  rede, 

 uma  vez  que  tem  como  objetivo,  de  formas  diferentes,  reunir  pessoas  negras  -  africanas  e 

 afrodiaspóricas  -  sem  a  necessidade  de  que  essas  pessoas  falem  a  mesma  língua.  Em  outros 

 projetos,  Laís  diz  que  “a  rede  é  consequência  para  executar  esses  projetos,  para  pensar  esses 

 projetos, para materializar esses projetos” (informação verbal). 
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 Figura 14  - Diego Araúja em “Diário do Afogamento”, 2015. 

 Foto: Laís Machado. 

 Na  ausência  de  referências  que  pudessem  orientar  o  desejo  de  construir  um  espaço  de 

 criação,  colaboração  e  realização  artística  em  uma  perspectiva  afro-referenciada  e  expandida, 

 Diego  Araúja  e  Laís  Machado  inventam  para  si,  então,  a  plataforma  de  onde  querem  saltar.  O 

 curioso  é  perceber,  já  no  início  da  nossa  conversa,  que  não  há  um  entendimento  de  que  o  que 

 fazem  é  ou  pode  ser  gestão  cultural.  De  todos  os  títulos  e  atividades  que  cada  um  carrega  e 

 que  fundem  em  termos  como  “Alarinjó”  e  “Artista  Expandido”,  as  atribuições  de  gestor  e 

 gestora  não  estão  entre  elas,  embora  a  atividade  passe  a  ser  considerada  e  refletida  enquanto 

 presença no trabalho da dupla durante a conversa/entrevista para esta pesquisa. 

 Laís  comenta  que  pensar  essa  experimentação  que  conduz  a  Plataforma  como  sendo  uma 

 gestão  a  provoca  de  uma  maneira  interessante,  pois,  para  ela,  a  atividade  da  gestão  sempre 

 esteve associada a administração de espaços culturais. Segundo a artista, 

 a  partir  do  momento  que  eu  me  interesso  por  um  ateliê  e  não  um  espaço,  uma 
 sede  do  grupo  que  é  um  espaço  de  cultura,  eu  já  me  afasto  de  novo  da  figura 
 do  gestor.  E  aí,  quando  você  faz  essa  provocação,  eu  repenso  esse 
 afastamento  e  eu  acho  isso  interessante  também,  em  termos  de  pesquisa,  do 
 feedback  imediato,  assim,  também  de  como  a  gente  produz  e  isso  eu  já  acho 
 que  é  bastante  experimental  e  bastante  afrodiaspórico.  (Laís  Machado, 
 informação verbal) 
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 No  mesmo  sentido,  Diego  considera  que  essa  provocação  oferece  primeiramente  a 

 oportunidade  de  que  ambos  problematizem  a  forma  como  atuam.  Para  ele,  o  entendimento  da 

 gestão  cultural  no  ponto  de  vista  da  ÀRÀKÁ  está,  principalmente,  na  experimentação  das 

 relações  de  produção,  ou  seja,  a  cada  oportunidade  experimentar  novas  formas  de  gerir,  de 

 acordo com as redes, encontros e conexões que cada proposta desencadeia. 

 Somos  propositores  das  ideias,  os  criadores,  os  artistas,  isso  acaba  dando  pra 
 gente  a  responsabilidade  de  se  pensar  uma  forma  gestacional  desse  projeto  e 
 que  geralmente  é  muito  diferente  um  do  outro.  Eu  não  tenho  como  repetir  a 
 forma  como  eu  propus  ou  geri  Quaseilhas  juntando  essas  funções,  como 
 aconteceu  com  o  Laboratório  Internacional  de  Crioulo  agora  ou  como  Laís 
 fez  com  Canção  das  Filhas  das  Águas  e  fez  com  Obsessiva  Dantesca.  Tipo, 
 são  formas,  porque  isso  também  dialoga  com  situações  contextuais.  (Diego 
 Araúja, informação verbal) 

 Laís acrescenta à reflexão sobre o lugar da gestão no projeto da ÀRÀKÁ outra dimensão: 

 Eu  entendia  a  gestão  nesse  lugar,  dentro  da  gestão  do  espaço,  mas  quando 
 você  chega,  por  exemplo,  colocando  a  gestão  como  pensamento  sobre 
 cultura  a  longo  e  médio  prazo,  eu  já  consigo  identificar  isso  na  gente,  porque 
 a  gente  tem  esse  desejo  de  expansão  da  ÀRÀKÁ,  expansão  dessas  conexões, 
 a  produção  de  outro  referencial...  Então  a  gente  não  tá  pensando  só  projeto, 
 por  mais  que  a  gente  defina  as  atuações  por  projeto,  existe  um  desejo  que 
 meio  que  vai  movendo  também,  né?  E  que  não  é  a  curto  prazo”.  (Laís 
 Machado, informação verbal) 

 A  experimentação  costuma  apontar  para  o  imprevisto,  ou  para  o  que  ainda  é  invisível  e, 

 nesse  sentido,  Laís  acrescenta  mais  uma  dimensão  a  poética  da  gestão  que  a  Plataforma 

 ÀRÀKÁ  engendra:  a  dimensão  espiritual.  Segundo  ela,  assumir  essa  dimensão  espiritual  das 

 coisas  que  a  dupla  tem  proposto  passa  por  pensar  a  ÀRÀKÁ  como  um  organismo  que,  de 

 certa  forma,  se  coloca  como  um  “terceiro  gestor”.  Isto  é,  existe  a  gestora  Laís  e  o  gestor 

 Diego  e  existe  o  encontro  entre  ambos,  que  acaba  por  criar  uma  terceira  coisa  que,  por  si  só, 

 aponta  alguns  caminhos.  Não  se  trata  de  uma  figura  ou  de  uma  entidade,  algo  que  constitui 

 um  corpo  exterior  e  que  se  encaixe  em  algum  parâmetro  religioso  institucional,  mas  como 

 uma  dimensão  viva.  “É  como  se  a  própria  ÀRÀKÁ  também  garantisse  a  própria 

 radicalidade”, explica Laís (informação verbal). 

 Diego explica que, em alguns projetos 

 A  gente  foi  tentado  a  recorrer  pra  algo  que  a  gente  já  conhecia  como  medo 
 do  que  a  gente  não  tá  conhecendo,  do  que  a  gente  não  sabe  como  vai  dar,  de 
 que  forma  isso  vai  dar.  Isso  não  significa  falta  de  organização,  muito  pelo 
 contrário,  isso  significa  que  sim,  naquele  momento  do  projeto  a  gente  tá  se 
 relacionando  com  algo  de  novo  e  todo  novo  assusta,  todo  novo  deixa  você  na 
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 dúvida,  em  crise.  Às  vezes  a  gente  paralisa,  entende?  E,  na  verdade,  o 
 projeto dá uma rasteira na gente (Diego Araúja). 

 Foi  o  que  aconteceu  no  projeto  de  QUASEILHAS.  O  espetáculo  é  a  segunda  obra  autoral 

 desenvolvida  por  Diego  Araúja  e  tem  como  motivação  uma  densa  pesquisa  sobre  o  tempo 

 associado  à  memória  afrodiaspórica,  partindo  das  memórias  familiares  e  negras  do  diretor  e 

 dos  alarinjó  em  cena.  QUASEILHAS  é  a  primeira  obra  cênica  100%  falada  em  yorubá  no 

 Brasil  e  o  seu  cenário  reproduz  uma  casa  de  madeira  da  comunidade  de  Alagados, 

 tradicionalmente  erguidas  sobre  a  precariedade  e  o  mar  da  Península  de  Itapagipe,  onde  o 

 diretor  cresceu  junto  a  sua  família.  A  dupla  narra  que  a  ideia  de  montar  uma  instalação  como 

 casa  surgiu  no  início  do  projeto,  em  2017,  mas  foi  inicialmente  afastada  por  pensarem  que 

 seria  uma  estrutura  muito  difícil  e  cara  de  montar,  sendo  mais  fácil  adaptar  a  obra  para  um 

 teatro  tradicional  ou  algum  espaço  alternativo.  No  entanto,  a  ideia  se  recusou  a  ir  embora,  e  só 

 poucos  meses  antes  da  estreia  Diego  assumiu  que  não  havia  possibilidade  do  projeto  se 

 realizar de outra forma que não fosse a instalação. 

 Figura 15  - Instalação QUASEILHAS, 2018 

 Foto: Shai Andrade. 
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 Outra  situação  vivenciada  em  QUASEILHAS  foi  a  chegada  inesperada  de  uma 

 sacerdotisa  de  Oxum,  orixá  pertencente  ao  culto  yorubá,  nos  últimos  minutos,  para  assistir  o 

 espetáculo,  quando  havia  apenas  um  par  de  ingressos  disponíveis  e  separados  por,  até  então, 

 motivo  algum.  Laís  acredita  que  “tem  coisas  que  não  são  tão  explicáveis,  mas  o  que  acontece 

 é  que  você  pode  ouvir  ou  não.  E  a  gente  tem  escolhido  ouvir”  (informação  verbal).  Segundo 

 ela,  poderíamos  pensar  em  uma  gestão  que  se  baseia  na  escuta  e  acrescenta:  “essa  escuta  dos 

 projetos,  das  relações,  dos  desejos,  das  ambições,  das  oportunidades,  dos  financiamentos,  das 

 encruzilhadas,  das  bifurcações,  é  isso  que  eu  tô  chamando  de  dimensão  espiritual,  dessa 

 entidade ÀRÀKÁ que fala também com a gente” (informação verbal). 

 Como descreve o diretor em sua página virtual: 

 QUASEILHAS é  uma  experiência  transdisciplinar  que  se  motiva  na 
 invenção  de  presenças  performativas  nos  vazios  da  memória  afro-diaspórica 
 e  primeiro  experimento  público  da  pesquisa  poética  Estética  Para  um  Não 
 Tempo.  O  movimento  se  dá  a  partir  das  memórias  familiares  do  artista  Diego 
 Araúja  e  de  sua  vivência  em  Alagados  de  Itapagipe,  comunidade  em  que 
 viveu  durante  25  anos  na  cidade  de  Salvador-BA.  Através  do  oríkì,  o  autor 
 troca  a  amnésia  pela  invenção  da  memória  de  sua  família  materna: 
 descendentes  de  negras(os)  ijesa,  da  cidade  nigeriana  de  Iléṣà.  Usando  da 
 literatura  oral  yorubana,  Araúja  compõe  oríkì’s  (literatura  que  em  sua 
 concepção  trata  da  identidade  de  uma  comunidade,  pessoa  ou  ancestral)  para 
 a  sua  família  e  Alagados  de  Itapagipe  –  onde  a  relação  com  as  águas  e  seus 
 movimentos  sempre  tangenciou  o  cotidiano,  seja  pelo  mar,  pelo  mangue  ou 
 pelas  águas  paradas.  Subvertendo  a  lógica  do  oríkì,  que  se  atém  aos  fatos,  o 
 artista  exercita  a  substituição  do  esquecimento  pela  invenção.  Também 
 através  do  oríkì,  o  autor  estabelece  uma  afinidade  com  o  seu  passado 
 familiar;  toda  a  oralidade  da  obra  é  em  língua  yorùbá,  idioma  que  era  falado 
 dentro  de  sua  família  há  3  gerações.  O  idioma  era  chamado,  dentro  do  núcleo 
 familiar,  de  “trocar  língua”.  É  a  primeira  obra  cênica  em  idioma  africano  no 
 Brasil.  QUASEILHAS  é  a  junção  de  obras  artísticas  que  se  relacionam  para 
 a  produção  de  signos,  presenças  e  consciências:  videoinstalação, 
 performance,  música  e  literatura  oral.  Diego  Araúja  usa  de  variadas  mídias 
 neste  trabalho:  literatura,  instalação,  vídeo,  performance,  música  e  outras 
 visualidades.(ARAÚJA, 2018, p.1) 31

 Para  realizar  o  espetáculo  QUASEILHAS,  foi  preciso  contar  com  a  parceria  com  a  Giro 

 Planejamento  Cultural,  empresa  baiana  gerida  por  três  mulheres  produtoras  culturais  que 

 assumiu  a  produção  executiva  e  a  administração  financeira  do  projeto.  Além  dessa,  outras 

 colaborações  também  foram  fundamentais  para  o  seu  desenvolvimento,  que  se  estruturou  a 

 31  Sinopse da obra. Disponível em: > 
 https://diegoaraka.wixsite.com/diegoarauja/sobre-quaseilhas-about-quaseilhas  < Acesso em: 26 de nov. 2021. 
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 partir  da  relação  entre  as  memórias  do  diretor  Diego  Araúja  com  as  memórias  das  artistas 

 alarinjó  Laís  Machado,  Nefertiti  Altan  e  Diego  Alcântara.  O  barracão  cênico  montado  para  a 

 exibição  do  espetáculo  foi  internamente  dividido  em  três  ambientes,  três  espaços  de  memória 

 entre  os  quais  o  público  espectador  era  distribuído.  Cada  um  desses  espaços  fazia  referência  à 

 origem  do/as  artistas  em  cena  e  colocava  os/as  espectadores/es  em  uma  perspectiva  diante  da 

 completude  da  obra.  Diante  disso,  a  presença  das  pessoas  que  assistiam  adicionava  outras 

 camadas  de  significação  e  memória  ao  acontecimento  cênico  e  um  caso  emblemático  disso 

 está  relacionado  ao  encontro  de  pessoas  da  comunidade  de  Itapagipe  com  a  obra  durante  a 

 temporada  em  que  o  espetáculo  foi  realizado  no  bairro  da  Ribeira,  região  que  integra  a 

 Península  de  Itapagipe.  Nesse  período,  90%  dos  ingressos  foi  distribuído  para  a  população 

 local e segundo Diego Araúja, 

 Tinha  que  ser  lá  e  acabou.  As  materialidades  de  QUASEILHAS  eram  de  lá, 
 as  águas  eram  de  lá,  entende?  A  casa  era  como  se  constituiu  a  comunidade 
 de  Alagados,  de  onde  eu  vim,  onde  meus  avós  viveram,  onde  meu  pai 
 quando  chegou  de  Santo  Amaro  foi  viver,  então,  eu  costumo  dizer  que 
 QUASEILHAS  em  Itapagipe  era  algo  uniforme.  Quando  aconteceu  no  forte 
 do  Barbalho,  ou  quando  aconteceu  em  Minas  Gerais,  ou  quando  aconteceu 
 na  Alemanha,  era  algo  diferente  porque  era  uma  obra  de  arte.  Quando  ela 
 veio  pra  Itapagipe,  ela  é  uma  das  coisas  de  Itapagipe  porque  na  verdade  ela 
 sempre  é  Itapagipe,  quando  ela  tá  no  forte  do  Barbalho  é  um  pedaço  de 
 Itapagipe  que  tá  alí,  entende?  Alí  não,  ela  se  completa  com  Itapagipe,  ela  é 
 um  todo,  Itapagipe  é  um  todo  naquele  um  mês  e  pouco,  onde  tinha  lá 
 também  Quaseilhas  assim  como  tinha  também  o  mar  da  Ribeira,  a  praia  da 
 Penha,  o  grupo  de  remo,  onde  tinha  os  restaurantes  alí  da  Suburbana,  os 
 restaurantes  da  Ribeira  e  as  pessoas  e  a  gente,  né?  Então  alí  QUASEILHAS 
 foi pro seu lugar de origem. (Diego Araúja, informação verbal) 

 Devido  a  esse  trabalho,  Diego  Araúja  foi  indicado  ao  Prêmio  Braskem  de  Teatro  da  Bahia 

 como  melhor  diretor  em  2019.  Também  resultou  na  participação  em  uma  residência  artística 

 realizada  na  Flórida,  nos  Estados  Unidos,  a  convite  do  renomado  cineasta  afro-britânico  Issac 

 Julien,  da  qual  participaram  seis  dos  artistas  integrantes  do  projeto.  Além  disso, 

 QUASEILHAS  participou  dos  festivais  IC-encontro  de  Artes  (Salvador-BA),  FIT-BH  (Belo 

 Horizonte-Minas  Gerais)  e  ¡ADELANTE!  Ibero-Amerikanisches  Theater  Festival  em 

 Heidelberg, Alemanha  . 32

 QUASEILHAS  é  um  exemplo  de  como  o  desejo,  a  radicalidade  da  experimentação  e  a 

 manifestação  do  imprevisto  que  surgem  daí  são  algumas  das  premissas  que  conduzem  o  que 

 32  Disponível em: >  https://diegoaraka.wixsite.com/diegoarauja/sobre-quaseilhas-about-quaseilhas  < Acesso em: 
 26 de nov. 2021. 
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 seria  uma  gestão  pensada  e  construída  de  forma  expandida.  Cada  projeto,  cada  obra,  atualiza 

 as  possibilidades  de  criar  uma  nova  forma  de  fazer,  de  imaginar  e  de  gerir,  o  que  não  quer 

 dizer  que  os  métodos  utilizados  em  um  processo  não  possam  inspirar  outros  em  uma 

 circunstância  diferente.  É  que,  embora  cada  obra  tenha  o  seu  tempo  de  existir,  dar  o  seu  nome 

 e  em  seguida  morrer,  a  obra  se  torna,  nas  palavras  de  Diego,  “um  ancestral  estético”,  que 

 deixa de existir no plano físico, mas aponta caminhos de continuidade da sua história. 

 A  perspectiva  da  continuidade,  como  menciona  Diego,  é  também  ética  afrodiaspórica. 

 Em  sua  concepção,  a  noção  de  tradição  nas  culturas  negras  não  indica  necessariamente  um 

 pensamento  conservador.  Tradição  sugere,  na  verdade,  um  caminho  pedagógico.  É  um 

 “processo  de  aprendizado  entre  gerações  ou  de  alguém  pra  alguém,  de  acontecimento  pra 

 acontecimento,  que  vai  ganhando  e  que  vai  se  transformando  e  que  vai  se  transmutando  e  vai 

 gerando  outras  coisas,  que  vai  ocasionando  outra  coisa”  (Diego  Araúja,  informação  verbal)  .  É 

 seguindo  essa  concepção  de  tradição  que  o  Teatro  Negro  se  apresenta  enquanto  referência  e 

 ponto  de  partida  na  atuação  da  ÀRÀKÁ.  Araúja  diz  que  quando  perguntam  se  a  ÀRÀKÁ  é 

 Teatro  Negro,  a  resposta  mais  comum  é  que  não  é  do  ponto  de  vista  estético,  mas  sim  do 

 ponto  de  vista  tradicional,  uma  vez  que  representa  a  continuidade  dos  pensadores,  pensadoras 

 e artistas do Teatro Negro. Para ele, 

 no  momento  em  que  você  aprende  alguma  coisa  com  um  ancestral  seu,  com 
 um  pensador  e  pensadora  negra  antes  de  você  ou  com  alguém  próximo  que  é 
 mais  velho  (...)  eu  acho  que  deveria  estar  implícito  que  aquela  transmissão 
 vai  se  transformar  em  outra  coisa.  Então  pra  mim  isso  é  uma  célula 
 pedagógica tradicional. (Diego Araúja, informação verbal) 

 Nesse  sentido,  a  dupla  recusa  um  possível  enclausuramento  dentro  de  premissas 

 conceituais  e  estéticas  do  que  o  Teatro  Negro  pode  ou  não  pode  ser,  porém  carrega  consigo  o 

 aprendizado  que  suas  principais  referências  –  O  Teatro  Experimental  do  Negro  e  o  Bando  de 

 Teatro  Olodum,  por  exemplo  –  deixaram  no  que  se  refere  ao  entrelaçamento  entre  expressão 

 artística,  posicionamento  pessoal  e  posicionamento  político.  Laís  diz  que,  na  verdade,  não 

 consegue  separar  a  perspectiva  artística  da  política,  uma  coisa  diz  muito  sobre  a  outra  e  ambas 

 se tensionam mutuamente. Nas palavras da artista, 

 Eu,  a  minha  noção  de  eu,  a  minha  noção  de  coletivo,  a  minha  noção  de 
 espiritualidade,  a  minha  dimensão  política,  eu  sinto  que  essas  coisas 
 coexistem.  É  essa  grande  complexidade  que  eu  sou,  que  Laís  é,  sabe?  Então 
 assim,  essa  crença  me  faz  depositar  e  me  faz  me  mover.  Não  seria  diferente 
 dentro  da  plataforma,  sabe?  É  a  mesma  radicalidade  que  eu  coloco  dentro 
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 das  minhas  obras,  é  a  radicalidade  que  a  gente  tem  de  experimentar  na 
 plataforma,  sabe?  De  novo,  é  tentativa  e  acerto  e  erro,  é  experimento,  é  vai,  é 
 volta,  vai  lá  na  frente  buscar  alguns  erros,  vai  pra  trás  pegar  uma  referência, 
 depois  descobrir  que  a  referência  tá  lá  na  frente  e  o  desejo  lá  atrás”.  (Laís 
 Machado, informação verbal) 

 Diego acrescenta que: 

 O  que  eu  quis  dizer  é  que  nossos  posicionamentos  políticos  não  estão  pela 
 não  subalternização  do  nosso  trabalho,  embora  tentem  subalternizar.  Não  tá 
 pela  precariedade,  tá  pela  manutenção  da  linguagem,  entende?  Tá  pela 
 produção  de  linguagem  em  afroperspectivas,  em  relação  com  outras 
 afroprespectivas  no  Brasil  e  no  mundo  também.  Ou  seja,  é  pensar  produção 
 de  arte  afrodiaspóricas  sim,  mas  não  fechada  em  si,  mas  conectada.  Tipo,  é 
 ser  cosmopolita.  É  pensar  isso  em  uma  visão  cosmopolita.  (Diego  Araúja, 
 informação verbal) 

 Diego  diz  que,  como  os  projetos  nascem  das  ambições  de  cada  um  deles,  existe  a 

 possibilidade  de  abrir  o  mínimo  de  concessões  no  que  se  refere  à  inscrição  do  posicionamento 

 acerca  de  questões  políticas  nos  projetos  em  que  se  envolvem.  Porém,  ressalta  que  assumir 

 uma  postura  radical  nesse  sentido  significa  também  assumir  alguns  riscos.  Laís  acrescenta  que 

 “a  partir  do  momento  que  a  gente  assume  essa  radicalidade  na  experimentação  de  tudo,  tanto 

 das  obras  quanto  das  relações,  quanto  das  equipes,  (...)  fica  difícil  encaixar  isso  dentro  dos 

 espaços”  (informação  verbal).  O  fato  é  que  as  organizações  e  linhas  de  fomento  disponíveis 

 ainda  se  orientam,  em  sua  maioria,  segundo  uma  visão  disciplinar,  não  atendendo  e  deixando 

 à  margem  “um  corpo  que  se  expande”,  por  exemplo.  Além  disso,  existem  as  questões  e 

 desafios  que  se  relacionam  diretamente  à  experiência  de  ser  um(a)  artista  negro(a)  no  universo 

 das artes contemporâneas. Segundo Laís, 

 Você  continua  chegando  nos  lugares  como  se  você  estivesse  começando  a 
 carreira  hoje.  Você  continua  sendo  mal  remunerada  em  muitas  das  suas 
 iniciativas,  as  contas  continuam  chegando,  as  opressões  continuam 
 aparecendo  e  a  gente  vai  encontrando  algum  tipo  de  vitalidade  no  que  vai 
 dando  certo,  no  que  vai  se  organizando.  No  outro  encontro  que  apareceu, 
 numa escuta que apareceu…(Laís Machado, informação verbal) 

 É  que,  como  diz  Diego  Araúja,  “o  ajuntamento  diz  muito  do  processo  de  experimentação 

 de  pessoas  negras”,  o  que  conduz  a  outra  forma  de  construção  de  redes  de  colaboração,  rotas 

 de fuga que podem tornar mais possível a sua existência e sobrevivência. Laís acredita que 

 É  necessário  também  a  gente  reatualizar  essa  noção  de  fuga,  porque,  claro,  a 
 gente  tá  em  processo  de  fugir  (...).  É  claro  que  a  gente  tá  fugindo  de  um 
 sistema  que  isola  a  gente,  que  impõe  à  gente  determinadas  circunstâncias 
 diárias.  Mas  só  que  quando  você  foge  de  algo  que  você  inventou,  isso  é 
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 massa.  Aí  você  tá  reatualizando  o  seu  conceito  de  fuga.  (Laís  Machado, 
 informação verbal) 

 Com  isso,  Laís  lembra  uma  frase  de  Beatriz  Nascimento:  “o  quilombo  é  o  corpo  que 

 fugiu” e acrescenta: 

 A  gente  tá  falando  de  construir  territórios  que  são  efêmeros  também,  não  são 
 necessariamente  perenes,  mas  ainda  assim  são  territórios  que  você  construiu 
 coletivamente.  Levando  em  consideração  ainda,  inclusive,  o  quilombo  como 
 um  corpo,  é  um  corpo  coletivo.  Me  pensar  também  como  um  corpo  coletivo. 
 Então,  não  necessariamente  estar  com  dez  pessoas  pra  isso  compor  uma 
 coletividade,  se  existe  no  meu  corpo  várias  pessoas,  vários  ancestrais.  Então, 
 cabe  pensar  essas  possibilidades  de  entendimento  sobre  coletividade 
 também. (Laís Machado, informação verbal) 

 Nesse  mesmo  percurso,  o  pensamento  de  Nascimento  se  manifesta  mais  uma  vez  na 

 fala de Laís: 

 Uma  coisa  que  eu  acho  interessante  de  pensar  em  Bia  (Beatriz  Nascimento) 
 de  novo  é  quando  ela  fala  no  documentário  Orí  das  oferendas  na  mata  que 
 eram  pras  entidades,  mas  que  também  garantiam  o  alimento  de  quem  tava 
 fugindo.  Então  é  isso  que  eu  fico  pensando,  como  é  que  a  gente  se  encontra 
 dentro  desse  lugar  experimental,  efêmero,  importante,  qualitativo  e  deixa 
 uma  oferenda,  sabe?  Que  oferenda  é  essa?  (Laís  Machado,  informação 
 verbal) 

 A  radicalidade  da  experimentação  que  constitui  a  trajetória  da  ÀRÀKÁ  fala  da  coragem 

 de  inventar  o  espaço  que  melhor  ofereça  suporte  e  condições  para  expressar  a  verdade  dos 

 desejos  e  intenções,  por  mais  mutáveis  e  impermanentes  sejam.  De  forma  nenhuma  a  dupla  de 

 artistas  (e  gestores,  agora  sabemos!)  persegue  a  intenção  de  desenhar  trajetos  bem  traçados  e 

 definidos,  a  serem  seguidos.  A  ÀRÀKÁ  não  se  prende  ou  fornece  modelos  de  gestão 

 pré-moldados.  Ao  contrário,  assume  o  mato,  o  imprevisto,  o  invisível,  como  parte  constituinte 

 do  seu  caminho.  Como  a  dupla  de  criadores  frequentemente  demarca,  permanece  interessada 

 nos  caminhos,  nas  rotas  que  cruzam,  onde  alianças  de  viagem  podem  ser  feitas  em  uma 

 encruzilhada  e  finalizadas  em  uma  bifurcação  adiante,  para,  quem  sabe,  se  reecontrarem  em 

 outro ponto do percurso. 
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 5  CONCLUSÃO 

 Pensar  o  aquilombamento  como  tecnologia  insurgente  de  organização  social  e  produção 

 de  cultura  foi  a  pista  que  guiou  o  desenvolvimento  deste  trabalho  de  pesquisa,  que  se  trata,  na 

 verdade,  de  uma  busca  por  rotas  alternativas  de  atuação  na  gestão  cultural  contemporânea  que 

 não  aquelas  que,  ao  se  manterem  isentas  e  distanciadas  do  debate  público,  acabam  por 

 contribuir com a manutenção de práticas excludentes e subalternizantes. 

 No  sentido  de  situar  a  gestão  cultural  como  um  campo  estratégico  de  engajamento  a 

 partir  do  qual  a  transformação  social  pode  ser  também  gestada,  o  aquilombamento  informa  a 

 possibilidade  de  fuga  e  resistência,  em  meio  às  políticas  colonizadoras  dos  modos  de  ser,  de 

 saber  e  de  poder,  e  a  elaboração  de  práticas  contra-hegemônicas  de  organização  coletiva, 

 dedicadas  à  criação  de  condições  outras  de  existência  para  as  diferenças  e  as  identidades 

 plurais. 

 Ao  constituir-se,  na  história  da  diáspora  negra,  como  um  continuum  cultural  africano 

 que,  uma  vez  adaptado  às  diferentes  contingências  impostas  à  população  afro-brasileira 

 através  dos  séculos,  foi  capaz  de  garantir  a  sobrevivência  dessa  população,  a  transmissão  dos 

 seus  símbolos  culturais  e  de  se  mostrar,  ainda  hoje,  fundamental  para  a  transformação  das 

 posições  e  imaginários  ocupados  pelas  pessoas  pretas  e  pardas  na  sociedade  brasileira,  o 

 aquilombamento  evidencia  a  importância  da  organização  da  cultura  na  transformação  dos 

 valores  que  estruturam  a  sociedade,  trazendo  à  tona  uma  dimensão  que,  não  à  toa,  torna-se 

 encoberta  à  medida  que  a  institucionalidade  da  cultura  ganha  espaço  no  cenário  político 

 nacional  e  associa  à  produção  e  a  gestão  cultural  a  retórica  da  regulação  das  políticas  de 

 cultura,  suprimindo  a  agência  desses  campos  na  instituição  de  práticas  e  discursos  mais  ou 

 menos democráticos e progressistas. 

 Enquanto  tecnologia  ancestral,  o  aquilombamento  pode  permear  todo  e  qualquer  espaço 

 onde  a  subjetividade  negra  se  faça  presente,  e,  no  âmbito  das  artes  cênicas,  encontra  sua 

 expressão  máxima  na  realização  do  Teatro  Negro.  Nesta  pesquisa,  assumi  o  teatro  engajado 

 negro  como  uma  lente  que  torna  visível  a  manifestação  do  aquilombamento  no  plano  da  arte, 

 da  cultura  e  dos  seus  processos  de  gestão,  e  que  traduz  o  encontro  do  legado  ancestral  com  a 
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 necessidade  material  de  fazer-se  quilombo  em  meio  ao  precário  sistema  cultural  que  organiza 

 e transforma a cultura em setor. 

 A  partir  dessa  lente,  foi  possível  vislumbrar,  na  busca  aqui  empreendida,  alguns  dos 

 caminhos  que  a  fuga  quilombola  aponta.  Os  caminhos  percorridos,  até  então,  pelo  Bando  de 

 Teatro  Olodum,  pelo  Núcleo  Afrobrasileiro  de  Teatro  de  Alagoinhas  (NATA)  e  pela 

 Plataforma  ÀRÀKÁ  ora  se  aproximam,  ora  se  distanciam  e  em  determinados  momentos  se 

 entrecruzam,  atravessam  uns  aos  outros,  e  continuam  a  seguir  como  caminhos  independentes. 

 Entre  suas  zonas  de  contato,  destacam-se  a  coletividade,  a  autonomia  e  a  dimensão  insurgente 

 de suas práticas como clareiras nas quais pude me demorar. 

 O  movimento  de  coletivizar-se  se  faz  presente  na  história  dos  três  casos  aqui  estudados, 

 representando  desejos  distintos  e  assumindo  diferentes  formas  de  realizar-se  em  cada  uma  das 

 experiências.  Se  na  trajetória  do  Bando  de  Teatro  Olodum  a  coletividade  se  mostra  como 

 resultado  do  fortalecimento  do  grupo,  sendo  o  meio  encontrado  que  melhor  permitiu  que  o 

 grupo  se  mantivesse  fiel  ao  seu  propósito  e  que  cada  integrante  se  tornasse  igualmente 

 responsável  pela  manutenção,  sobrevivência  e  continuidade  das  suas  atividades,  para  o 

 NATA,  o  fazer  coletivo  resultou  de  um  reconhecimento  das  necessidades  do  grupo,  de  acordo 

 com o momento vivido a certa altura do percurso até então percorrido. 

 A  partir  do  momento  em  que  se  horizontalizam  os  processos  de  gestão  e  de  tomadas  de 

 decisão,  a  coletividade  se  apresenta  como  um  exercício  a  ser  continuamente  construído  e 

 elaborado.  Coletivizar  a  gestão  do  NATA  surge,  então,  de  uma  escuta  atenta  do  grupo,  que 

 sempre  teve  a  figura  de  Onisajé  como  direção  e  liderança,  aos  sentimentos  que  emergiam  e  às 

 urgências  individuais  que  se  colocavam  para  discussão  e  resolução  da  roda.  Essa  mesma 

 escuta  se  mostra  atenta  quando  é  chegado  o  momento  em  que  o  coletivo,  a  roda,  a  reunião  das 

 individualidades  em  torno  de  um  propósito  comum,  já  não  basta,  já  não  atende  à  necessidade 

 de  expansão  de  cada  integrante  rumo  a  direções  diferentes,  resultando  no  encerramento  das 

 atividades  do  grupo  e  no  início  de  trajetórias  individuais  que  seguem  como  células  de 

 continuidade ao trabalho que o NATA iniciou. 

 A  Plataforma  ÀRÀKÁ  apresenta  um  movimento  pós-coletivo.  Sendo  sua  criação 

 motivada,  sobretudo,  pelo  desejo  de  seu  criador  e  criadora,  gestor  e  gestora,  de  expandir  as 

 possibilidades  de  experimentação  de  suas  ideias,  descolando-se,  inclusive,  das  premissas  do 
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 fazer  teatral  para  se  conectar  com  diferentes  formas  de  expressão.  O  trabalho  desenvolvido 

 pela  ÀRÀKÁ  aponta  para  uma  outra  forma  de  pensar  a  coletividade,  assumindo  a 

 impermanência  e  transitoriedade  dos  desejos,  dos  encontros  e  das  relações,  alargando  as 

 possibilidades  de  conexão  e  ampliando  a  ideia  de  roda  que  constitui  o  desenho  da  coletividade 

 em direção a ideia de rede. 

 O  caminho  para  o  qual  a  Plataforma  ÀRÀKÁ  aponta  torna  ainda  mais  evidente  o  desejo, 

 que  carrega  também  uma  intencionalidade,  como  uma  espécie  de  poética  possível  para  uma 

 gestão  artística  e  cultural  decolonial.  Se  a  poética  pode  ser  entendida  como  um  conjunto  de 

 recursos  expressivos  que  constitui  uma  unidade  ou  singularidade  conceitual,  e  olharmos  mais 

 atentamente  para  os  recursos  expressivos  que  um  pensamento  de  gestão  pode  tecer  e 

 experimentar,  a  relevância  que  o  desejo,  enquanto  força  propulsora,  assume  no  cotidiano  de 

 iniciativas  de  gestão  que  se  orientam  pela  tentativa  de  construir  práticas  e  caminhos 

 desviantes  à  norma  hegemônica  constitui,  sim,  uma  poética  insurgente.  A  experimentação 

 também  se  mostra  como  um  elemento  constituinte  dessa  poética  em  um  contexto  no  qual  é 

 preciso refundar referências e abrir rotas ainda pouco exploradas. 

 Ao  pensar  a  coletividade,  a  partir  dessas  três  experiências,  como  uma  rota  pela  qual  o 

 trabalho  engajado  e  contra-hegemônico  com  a  gestão  cultural  tende  a  se  deparar,  penso  a 

 gestão  como  uma  roda,  um  processo,  ou  melhor,  uma  atividade  que  está  comprometida  com  o 

 processo.  Com  isso,  entendo  que  a  transformação  das  formas  de  fazer  e,  assim,  fabular,  é 

 inerente  a  esse  processo,  pois  está  sujeita  a  como  as  motivações  são  mobilizadas  e  as  maneiras 

 como  os  sujeitos  se  compreendem,  compreendem  o  contexto  no  qual  estão  implicados  e 

 compreendem  sua  implicação  nos  trabalhos  que  realizam.  Se  a  coletividade  nasce  da 

 convergência  entre  os  desejos  e  necessidades  de  diferentes  corpos,  a  organização  coletiva  é 

 mutável, assim como esses corpos o são. 

 Ao  mesmo  tempo  em  que  o  coletivo  surge,  muitas  vezes,  de  uma  necessidade  de 

 fortalecimento  mútuo  a  partir  da  criação  de  laços  e  parcerias  em  resposta  a  uma  estrutura 

 normativa  verticalizada  e  verticalizante,  a  experiência  da  roda  na  experiência  negra  de 

 organização  sociocultural  informa  que  não  se  trata  de  criar  outra  estrutura  que,  apesar  de 

 horizontal,  presuma  a  criação  de  conexões  fixas  e  imutáveis  entre  os  corpos  que  constituem  a 

 coletividade.  Ao  contrário,  é  precisamente  a  flexibilidade  entre  esses  elos,  a  capacidade  de 

 alargar-se  e  estreitar-se  quando  necessário,  de  fazer  curvas  e  dobras,  para  dentro  e  para  fora, 
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 que  faz  com  que  essa  estrutura  elástica  e  flexível  seja  forte  o  suficiente  para  apresentar-se 

 como alternativa. 

 Se  fosse  o  aquilombamento  uma  estrutura  fixa,  imutável  e  inflexível,  não  teria 

 sobrevivido  ao  tempo  e  à  opressão  permanente.  Falharia  justamente  no  seu  propósito  de  ser 

 um  caminho  para  criadores  e  criadoras  em  fuga  do  enclausuramento  colonial  em  direção  à 

 autonomia  e  à  reapropriação  da  própria  existência.  No  tocante  a  pensar  uma  política  cultural 

 insurgente,  e  consequentemente  uma  gestão  cultural  insurgente,  o  movimento  de  coletivização 

 dos  sujeitos  atuantes  na  gestão  da  cultura  acaba  por  ser  um  produtor  de  gestores  culturais 

 engajados,  intencionais,  intuitivos,  implicados.  Produz  muito  mais  do  que  a  perspectiva 

 setorizada  e  verticalizada  que  orienta  o  sistema  cultural  como  reconhecido  pelas  políticas 

 institucionais de cultura é capaz de compreender. 

 Nessas  experiências,  como  foi  possível  notar,  consolidar  a  prática  da  gestão  na 

 condução  dos  processos  internos  surge  muitas  vezes  como  uma  dimensão  circunstancial  do 

 fazer  artístico-cultural,  no  sentido  de  que  frequentemente  as  pessoas  que  assumem  esse  lugar 

 o  fazem  pela  necessidade  de  dedicar  energia  à  continuidade  de  suas  propostas  e  de  viabilizar  a 

 sua  própria  autonomia,  ainda  que  a  atividade  da  gestão  cultural  não  seja  sua  atividade 

 principal,  não  esteja  ancorada  em  uma  formação  acadêmica  ou  nunca  tenha  sido  realizada  em 

 outros  contextos.  Ou  seja,  tornam-se  gestoras  pelas  circunstâncias  e  demandas  que  seus 

 projetos apresentam. 

 É  o  que  compreendo  ao  entrar  em  contato  com  a  pouca  intimidade  que  os  gestores  e 

 gestoras  que  entrevistei  possuem  com  o  termo  “gestão  cultural”,  apenas  assumindo  essa 

 posição,  de  forma  ponderada  e  reflexiva,  ao  colocarem  em  perspectiva  o  trabalho  que 

 desenvolveram  e  desenvolvem  a  frente  de  seus  projetos  e  organizações.  Nas  falas  de  Diego 

 Araúja,  Jorge  Washington,  Laís  Machado,  Onisajé,  Thiago  Romero  e  Valdinéia  Soriano,  está 

 localizada  a  experiência  de  quem  se  tornou  gestor(a)  quase  que  por  consequência,  ao  assumir 

 a  realidade  de  fazer  acontecer  um  projeto  autoral-coletivo,  que  não  atende  às  expectativas 

 coloniais, entendendo a necessidade de gerir processos que vão além da criação artística. 

 Ao  assumir  essa  posição,  colocando  lado  a  lado  a  ação  política  e  a  ação  criativa  e 

 lidando  continuamente  com  as  barreiras  e  dificuldades  impostas  pela  estrutura  hegemônica 

 que  permeia  o  campo  da  institucionalidade  da  cultura,  essas  três  iniciativas,  bem  como 
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 incontáveis  outras  que  a  todo  o  momento  surgem  e  transformam-se  no  imenso  campo  cultural 

 que  ocupa  o  território  brasileiro,  são  capazes  de  evidenciar  que  o  que  está  reservado  para  a 

 produção  cultural  negra,  indígena,  contracolonial,  dentro  dessa  estrutura  é  a  exclusão,  o 

 silenciamento  e  o  extermínio,  e  as  únicas  vias  ofertadas  são  aquelas  que  atendem  à 

 assimilação e contribuem para a apropriação e o genocídio cultural. 

 Ao  recursar  esses  modos  contemporâneos  de  captura,  tais  iniciativas  visibilizam  que  o 

 espaço  no  qual  é  possível  enunciar  nossas  próprias  narrativas,  costurar  nossas  memórias, 

 preencher  nossas  lacunas  e  fabular  nossos  futuros,  não  está  disponível  dentro  das  estruturas 

 hegemônicas  que  regulam,  inclusive,  a  institucionalidade  da  cultura,  esse  campo  que  parece, 

 por  si  só,  estar  localizado  na  curva,  no  desvio  a  essa  regulação,  mas  que,  na  verdade,  introjeta, 

 reproduz  e,  muitas  vezes,  contribui  com  a  manutenção  dessa  norma.  É  preciso,  então,  inventar 

 para  si  um  espaço  possível  de  existência  no  presente  e  no  futuro,  seja  através  do  engajamento 

 na  gestão  cultural  ou  de  outras  formas  e  meios  de  insurgir-se,  e  fazer  essa  existência  pungente 

 de  tal  forma  que  provoque  torções,  fissuras  e  deformações  no  tecido  dessa  norma,  desse 

 mundo  ordenado,  até  o  momento  em  que  esse  tecido  não  possa  mais  ser  reconstituído  e  não 

 seja  capaz,  assim,  de  produzir  sobre  os  corpos  desviantes  os  mesmos  efeitos,  de  fragmentação, 

 de alienação e de negação sobre quem nós somos. 

 Nesse  sentido,  a  gestão  aparece  como  ferramenta  que  possibilita  a  autonomia,  a 

 autogestão.  Distancia-se,  então,  daquela  concepção  na  qual  a  função  da  gestão  é  administrar 

 uma  cultura  singular  existente  endereçada  a  consumidores  determinados.  Em  vez  disso, 

 assume  como  função  a  ampliação  do  campo  de  possibilidades,  para  o  qual  são  trazidos 

 sentidos  e  dimensões  outras,  tais  quais  a  ancestralidade  presente,  a  corporeidade,  a  ritualidade, 

 a  intencionalidade,  o  desejo,  a  escuta,  a  poética.  A  gestão  cultural  enquanto  ferramenta  de 

 autonomia  e  insurgência  alimenta  tanto  os  processos  gerenciais  quanto  os  processos 

 transformadores,  os  quais  são  capazes  de  incidir  simultaneamente  na  vida  de  cada  sujeito,  no 

 coletivo, no seu entorno e na sociedade. 

 Com  isso,  compreendo  que  mais  do  que  discutir  e  afirmar  a  importância  de  uma  gestão 

 cultural  insurgente,  é  urgente  ter  e  manter  em  vista  que  essa já  existe,  já  é  e  já  produz  efeitos 

 na  produção  cultural  pensada  de  modo  amplo.  O  espaço  que  as  iniciativas  que  se  orientam 
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 nessa  direção  vêm  abrindo  para  si,  afirma,  por  consequência,  que  a  gestão  cultural  é  própria 

 da experiência humana, assim como a cultura enquanto dimensão social o é. 

 Dessa  forma,  pode-se  discutir  qual  a  relevância  de  reivindicar  ou  não  para  as  práticas 

 que  desviam  e  se  aquilombam  nomenclaturas  como  “gestão  cultural”  ou  “organização  da 

 cultura”,  úteis  para  designar  e  validar  sua  atuação  no  âmbito  da  institucionalidade  hegemônica 

 da  cultura.  Nesse  momento,  é  possível  observar  um  movimento  emergente  que  vem 

 procurando  pensar  a  gestão  cultural  desde  outras  posições,  como  é  o  caso  das  formulações 

 sobre  engajamento  cultural,  gestão  cultural  comunitária,  espaços  culturais  insurgentes  e 

 produção cultural das mulheres negras mencionadas neste trabalho. 

 A  mim,  coube  contribuir  com  a  perspectiva  do  aquilombamento  enquanto  referencial 

 possível,  de  forma  que  acredito  no  trabalho  de  pesquisa  aqui  apresentado  como  uma 

 epistemologia  desejante  de  uma  poética  para  a  gestão  e  a  produção  de  cultura  a  partir  da 

 negrura,  tal  qual  Soraya  Patrocínio  (2021)  dá  a  ver  os  teatros  negros.  Uma  poética  possível 

 para  a  integralidade  de  uma  mulher  preta,  lésbica,  gorda,  nordestina,  insurgente,  criativa, 

 produtora  e  gestora  cultural,  sem  nenhuma  pretensão  de  fazer-se  única.  Com  o  intuito,  sim,  de 

 inspirar inúmeras outras poéticas para criar, gestar e produzir cultura. 

 A  partir  das  questões  levantadas  e  investigadas  neste  percurso  e  apresentadas  neste 

 trabalho  de  pesquisa,  a  questão  que  se  abre  é  que,  para  que  o  intuito  de  descolonizar  as 

 políticas  culturais  no  Brasil  se  efetive,  na  direção  de  uma  institucionalidade  da  cultura  que 

 tenha  como  propósito  a  manifestação  plena,  emaranhada,  biointerativa  dos  direitos  culturais 

 da  sociedade  como  um  todo,  é  necessário  fundar  uma  outra  institucionalidade  da  cultura.  Para 

 tanto,  suspeito  que  é  preciso  assumir  em  grande  medida  a  porosidade,  a  flexibilidade  e  a 

 mutabilidade  que  são  próprias  das  relações  humanas,  impregnando-as  com  a  diferença,  com  a 

 diversidade  e  com  as  infinitas  possibilidades  de  ser  e  estar  em  sociedade.  No  entanto, 

 considerando  os  limites  compreendidos  por  uma  pesquisa  de  mestrado,  essa  questão  não  se 

 resolve  aqui.  Em  vez  disso,  abre-se  um  terreiro  para  as  muitas  possibilidades  de  reflexão, 

 produção de conhecimentos e proposições sobre a questão. 

 Como  todo  conhecimento  é  datado,  localizado  e  produto  de  uma  realidade 

 circunstancial,  é  importante  dizer  que  o  pensamento  aqui  tecido  é  apenas  uma  forma  de  olhar. 

 Assim  como  tantas  foram  as  tecnologias  ancestrais,  não  apenas  afrodiaspóricas,  que  se 
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 espiralaram  no  tempo  e  se  fazem  presentes  aqui  e  agora.  Abrem-se  possibilidades  diversas  de 

 desdobramentos  e  apresentação  de  diferentes  perspectivas  a  partir  desta  pesquisa,  pois,  assim 

 como  existem  diversas  outras  formas  de  pensar  e  viver  o  aquilombamento  que  não  na  gestão  e 

 na  produção  cultural,  uma  gestão  cultural  insurgente  pode  ser  pensada  e  praticada  a  partir  de 

 diferentes referenciais que não o aquilombamento e o Teatro Negro. 

 O  projeto  de  pesquisa  que  deu  origem  a  esse  trabalho  passou  por  diversos  formatos  e 

 ideias  até  alcançar  o  que  nasceu  para  ser:  um  plano  de  fuga.  Enquanto  o  plano  se  desenhava, 

 esbarrou  na  escassez  de  pesquisas  anteriores  que  apresentassem  uma  perspectiva  crítica  da 

 gestão  cultural,  sobretudo  em  diálogo  com  leituras  contracoloniais,  o  que  revela  o  silêncio 

 presente  nesse  campo  no  que  se  refere  a  considerar  os  efeitos  e  atravessamentos  da 

 colonialidade  na  forma  como  a  organização  da  cultura  se  estrutura.  Por  esse  motivo,  foi 

 preciso  traçar  um  pensamento  introdutório,  recuperando  algumas  noções,  conceitos  e  chaves 

 de  leitura  para  então  alcançar  a  reflexão  proposta  a  partir  do  encontro  entre  a  gestão  cultural,  o 

 pensamento  insurgente  e  o  aquilombamento.  Nesse  sentido,  outros  campos  do  conhecimento 

 no âmbito da cultura deram importantes contribuições, como as artes e a curadoria. 

 Nesse  percurso,  precisei  reconhecer  o  quanto  o  processo  de  escrita  da  dissertação  me 

 mobilizou,  transformou  e  se  apresentou,  em  diversos  momentos,  como  uma  jornada  de 

 autoconhecimento,  na  qual  ficaram  evidentes  as  várias  camadas  colonizadas  sobre  as  formas 

 de  pensar,  de  produzir  e  de  escrever.  Reencontrar  a  conexão  entre  o  corpo  e  o  pensamento, 

 entre  a  fluidez  impermanente  da  criatividade  com  a  demanda  da  produtividade  e  a  minha 

 própria  presença  implicada  no  conhecimento  produzido  foi  tão  necessário  quanto  desafiador. 

 Assim  como  me  deparar  com  a  angústia  de  nem  sempre  conseguir  fugir  ao  vocabulário 

 colonial,  sobretudo  nas  determinações  de  gênero  e  na  utilização  de  palavras  como  “novos”  e 

 “outros”  para  fazer  referência  a  práticas  e  perspectivas  não-hegemônicas.  Fico  no  aguardo  do 

 nascimento de uma língua não-nascida no trauma, como Diego Araúja prometeu. 

 Ciente  das  lacunas  e  inconsistências  assumidas  no  processo,  me  despeço,  então,  deste 

 trabalho  de  pesquisa  que  alimentou  e  foi  alimentado  por  inúmeros  atravessamentos, 

 transcorreu  a  pandemia  do  Covid-19,  mobilizou  forças  exauridas  pelo  banzo  e  pelo  luto  e 

 afirmou  sua  importância  nas  apresentações  públicas  do  seu  desenvolvimento  em  eventos 

 acadêmicos  e  nas  trocas  entre  pares,  frente  ao  descrédito  sob  o  qual  a  cultura  foi  colocada 

 diante  da  sociedade  brasileira  nos  últimos  anos.  Fico  com  a  expectativa  de  que  esse  trabalho 
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 forneça  uma  partícula  de  memória  desse  tempo  que  atravessamos,  servindo  de  oferenda 

 teórica, um "ebó de palavras" para caminhos em abertura. 
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