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Bonecas Abayomi
No domingo (19) e na
segunda (20), o Sesc Campo
Limpo promove uma oficina
de bonecas abayomi (termo
que significa “encontro
precioso”, em iorubá),
que ganharão roupas e
acessórios que fazem
referência aos ancestrais
das religiões de matriz
africana, os orixás.
Sesc Campo Limpo - R. Nossa
Senhora do Bom Conselho, 120,
Chácara Nossa Senhora do Bom
Conselho, tel. 5510-2700. Dom.
e seg.: 14h às 16h. Até 20/11.
Livre. GRÁTIS

SHOWS
Emicida
Um dos maiores nomes do
rap nacional, o paulistano
faz show de gravação
de seu primeiro DVD, na
segunda (20). Participam
do show nomes como
Caetano Veloso, Vanessa
da Mata, Pitty, Karol Conka,
Rael e Rashid.
Audio - Av. Francisco Matarazzo,
694, Água Branca, região oeste,
tel. 3862-8279. 3.200 pessoas.
Seg. (20): 21h. 150 min. 18
anos. Ingresso: R$ 120. Ingr. p/
ticket360.com.br

Festival de Hip-Hop
A segunda edição do

festival acontece no sábado
(18 ), na praça da Sé, e
reune mais de 40 atrações,
como Thaíde, Sampa Crew,
Facção Central e Ndee
Naldinho.
Pça. da Sé, s/nº, Sé, tel. 3397-
0055. Sáb. (18): 13h. 480 min.
Livre. GRÁTIS

Leci Brandão
Em parceria com o Sesc, a
Marcha do Orgulho Crespo,
movimento nacional de
valorização da estética afro-
brasileira, irá promover
performances, bate-papos,
oficinas e shows da
cantora baiana Luedji
Luna, no sábado (18 ), e da
carioca Leci Brandão, no
domingo (19).
Sesc Interlagos - pça. Pau-Brasil
- Av. Manuel Alves Soares, 1.100,
Parque Colonial, tel. 5662-9500.
Sáb. (18) e dom. (19): 16h. Livre.
Estac. a partir de R$ 12. GRÁTIS

Mart’nália
Conhecida por sua voz
rouca e suingada, a cantora
carioca entoará na segunda
(20) faixas do álbum “+
Misturado” (2017), além de
hits da carreira, marcada
pelo samba.
Sesc Parque Dom Pedro 2º - R.
São Vito, s/nº, Brás, tel. 3111-
7000. Seg. (20): 18h. 90 min.
Livre. GRÁTIS

MUSEUS
Museu Afro
Durante o feriado, o museu
promove uma programação
especial, começando
pela inauguração da
instalação “Más-caras”
do artista plástico Ciro
Schu, conhecido por seus
grafites na cidade. Também
haverá apresentação de
um coral, exibição de
documentários e bate-
papo com a participação
da ex-consulesa francesa
Alexandra Loras.
Av. Pedro Álvares Cabral, s/ nº,
portão 10, Parque Ibirapuera,
tel. 3320-8900. Seg.: 10h
às 18h. Até 20/11. Livre.
Estac. (sistema Zona Azul).
museuafrobrasil.org.br. GRÁTIS

Museu da Imigração
Para celebrar o Dia da
Consciência Negra, o museu
promove uma oficina de
culinária que ensinará
receitas das cozinhas do
Congo, de Moçambique e do
Marrocos. Haverá também
uma apresentação da
banda senegalesa Senegal
Sunugal, às 15h.
Museu da Imigração - jardim - R.
Visc. de Parnaíba, 1.316, Mooca,
tel. 2692-1866. Dom.: 12h às
18h. Até 19/11. Livre. GRÁTIS

Artistas do Coletivo Legítima Defesa, que se apresenta no Sesc Pompeia
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Coletivo
Legítima Defesa
Em novembro, o
coletivo teatral
promove espetáculos,
performances, exibição
de documentários e
palestras nos Sesc
Pompeia e 24 de Maio.
No sábado (18 ), 11
artistas encenam a
performance “Um Rosto
à Procura de um Nome”,
com teatro e música, no
Sesc Pompeia.
Sesc Pompeia - R. Clélia, 93,
Água Branca, região oeste, tel.
3871-7700. UmRosto à Procura
de umNome, sáb.: 18h. Até
18/11. sescsp.org.br.GRÁTIS
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BEM VINDA(O) E FIQUE POR DENTRO DE TUDO QUE ROLA COM A CULTURA , ARTE E O ARTISTA NEGRO AQUI NESSE BLOG"

quinta-feira, 22 de março de 2018

GRUPO LEGÍTIMA DEFESA FAZ RESIDÊNCIA ARTÍSTICA NO SESC POMPEIA

Grupo	Legí+ma	Defesa_Foto	Cris+na	Maranhão

Encontros	relacionados	à	nova	montagem	do	cole+vo	paulistano,	que
reflete	sobre

a	representação	da	negritude,	resultam	em	intervenção	aberta	ao
público	no	dia	24/3.

“E	 se	 Brecht	 fosse	 Negro?”.	 Essa	 é	 uma	 das	 provocações	 para	 o	 próximo	 espetáculo	 de	 teatro	 do
cole:vo	Legí1ma	Defesa.	O	grupo	dá	con:nuidade	ao	seu	processo	de	criação	por	meio	de	uma	oficina	a
ser	realizada	no	Sesc	Pompeia,	de	13	a	24	de	março.	Ao	fim	da	a:vidade,	no	dia	24,	às	16h,	acontece	uma
intervenção	poé:co-polí:ca	par:r	dos	desdobramentos	da	imersão	para	o	novo	trabalho	da	Cia.,	que	terá
como	base	o	texto	brech:niano	O	Julgamento	de	Lupulus.

O	projeto	parte	da	elaboração	poé:ca	e	polí:ca	da	 imagem	da	negritude,	seus	desdobramentos	sociais
históricos	e	seus	reflexos	na	construção	da	“persona	negra”	no	âmbito	das	linguagens	arRs:cas.

Legí1ma	Defesa

O	Legí:ma	Defesa	é	um	grupo	de	ar:stas,	atores	e	atrizes	de	ação	poé:ca	e	polí:ca.	O	grupo	foi	formado
a	 princípio	 por	 atrizes	 e	 atores	 negros	 que	 faziam	 parte	 do	 elenco	 de	 Exhibit	 B,	 do	 sul-africano	 BreW
Bailey,	que	 inves:gava	a	exploração	na	África	 colonial	 e	pós-colonial,	 e	 foi	 contestado	por	movimentos
negros	 do	 Brasil.	 Depois	 que	 o	 espetáculo	 foi	 cancelado	 os	 envolvidos	 decidiram,	 sob	 a	 direção	 de
Eugênio	 Lima,	 idealizar	 como	 direito	 de	 resposta	 a	 performance	 poé:co-polí:ca	 Em	 Legí+ma	 Defesa,
apresentada	na	MITsp	2016.

Integrantes:	Eugênio	Lima,	Walter	Balthazar,	Gilberto	Costa,	Luz	Ribeiro,	Junior	Cabral,	Jhonas	Araújo,
Palomaris	Mathias,	Ta:ana	Rodrigues	Ribeiro,	Nádia	BiWencourt,	Fernando	Lufer,	Luiz	Felipe	Lucas	e	Luan
Charles.

Eugênio	Lima
Membro	Fundador	do	Núcleo	Bartolomeu	de	Depoimentos	e	da	Frente	3	de	Fevereiro,	Diretor	e	fundador
do	Cole:vo	Legí:ma	Defesa	e	sound	designer	do	cole:vo	JUANITA.	Dj,	ator-MC,	pesquisador	da	cultura
afro-diásporica,	professor	de	sonoplas:a	da	Escola	SS	de	Teatro,	apresentador	do	programa	Vitrola	Livre

MULHERES NEGRAS CONTAM SUA HISTÓRIA

LITERATURA NEGRA :
CLIQUEM NA FOTO
LEIAM ONLINE

Selecione o idioma Selecione o idioma

Powered by Tradutor
Powered by Tradutor

Translate

ISABELLA SÁTIRO

MODEL BLACK CHILD -
ISABELLA SÁTIRO

 

TOTAL DE
VISUALIZAÇÕES

3 1 9 3 5 6 3 1
9 3 5 6

Seguidores

 mais  Próximo blog» Criar um blog  Login

http://www.pretajoia.com/
https://lh5.googleusercontent.com/qOeKJMSUVyWipJB84MoumjfWpunfJ2s911PWH7ff1Ao-xuwwiETEGwngJ534RGpvX7w9DE-hbc62VhoKHQjiKxjtKQMDzVe2UhaqL3O4baJWiBv4B43SXOLtuQN0QSXrRTvyCSYYwIXE_i_hZQ
http://institutoelo.org.br/site/files/publications/354b6102f605d98f6e05e84c0e7ed917.pdf
https://translate.google.com/
https://translate.google.com/
https://www.blogger.com/next-blog?navBar=true&blogID=335641373506048015
https://www.blogger.com/home#create
https://www.blogger.com/
https://www.blogger.com/


Postagem mais recente Postagem mais antigaPágina inicial

Assinar: Postar comentários (Atom)

Postado por Preta Jóia às 18:17

Reações: engraçado (0) interessante (0) legal (0)
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da	Radio	UOL.

SERVIÇO

Black	 Brecht	 -	 E	 Se	 Brecht	 Fosse	 Negro?	 Em	 busca	 de	 uma	 nova	 Humanidade	 PossívelCom	 Cole+vo
Legí+ma	Defesa

Processo	Cria1vo:	13	a	24	de	março	–	VAGAS	PREENCHIDAS

Intervenção	aberta	ao	público:	24	de	março,	sábado,	às	16h,	em	vários	espaços	do	Sesc	Pompeia.

Ingressos:	Gratuito.

Classificação	indica1va:	Livre

Sesc	Pompeia	–	Rua	Clélia,	93.

Não	temos	estacionamento.	Para	informações	sobre	outras	programações,	acesse	o

portal	sescsp.org.br/pompeia

Nos	acompanhe!instagram.com/sescpompeia	facebook.com/sescpompeia

twiWer.com/sescpompeia

Para	credenciamento,	encaminhe	pedidos	para	imprensa@pompeia.sescsp.org.br

Assessoria	de	Imprensa

Com	Canal	Aberto

Márcia	Marques	|	Carol	Zeferino	|	Daniele	Valério

Contatos:	(11)	2914	0770	|	9	9126	0425
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Assessoria	de	Imprensa	Sesc	Pompeia:Fernanda	Porta	Nova	e	Guilherme	Barreto

Estagiária:	Camila	Cetrone

Coordenador	de	comunicação:	Igor	Cruz
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Terça-feira, 18/7/2017

O Abismo e a Riqueza da Coadjuvância
Duanne Ribeiro

O conceito de lugar de fala — a ideia de que as perspectivas de cada qual são marcadas pela sua situação, pelos custos e
riscos das suas ações, pelos seus recursos e ferramentas particulares – é produtivo; pode nos equipar para construir
potencialidades e destruir posturas arraigadas. Diz algo sobre nós e nos estimula a atentar ao que os outros dizem de si — e
também expõe os desníveis entre o que um e outro podem perceber.

Essa dialética de construção e destruição se evidencia no confronto entre em duas peças recentes que tratam do racismo a
partir de lugares de fala distintos – Branco: o Cheiro do Lírio e do Formol, dirigida por Alexandre del Farra, e A Missão em
Fragmentos: 12 Cenas de Descolonização em Legítima Defesa, dirigida por Eugênio Lima. Grosso modo, a primeira aborda o
tema da discriminação do ponto de vista dos brancos e a segunda pela perspectiva dos negros. Minha tese é que acabam
sendo complementares.

Não é uma proposição muito segura. A Missão se desenvolve a partir de uma militância informada e contundente, que age em
várias instâncias, não só artísticas. Branco pode soar (e soou) regressiva a movimentos dessa tendência, desvirtuante,
umbiguista, sem nada a acrescentar. Proponho: trata-se não de uma oposição, mas de posicionamentos distintos em relação a
um espectro de vivências. Veremos se isso se sustenta.

O Lugar de Fala de Quem Deve Ouvir
Branco põe em tensão dois níveis de discurso: cenas de uma família insólita, com gosto de teatro do absurdo; e uma espécie de
making of do espetáculo, falas sobre o processo criativo, registros audiovisuais dos ensaios e das pesquisas, encenações de
trechos das ideias abandonadas da peça. Ritmando a narrativa com esses dois polos, intercala-se um retrato de coexistência
disfuncional com um discurso sobre como foi impossível levar ao palco uma montagem sobre o racismo. Branco é a história de
um fracasso.

Alexandre del Farra escreveu argumentos para uma peça de denúncia antirracista, duas ou mais versões, apresentadas a
consultores negros, que lhe mostraram que a peça era problemática, pela desinformação política e vivencial que estava em sua
base. Note-se: não se chegou a um espetáculo enfim mais bem formado; chegou-se a algo “quebrado”, que soma
incompatibilidades. Um fracasso, não um aprendizado. A narrativa expõe uma aquisição de conhecimentos, contudo, é um
acúmulo que gera ou explicita um déficit.

É um entre momentos de amadurecimento político. Entendo que haja reações fortes de militantes negros, como a Stephanie
Ribeiro, que chamou a peça de “desserviço” — ela sabe que, mais do que ouvir o que os brancos podem dizer do seu racismo
ou do racismo dos outros, precisamos é ouvir os negros; e que seria mais benéfico à luta que os negros por si ou, ao menos,
convidados também ao palco, expusessem essa problemática. Mas o que eu acho que essa linha de pensamento deixa escapar
é que é necessário, também, tematizar essa experiência de decepção consigo mesmo, de vontade frágil de empatia.

Branco é um romance de formação que não se encerra com um indivíduo completado, mas com um sujeito que se percebe
informe: retrata o abalo de quem descobre que o humanismo é no mais das vezes insuficiente para delimitar e combater o
racismo; de quem se descobre, a despeito das boas intenções, racista — não uma “pessoa ruim”, sem empatia, cruel ou
maligna, ainda assim sutil, diária e estruturalmente racista.

Essa descoberta é disparada por ouvir os negros, por saber através deles de experiências que não temos como conhecer pelas
pretensões da razão. Entrei em contato com falas e leituras nesse sentido e isso me modificou. Por ter sido educado, senti,
frente às cenas do que se tornaria Branco, certa vergonha: eram, claramente, erros de perspectiva e de ação. Bastaria ter se
aberto ao outro, ter recuado a presunção de saber. Ultrapassado o processo pelo qual passei (e passo) leio as tentativas de
Branco com pudor ou tabu: “Isso não se fala”. Mas talvez seja preciso falar os erros para demonstrar o caminho.

Não para os negros, que talvez (concedo-me um talvez) não tenham nada a retirar disso, mas entre os próprios brancos, ou
mesmo no íntimo de cada branco em particular. Se é atentar ao lugar de fala o disparador dessa evolução — ouvir os negros —,
esse processo não só destrói ideologias como mostra, a quem ouve, que ele próprio tem um lugar de fala (seus custos, seus
riscos, seus recursos, suas óticas). Como expressar e compreender essa experiência de se notar não-universal, não-neutro,
mas uma pessoa entre outras?

Tô te Explicando pra te Escurecer
Essa situação é toda expressa na frase de um dos consultores (creio que o Eugênio Lima, diretor de A Missão), transmitida em
áudio: “Eu não estou aí. O outro não está aí”.
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De forma cifrada e oblíqua, essas ideias transparecem na relação dos três personagens absurdos. Pai, filho e tia mantêm
diálogos autísticos; paradoxalmente, estão na mesma sala e ainda assim deslocados um do outro, assim como, no interior da
casa, se opõem ao que quer que venha de fora. Ao longo das suas pseudoconversas, vomitam o branco: bolotas brancas caem
pelas bocas, escorrem pelas roupas, tombam no palco, e frente a isso permanecem indiferentes: não se abalam nem pelo que
os violenta. Desconhecem o que os atravessa. Branco parece apontar os isolamentos progressivos que constroem certa
concepção de indivíduo, associal, ahistórico, proprietário (distanciado, pois) de si.

Soma-se à falsidade do contato a artificialidade da cenografia: a grama sintética, as peles de vaca no chão. Só o medo da
invasão os coloca na mesma página. Quando tudo indica que há algo lá fora que pode entrar, romper a estabilidade,
comunicam-se de maneira mais vívida, entrincheirados. Do outro anulado, é-se levado ao outro como ameaça.

A temática do racismo continua sendo tratada aí — mas de modo abstrato, existencial: é substituída por um debate sobre a
alteridade. No campo metalinguístico, isso aparece com a história da morte do pai do diretor: o falecido, tanto pela relação
complicada com os filhos quanto por ter se tornado, pela morte, irrecuperável, é a imagem da alteridade que não podemos
encontrar em nós mesmos (onde, então?). Com esse deslocamento, por um lado, perde-se o concreto, o dano real, assassino e
limitador de vida do racismo, por outro se comunicam ideias essenciais para encaminhar a uma autoanálise.

Também nas decisões cenográficas prossegue a discussão sobre o racismo: sutis, agem no sentido de desmistificar,
reposicionar os símbolos do branco — tendo em vista o fato de que ao preto, ao negro, com frequência, se relaciona o
demoníaco, o proibido, o degradado. Já vimos como isso se dá no caso do vômito: o branco aqui é o repulsivo. Nas transições
entre cenas, outra tática nesse sentido: as sequências de making of, com pouca iluminação, são sucedidas pelas da família, em
que que se enche o palco de luz, ofuscante porque brusca. Tô iluminado pra poder cegar: esse recurso pode retomar uma
palavra de ordem do movimento negro, o escurecer substituindo o esclarecer, tomado como relacionado à clareza e à
branquitude. Penso que não é o caso, a metáfora refere-se à luz, não a pessoas. Mas aqui a luz é problematizada em si. O
esclarecimento cega.

Assim, desestabilizando uma ideologia, apresentando um percurso de falhas e expondo uma binariedade do outro-nulo e do
outro-ameaçador, a peça — sem levar ninguém lá, pois é um retrato do travamento — aponta a necessidade de chegar a um
outro que é, ainda, uma ausência, mas uma ausência fecunda.

Cabelo Crespo e a Pele Escura, a Ferida, a Chaga
Descolonizar, porque se quer demolir concepções e abrir o pensamento para outras; em legítima defesa, porque é em nome de
si e dos seus iguais que se luta — A Missão é um ato de formação cênico e intensivo. O espetáculo parte de A Missão:
Lembrança de uma Revolução, texto do dramaturgo Heiner Muller que retrata uma revolta de escravizados jamaicanos após a
Revolução Francesa, apoiada pelo governo revolucionário e largada à própria sorte quando Napoleão ascende ao trono. A
montagem desconstrói o texto de Heiner e o mescla com referências do pensamento, da arte e da militância negras.

Declamação, monólogo, jogral, batalha de rap, espetáculo musical — A Missão recorre a vários formatos artísticos e narrativos,
alternando entre momentos de contemplação —como no solo de saxofone e na canção africana cantada em coro e
acompanhada pelo piano; intimistas, delicados —, de ruído intencionado (pela multiplicação de pontos de atenção), e de
catarse. A variedade de gêneros e de vozes dificulta os automatismos de classificação; temos de assistir ao que se passa sem
certos esteios confortáveis da crítica e do gosto. Para reforçar essa tendência, simula estar sendo construída em tempo real,
finge-se o “improviso” para dizer: isso está sendo feito agora, descobriremos aonde vai.

Ainda mais, brechtianamente, a peça jamais deixa de se dizer uma peça. Os atores são atores, o diretor é o diretor e está em
cena. As cenas são apresentadas uma a uma como cenas. Nelas, dilui-se a identidade — os personagens podem ser
interpretados por todos —, assim como a hierarquia — o diretor pode ser ator, o ator pode ser diretor. A forma do espetáculo, por
essa via, ataca (ou contra-ataca) instâncias de poder epistemológico, e dispõe a fonte do discurso em uma coletividade, em um
conhecimento acumulado por séculos de engajamento — o que é evidenciado na passagem em que um deles percebe que as
formas de se expressar do passado atravessavam o tempo, viviam nele.

Consequentemente, A Missão conversa com muitos interlocutores, com figuras de uma linhagem de pensadores e ativistas: fala
com o peso de uma tradição. São performados trechos da escritora Carolina Maria de Jesus, do poeta e dramaturgo Abdias
Nascimento, da filósofa Angela Davis, da escrava liberta Sojourner Truth (embora na segunda vez que eu vi o espetáculo o
trecho tenha sido excluído), entre outras menções. Assim, a peça ao menos introduz o público a uma massa crítica, a tudo que
esse lugar de fala foi capaz de produzir. Com isso, exerce a desconstrução em sentido próprio: dilui estruturas para recompô-las
com limites superados e com novas potencialidades.

Uma nota mais pessoal: como trabalhei com o Eugênio Lima quando editei a publicação impressa da Ocupação Abdias
Nascimento, tenho pra mim que ele executa em A Missão o mesmo que procurou trazer no livro: uma constelação de referências
da teoria e arte criadas por negros. Entrar em contato com o panorama construído por Eugênio permite antever ou recuperar a
peça, e atestar a consistência de um pensamento invisibilizado.

Vale também ressaltar que, destacados entre os interlocutores, estão os Racionais MCs, pelas citações, em vários momentos,
de versos da música “Capítulo 4, Versículo 3” — “o preto aqui não tem dó, é 100% veneno” e a fala introdutória, que denuncia o
genocídio negro e a exclusão social, ambos problemas não derrotados. Sintomático, contudo, que a releitura da letra se faça
necessária. Mano Brown canta: “Seu carro e sua grana já não me seduz e nem a sua puta de olhos azuis. Eu sou apenas um
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rapaz latino-americano, apoiado por mais de 50 mil manos”. Em A Missão, diz-se: “nem os seus brilhantes olhos azuis”, ou algo
assim, e apoiado por 50 mil minas e manos”. Isso mostra que a influência não é tomada de forma acrítica, mas reelaborada
segundo os debates atuais.

A Quarta Parede Engole Tudo e Explode
E o público? Também sem ilusões ou empreendendo ilusões deliberadamente: o público é o público; mas seremos submetidos a
uma mutação ao longo do arco de intensidades da montagem. Primeiro, somos essas criaturas contidas e expectantes.
Adentramos o teatro. Os atores já estão em cena, dançando como em um baile black. A batida exige o corpo, algumas cabeças
balançam ritmadas, mas só eles bailam. Suor, coreografia. Nós, sentados, no devido lugar. Um convite já está aí, mas só será
compreendido no fim.

Logo depois dessa introdução, a circunstância própria do público sofre alguma crítica: o elenco se reúne no centro do palco,
ofegante, e nos observa. Quem está em posição de ver? Quem está em posição de ser visto? A distribuição de visibilidades e de
âmbito de agência (quem age e quem sofre ações) são dispositivos de poder. Seria temerário dizer que tudo isso está contido
nessa cena mínima; porém, frente ao todo da montagem, ou sob o efeito de uma segunda sessão, é plausível. Não é (ainda) a
perda da segurança do espectador, que é causada já pela possibilidade de interação com os atores (frequente, por exemplo, no
Teatro Oficina) — no entanto há a sugestão desse desconforto.

Na cena que relê a Revolução Francesa, opondo Robespierre e Danton em uma batalha de rap, somos transformados em
plateia, instigados a votar em um ou outro (no par de vezes que vi, Robespierre ganhou). Além disso, em vários momentos,
alguns atores são posicionados entre nós: o intradiegético e o extradiegético se misturam. Quando a peça enfim quebra, com a
notícia da demissão da revolta, somos interpelados diretamente, avisados que o espetáculo acabou. Somos expulsos, nem
mesmo público somos mais, o que somos agora, por que continuamos? A narrativa se dissolve em manifesto e ironia, e
endereça a um engajamento mais intenso, embora atordoado, de nossa parte.

Por fim, leva-se ao limite aquele por que estamos aqui. O ritmo de substituição das cenas se acelera, os limites entre uma e
outra deixam de existir, a última nem é anunciada (ou eu não vi). No palco, a situação crítica e secular dos negros no Brasil é
exposta mais uma vez, e se questiona: quem está conosco? Descem, a princípio, pingados, alguns de nós, então muitos; postos
lado a lado no palco, em nome de uma promessa de cooperação. Uma música toca, uma coreografia é ensinada; enquanto
Eugênio Lima discursa, quase inaudível (“isso não é redenção, isso é parceria”), dançam juntos, sem o distanciamento do início
do espetáculo; agora e aqui “espetáculo” tornou-se um termo obsoleto.

O Lugar de Fala de Quem Escreve Este Texto
Branco e A Missão são, portanto, tanto incompatíveis quanto alinhadas. De um lado, o racismo visto pelo prisma de um
humanismo ingênuo e falho e retrabalhado do ponto de vista da problemática da alteridade; do outro, o racismo denunciado e
combatido a partir de uma massa crítica e de uma luta política. Da perspectiva do que faz A Missão, Branco é insuficiente,
desnecessário e/ou digressivo. Porém, a condição subjetiva a que levam A Missão e outras experiências é, muita vez, aquela
retratada em Branco. Todo o recalcado posto a descoberto, a revisão de si, certa tristeza, são trazidos à cena.

A história de fracassos de Branco é e será minha, como foi a de outros que acompanhei; essa história de fracassos pode ser a
história deste ensaio. Por isso a peça comunica algo que a verdade agressiva (redundância?) de A Missão não alcança, porque
está abaixo de si. Como nos colocar depois que a nossa visão de mundo é demonstrada inconsistente? Temos o direito de
responder ao chamado final de A Missão, levantar da cadeira, subir no palco? Eu levantei, eu desci, sob o risco de impostura, o
pedido não parecia ficção, o pedido parecia completamente sincero, e alguma dignidade exigia que eu o fizesse.

Quem está conosco? Eu subi no palco, você subiria? Não é um atestado de bondade (a oposição redenção e parceria
enunciada por Eugênio), não é a facilidade de um “somos todos macacos”. Subi sob o risco de impostura, questionando o meu
direito de dançar a mesma dança, de exibir um gesto de luta. Esbocei uma ética para que me ajudasse a ficar ali, instável. Não
ceder a crer que não chego atrasado a esse esforço. Não acreditar que posso deixar de ser secundário; no mínimo pela chance
de ignorar, quase sem prejuízo, tudo isso, não estou nunca à frente, não sou nunca urgente. A riqueza da coadjuvância: entregar
a sua força a algo justo e continuar aberto, ouvindo.

Nota do Editor
Mais conteúdo de Duanne Ribeiro (artigos, críticas, entrevistas e ensaios) em duanneribeiro.info. 

Duanne Ribeiro
São Paulo, 18/7/2017
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Em princípio, a banca não assumiria o caso, mas a advogada, também ela
jovem e negra, assente em conversa reservada com o cliente, para espanto dos
seus superiores.

Sucedem-se senões e assertivas de parte a parte. Antecedentes e arguições dos
quatro refletem o inconsciente coletivo. São entrelaçadas questões da cor da
pele e da mulher.

Na segunda obra da trilogia em torno de Mamet, o diretor Gustavo Paso
expõe como a incisão da palavra serve a ambas as artes –a de representar e a
de advogar. Não iria muito longe sem atores cirúrgicos na arena sob a vigília
da plateia-júri.

Um sentido de urgência move "A Missão em Fragmentos: 12 Cenas de
Descolonização em Legítima Defesa". A peça alia cultura urbana e
ancestralidade africana, DNA da trajetória do seu idealizador, o DJ, ator e
diretor Eugênio Lima, aqui com o recém-criado grupo Legítima Defesa. Lima
é cofundador do Núcleo Bartolomeu de Depoimentos, referência na fusão do
teatro com a estética hip-hop.

O ponto de partida é "A Missão, Lembrança de Uma Revolução", do alemão
Heiner Müller, texto por si só sampleador de ideias e estruturas estilhaçadas.
Sob intervenção da dramaturga Claudia Schapira, a peça vira pretexto para
veicular a voz de pensadores pouco conhecidos, mas seminais na crítica a
formas explícitas e dissimuladas de discriminação racial.

O problema é que as citações excedem o campo do discurso, intermitente, e
tornam confusa a narrativa de Müller nas idas e vindas.

No enredo central, três emissários do poder popular instituído na França após
a revolução de 1789 são enviados à Jamaica para incitar escravos à revolta
ante a Coroa britânica (como ocorrera no Haiti). O trio contorna as próprias
diferenças de classe e de raça até a tarefa ser abortada com a ascensão de
Napoleão.

A turva travessia do roteiro é compensada pela musicalidade. Evoluções
rítmicas e corporais de mulheres e homens negros mostram apropriação e
autoafirmação.

A narrativa fragmentária também dá o tom em "Branco - O Cheiro do Lírio e
do Formol", texto de Alexandre Dal Farra que assina a direção ao lado da atriz
Janaina Leite.

Não se trata de abordar o racismo de modo frontal, mas sondar no ventre de
uma família de classe média e branca os modos de doutrinação e
naturalização de atitudes violentas e autodestrutivas.

As figuras do pai, do filho e da tia apresentam falas pastosas. Os corpos são
largados. Há um alheamento gritante sobre o que ocorre ao redor de casa ou
dentro dela.

Sendo toda a equipe branca, a autocrítica traz implicações éticas aos artistas.

A precariedade aparece desde as primeiras leituras e discussões de
encaminhamento da obra, que bordeja ficção e realidade. Moram aí as
lacunas para que o espectador reaja. A "branquitude" está na berlinda.

RACE 
QUANDO seg., ter. e qua., às 21h; até 31/5
ONDE Viga Espaço Cênico (r. Capote Valente, 1323); tel. 3801-1843
QUANTO R$ 30; 16 anos
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5
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Comprar

Viva a Vagina

Nina Brochmann, Ellen Støkken
Dahl

De: R$ 44,90

Por: R$ 38,90

Comprar

QUANDO sex. e sáb., às 21h; dom., às 20h; até 21/5
ONDE Centro Cultural São Paulo (r. Vergueiro, 1000); tel. 3397-4002
QUANTO R$ 1 a R$ 20; 16 anos

A MISSÃO EM FRAGMENTOS.. 
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ONDE Centro Cultural São Paulo
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Andrei Reina Follow

Apr 4 · 12 min read

Descolonizar o teatro, por todos os meios
necessários

“O teatro da revolução branca chegou ao 2m”, decreta uma das cenas de

A Missão em Fragmentos: 12 Cenas de Descolonização em Legítima Defesa.

De fato, quem for assistir a peça — ou o “ato de guerrilha estética”, como

prefere seu diretor, Eugênio Lima — no Centro Cultural São Paulo, onde

entra em cartaz hoje (4), vai dar com uma cena ainda pouco comum nos

principais teatros da cidade: um palco ocupado somente por atrizes e

atores negros.

Cena de “A Missão em Fragmentos” (Foto: Nereu Jr.)

https://medium.com/@andrei.reina?source=post_header_lockup
https://medium.com/@andrei.reina?source=post_header_lockup
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O esforço de auto-representação é alimentado por uma miríade de

referências de artistas, intelectuais e revolucionários negros cujos

discursos —que diversos entre si e em diferentes idiomas, vão de Karol

Conká a Amílcar Cabral — são apresentados como numa block party (as

festas de quarteirão que anteciparam a cultura hip hop nos EUA), na

analogia do diretor e DJ Eugênio Lima. Ele exerce ambas as funções em

cena com o apoio de Neo Muyanga, músico sul-africano com quem

divide a direção musical.

Com o recurso do sample, que fragmenta as cenas e combina recursos, o

elenco aborda temas do movimento negro — como o empoderamento, o

protagonismo e a solidão da mulher negra, por exemplo — ao mesmo

tempo em que apresenta a história de A Missão, peça do alemão Heiner

Müller que serve de base para a dramaturgia. No texto original, três

emissários da Convenção Nacional francesa — Sasportas (um negro),

Galloudec (um camponês “quase branco”) e Debuisson (2lho de senhor

de escravos)— são enviados a Jamaica para organizar um levante de

escravos. Na montagem do grupo Legítima Defesa, o enredo é

tensionado com a realidade brasileira tanto no conteúdo quanto na

forma — em mais de uma ocasião as atrizes questionam o excesso de

metáforas femininas no texto.

A peça teve sua estreia em março, durante a Mostra Internacional de

Teatro de São Paulo. A relação entre o grupo e a MITsp data da edição

anterior, quando um grupo de 56 performers, sob direção de Eugênio

Lima, 2zeram intervenções após espetáculos da programação. Em uma

delas, após a apresentação do grupo alemão Rimini Protokoll no Theatro

Municipal, os artistas pegaram o público de surpresa com uma

contundente denúncia contra o racismo na cultura pontuada pelo rap

dos Racionais MC’s. Dessas intervenções, que tinham por título Em

Legítima Defesa, surgiu o grupo que dá seus primeiros passos. E que não

devem ser os últimos, pois, como diz o coro durante a peça, “enquanto

existirem senhores e escravos não estamos dispensados da nossa

missão.”

https://www.facebook.com/n.1publications/posts/648280278688467
https://www.facebook.com/Leg%C3%ADtima-Defesa-244856229266195/
https://medium.com/revista-bravo/o-que-assistir-na-4%C2%AA-mostra-internacional-de-teatro-de-s%C3%A3o-paulo-8bf0a4352763
http://oglobo.globo.com/cultura/teatro/guerrilha-contra-racismo-toma-teatro-municipal-de-sao-paulo-1-18831319
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Em entrevista à Bravo!, o diretor e DJ Eugênio Lima falou sobre o

processo criativo de A Missão em Fragmentos e sobre as possibilidades

estéticas (e políticas) do teatro hip hop. “O que a gente quer disputar é a

narrativa, é quem conta a história, como conta a história e quais são as

formas que eu utilizo pra contar essa história”, a2rma. Leia a íntegra da

conversa:

No ano passado, uma das performances do coletivo não estava

prevista na programa da MITsp — a que ocorreu após a

apresentação do Rimini Protokoll no Theatro Municipal. Neste ano,

vocês estão na programação oAcial com uma peça. O que muda na

estratégia?

A performance Em Legítima Defesa fazia parte da MITsp, foi colocada no

dia 4 de março depois do Revolting Music do Neo Muyanga. Esta foi a

primeira vez e estava prevista uma única apresentação. Depois,

conversando com o Tó [Araújo, diretor artístico da MITsp], nós

Cena de “A Missão em Fragmentos” (Foto: Nereu Jr.)

https://vimeo.com/161236262
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pensamos em fazer uma segunda performance com o mesmo tema e eu

falei que isso só poderia ser feito se fosse num lugar emblemático da

cidade de São Paulo. E aí ele sugeriu a ideia do Theatro Municipal. E aí

sim, na performance depois da apresentação do Rimini Protokoll do

100% São Paulo, o público não sabia. Essa foi uma atitude de ação

concreta e a gente estava lá em 56 negros e negras.

O que mudou da estratégia é que a

gente resolveu ocupar o foco central

da história. Se naquele momento a

estratégia era, da plateia, estabelecer

o debate sobre o palco como uma

metáfora do interdito, daquilo que

não poderia ser dito, daquilo que

tinha sido privado, nessa segunda

ação — que é também um ato de

guerrilha estética — nossa ação foi

tomar o palco de assalto e depois

propor o debate na plateia. Usar todos

os recursos necessários — pela magnitude, pela escala, pelo som, por

tudo — pra poder construir um processo de descolonização que deixasse

explícito pra plateia que a própria arquitetura do teatro é colonial, que a

própria cadeira carrega o colonialismo, de tudo. [Queríamos] que a

experiência dele passasse por todo os processos de descolonização, não

só na construção do espetáculo, mas de toda a experiência de estar no

teatro. Por isso utilizar todos os recursos: as artes visuais, as fotogra2as,

a música, o texto e todas as outras dimensões do teatro confrontados

com uma série de referências que não são do discurso teatral, mas pra

fora dele.

A peça de Heiner Müller fala sobre traição num contexto histórico

preciso. O grupo, no entanto, traz a discussão racial para o

presente. Como foi tensionar a dramaturgia original com a

realidade brasileira?

A própria peça do Heiner é baseada num conto que chama A Luz Sobre a

Forca da Anne Seghers. E o Heiner faz uma inversão muito interessante.

O conto é todo construído numa noite, onde o marinheiro leva a carta e

a partir dela vai contar a história dos três revolucionários e da traição do

Debuisson, mas [na peça] o foco central é a luz que aparece sobre a forca

Cena de “A Missão em Fragmentos” (Foto: Nereu Jr.)

https://vimeo.com/178003333
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quando Sasportas é morto. Ou seja, é a imagem de que existe uma luz

sobre a cabeça de Sasportas, e Galloudec olha para essa luz e ela é a luz

de uma nova revolução, de uma outra humanidade possível. E mesmo os

traidores indo embora, a cena 2nal da peça é a luz sobre a forca, essa

coisa gloriosa que permanece apesar da morte física do revolucionário

francês.

Eu confrontei essa visão do Heiner Müller, que ele chama de um “tratado

positivo da traição”. Ele pensa a traição, isso segundo o Wolfgang Storch,

pra quem a gente perguntou algumas referências e ele, como

responsável pelo acervo da fundação do Heiner Müller e seu assistente

n’A Missão na época em que ele montou, responde com uma frase do

Heiner que ele [diz que] pensava A Missão como uma espécie de Paixão

de Cristo diferente, onde Sasportas seria Cristo, Debuisson [seria] Judas

e Galloudec [seria] Pedro. Apesar de negar essa dimensão, dessa coisa

muita cristã, eu quis reconstituir o lugar do Sasportas na peça. E ao invés

de terminar com a traição do Debuisson, colocar a morte do Sasportas

em cena e usar dessa morte [como] uma metáfora para o genocídio

estrutural que acontece com a população negra no Brasil. Esse foi o

confronto central.

Porém, pra conseguir isso, eu tive que desconstruir o legado histórico da

traição do Debuisson. E a gente optou por reconstituir o discurso

histórico de Sasportas porque ele, n’A Luz sobre a Forca, é judeu, [mas]

n’A Missão é negro. E o Heiner vai colocar o Sasportas como negro a

partir dos discursos de diversos pensadores negros que ele estava

estudando durante a feitura da peça — entre eles, Frantz Fanon, Aimé

Césaire, Malcolm X, Marcus Garvey, Stokely Carmichael, os Black

Panthers, o Walter Rodney e outras pessoas. Eu, para além desses

autores, inclui outros ainda, como Angela Davis, Sojourner Truth,

Amílcar Cabral, Chimamanda Ngozi, a Claudia Schapira (fazendo a

nossa dramaturgia), a Maurinete Lima, a Lélia Gonzalez, Abdias do

Nascimento, Frances M. Beal, Carolina Maria de Jesus, MV Bill,

Racionais… E tudo isso pra criar um grande contraponto nessa

construção da voz histórica do Sasportas e a partir dela constituir um

discurso sobre a realidade brasileira sobre o genocídio, sobre o

feminicídio, sobre o racismo estrutural e, principalmente, propor um

axioma da negritude que seja uma outra humanidade possível. E aí a

ideia da peça propondo um quilombo, que é uma reunião fraterna e

livre, um território imaginário, um território imaginado, um território
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pensado, um território onde se possa

constituir uma outra forma de

relação, mas que sobretudo se faça

onde nós estamos. Na primeira

intervenção do Em Legítima Defesa, a

gente 2cou com 56 negros e negras no

palco. No dia 17 de março [estreia de

A Missão em Fragmentos], a gente

tinha 85 negros e negras — entre

atores, atrizes, performers, DJs e

aliados. Nós tínhamos 85 pessoas no

palco.

Se não estou enganado, um modo

de entender como A Missão em

Fragmentos se estrutura é pensá-la

como uma mixtape ou um longo

disco de rap, que amalgama

(sampleia) diversas referências,

ritmos, discursos. Você já vinha

experimentando essa fusão do

teatro com hip hop no Núcleo

Bartolomeu de Depoimentos. Na

sua opinião, quais possibilidades

esta estética abre? Qual é o papel

da música nessa construção?

Eu acredito que sim, é como você pensar numa mixtape mas se ela

também tivesse imagem, som, movimento. Ela está mais parecida com

uma block party, a festa do quarteirão, onde todos os elementos que um

dia fundariam a cultura estão presentes. Você tem a dança, as artes

visuais (na forma do gra2te), o DJ e o MC. Eu acho que tudo isso está

contido n’A Missão, por isso que sim, ela é um desdobramento do teatro

hip hop praticado pelo Núcleo Bartolomeu de Depoimentos, do qual faço

parte. Ela é uma dimensão desse trabalho, radicalizando a partir de uma

postura onde o DJ é o grande construtor de mundos. Ele divide com a

testemunha ocular a função de narrar e de dirigir a cena, ele organiza a

cena. A própria situação dele, não só porque eu sou o diretor da peça,

mas o próprio DJ, a própria música também organiza a cena. E ela

também é um encontro entre a África e o Brasil, na medida em que a

O revolucionário guineense Amílcar Cabral é um dos citados na peça (Foto:

Nereu Jr.)
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direção musical desse espetáculo é compartilhada entre eu e o Neo

Munyanga.

O teatro hip hop tem inúmeras possibilidades, [mas] eu quero só citar

algumas analogias. A primeira é a analogia entre a auto-representação

do MC — “se eu tô com o microfone, é tudo no meu nome” — e a ideia de

auto-determinação, onde você reivindica pra si o papel de contar a sua

própria história — com a reivindicação histórica dentro do movimento

negro mundial, desde o Pan-Africanismo. O Toussaint Louverture já

falava isso na Revolução do Haiti: lutar pelo reconhecimento humano

mas também por liberdade e auto-determinação. A segunda que eu

poderia elencar é a ideia do depoimento, o depoimento como algo que

parte da sua história pessoal e transforma na história do coletivo — algo

que perpassa a macro-história e a micro-história, a micro-política e a

macro-política. A história pessoal articulada como um ponto de vista

organizador não só da cena como também dos saberes que a cena

propõe. A terceira é a relação entre ética e estética, entre a política como

ação estética e a estética como ação política. A linguagem como uma

estrutura de construção do mundos, como se fosse uma grande batalha.

Como diz o Fanon, no seu seu clássico Pele Negra, Máscaras Brancas, a

primeira batalha do negro está diante da língua, da linguagem, porque é

a língua que o aparta. Na nossa língua portuguesa existe a palavra

“denegrir”, existe a palavra “judiar”, o universal é masculino — tudo isso

são focos que [mostram que] a língua não é um campo neutro. Ao

mesmo tempo, a língua carrega as línguas dos povos bantus, palavras em

iorubá, em árabe, em tupi guarani, ou seja, é um foco de batalha onde

você pode fazer a ingexão diante dela pra reivindicar o seu

pertencimento.

Quanto ao papel da música, ela é a dramaturgia sonora, ela é texto, ela é

lida como texto, construída como texto e eles [os compositores] são tão

autores quanto todos os do texto escrito que a peça contém e que são

inúmeros. A gente optou que todos os samples seriam somente de

compositores negros e negras, do arcabouço da diáspora. Então tem hip

hop brasileiro, internacional, músicas africanas tradicionais, músicas

africanas modernas, citação de canções de protesto que são utilizadas

ainda hoje na África do Sul, do período da descolonização de Cabo

Verde, de Guiné-Bissau, de Angola, en2m. É um grande arcabouço que a

gente colocou pra que ela [a música] pudesse ser lida como uma

proposição do mundo aberto da diáspora. Ao contrário de 2car

circunscrito a um território, à ideia de que você está circunscrito ao

http://operamundi.uol.com.br/dialogosdosul/toussaint-louverture-heroi-da-revolucao-haitiana/03022014/
https://www.youtube.com/watch?v=nBRlIJZcFGc
http://www.edufba.ufba.br/2011/12/pele-negra-mascaras-branca-esgotado/
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território brasileiro, norte-americano,

francês ou do Sudão, você entender

esses territórios também como

processos de colonização, de

determinação colonial, onde ser

negro não pode estar restrito a essas

fronteiras. Pela própria ideia

diaspórica de romper entre local e

tempo, entre espaço e nacionalidade,

você já bagunça essas determinações

tão cristalizadas na lógica do

colonizador, como se você pertencer a

essa cultura fosse ligada ao espaço,

território e à língua. Isso está muito

explícito, por exemplo, n’O Atlântico

Negro, do Paul Jiroy. Toda a teoria é

em cima dessa ruptura com os

nacionalismos, com a ascendência do

território. Ou se a gente fosse pensar

no Marcus Garvey, “nossa união não

deve reconhecer clima, tempo ou

nacionalidade — vamos permanecer

juntos e unidos em qualquer clima,

em qualquer tempo, em qualquer

país”.

É a ideia da diáspora, a ideia de utilizar modos musicais que não são

europeus. A gente abre a peça com um modo musical árabe, que o Neo

trouxe, mostrando que os grupos árabes independentes, não os

imperiais, lutaram muito contra a presença colonial dentro da África. A

gente fez uma homenagem a estes grupos árabes nômades e abre a peça

com essa escala em trompete. A fala do Amílcar Cabral, trompete e

guitarra.

A outra coisa é que, e isso vem sendo trabalhado há muito tempo nos 17

anos do Núcleo Bartolomeu de Depoimentos, é o DJ como construtor de

mundos, a ideia de que o sample — a mixagem, a fusão — cria mundos. E

samplear é como se você pudesse condensar 40 anos de história em 4

compassos.

O diretor e DJ Eugênio Lima (Foto: Nereu Jr.)

http://www.editora34.com.br/detalhe.asp?id=182
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Já é possível notar alguma mudança palpável no debate racial na

cultura brasileira e no teatro, em particular? Atingimos um ponto

sem retorno?

Eu vejo mudanças que são palpáveis. Eu vejo que o debate a respeito lá

d’A Mulher do Trem d’Os Fofos [Encenam, grupo de teatro de São Paulo]

gerou uma reação em cadeia dentro de grandes instituições, entre elas o

Itaú Cultural, mais especi2camente. Vejo também que as estéticas negras

e as suas poéticas também são um debate que estão na ordem do dia.

Mas ao mesmo tempo eu vejo muita reação a isso, como se fosse ainda

um espaço de exceção, como se esse debate fosse circunscrito a um nicho

e não um debate que contagiasse a ideia do fazer teatral. Se fala muito

num teatro negro, mas pouco se fala da maioria esmagadora,

esmagadora, esmagadora de grupos que são única e exclusivamente

brancos. E isso é um sintoma não só de um fazer teatral como também

um sintoma de relações sociais cristalizadas. Mas eu acho que não só o

debate como a ação tendem a crescer, é inegável que existe um número

muito maior de grupos articulados do que num período anterior, há 15

ou 12 anos atrás.

Mas eu não acho que isso seja garantia de um ponto sem retorno, tudo

ainda está muito em disputa. A gente vive um momento especí2co na

sociedade brasileira que de novo visa negar a ideia de que somos uma

sociedade racista, negar a ideia de que se tem privilégios (que são inter-

relacionados entre raça e gênero) pra criar uma espécie de auto-visão

fantasiosa de um país que tem harmonizadas suas relações raciais no

nível simbólico, que tudo isso é uma coisa setorizada e que não se deve

pensar a cultura a partir disso. Esse tipo de invisibilidade, esse tipo de

negação ainda é muito presente. A gente está em plena disputa, uma

disputa muito potente. Existem diversos grupos fazendo diversas coisas

profundamente organizadas, potentes, poéticas e o Legítima Defesa é

uma delas dentro desse processo histórico em curso — que não começou

e com certeza não vai terminar com a gente.

Nós estabelecemos um diálogo a partir da ideia de que é necessário

descolonizar esse fazer teatral. A ideia de confrontar o teatro com coisas

que estão fora dele, que vem como um rompante — como a rua — pra

criar uma outra possibilidade de organizar a narrativa. Porque o que a

gente quer disputar é a narrativa, é quem conta a história, como conta a

história e quais são as formas que eu utilizo pra contar essa história.

. . .

http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2015/09/1686056-peca-a-mulher-do-trem-abre-mao-de-blackface-apos-criticas-de-racismo.shtml
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A Missão em Fragmentos: 12 Cenas de Descolonização em Legítima

Defesa

Com o grupo Legítima Defesa. Estreia hoje (4) às 20h. Temporada:

terças e quartas, às 20h, até 17/5. Ingressos: R$ 1 a R$ 20.

Centro Cultural São Paulo: Rua Vergueiro, 1000 — Paraíso — São Paulo.

https://www.ingressorapido.com.br/Evento.aspx?ID=56721
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Texto a partir do espetáculo Texto a partir do espetáculo A Missão emA Missão em
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Além de terem servido como refúgios e pontos de

resistência contra a escravidão que, por mais de três

séculos, com amparo da lei, vigorou em território brasileiro,

os muitos quilombos criados ao longo de toda nossa

história colonial tinham e seguem tendo como importantes

funções resgatar a cosmovisão africana, assim como os

laços familiares frequentemente perdidos durante o

processo de escravização da população negra. Pois parece

ser a um quilombo reinventado e extremamente

contemporâneo que vemos pela fresta das cortinas do

teatro, enquanto nos acomodamos para assistir ao

espetáculo A Missão em Fragmentos: 12 Cenas de

Descolonização em Legítima Defesa, realizado pelo grupo

Legítima Defesa.

Pela fresta da cortina, assistimos a um corpo coletivo que
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continuamente se move, sem sinais de exaustão, rumo a

uma missão que, veremos mais adiante, também se

constitui como causa essencialmente coletiva. Respiração

consciente e pulso constante atestam a vida e a vitalidade

dos corpos negros que vemos ali, os quais transitam com

segurança e liberdade entre diferentes registros de atuação

e presença, compondo, camada por camada, um espetáculo

com ares de sarau que se propõe a visitar crítica e

propositivamente a peça teatral A Missão, escrita em 1979

pelo dramaturgo alemão Heiner Müller.

Trazendo como contexto histórico a experiência colonial

jamaicana, tanto a peça de Müller quanto a montagem do

grupo Legítima Defesa rapidamente nos sugerem paralelos

com a história brasileira, ao tratar de uma negritude que se

constitui em condição de subalternidade, longe das

fronteiras do continente africano e sob a tutela legal de

impérios europeus. Seja no Brasil ou na Jamaica, ocupamos

todos lugares de subalternidade dentro de um sistema-

mundo colonial fundado no século XVI, justamente a partir

da invasão da América pelos impérios da Península Ibérica.

É a partir de uma composição entre múltiplas linguagens

artísticas, no entanto, que temos acesso à obra de Müller e

às perspectivas do coletivo sobre essa mesma narrativa, ali

entreposta a canções, coreografias, relatos documentais dos

atores e citações de importantes e diversificados nomes da

resistência negra ante o contexto colonial, tais quais o

político guineense Amílcar Cabral, a intelectual e ativista

estadunidense Angela Davis e a escritora brasileira Carolina

Maria de Jesus.

Diante de um jogo cênico de regras bem marcadas, no qual

diferentes atores e atrizes se alternam na interpretação dos
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três personagens que conduzem a trama, vemos reforçada a

dimensão coletiva das vozes que testemunhamos em cena.

No melhor estilo microfone aberto, diferentes vozes ocupam

o palco. Se o rap muitas vezes dá forma à narrativa e às

vozes que a integram, também há espaço para outras

expressividades musicais e visuais da cultura negra,

deixando evidente que a condição de subalternidade e

permanente necessidade de resistência muitas vezes, ainda

que contraditoriamente, serviu – e ainda serve – como

estímulo ao desenvolvimento de culturas híbridas,

complexas e, pelos mais diversos caminhos, conectadas à

própria ancestralidade e à noção de coletividade.

Enquanto acompanhamos os desdobramentos da possível

revolução jamaicana, somos convidados também a rever

outras revoluções. Ao apresentar-nos o “Teatro da

Revolução Branca”, a montagem chama atenção aos limites

da Revolução Francesa e de outras tantas que, sobretudo ao

longo da história moderna, jamais alteraram

substancialmente a ordem colonial que organiza boa parte

do mundo em que vivemos. Conforme atesta a literatura

decolonial e a própria realidade social que experimentamos

no Brasil, não existe uma humanidade moderna sem uma

sub-humanidade moderna.

Aos poucos percebemos, no entanto, que, ao contrário do

que se poderia pensar, uma efetiva revolução não pode se

dar pelo consumo, pela ascensão social ou mera inserção

em um sistema colonial pré-definido, mas, certamente, na

reinvenção desse sistema. Percebemos que a revolução

pode se dar pelo acesso ao conhecimento, à ancestralidade,

à capacidade crítica e à construção de novas narrativas.

Pode se dar, quem sabe, pela capacidade de se

“aquilombar”, de se organizar como força coletiva, criativa e
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propositiva de resistência e re-existência. Parece ser a partir

do quilombo e de sua racionalidade, então, que talvez

possamos alcançar, efetivamente, os prometidos ideais de

liberdade, igualdade e fraternidade.

Enquanto o patrimonialismo exacerbado da sociedade

brasileira parece impedir que tais valores se concretizem

para além das fronteiras dos quilombos, a lógica interna

desses espaços, hoje desdobrados em outros, parece ser

diferente. Apesar de a ancestralidade africana predominar

na maioria dos quilombos, alguns estudos genéticos têm

revelado haver ali também elementos de origem europeia e

indígena, mostrando a histórica capacidade de integração e

solidariedade do povo negro.

Como sul-americanos, legítimos integrantes do sul-global,

talvez devêssemos todos nos aquilombar. Pois parece haver,

nesse e em outros quilombos, espaço para negros que são

negros e negros que não necessariamente o são. E talvez o

que nos una seja o desejo de efetiva mudança. Por isso

levemos essa carta aonde formos, e passemos a palavra

adiante.

18 de março de 2017 | A Missão em Fragmentos: 12 cenas de descolonização

em legítima defesa, Críticas

COMPARTILHE! � � � � �
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19/03/2017 - Por Diogo Spinelli (http://www.farofacritica.com.br/farofeiros)

A revolução que está por vir.
A missão em fragmentos: 12 cenas de descolonização em legítima defesa, estreia do coletivo
Legítima Defesa na 4ª edição da MITsp, tem início antes mesmo de adentrarmos o teatro do
Auditório Ibirapuera. No foyer de entrada, encontramos dispostas estruturas com faixas brancas
nas quais estão escritas em letras vermelhas passagens da dramaturgia com a qual iremos
logo mais nos deparar. A intervenção, que remete imediatamente à faixas utilizadas em
protestos, dá pistas da estética urbana, contemporânea e periférica que percorrerá as mais de
duas horas da montagem. E mais: nos informa que o espetáculo já começou, e que, na
verdade, ele teve início em meados do século XVI.  

Adentrando o teatro propriamente dito, e antes ainda do espetáculo [oficialmente] começar,
espiamos por debaixo da cortina a um corpo coletivo que se movimenta numa coreografia
incessante ao som de rap enquanto o título do espetáculo é projetado de forma a ocupar o
restante de toda a grande cortina do Auditório, aludindo aos processos de video mapping. Essa
ocupação do Auditório Ibirapuera como um todo, bem como a utilização de todos seus recursos
técnicos a favor da poética da encenação, continuará a ocorrer no decorrer da obra, composta
por uma cena frenética em constante movimento na qual estão em [estado de] jogo corpos,
vozes, música e interferências visuais e na qual são raros e estrategicamente localizados os
momentos que possuem apenas um único ponto focal.

É através dessa voz coletiva – mas que ainda assim não perde suas individualidades –  e em
meio à movimentos de street dance e hip-hop, performances que remetem a microfones livres,
slams e saraus poéticos, somados ainda a uma trilha sonora que inclui nomes como MC
Daleste e Carol Conka a samplers realizados ao vivo pelo dj e também encenador Eugênio
Lima, e a composições jazzísticas – outra manifestação extremamente ligada à cultura negra –
de dois músicos em cena, que os treze atores do Legítima Defesa contam sua versão para a
obra A missão – lembranças de uma revolução do dramaturgo alemão Heiner Müller.

Da obra original, o coletivo ressalta mais as relações sociais e raciais que envolvem suas três
personagens –  Debuisson, branco e filho de senhor de escravos, Galloudec, camponês
“quase-branco” e Sasportas, um negro – do que necessariamente o contexto envolvendo a
possível promoção de uma revolta de escravos na Jamaica a pedido da França. Uma vez que
sabemos que essa micro sociedade é composta por esses três estereótipos, o contexto
brasileiro se impõe com relativa facilidade, mesmo estando a narrativa entrecortada e aos
fiapos. Em meio às doze cenas que compõem o espetáculo, enredam-se à obra de Müller
pensamentos de importantes figuras, pensadores, e artistas do movimento negro; interferências
essas que trazem de forma mais presente e direta o discurso que o grupo promove.

Apesar da linguagem urbana e de enfrentamento utilizada pela obra, há uma separação e um
distanciamento na relação palco-plateia – que talvez se torne ainda mais agigantado pelas
dimensões do Auditório Ibirapuera – não havendo um diálogo compartilhado entre os dois
ambientes. Esse fosso que se abre entre o que está sendo feito, falado, dançado no palco, e
nosso local enquanto público talvez seja justificado pelo fato de, a partir de determinado
momento da encenação, a plateia ser associada ao local no qual está [estão, estamos os]
Debuisson. Ainda que a composição do público de A missão em fragmentos tenha sido aquela
com maior percentagem negra dentre as que pude acompanhar nessa edição da MITsp, sendo
branco não apenas uma identificação racial, mas uma posição de poder, como relembra um
dos atores em uma passagem da obra, de fato, podemos considerar privilegiada a plateia que
pode assistir a um evento que termine próximo da meia-noite na zona central da cidade de SP.
Todos que compúnhamos o público de A missão tínhamos nossa parcela de Debuisson. Se os
Debuisson estão na plateia, o palco pertence aos atores que representam Galloudec e
Sasportas. É a vez deles protagonizarem, e de nós, calarmos para ouvir. Talvez não seja ainda
o tempo da comunhão.

Nesse sentido, soa ambígua a frase “todxs somos negrxs”, que aparece durante quase a
totalidade do espetáculo projetada em luzes de led ao lado do posto do dj, e que é projetada ao
fundo do palco quase ao final do espetáculo. A que todxs se refere a frase? Todxs do lado de lá
do palco, ou todxs daquela sala de espetáculos? A encenação não sugere uma possível
reconciliação que pode ser interpretada a partir de tal afirmação.  

No último trecho de A missão em fragmentos, quando a falsa harmonia entre as três figuras se
dissolve e a realidade e a manutenção do status quo fica evidente, seja no contexto ficcional,
seja no nosso tão conhecido contexto brasileiro, a encenação literalmente abre-se para o
mundo, e apresenta um vigor de protesto/celebração que faz jus a história do próprio Legítima
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Defesa, e que não aparece com tanta evidência no decorrer do espetáculo (o grupo originou-se
através da realização da performance intitulada  Em Legítima Defesa, realizada no contexto da
edição passada da MITsp). No fim da obra, no quilombo que avança para fora ao mesmo tempo
em que adentra o palco do Auditório Ibirapuera, o Legítima Defesa afirma com convicção:
enquanto houverem senhores e escravos, nossa missão não estará terminada. A revolução
virá, e será negra, pobre, bixa, feminina e periférica.

Farofa Crítica
Todos os direitos reservados
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Menos “mais amor, por favor”, por favor
Publicado em 19 de março de 2017

Barril Festiva na MITsp – Mostra Internacional de Teatro

Crítica de A Missão em fragmentos: 12 cenas de descolonização em legítima defesa – Dir. Eugênio Lima

Por Bárbara Pessoa

     A missão fragmentada em doze cenas é também fragmentada em dois momentos que se complementam, não
só no desenrolar da narrativa do espetáculo, mas também em nosso cotidiano: espelho de uma história em
constante elaboração. Se isso se dinamiza em algum grau, no que se refere às suas relações, parece não se
resolver. Sabemos que o desenlace, na estrutura dramática, é sinônimo de desfecho, final, resolução de um
problema apresentado aos personagens ao longo do enredo. A questão do racismo, no Brasil, ainda é um drama
em andamento, e, A Missão em fragmentos: 12 cenas de descolonização em legítima defesa nos repete isso,
quando relaciona os fatos pertencentes à narrativa ambientada em um século passado à realidade dos negros e
das negras brasileiros/as de 2017.

   O texto de Heiner Müller, A Missão – lembranças de uma revolução, usado pelo grupo Legítima Defesa para
construção do espetáculo, fala sobre três emissários da Convenção Francesa que vão à Jamaica, colônia inglesa,
para organizar uma revolta dos então escravizados. As personagens que, se tomadas pelas denominações que
recebem (senhor, escravo, lacaio etc.) soam tão século XVII, XVIII, vão se assemelhando a figuras da atualidade
quando reveladas as relações de poder que sustentam o jogo entre elas. E o espetáculo é exatamente isso: um
jogo cujas peças são, além das atrizes e dos atores, o público, os músicos, o diretor, iluminador, inseridos num
palco-tabuleiro que, por vezes, tem sua intimidade revelada por luzes acesas e cortinas totalmente suspensas.

     São muitos os pontos de interrogação que o grupo nos dirige em suas afirmações agudas. Um dos mais

Blog da Revista de Crítica em Artes
Cênicas — Cobertura de Festivais
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cortantes é sobre o que aconteceu com as mulheres negras que não sabiam escrever. Onde foram parar suas
histórias? Como essas histórias que não nos chegaram estão presentes até hoje? O silenciamento, a
desumanização, a solidão dessa super mulher nos são devassados para compor os momentos mais tocantes e
ásperos da peça.

    Ouvi, certa vez, de um amigo por quem tenho muito respeito, que se fazia urgente na atualidade ultrapassar o
teatro de denúncia para alcançarmos um teatro de anúncio: anúncio de novas formas de vida, de possibilidades
de intervenção no estado das coisas. Isso me causou algum impacto, mas logo ponderei que, ainda que com
alguma razão, essa queixa só poderia vir de uma pessoa branca, por diferentes motivos, mas sobretudo porque
cada um (não) sabe onde e como seu calo (não) aperta. Entretanto, A Missão em fragmentos me relembrou este
papo por se tratar de uma obra – anúncio – convocação – firme – bela – não recatada & pro mundo na qual não
há lamúria e em que os corpos, ao mesmo tempo que cantam e dançam uma realidade grave, conseguem
representar e ser, a um só tempo, a leveza daqueles que aprenderam a resistir. 

    Um espetáculo que brinca com o limiar entre ficção e realidade, colocando todos os presentes como
responsáveis pelo andamento do enredo/vida e se utiliza da música, da dança, do coro como caminhos possíveis
de enfrentamento da missão que nos é dada cotidianamente: a alguns resistir, a outros se responsabilizar.

Compartilhe isso:

Twitter Facebook 25 Google

Esse post foi publicado em Sem categoria. Bookmark o link permanente.
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O hibridismo de linguagens, visto desde o primeiro
ano da mostra, surge agora no belga "Avante, Marche!", uma das sete
produções internacionais que compõem a programação de 2017 —há ainda
três peças nacionais.

O espetáculo dirigido por Alain Platel e Frank van Laecke, da companhia Les
Ballets C de la B, abre a MITsp em 14 de março mesclando música, dança,
teatro e performance na história fabular de um trombonista que precisa se
despedir de seu instrumento.

A mistura de linguagens ainda está no alemão "Por que o Sr. R.
Enlouqueceu?", da Münchner Kammerspiele com direção de Susanne
Kennedy.

Inspirado no filme homônimo de Fassbinder, o espetáculo não usa vídeos,
mas se apropria do roteiro cinematográfico "de uma maneira muito teatral",
diz Antonio Araújo, diretor artístico da MITsp. Os atores usam máscaras e
simulam movimentos forçados, como os de manequins.

A questão do papel do negro, tema muito debatido na mostra do ano passado,
volta à pauta. Em 2016, faria parte da programação a peça sul-africana
"Exhibit B", que recria os zoológicos humanos que existiram na Europa no
século 19 (um debate sobre o racismo, de acordo com o diretor Brett Bailey).

A peça foi alvo de protestos de movimentos negros e cancelada —segundo a
organização da mostra, por cortes de verba, não pela polêmica.

Atores brasileiros que representariam os escravos da montagem se reuniram
então na performance "Em Legítima Defesa", apresentada após algumas
sessões da MIT 2016 e desdobrada, neste ano, em "A Missão em Fragmentos:
12 Cenas de Descolonização em Legítima Defesa", inspirada texto de Heiner
Müller e dirigida por Eugênio Lima.

O tema é visto ainda na performance-concerto "Black Off", da sul-africana
Ntando Cele, e em "Branco - O Cheiro do Lírio e do Formol", de Alexandre
Dal Farra, sobre preconceitos velados. Além disso, estará em debates da
programação paralela.

A coreógrafa Lia Rodrigues encena com seu grupo"Para que o Céu não Caia",
espetáculo de dança sobre a harmonia e a afetividade entre povos e entre
homem e natureza.

Outro eixo abordado neste ano, o teatro documental, surge em "Mateluna", do
chileno Guillhermo Calderón, desdobramento de "Escola" (encenado na
MITsp em 2014), inspirado na história do guerrilheiro Jorge Mateluna.
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A atriz Lina Majdalanie na peça 'Tão Pouco Tempo', do libanês Rabih Mroué

E o libanês Rabih Mroué apresenta três trabalhos documentais, em que
mescla questões individuais e política: "Tão Pouco Tempo", sobre a figura do
mártir árabe, "Revolução em Pixels", que questiona a forma como se registra
conflitos, e "Cavalgando Nuvens", em que o irmão do encenador, baleado na
cabeça aos 17 anos, fala da violência.

ORÇAMENTO

A edição 2017 da MITsp por pouco não saiu. "A gente chegou a considerar, em
novembro, não fazer a mostra agora e jogá-la para 2018", diz Araújo. Segundo
ele, os patrocínios demoraram a chegar.

A edição acabou com orçamento menor: R$ 2,9 milhões (sendo R$ 2,3
captados via Lei Rouanet e R$ 600 mil por aportes diretos). No ano passado,
a verba era R$ 3,4 milhões.

programação
INTERNACIONAIS

"Avante, Marche!" (Bélgica), mescla de teatro e dança da companhia
belga les Ballets C de la B

"Por que o Sr. R. Enlouqueceu?" (Alemanha), da Münchner
Kammerspiele, com direção de Susanne Kennedy, inspirada no filme de
Fassbinder

"Tão Pouco Tempo" (Líbano), peça documental de Rabih Mroué

"Revolução em Pixels" (Líbano), peça documental de Rabih Mroué

"Cavalgando Nuvens" (Líbano), peça documental de Rabih Mroué

"Black Off" (África do Sul), performance-concerto da atriz e cantora
Ntando Cele

"Mateluna" (Chile), espetáculo documental do diretor e dramaturgo
Guillermo Calderón

NACIONAIS

Sammi Landweer/Divulgação

1
2

Biblioteca chinesa futurista causa furor
na internet; confira as imagens

3
Ministro do STF libera condução
coercitiva de curador da 'Queermuseu'

4
'Liga da Justiça' estreia arrecadando
menos que 'Mulher-Maravilha'

5
Livros discutem escravidão e outras
formas de violência à população negra

A Fantástica História
de Silvio Santos

Arlindo Silva

De: R$ 34,90

Por: R$ 29,90

Comprar

Bob Dylan - História,
Discografia, Fotos e
Documentos

Brian Southall

De: R$ 139,90

Por: R$ 119,90

Comprar

Cozinha Rápida Para
Quem Tem Pressa

Laura Herring

De: R$ 69,90

Por: R$ 59,90

Comprar

Lulu Santos - Baby
Baby! (CD)

Lulu Santos

Por: R$ 21,90

Comprar

Game Of Thrones - 7ª
Temporada Completa
(DVD)

Vários

Por: R$ 149,90

Comprar

http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2017/11/1936727-biblioteca-chinesa-futurista-causa-furor-na-internet-confira-as-imagens.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2017/11/1936620-ministro-do-stf-libera-conducao-coercitiva-de-curador-de-queermuseu.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2017/11/1936723-liga-da-justica-estreia-arrecadando-menos-que-mulher-maravilha.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2017/11/1936657-livros-discutem-escravidao-e-outras-formas-de-violencia-a-populacao-negra.shtml
http://livraria.folha.com.br/homepage/fant-stica-hist-ria-silvio-santos-arlindo-silva-1372243.html?tracking_number=724
http://livraria.folha.com.br/homepage/fant-stica-hist-ria-silvio-santos-arlindo-silva-1372243.html?tracking_number=724
http://livraria.folha.com.br/livros/musica/bob-dylan-hist-ria-discografia-fotos-documentos-brian-southall-1372102.html?tracking_number=724
http://livraria.folha.com.br/livros/musica/bob-dylan-hist-ria-discografia-fotos-documentos-brian-southall-1372102.html?tracking_number=724
http://livraria.folha.com.br/livros/guias/cozinha-r-pida-tem-pressa-laura-herring-1372103.html?tracking_number=724
http://livraria.folha.com.br/livros/guias/cozinha-r-pida-tem-pressa-laura-herring-1372103.html?tracking_number=724
http://livraria.folha.com.br/cds/rock-nacional/lulu-santos-baby-baby-cd-1370458.html?tracking_number=724
http://livraria.folha.com.br/cds/rock-nacional/lulu-santos-baby-baby-cd-1370458.html?tracking_number=724
http://livraria.folha.com.br/filmes/seriados-e-minisseries-de-tv/game-of-thrones-7-temporada-completa-dvd-1371879.html?tracking_number=724
http://livraria.folha.com.br/filmes/seriados-e-minisseries-de-tv/game-of-thrones-7-temporada-completa-dvd-1371879.html?tracking_number=724
http://livraria.folha.com.br/
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teatro

Espetáculo 'Para que o Céu Não Caia', de Lia Rodrigues

"Para que o Céu Não Caia", da Lia Rodrigues Companhia de Danças

"A Missão em Fragmentos: 12 Cenas de Descolonização em
Legítima Defesa", dirigido por Eugenio Lima

"Branco - O Cheiro do Lírio e do Formol", com dramaturgia de
Alexandre Dal Farra

4ª MITSP
QUANDO 14 a 21 de março
ONDE Theatro Municipal, unidades do Sesc e outros espaços
INGRESSOS à venda a partir de 16/2 (nos site sescsp.org.br,
ingressorapido.com.br e compreingressos.com ) e, a partir de 17/2, nas
bilheterias 

temas relacionados

recomendado

STF barra condução
coercitiva de artista
que se apresentou
no MAM-SP

Crise do Líbano
prepara terreno
para calamidade no
Oriente Médio

Com ferrovia
renovada,
agronegócio faz
Brasil crescer

(Rumo)

Patrocinado

Será que este novo
drone vai balançar
toda a indústria de
drones?

(cool-
technology.com)

Patrocinado

Compartilhar 405 Mais opções

http://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/teatro/
http://www.sescsp.org.br/
http://www.ingressorapido.com.br/
http://www.compreingressos.com/
http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2017/11/1935815-stf-barra-conducao-coercitiva-de-artista-que-se-apresentou-no-mam-sp.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mundo/2017/11/1935602-crise-do-libano-prepara-terreno-para-calamidade-no-oriente-medio.shtml
http://rumomoveobrasil.com.br/?utm_source=outbrain&utm_medium=cpc&utm_campaign=Rumo_DL&utm_term=texto1
http://secure.mvtrck.com/d21c4198-88fa-4270-bf2a-7d4624890e74?utm_source=Outbrain&utm_content=As+grandes+empresas+de+drone+est%C3%A3o+aterrorizadas+com+este+novo+e+barat&utm_term=$section_name$&utm_pub=$publisher_name$&outbrainClickId=$ob_click_id$
http://www.outbrain.com/what-is/default/pt
http://app-na.readspeaker.com/cgi-bin/rsent?customerid=6877&lang=pt_br&readid=news&url=
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Tapume Follow

Crítica de Arte e Cultura
Mar 9, 2016 · 5 min read

[MITsp] Conciliação e confronto: “100%
São Paulo” e “Em Legítima Defesa”
Andrei Reina

O grupo alemão Rimini Protokoll tem circulado desde 2008 por diversas

cidades do mundo fazendo o seguinte experimento: colocar em cena 100

pessoas, nenhuma delas pro@ssionais do teatro, que sejam

representativas da população da cidade em questão, de acordo com um

cruzamento de dados (idade, sexo, local de residência, estado civil e

cor). Com o objetivo de reHetir à platéia do Theatro Municipal algo da

experiência de São Paulo em sua diversidade, o que acontece no palco é,

estranhamente, o seu oposto.

Como se víssemos em tempo real a construção de uma base de dados ou

a elaboração de um infográ@co, os não-atores movem-se para lá e para

cá de acordo com perguntas e estímulos externos. A partir de perguntas

como “Você é a favor da pena morte?”, ou “Você é Corinthians?”, ou

“Quem sabe dançar forró?”, o grupo se divide espacialmente de acordo

com as respostas. As pessoas transformam-se em meras ilustrações de

tipos gerais que, por mais que existam de fato na cidade, quando

agrupados no palco produzem uma arti@cial e forçosa impressão de

harmonia — sob a égide de que “somos 100% São Paulo”. As tensões que

existem na base da sociedade, que produzem (e reproduzem) diferenças

e explicariam até mesmo o porquê dessas ou de outras perguntas são

https://otapume.com/@otapume?source=post_header_lockup
https://otapume.com/@otapume?source=post_header_lockup


20/11/17 13(06[MITsp] Conciliação e confronto: “100% São Paulo” e “Em Legítima Defesa”

Page 2 of 5https://otapume.com/mitsp-conciliação-e-confronto-100-são-paulo-e-em-leg%C3%ADtima-defesa-e014253e0c31

escamoteadas por informações objetivadas. Apartadas da História,

removidas de seu contexto social, à frente de um plano preto e sobre um

piso verde (que, em forma circular, é como um alvo que acabara de

encontrar o seu público) as pessoas aparecem como rei@cações de

experiências concretas. Na tentativa de dar corpo e subjetividade à

estatística, a performance é engolida por ela.

(Como uma manifestação tardia de um fenômeno observado por Walter

Benjamin no início do século XX, quando a percepção passara a ser

contaminada pela disposição de “orientar a realidade em função das

massas e as massas em função da realidade” — como ocorria, à época,

com o crescente uso da estatística na ciência.)

Um dos momentos mais interessantes, em que há uma margem de

liberdade para que os não-atores digam o que lhes vem à mente, um

deles depõe contra os diretores alemães, denunciando o olhar

estrangeiro como preconceituoso e afeito a generalizações

estereotípicas. Como um presente à ironia, logo em seguida aparecem, à

direita e à esquerda do palco, músicos de uma banda de samba-jazz,

todos de branco, tocando uma versão açucarada, tipo exportação, de

“Trem das Onze”. Para facilitar, nem os versos eram cantados, a cantora

limitando-se a um scat-singing. Agora, como num late show americano

ou numa convenção de inovações tecnológicas chique, a banda produzia

a trilha sonora para a movimentação dos dados humanos.

A sensação geral, ao @m de “100% São Paulo”, era a de conciliação das

tensões produzidas ao longo das perguntas — cujas respostas

naturalmente dividiam o grupo — não por superar as diferenças, mas por

abstraí-las. A@nal, “somos todos São Paulo”. Produzia-se cenicamente

um cartão postal, não à toa tendo como cenário o Theatro Municipal da

cidade. O samba de Adoniran é tocado novamente, agora com seus

versos, entoados vivamente por todos, enquanto os não-atores saem do

palco em direção ao corredor sob aplausos e cumprimentos, como uma

delegação olímpica. Além de reconciliar em cena as pessoas-dados, o

palco devolve ao público uma imagem da cidade que o permite

reconciliar-se consigo mesmo. Todas as tensões devidamente

apaziguadas.

Isso até o último convidado do Rimini Protokoll sair de cena, quando um

forte estrondo é ouvido no Municipal. Diversos atores negros, vestindo

roupas e botas pretas, ganham o corredor em formação. Ouvimos o
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início de “Capítulo 4, Versículo 3” dos Racionais MC’s nos alto-falantes

do teatro.

(O clássico dos Racionais, como se sabe, abre com uma denúncia que se

vale, também, de dados estatísticos — “60% dos jovens de periferia sem

antecedentes criminais já sofreram violência policial”. A escolha dos

dados, no caso do rap, revela um recorte claro — a violência sistêmica

contra o negro em São Paulo -, @gurando ao mesmo tempo uma

exposição de dados e uma intervenção.)

Como uma contra-face perfeita à performance alemã, a intervenção

estético-política intitulada “Em Legítima Defesa”, que não fora divulgada

previamente, tensiona até o último alicerce do edifício histórico. Um

grave estampido é ouvido (e sentido), e os atores encaram sem grandes

pudores a platéia — “Meu estilo é pesado e faz tremer o chão”. É o @m da

conciliação. Tudo o que tem sido até hoje da ordem do não-dito (ou,

mais especi@camente, calado) e do não-visto (invisibilizado) explode em

potência como ingredientes represados numa panela de pressão que não

consegue mais conservar imóvel a sua tampa. Questões de ordem

afetiva, política, estética, histórica e cultural são expostas pelos atores,

distribuídos na platéia, de maneira direta, à queima roupa, sem que se

possa desviar do que é dito — “Minha palavra vale um tiro e eu tenho

muita munição”. Nesse caso, o que era dito se impunha como realidade

urgente, traduzindo-se em forma como uma estética agressiva,

insurgente. Como uma não-performance (como prefere Eugênio Lima,

diretor da intervenção), que é violenta na exata medida em que uma

conversa como esta só acontece quando ela é introduzida no estilo “pé

na porta”.
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As estatísticas elencadas pelos Racionais em 1997 dão lugar a uma

inscrição efetiva no presente histórico. O Theatro Municipal — e “o

teatro”, de modo geral — é chamado pelo que ele (também) é: um espaço

de segregação, que exclui de seu palco e da sua plateia[1] aqueles que

não detêm as condições materiais e o capital cultural (ambos

atravessados pela questão racial) pra frequentá-lo. O atraso do mais

avançado modelo ocidental de civilização, ao qual está vinculado o

Theatro Municipal desde sua arquitetura até o grosso de sua

programação, é exposto por meio de suas duas questões até hoje

pendentes: a colonial e a do proletariado.

Mesmo quando, ao @m da intervenção, os atores já sobre o palco do

teatro (o que em si já é uma reapropriação simbólica) levantam um de

seus braços ao modo dos Panteras Negras e convidam a platéia a fazer o

mesmo, o tom é de intimação, quando dizem: “E aí, vocês vão dialogar

com a gente ou não?”. Entre a performance e a não-performance vistas

na mesma noite há uma evidente contraposição formal. A inusitada

cordialidade alemã é seguida por uma confrontação aberta que tem

insistido em não ser brasileira — “100% veneno”.

___________________

[1] Os atores contaram 14 negros na platéia. O Theatro Municipal tem

capacidade para 1500 lugares.

https://otapume.com/mitsp-concilia%C3%A7%C3%A3o-e-confronto-100-s%C3%A3o-paulo-e-em-leg%C3%ADtima-defesa-e014253e0c31#_ftn1
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‘Guerrilha’ contra racismo

toma o Teatro Municipal de

São Paulo
Atores que participariam de ‘Exhibit B’ fizeram performance que

surpreendeu público

   POR LUIZ FELIPE REIS

08/03/2016 17:48 / atualizado 08/03/2016 19:54

PUBLICIDADE

Coletivo negro faz performance no Teatro Municipal de São Paulo - Divulgação

SÃO PAULO — Segunda-feira à noite. Logo após o término do espetáculo

“100% São Paulo”, do coletivo alemão Rimini Protokoll, cerca de 50

artistas negros tomaram os corredores da plateia do Teatro Municipal de

São Paulo e iniciaram ali a performance “Em legítima defesa”. A ação já

havia sido realizada na última sexta-feira, dia de abertura da 3ª edição da

Mostra Internacional de Teatro de São Paulo (MITsp), após o fim do show

“Revolting music”, do sul-africano Neo Muyanga, no Centro Cultural São

Paulo. Em ambos os casos, a ação surpreendeu parte do público, que se

preparava para deixar os locais. Mas a diferença entre as duas era evidente.

Além da disparidade na magnitude dos espaços, se a primeira fora devidamente

programada e constava no catálogo do festival, a incursão do coletivo negro no
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PUBLICIDADE

Municipal foi decidida ao longo do fim de semana, em comum acordo entre o

diretor Eugênio Lima, 15 dos performers e os organizadores da MITsp.

— Todo mundo ficou muito sensibilizado com o que aconteceu na sexta, e então

o Guilherme (Marques, produtor) e o Antônio (Araújo, curador) sugeriram que

repetíssemos — contou Lima. — Aceitamos, contato que fosse em um lugar

emblemático da cidade.

Emblemático, segundo ele, seria algo que “simbolizasse a interdição de um

espaço da cidade ao negro”, sobretudo um lugar associado a espetáculos de

tradição europeia, como óperas e concertos.

— O Municipal é um emblema da cidade e também da impossibilidade de

participação do negro, da invisibilidade do negro. Escolhemos o Municipal, e

não à toa tivemos algumas dificuldades técnicas para realizar a performance —

disse. — A maioria dos performers, por exemplo, nunca tinha pisado aqui até

esta noite (de segunda). Entraram pela primeira vez nesse lugar onde aconteceu

um show histórico do Miles Davis, em 1974. Ele deu as costas para o público

quando percebeu que iria tocar para uma plateia só de brancos. Então, a nossa

ideia era tomar de assalto um lugar emblemático, fazer uma guerrilha poética

no Municipal.

Entre as cerca de mil pessoas que estavam na plateia, apenas 14 eram negras. E

a contagem foi realizada pelos jovens artistas negros da performance que eram,

em volume, mais numerosos do que aqueles acomodados nos assentos. Após o

diagnóstico — realizado com certa dificuldade em meio à massa de cidadãos

brancos e pardos —, seguiu o constrangimento e a pergunta: “E você finge que

não vê?”. A questão correu sem resposta entre as fileiras, enquanto no corredor

central entre as poltronas, os 16 atores do ato responderam: “Violência são

plateias de teatro”. Mas a metáfora foi recurso passageiro. Durante os 35

minutos em que se deu a performance, a ideia era ir direto ao ponto: “A cada

quatro pessoas mortas pela polícia, três são negras”, reverberava a letra de

“Capítulo 4 versículo 3”, dos Racionais MC’s, enquanto o coletivo escancarava

várias questões: “Mestiçagem e genocídio são a mesma coisa? A abolição

aconteceu mesmo? Você se importa com o genocídio do negro no Brasil?”.

— O ponto é falar sobre o genocídio. É falar que ainda tem gente morrendo por

ser negro no Brasil. E é falar isso para uma plateia majoritariamente branca no

Municipal, sabendo que aqui é um lugar seguro, mas que todo risco ainda está

do lado de fora, na rua, quando eu sair daqui e voltar para a minha casa — disse

o ator Gilberto Costa, de 29 anos.

'NÃO É UM MERO DESABAFO'

Costa, assim como outros performers, pisavam no Municipal pela primeira

vez, e estavam ali para dar corpo e voz a histórias e fatos “apagados e
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invisibilizados pelo racismo”. E assim foi, com negros de punhos ao alto

exortando palavras de ação, relembrando em alto e bom som casos de

violência como o de Amarildo e outros negros mortos pela polícia, em meio

a críticas e estatísticas dilacerantes sobre o genocídio da juventude negra

brasileira — segundo dados que eles atribuíram à Anistia Internacional,

77% dos jovens mortos no Brasil são negros. Fragmentos literários,

poemas, manifestos, entrevistas, ensaios, artigos e escritos de próprio

punho: tudo foi condensado em 35 minutos de bombardeiro retórico.

— Esses atores iriam participar da obra “Exhibit B” (polêmico espetáculo do

sul-africano Brett Bailey que investiga a exploração na África colonial e pós-

colonial, e que foi contestada por movimentos negros do Brasil), mas o

trabalho foi cancelado e, entre todos os envolvidos, eles foram os únicos que

não foram ouvidos. Então eles estão aqui para falar em legítima defesa de suas

vidas e pontos de vistas — explicou Lima. — Não é um mero desabafo, mas uma

construção artística contra a invisibilidade e o apagamento do sujeito negro no

plano da História, no campo das ideias e na representatividade social, através

da mídia. Se o negro está interditado nesses campos, é através da arte que a

gente pode falar.

*O repórter viajou a convite da organização do festival
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PRÁTICAS POLÍTICAS DA CENA CONTEMPORÂNEA -
NEGRITUDE EM CENA
Renato Mendonça (RS), em Porto Alegre, 11/05/2016

Presenças e ausências do negro no teatro e na sociedade foram temas de seminário do Palco

Giratório

"Qual a Diferença entre o Charme e o Funk?" põe a discussão da questão racial na programação do Palco Giratório. Foto: André Olmos

Negritude foi protagonista de debateNegritude foi protagonista de debate

A escalação dos convidados que integraram a mesa garantiu o sucesso do encontro Negritude em Cena,

realizado no dia 10 de maio, no Teatro de Arena de Porto Alegre, dentro do seminário Práticas Políticas

da Cena Contemporânea. A coordenadora do ciclo, Patricia Fagundes, escalou três criadores negros que

apresentaram estratégias diferenciadas para a superação do racismo, para a firmação de uma estética e

para a construção de um Teatro Negro.

Jessé Oliveira, diretor do grupo Caixa-Preta, que se caracteriza por seu elenco majoritariamente de
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Jessé Oliveira, diretor do grupo Caixa-Preta, que se caracteriza por seu elenco majoritariamente de

negros e por montagens que releem clássicos do teatro ocidental a partir da cultura afro-brasileira,

questionou onde estaria a negritude em cena. Na temática das peças? Na cor da pele dos artistas? No

gestual? O gaúcho condenou a arte cuja narrativa está sujeita à supremacia branca europeia e que

resume o negro a estereótipos, mas alertou para o risco de o engajamento interferir no resultado

artístico: “Em sua maioria, o Teatro Negro é ativista, e assim deve ser, mas por vezes acaba colocando

aspectos estéticos em segundo plano”. Segundo ele, é necessário estar atento ao binômio forma/função

da arte: “não adianta ser politicamente relevante e não ser cenicamente cativante”.

Eugênio Lima, DJ, ator-MC, coreógrafo, integrante dos coletivos paulistanos Núcleo Bartolomeu de

Depoimentos e Frente 3 de Fevereiro, defendeu ações artístico-políticas contundentes. Lima começou

lembrando seus contatos iniciais com o teatro: não havia negros nem no palco nem na plateia, inexistia

temática ou estética ligadas à sua raça. Naquele momento, para ele, o hip hop era uma via mais

consequente e natural pois subvertia a supremacia branca: o negro era o performer e o dramaturgo, o

palco era a periferia, o público era todos. Entremeando versos dos rappers Thayde e do Racionais MC’s

em suas falas, resumiu: “O negro não está em cena. Ele é sentido por sua ausência em cena”. E mais:

“No Brasil, a grande disputa é pela narrativa. A narrativa está sendo subtraída dos narradores”, “Todo

teatro é político. Mas como levar à cena? De toda maneira, a forma e a estética já são um discurso

político em si”.

Lima descreveu como foi a ação Em Legítima Defesa, uma série de intervenções que atores negros

realizaram durante a MITsp, em março passado. A polêmica se iniciou quando a peça Exhibit B, do sul-

africano branco Brett Bailey, foi desconvidada pelo festival depois de acusada de racista pelo movimento

negro. A explicação oficial foi falta de verbas. Os atores ficaram num fogo cruzado – criticados por

ativistas negros, apoiados por racistas brancos. A solução foi criar intervenções dirigidas por Lima ao

final de três espetáculos do festival, em que os atores negros escalados para Exhibit B provocavam o

público sobre a questão racial. A intervenção chegou até o vetusto Theatro Municipal de São Paulo,

expondo que havia apenas 14 negros em um público de mais de mil pessoas.

A atriz, professora e diretora gaúcha Celina Alcântara, do grupo Usina do Trabalho do Ator (UTA),

registrou seu pioneirismo como primeira aluna negra a se graduar em Teatro na UFRGS e de ser a

primeira professora negra no Instituto de Artes da UFRGS. Ela lembrou que várias montagens da UTA têm

temas ligados à negritude – uma discutia a presença dos negros nos antigos Carnavais de Porto Alegre,

outra a relação entre mulheres brancas, negras e índias no RS. Disse que sua militância tem se dado

pelo trabalho artístico e como professora. Na primeira peça infantil em que trabalhou, afirmava sua

identidade quando sua personagem cantava que era negra e era linda. Além disso, “Só o fato de os

alunos terem uma negra como professora já é um fato novo”.

O debate aberto ao público, inclusive com a participação de parte do elenco de Qual a Diferença entre o
Charme e o Funk?, montagem dirigida por Thiago Pirajira e orientada por Celina, atração do Palco

Giratório, buliu com vários aspectos tão sensíveis como complexos. Existe um Teatro Negro? Ser

classificado como Teatro Negro é uma limitação estética? É também uma redução de origem racista?

Quem pode se juntar à luta contra a hegemonia branca? De que maneira o lugar de quem se coloca

interfere na sua compreensão e até na forma de participação? A restrição a que só negros façam Teatro

Negro não significa introjetar uma estratégia de exclusão? Lima ofereceu sua solução: a vida é maior,

não se deve fugir à complexidade dessas questões, as soluções se alternam e se renovam.

O encontro terminou com Celina convocando as mais de 70 pessoas presentes ao Arena a cantarem com
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O encontro terminou com Celina convocando as mais de 70 pessoas presentes ao Arena a cantarem com

ela uma canção criada pelos negros sul-africanos durante o Apartheid. A letra pregava “Vamos seguir em

frente”. Foi o resumo emocional do encontro.
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REVOLTING MUSIC
Mateus Araújo (PE), em São Paulo, 07/03/2016

Show do sul-africano Neo Muyanga revisita canções de protesto que marcaram apartheid

Valendo-se de sua voz e acompanhando-se ao piano ou na guitarra, Muyanga propõe um discurso musical de alta carga política

Voz a ser ouvidaVoz a ser ouvida

Foi e é pela música que o povo negro transformou sua dor e sua revolta em grito. Dos navios negreiros

às senzalas, nas plantações e nos roçados, nos terreiros e nas ruas, homens e mulheres obrigados pela

história mundial à condição de marginalizados passaram a cantar suas mazelas como hinos de luta pela

liberdade. Em show apresentado na última sexta-feira (4), na Sala Jardel Filho, no Centro Cultural São

Paulo, o músico africano Neo Muyanga levou ao palco uma junção de composições que fazem parte dos

movimentos de libertação acontecidos na África do Sul durante o apartheid. Uma colcha de retalhos de

uma história presente até hoje no cotidiano do povo negro.
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Revolting Music nos contextualiza em um tempo mais antigo, nas décadas de 1940 a 1990, na África do

Sul, auge da polarização entre negros e brancos. Com violão e piano, Muyanga cria diante da plateia sua

própria narrativa musicalizada, explicada por ele por meio de depoimentos e lembranças. A possibilidade

de gravar sua voz e juntá-la como recortes em uma espécie de coro faz do músico um coletivo. Há uma

metáfora possível de que, sim, podemos ser muitos, e precisamos ser ouvidos.

As músicas cantadas na maioria em zulu e soho, que são línguas nativas africanas, não têm suas letras

compreendidas, mas a construção da cena do espetáculo nos possibilita o entendimento da atmosfera. O

palco com penumbra e a luz em tons mais frios que acompanha Muyanga ratificam a tristeza que

perpassa o repertório. Enquanto isso, a expressão vocal de Neo Muyanga enfatiza a revolução cantada.

São tons de voz que em alguns momentos se assumem gritos, passam a sublinhar o protesto presente

nas canções.

Quando Revolting Music acaba é que o discurso tenciona. A expansão de sentido e tempo das revoltas

ganha os contornos contemporâneos, pontuado por um Brasil erguido pela força negra, mas ainda

extremamente racista. Subitamente rompida a calma da apresentação de Muyanga, um grupo de atores,

homens e mulheres negros “invadem” os corredores entre as plateias e impõem seus cantos, ditos com

olhares questionadores e que revelavam urgência.

Aqui, neste momento, o canto já não é só música. É discurso que une referências também da literatura e

do cotidiano de um país marcado pelas intolerâncias. A performance Em Legítima Defesa, dirigida por

Eugênio Lima, fala da gente assassinada pela sociedade por preconceito de raça, de gênero e de classe.

Fala de um genocídio que acontece diariamente nas favelas, nas ruas, nas escolas e trabalhos, mas

silenciado pelas autoridades. Mostra que o passado ainda está presente, e que a África também é aqui.

É sintomático perceber, por exemplo, os números reais trazidos pela performance sobre o massacre

institucional feito pela Polícia Militar brasileira: a cada quatro pessoas mortas por um PM, três delas são

negras, como repetem inúmeras vezes os atores, utilizando um trecho de Capítulo 4, Versículo 3, dos

Racionais MCs. É sintomático também que uma apresentação como essa aconteça numa São Paulo

testemunha de violência desmedida da polícia contra jovens que questionam o governo sobre o

fechamento de escolas públicas ou sobre o desvio do dinheiro que pagaria a merenda desses

estudantes.

O que une Revolting Music e Em Legítima Defesa não é apenas o olhar de um povo sobre sua história,

mas o olhar de uma nação sobre aquilo que nos diminui: o preconceito. Seja no trabalho de Neo

Muyanga ou na ação performática dos atores dirigidos por Eugênio Lima, o questionamento

predominante é sobre o respeito e a igualdade. E ali não estão apenas os negros, mas também as

mulheres, os homossexuais, os refugiados, enfim, aqueles que lutam todo dia pelo direito de ser quem

são.
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GOVERNO TEMER  LAVA JATO  IMPEACHMENT  CONGRESSO NACIONAL  NOTÍCIAS���

Primeiro ato: negros protestam contra o racismo diante da FIESP

Sexta-feira, 13 de Maio de 2016. Avenida Paulista, vão do MASP (Museu de Arte

de São Paulo), 12h30. Um grupo de homens negros e de mulheres negras se

organiza para marcar com um ato chamado Em Legítima Defesa o momento do

Brasil e os 128 anos da abolição da escravatura no país. “O racismo é golpe”, diz

o DJ e ator-MC Eugênio Lima. “Ele tira o pertencimento de toda uma população

em detrimento de outra.” Eugênio lembra que os afrodescendentes são maioria

no Brasil: “A população afrodescendente é 53% da população brasileira”.

Negros, negras e negrex – o termo transgênero -- representam a si mesmos no

ato “no segundo dia do governo usurpador”. Cada um deles levanta um cartaz.

Caminham em fila até o que chamam de “Casa Grande Moderna”: o prédio da

FIESP, epicentro dos movimentos pelo impeachment da presidente Dilma

Rousseff, quartel-general dos verde-amarelos. Diante do imponente edifício da

Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, postam-se um ao lado do

outro e erguem suas frases em absoluto silêncio.

COLUNA

Temer e a Casa Grande se iludem
As elites que apoiam o impeachment ainda não compreenderam: seus privilégios continuarão a ser

contestados

18 MAI 2016 - 14:10 BRT

ELIANE BRUM

Protesto na avenida Paulista, no dia 13 de maio. JOÃO LUIZ GUIMARÃES
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OUTROS ARTIGOS DE
ELIANE BRUM ›

Um negro em eterno
exílio

No Brasil, o melhor
branco só consegue
ser um bom
sinhozinho

Tupi or not to be

A mais maldita das

“USP sem cotas é golpe. Rota é golpe. Meritocracia é golpe. Luana morta é golpe.

Direita racista é golpe. Feminicídio e hipersexualização da mulher negra é golpe.

Ausência de negros nos espaços públicos é golpe. Machismo é golpe. Eu ser

suspeito é golpe. Teatro sem negro é golpe. Blackface é golpe. Mulata é golpe.

Me seguir no mercado é golpe. Medo branco.” E a pergunta:

– Abolição é golpe?

Um dia antes, Michel Temer (PMDB) havia tomado posse como presidente

interino, após o afastamento da presidente Dilma Rousseff (PT) pelo Senado,

anunciando um “governo de salvação nacional”. Compôs um ministério

inteiramente branco e colocou como ministro da Justiça e da Cidadania

Alexandre de Moraes, ex-secretário de Segurança Pública do governador Geraldo

Alckmin (PSDB), relacionado por grande parcela dos movimentos negros e dos

ligados aos direitos humanos como o mais recente responsável pela política de

extermínio da juventude negra pela polícia do Estado de São Paulo.

A cena perturba os motoristas no trânsito lento da Avenida

Paulista. Nas calçadas começa a juntar gente que volta do

almoço ou se dirige a algum restaurante. “Que bobagem,

não tem racismo no Brasil” e “Vão trabalhar, vagabundos!”

são as frases mais ouvidas na plateia espontânea. Ao meu

lado, uma dupla de amigos para. Um deles diz, em tom bem

alto: “Não existe nada disso! Que frescura!”. Me apresento

como jornalista e pergunto: “Por quê?” Ele apresenta-se

como José Batista Sobrinho, 76 anos, médico

Manifestantes protestam em frente à sede da FIESP, na avenida Paulista. JOÃO LUIZ GUIMARÃES
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heranças do PT

O que Belo Monte
delata sobre todos os
lados

oftalmologista, eleitor do PSDB. E responde:

– Esse racismo no Brasil não existe. Quero dizer, racismo

existe no mundo inteiro. Mas no Brasil não é acentuado.

Agora, por exemplo: você jamais se casaria com um preto.

– Por que o senhor acha isso?, pergunto.

– Parece que é algo internamente que você, como branca, não aceita. Porque

você acha que essa raça é mais feia que a sua raça. Mas não é por isso que você

vai discriminá-los. É uma pessoa igual a você. Frequenta a minha casa, frequenta

a minha mesa, não tem problema nenhum. É uma pessoa igual a mim. Mas eu

não me casaria com uma preta.

– Por quê?

– Não gosto. Tem alguns componentes que eu não gosto, coisas íntimas. Preferia

uma pessoa diferente, mais clara. Questão de afinidade, de empatia. Mas não é

por isso que vou discriminá-las.

– O senhor é a favor ou contra o

impeachment da presidente?

– É lógico que sou a favor. Ela quebrou

o país. A convulsão social taí. E quem é

culpado disso é o PT. Não sou contra o

Bolsa Família. Mas tinha que ser Bolsa-

Escola, como era no tempo da Ruth

Cardoso. Agora é Bolsa-Voto. Vou lhe

dar o nome de uma cidade da Bahia

que não tem ninguém trabalhando,

todo mundo com Bolsa Família. No

Nordeste, você não encontra uma doméstica pra trabalhar, porque tudo agora

tem Bolsa Família. Mas não sou de Direita, não, não aceito isso.

– Como o senhor se define?

– Sou um liberal correto.

Três jovens mulheres, duas brancas e uma negra, observam o protesto. Os

comentários são altos o suficiente para que se possa ouvi-los: “Quero ver esses

negões aí na hora de casar. Se vão casar com essas negonas aí. Querem é

brancas”. Risadas.

José Batista Sobrinho. ELIANE BRUM
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O grupo começa a repetir, alto, as frases dos cartazes. Na calçada, um homem

grita para os motoristas dos carros: “Buzina! Buzina! Bu-zi-na!”. Quer que as

buzinas abafem as vozes que denunciam o racismo. De repente, berra, furioso,

para uma mulher num carro: “Enfia no cu, sua vaca!”.

Pergunto a ele por que disse isso. Ele apresenta-se como Fábio Andrade da Silva,

46 anos, segurança. E responde:

– Ela mostrou o dedo pra mim. É falta de elegância, é petista, é maloquera.

– E o impeachment?

– Sou a favor! Tou acampado aqui (na FIESP) há 58 dias.

– E o que acha dessa manifestação contra o racismo?

– São tudo desempregado, tudo com cargo comissionado do PT.

Faço uma foto dele. Ele comenta,

referindo-se às mulheres negras:

– Eu não vou gastar minha bateria (do

celular) pra tirar foto dumas

mundrunga dessas aí.

– O que é mundrunga?

– Não sabe? Vá no dicionário que vai

saber.

E sai gargalhando com um amigo.

O grupo se retira em silêncio. E volta para o MASP. Em legítima defesa.

Segundo ato: entrevista no vão do MASP sobre por que a FIESP é a “Casa
Grande Moderna”

O teatro tem sido um dos espaços mais criativos (e contundentes) no

questionamento do racismo que atravessa a sociedade brasileira. Nos últimos

anos tornou-se também um espaço de irrupção das tensões raciais que por

décadas foram encobertas por mitos como o da “democracia racial”. O DJ e ator-

MC Eugênio Lima, 48 anos, é um dos protagonistas dessa cena com múltiplas

vozes. Em 2015, ele foi o mediador do debate realizado no Itaú Cultural após os

protestos contra o uso de blackface numa peça. O evento foi um ponto de

Fábio Andrade da Silva. ELIANE BRUM
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inflexão na luta contra o racismo, ao questionar os privilégios dos brancos nos

espaços da cultura. Em Legítima Defesa surgiu a partir de outra polêmica: a peça

Exhibit B, o controverso espetáculo do sul-africano Brett Bailey, que foi

contestado como “racista” por parte dos movimentos negros brasileiros, ao

reproduzir cenas em que os negros eram colocados em jaulas para exibição. Sua

apresentação na Mostra Internacional de Teatro de São Paulo acabou sendo

cancelada, sob a alegação de “problemas de custo”. Por não se sentirem ouvidos

no debate, os atores que participariam da produção criaram o Em Legítima

Defesa e convidaram Eugênio para dirigi-los em ações. Uma de suas

performances aconteceu no Teatro Municipal de São Paulo, símbolo cultural das

elites paulistanas. A FIESP foi escolhida por ser identificada como a “Casa

Grande Moderna”

Pergunta: Quais são os significados

da escolha deste dia para o ato?

Resposta: A performance sobre a

Abolição já iríamos fazer. A ironia do

destino foi que o dia 13 de maio

coincidiu com o segundo dia do

governo usurpador. Essa ironia

simbólica foi invisibilizada. Talvez o

gabinete desse presidente interino seja

o mais próximo de uma ação

conservadora no Brasil desde 1964, e

muito parecido com os gabinetes

conservadores da Monarquia. São

todos homens, todos brancos, com

uma idade mais avançada, com vasto

histórico sobre a política. Isso tudo foi

construindo mais camadas simbólicas para esse momento. Esse governo não

tem voto, não foi eleito pelo povo. Esse processo é um golpe político

parlamentar.

P: Como você responde à pergunta escrita no cartaz que você ergueu:

“Abolição é golpe?”.

R: A Abolição é golpe no sentido de que é apresentada como uma benesse do

estado monárquico. A primeira coisa, portanto, é (a necessidade de)

desinvisibilizar o primeiro grande movimento de massa deste país, que é o

movimento abolicionista. A segunda coisa é que, ao dizer livres afinal, seríamos

livres para tudo. Com o passar do tempo, essa ideia de liberdade vai sendo

subtraída pela exclusão contínua. A política de imigração, quando se incentiva a

população europeia a vir para o Brasil, é onde mais aparece a cara do Apartheid

brasileiro. Foi um golpe na medida em que você tem um país com a maior

população escrava do mundo, você faz a Abolição da escravidão e não existe

Eugênio Lima (à frente). JOÃO LUIZ GUIMARÃES
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nenhuma política de Estado para um problema que foi criado dentro da

concepção de Estado. Isso é golpe.

P: E hoje, você acha que a Abolição já aconteceu?

R: A abolição é um projeto incompleto. Só que os efeitos desse projeto

incompleto estão no extermínio da juventude negra, e este é um projeto muito

nítido. Esse projeto é o eixo fundamental de uma política de controle

populacional, criada em simbiose com um aparato jurídico-policial que está

fundamentado em dois pontos centrais. Um deles é o encarceramento em

massa: o Brasil é a quarta maior população carcerária do mundo e a única entre

as quatro primeiras que continua a crescer. Isso está baseado numa espécie de

"naturalização do racismo", seja na ideia de "suspeito cor padrão", seja na ideia

de que negro/homem/pobre é igual a ser "bandido". Estas são justificativas para

uma atuação diferenciada tanto da polícia quanto da justiça no que diz respeito a

negros e brancos no Brasil. Negros têm geralmente penas mais duras do que os

brancos, pelos mesmos crimes cometidos.

P: E o segundo eixo?

R: É o da “vida matável”. A polícia vive a lógica de uma guerra, seja contra o

crime, seja contra as chamadas "classes perigosas". Ou seja, a polícia combate

um inimigo comum, com táticas de guerra e aparatos de segurança importados

de outros países, principalmente países que vivem guerras contra populações

determinadas, como por exemplo o estado de Israel. Nessa lógica, é preciso se

perguntar: quem é a população negra, pobre e periférica? É a população civil do

exército inimigo. Uma vida matável é uma vida dispensável. Mas, como o racismo

internalizado nas corporações policiais é sistêmico, essa lógica atravessa o

tratamento de todo negro/negra, independentemente de sua classe social. É

como se ser negro/negra fosse uma “espécie de sujeito a ser combatido”. E isso

tem lastro no comportamento social, que, de maneira geral, tenta negar a

existência de racismo. Isso é o que a professora Vera Malaguti Batista (socióloga

que pesquisa o tema da criminalidade no Brasil contemporâneo) define como

"Medo Branco": a ideia dessa conflitividade óbvia, de que um dia o país, que é

majoritariamente negro, vai se insurgir, de que um dia haverá um grande conflito

social se o "morro descer". E isso só pode ser evitado com uma dura e mortífera

política de controle. Daí a nitidez do projeto de extermínio da juventude negra. O

genocídio da juventude negra é real e imenso, mas o senso comum trata como se

fosse uma exceção, uma anomalia – e não uma política.

P: Qual é a sua análise sobre o fato de o ministério de Temer não ter um

único negro?

R: É uma mimese. Não só não ter um negro, como não ter uma mulher. Assim

como suprimir, colocar sob a égide do Ministério da Justiça os Direitos Humanos
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“O ministro da Justiça
acha que Política é
Polícia”

e a Igualdade Racial. (Temer extinguiu o Ministérios das Mulheres, da Igualdade

Racial e dos Direitos Humanos e colocou tudo sob o guarda-chuva de um

Ministério da Justiça e da Cidadania). Esse governo é ilegítimo até nisso. O país é

signatário de tratados em Direitos humanos, o país é signatário de tratados de

Combate ao Racismo. Não é uma coisa que eu, como governante, posso decidir,

mas uma política de Estado. E, como política de Estado, independe de quem está

no governo.

P: Por que você diz que a FIESP é a Casa Grande?

R: É a Casa Grande Moderna. Ela representou um projeto que é, numa ponta, a

subtração de direitos constituídos, na medida em que essa pauta nunca passou

pelo crivo eleitoral. Essa é a primeira coisa. Não é uma pauta do conjunto da

população. Assim, só pode ser feita na surdina. A segunda coisa é que ela agiu de

maneira clara e nítida incentivando ações fascistas. Insultando, racializando o

discurso, diminuindo. E utilizou recursos que são públicos para financiamento de

ações constituídas dentro do âmbito privado, como no financiamento dessas

passeatas (a favor do impeachment). Esse jeito é o jeito da Casa Grande. Eu não

estou chamando a FIESP de Casa Grande apenas porque são os herdeiros dos

escravocratas. Mas por causa da lógica da Casa Grande. A Casa Grande organiza

a sociedade, organiza o Estado à sua semelhança. O que era a Casa Grande? A

Casa Grande era a Igreja, a Casa grande era o hospital, a Casa Grande era o

Estado, a Casa Grande era tudo. A Casa Grande é onde tudo orbita. Essa é a

metáfora do que essas forças reunidas em torno da FIESP fizeram neste

momento histórico. Um momento análogo ao de 1964, já que a FIESP já fez isso

antes, porque o golpe de 1964 foi civil, além de militar.

P: Qual é a importância da denúncia

do racismo neste momento?

R: O racismo tem que ser uma pauta

transversal, porque ele desmascara

todas as relações. O racismo é aquilo

que não pode ser dito. Quando você

coloca que essa meritocracia é baseada no status racial, você vai começando a

colocar por terra um monte de coisas. Que esses privilégios constituem uma

espécie de golpe no direito de todo mundo, porque (o branco) já nasce com

esses privilégios que estão constituídos no nível de cultura do país, embrenhados

nos hábitos. Então, (o branco) tem uma vantagem adaptativa muito grande.

Você vê como a ação coercitiva dos braços armados do Estado são violentos

com a população negra do país. Assim, se invisibiliza um dado que jamais poderia

ser invisibilizado, o de que somos um dos países que mais mata a sua juventude.

P: O que você achou da escolha do novo ministro da Justiça e da Cidadania,

Alexandre de Moraes?
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R: Eu acho muito ruim que uma pessoa que se dirija a movimentos sociais como

“guerrilhas” seja ministro da Justiça de qualquer país. Eu acho ofensivo ao

conjunto da população brasileira um ministro da Justiça que condecora policiais

que agrediram estudantes secundaristas. Um ministro da Justiça que acha que

Política é Polícia.

P: O que fazer diante disso?

R: Esse é o momento em que a juventude negra e a multiplicidade da presença

negra na sociedade precisam lutar de todas as maneiras pela desinvisibilização

dessas questões. Uma das coisas mais cruéis dessa história é a ideia de que a

reorganização das elites pode dar o tom de todas as questões. Como se a nossa

história fosse uma sequência de reorganizações das nossas elites. Como se não

existisse uma outra historia possível que não seja essa. É um momento muito

triste. Por isso é o momento de constituirmos vocabulário político, mas

sobretudo poético. Porque encaro isso como uma narrativa, que utiliza todos os

seus símbolos para constituir o senso comum. E como o racismo é transversal,

assim como o machismo é transversal, eles são capazes de desvelar essa

narrativa.

P: E as imagens?

R: As imagens são muito potentes. Você olha o ministério e diz: “Caramba, mas

só tem homens? E brancos? E muito velhos?”. Não que a idade seja um problema

em si, mas eles são a cara de uma maneira de fazer política. São figuras calcadas

numa série de questões que representam interesses coorporativos muito nítidos.

Uma pauta que não foi nem eleita, que sequer passaria pelo crivo das ruas, que

sequer passaria por uma eleição para governador. Só pra lembrar: o presidente

da FIESP tentou essa pauta no governo do estado de São Paulo (nas eleições de

2014, Paulo Skaf era o candidato do PMDB). E nem isso ele conseguiu. Nem a

unanimidade dentro da própria Direita. Então, este é um governo ilegítimo e é um

governo usurpador. E, neste sentido, é tão claro, e é claro mesmo, é branco, que

até as forças do capitalismo reconhecem que esse processo é questionável.

Terceiro Ato: reflexões sobre o governo que se inicia com as bênçãos de
Sarney e de Malafaia

O período democrático que se seguiu à ditadura civil-militar no Brasil foi

chamado de “Nova República”. É possível que tenha se encerrado. É preciso

encontrar um nome para denominar o período ainda indefinido do governo de

Michel Temer (PMDB), iniciado em 12 de maio, após o afastamento da presidente

Dilma Rousseff pelo Senado. Como nomear esse momento, ao mesmo tempo

novo e velho, na trajetória do país, é algo em disputa. Encontrar esse vocabulário

próprio, plural, como já escrevi aqui e como é tão bem dito por Eugênio Lima, faz

parte dos desafios do atual cenário. É com políticas culturais que um país

constrói voz própria. Como se sabe, Temer extinguiu a pasta da Cultura.

https://brasil.elpais.com/brasil/2016/04/25/opinion/1461595521_717873.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2016/05/11/politica/1462998470_097192.html
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Temer e seu ministério
são um retrato que já
nasce amarelado e que
não representa o Brasil

A imagem do ministério de Temer produz estranhamento. É como um retrato

que já nasce amarelado. Só brancos, só velhos, só homens. Nenhuma mulher,

nenhum negro. Esse retrato é uma imagem poderosa porque não representa o

Brasil atual. É também uma mensagem poderosa. Apesar de mencionarem muito

o “futuro”, o que interessa a Temer e seus aliados para seguirem garantindo

apoio é afirmar o passado. A mensagem gerada pela escolha do ministério

reafirma a ideia de que o Brasil voltou a uma espécie de ordem estabelecida. E há

até setores que podem comemorar esse feito, como se de fato se tratasse

apenas de um retorno ao que sempre foi e jamais deveria ter deixado de ser.

Mas, para compreender essa fotografia, é preciso entender que simplesmente

voltar já não é possível.

Temer e as forças que protagonizaram

esse momento podem até acreditar

que dá para voltar ao passado que

representam, mas se equivocam. Não

dá para retornar ao Brasil pré-cotas

raciais, ao Brasil antes do

#meuprimeiroassédio, ao Brasil antes

do Bolsa Família e do protagonismo

das mulheres chefes de família, ao Brasil em que os mais pobres aceitavam não

ter acesso ao consumo, ao Brasil em que pobre não chegava à universidade, ao

Brasil em que estudantes de escolas públicas aceitavam calados serem violados

em seus direitos mais básicos. Essa ideia pode até ser acalentada por Temer e

pelas forças que permitiram que ele assumisse o poder. Mas é desejo, não fato.

A ideia de que as elites podem escrever toda a história do país, e reescrever, e

suprimir capítulos, e dizer qual é a narrativa que vai preponderar sobre todas as

Michel Temer, rodeado de ministros e políticos, ao tomar posse como presidente interino no dia 12 de
maio, em Brasília. FELIPE DANA/AP PHOTO

https://brasil.elpais.com/brasil/2015/10/22/politica/1445529917_555272.html
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É urgente compreender o
ambicioso projeto
político das igrejas
evangélicas para
compreender o Brasil
atual

outras não se sustenta no Brasil do presente. O ato dos negros, negras e negrex

diante da FIESP é uma pequena grande cena. Os exemplos irrompem em todos

os cantos. Quem acredita que as forças criativas que emergiram em 2013 podem

ser silenciadas é um mau leitor do momento histórico. E isso vale para os

antipetistas e vale também para os petistas. Os movimentos sociais agora são

outros. E se lançam com palavras novas – e próprias.

Há muito de velho e há também algo novo no ministério de Temer, como uma

imagem desse pacto de elites. Há pelo menos um investigado pela Lava Jato,

Romero Jucá (PMDB). E um sobre o qual há dois pedidos de inquérito, Henrique

Alves (PMDB). Há Alexandre de Moraes (PSDB), um ministro da Justiça que

condecora policiais que espancam estudantes adolescentes. Há um ministro da

Agricultura, Blairo Maggi, que mudou do PR para o PP para garantir seu nome

para o ministério. Maggi, conhecido como “o rei da soja”, já foi o vencedor do

prêmio “Motosserra de Ouro”, dado pelo Greenpeace, em reconhecimento à sua

colaboração para a destruição do meio ambiente. Há Osmar Terra (PMDB),

defensor ferrenho de uma política de drogas comprovadamente ultrapassada,

ligada ao extermínio da juventude negra e ao encarceramento massivo dos mais

pobres. Há vários que estiveram com Dilma Rousseff até a véspera, como

Gilberto Kassab (PSD) e Leonardo Picciani (PMDB). E mesmo os mais jovens são

herdeiros de velhos clãs ligados ao PMDB, como Sarney e Barbalho, entre outros.

“Notáveis” não há. Mas, como se viu, há notórios.

Mas também há algo que parece velho,

mas é novo. Porque não é novo apenas

aquilo que achamos que deve ser.

Trata-se do bispo licenciado da Igreja

Universal do Reino de Deus, Marcos

Pereira (PRB). Se há algo pouco

compreendido e investigado no Brasil é

o crescimento das igrejas evangélicas

no país. Primeiro, colocam-se todas na

mesma caixa, e elas são bem

diferentes entre si. O espectro é amplo. As que mais têm crescido não

representam um projeto religioso. O que representam é um projeto econômico e,

principalmente, político. É aí que mora o perigo. Marcos Pereira é o arquiteto que

fez o PRB, partido ligado à Igreja Universal e à TV Record, duas frentes da mesma

construção política, ganhar musculatura no Congresso. É urgente que se

compreenda melhor o crescimento de algumas igrejas evangélicas no país e seus

respectivos projetos de poder para que se entenda o país. Vale a pena perceber

também que a Igreja Católica, outrora tão ativa na política brasileira, teve pouca

ressonância no desfecho que levou Temer ao poder.

Há dois atos de Temer que têm grande força simbólica para a compreensão do

pacto instalado no Planalto. No dia da votação do impeachment no Senado, 11 de

maio, ele só deixou o Palácio do Jaburu, onde parlamentares vinham lhe beijar a
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O PT precisa enfrentar
suas contradições no
poder e fazer uma
autocrítica implacável

mão, para beijar uma mão mais poderosa que a dele, a de José Sarney, esse

personagem que atravessa a ditadura e a redemocratização. As digitais de

Sarney estão por toda parte, em especial no setor elétrico do país. Isso é velho. E

forte.

No dia seguinte, após a posse como presidente interino, Temer recebeu a bênção

de Silas Malafaia, o mais truculento líder evangélico do país, e rezou com

expoentes da bancada evangélica, como o pastor e deputado Marco Feliciano

(PSC), cuja atuação nefasta dispensa apresentações. Isso é novo. E forte. É

preciso decodificar essas duas cenas com mais profundidade do que temos feito.

A imagem de um Lula alquebrado, quase distraído, ao lado de Dilma Rousseff,

durante o discurso de despedida diante do Planalto, dá margem a muitas

interpretações. Lula não disfarçava. Talvez porque não quisesse, talvez porque já

não pudesse. Seu rosto estava devastado. Era um fim. Independentemente do

que vai acontecer com Dilma e principalmente com o PT nos próximos meses, e

que está longe de estar dado, ali havia um fim. Se este final significar uma

autocrítica feroz do PT sobre suas escolhas no poder, não só o campo das

esquerdas ganha, como o país.

Para citar apenas uma cena desse longo e acidentado roteiro: foi Eduardo Cunha

quem peregrinou pelas igrejas evangélicas a serviço de Dilma Rousseff e do PT

na campanha eleitoral de 2010, assegurando aos pastores que a então candidata

era contra o aborto. Naquele momento, o PT rifou uma de suas bandeiras

históricas em troca do voto religioso e dos aliados de ocasião. Cunha,

obviamente, sempre esteve a serviço apenas de si mesmo. Este é um momento

emblemático. E é apenas um. Há que se passar a limpo todos eles.

Há que se passar a limpo a tal das

escolhas feitas em nome da palavra

mais horrenda do léxico político

recente: “governabilidade”. A única

saída digna para o PT é enfrentar as

contradições e fazer autocrítica. Mas

não parece que seja isso que vai

acontecer. Mais uma vez. É bem mais

fácil ser apenas vítima. E também mais conveniente para 2018. Mas já era tempo

de entender que o mais conveniente e mais fácil custa caro logo ali.

Quem briga com os fatos sempre acaba perdendo em algum momento. Se Dilma

foi afastada e o PT encontra-se nesse buraco é também por escolher desviar das

contradições – ou mesmo encobri-las. E isso vale também para as esquerdas que

preferiram fazer de conta que era possível perdoar o imperdoável, como Belo

Monte. E que continuam a fazer de conta, deixando esse campo desorganizado e

abrindo um vazio que logo será ocupado, sabe-se lá pelo quê.

https://brasil.elpais.com/brasil/2015/03/16/opinion/1426515080_777708.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2016/04/11/opinion/1460390361_909016.html
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Lula acreditou que era o
dono da bola e descobriu
que a bola nunca foi de
fato dele

O rosto devastado de Lula, ao lado de uma Dilma em seu derradeiro discurso, e a

cena do ministério de Temer, com papagaios de pirata como Aécio Neves

(PSDB), evocam também uma interrogação sobre quem são os profissionais do

ramo. Parte das elites bajula Lula desde que ele era um líder sindical do ABC, vale

rever a cena do Gallery, em 1979, quando Lula vai jantar na boate dos ricos a

convite da revista Manchete. Na campanha de 2002, ele desfilou em terno

Armani pelos salões da elite paulistana abertos por Marta Suplicy, que sabemos

bem o que fez nos verões passados e o que faz hoje. Assim como pelo casal

Eleonora Mendes Caldeira e Ivo Rosset. Era o operário que chegou ao paraíso.

Dali em diante Lula gostou cada vez mais dessa bajulação dos salões. E o mesmo

vale para muitos do PT. Em algum momento, eles acharam que eram os donos da

bola desse jogo viciado, sem perceber que eram observados de perto – e com

algum divertimento – por cartolas tão velhos quanto o diabo. Na política, no

empresariado, na justiça. E Lula acreditou que era mesmo um ungido, bastando

abrir a boca para chamar as massas para si, enquanto cada vez mais se

distanciava delas também na produção simbólica de imagens.

Tudo indica que Lula e o PT não compreenderam por completo a complexidade

do jogo e a fragilidade do seu lugar nele. Escolheram jogar o jogo do adversário e

abriram mão de questionar as regras, achando que podiam seguir ganhando.

Dilma, por sua vez, provou-se um dos maiores equívocos de Lula, até então

famoso por sua intuição política. Até (quase) o final acreditaram que podiam

virar a partida decisiva. A ironia maior é o fato de que quem ficou ao lado de Lula,

Dilma e o PT foi a torcida a qual tinham virado as costas ao rifar bandeiras

históricas.

A face devastada de Lula contém

muitos significados. Um deles pode ser

decodificado como o rosto entre a

surpresa e a mágoa do menino que

achava que para sempre seria o dono

da bola. Mas descobriu que nunca foi

de fato o dono da bola. O sorriso de

escárnio dos ministros de Temer e de

seus apoiadores, a expressão de euforia mal contida do próprio Temer, pareciam

dizer: “Tolinhos, os profissionais agora vão cuidar de tudo”. É a arrepiante volta

dos que nunca foram.

Houve um momento em que o PT poderia ter mudado o jogo. E não mudou. Não

é possível seguir acreditando que tudo o que aconteceu foi por que o PT mudou o

jogo. O impeachment se tornou viável exatamente pelo motivo contrário: porque

o PT não mudou o jogo no principal. E essa é a parte incontornável.

Mas a história não está dada. O Brasil não é o que era. O passado não volta. O
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lema positivista “Ordem e Progresso”, que Temer pegou emprestado da

bandeira, como lembrou o escritor Sérgio Rodrigues em artigo no jornal O Estado

de S. Paulo, já era conservador quando proclamaram a República, no final do

século 19. Em entrevista exclusiva ao Fantástico, programa da TV Globo, no

domingo, 15 de maio, Temer respondeu que um dos legados que gostaria de

deixar é “a pacificação do Brasil”.

A “pacificação” proposta por Temer é cada um voltar a ocupar seu lugar racial e

social como se essa fosse a organização natural das coisas. A “pacificação” de

Temer é paz apenas para alguns. A esse desejo de retorno da velha ordem das

elites e do progresso para os mesmos de sempre contrapõe-se hoje a frase

poderosa, quase um mantra, escrita em um dos cartazes levantados na Paulista

na performance dos ativistas negros: “Se a paz não for para todos, ela não será

para ninguém”.

Tanto o PT quanto aqueles que agora estão (ou continuam) no poder ainda não

compreenderam a potência de 2013. A polifonia que ocupou as ruas naquele

momento, para além de qualquer controle possível, segue nas ruas, apesar das

bombas de gás da polícia. É essa a força simbólica dos negros e negras e negrex

que se postaram diante da “Casa Grande Moderna”. Em legítima defesa.

Quem acha que é o fim da história ainda não entendeu que ela mal começou.
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Ato marca dia da abolição da escravatura na Av. Paulista, em SP
Performance do grupo Legítima Defesa terminou no vão livre do Masp.
Ação também denunciou o genocídio da juventude negra no Brasil.
Glauco AraújoDo G1 São Paulo

http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2016/05/ato-marca-dia-da-abolicao-da-escravatura-na-av-paulista-em-sp.html#
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Um ato foi realizado na Avenida Paulista, em São Paulo, nesta sexta-feira (13), para marcar o dia 13 de maio - data da abolição dos escravos. Na
performance do grupo Legítima Defesa, que contou com a participação de outros artistas aliados, os intérpretes caminharam pela ciclovia e,
depois, pararam no vão livre do Masp.

“É uma performance chamada "Em Legítima Defesa", de um grupo chamado Em Legítima Defesa com seus aliados, descomemorando os 128
anos da farsa da abolição. Dia 13 de maio, primeiro dia de um governo ilegítimo, faz 128 anos da farsa da abolição”, afirmou Eugenio Lima,
membro do grupo, que explicou que a ação se chama “Racismo é golpe. A abolição foi golpe?”.

“Fomos em direção ao vão livre do Masp e em direção à casa grande moderna, chamada Fiesp, e lá fizemos este ano. São diversas frases,
diversos conteúdos, cada um escolheu a sua. E assim, essa pluralidade de negros, negras, negrxs, dizendo Racismo é golpe. E perguntando para a
sociedade, a abolição aconteceu mesmo? Ou a abolição foi mais um golpe dentro desses 516 anos de quebra institucional. Somos 54% da
população brasileira e mesmo assim existe o genocídio da juventude negra no Brasil”, disse.
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Grupo faz performance na Avenida Paulista,
em São Paulo (Foto: Glauco Araújo/G1)

Grupo faz performance na Avenida Paulista,
em São Paulo (Foto: Glauco Araújo/G1)
tópicos:

Fiesp,
São Paulo
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Ato contra impeachment fecha Avenida Paulista em SP
12/05/2016
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Com manifesto sobre o genocídio negro no Brasil, Coletivo Bartolomeu
provoca desconforto na platéia do CCSP

No último dia 04 de março, aconteceu na Sala Jardel Filho, do Centro Cultural São Paulo, o show
do músico sul-africano Neo Muyanga (https://www.geledes.org.br/revolting-music-inventario-das-
cancoes-de-protesto-que-libertaram-a-africa-do-sul/) – Revolting Music –Inventário das Canções
de Protesto que Libertaram a África do Sul. O músico e performer trouxe as canções de protesto
sobre o Apartheid e músicas gospel que foram cantadas nesta época. Ao final do show houve a
intervenção-protesto do Núcleo Bartolomeu, contra o racismo, o genocídio e as violências vividas
pela população negra diariamente no Brasil.

Por Por Natália Sena Natália Sena (https: //www.geledes.org.br/tag/natalia-sena/)(https: //www.geledes.org.br/tag/natalia-sena/)para o Portal Geledés para o Portal Geledés 

No final da apresentação do músico Neo Muyanga, a plateia foi surpreendida pela intervenção do
Coleivo Bartolomeu, que fez a performance “Em Legítima Defesa”,  uma ação que contou com a
presença de Dudu de Oliveira, Gilberto Costa, Jhonas Araujo, Junior Cabral, Renato Caetano de
Jesus, Walter Baltazar, Aretha Oliveira, Luz Ribeiro, Mawusi Tulani, Nadia Bittencourt, Palomaris
Mathias Manoel, Thereza Morena, Luiz Felipe Lucas e Tatiana Ribeiro, todas e todos negras e
negros, vestidos de preto, parados e em movimento, encarando a plateia enquanto ao fundo
tocava em (um) alto e bom som o seguinte verso: “a cada quatro pessoas mortas pela polícia três
são negras”, seguido do comentário “quem quiser pode ficar”. Sem compreender muito bem o que
estava acontecendo, a maioria da plateia permaneceu na sala para assistir a intervenção.

Se durante o show de Neo Muyanga a plateia estava receptiva às suas falas e músicas sobre os
protestos da população/ativistas sul-africana ao apartheid, a performance/protesto do Coletivo
Bartolomeu provocou um mexer de cadeiras, a movimentação de cabeças e olhos em busca das
vozes e sons que brandiam ao fundo e ao lado, uma situação que expressava um misto de
surpresa com  incômodo, assim como o desconforto com o inusitado da cena, mas principalmente
com o contato direito com um tema que as pessoas preferem negar – o racismo brasileiro.

“Isso aqui é realidade. Não é performance. É mais um grito!” Assim começou a ação do Coletivo
Bartolomeu, que no discurso citava nomes de homens negros, mulheres negras , jovens negros
mortos de forma violenta pela polícia, assim como de pessoas gays e trans. Nomes que eram
acompanhados de citações de poesias, das inúmeros situações de racismo, as políticas de cotas e
a tragédia do navio negreiro.

Enquanto o Manifesto acontecia, eu olhava a movimentação na plateia, que contava com apenas
16 negros/as em um público de cerca de 50 pessoas. Era possível perceber certo incômodo por
parte de algumas pessoas, mas havia também uma boa recepção à mensagem direta e precisa do
Coletivo.

Conversei com Eugênio Lima, DJ, pesquisador da cultura afro-diásporica, e diretor do Núcleo
Bartolomeu sobre a reação da plateia, ele disse: “já imaginava que isso fosse acontecer (sobre o
fato de muitos brancos/as não terem se solidarizado com o gesto negro do punho erguido),pois
denota e expõe a fratura social existente no Brasil entre negros e brancos. Pode não ter havido
um engajamento total, mas o outro se fez presente. Mesmo assim, o campo de tensão foi muito
grande”.

“Se  não criamos esse campo para um possível diálogo, o único argumento que se constrói é a
partir da violência, uma violência que interdita o campo. A gente construiu a performance a partir
da ideia de estarmos em legítima defesa, colocando nossas vidas, nossos corpos e as ideias em
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ação. E isso veio do âmago desses atores e atrizes, em forma de depoimentos, um formato
que ultrapassa a ideia da representação e vai para a ideia da ação, porque o que está em jogo são
as nossas vidas”, afirmou Eugenio de Lima.

Para quem ficou curioso para ver a apresentação Em Legítima Defesa, Eugênio disse que ela “foi
pensada para ser única, mas diante do acontecido, a curadoria da MITSP está propondo
outras intervenções, e eu gostaria muito que isso acontecesse, mas ainda preciso conversar com
os/as atores/atrizes”.

Questionado sobre como acha que seria a reação de uma plateia formada majoritariamente por
negros, Lima disse: “eu gostaria muito de responder esta questão in loco, ter uma maioria de
negros na plateia, para criar um outro campo de engajamento.”

Colaborou: Suelaine Carneiro (https://www.geledes.org.br/tag/suelaine-carneiro/)
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LINKS	De	Vídeos	
	
	
Teaser	Legítima	Defesa	no	Municipal	
	 https://vimeo.com/192069310	
	

	
	
	
Teaser	a	Missão	1	
https://www.facebook.com/coletivolegitimadefesa/videos/325721877846296/	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Teaser	a	Missão	2	
https://www.facebook.com/coletivolegitimadefesa/videos/334611930290624/	
	

	
	
	
Puta	Revolução	
https://www.facebook.com/coletivolegitimadefesa/videos/vl.124837068133644/35
4868584931625/?type=1	

	
	
Ocupação	SESC	Pompéia	
https://www.facebook.com/sescpompeia/videos/1730915303619553/	
	

	
	
	



A	Missão	em	Fragmentos-MIT	
https://www.youtube.com/watch?v=MMaLcZhcQ7A	
	

	
	
A	Missão	em	Fragmentos	
https://www.facebook.com/coletivolegitimadefesa/videos/345963549155462/	
	

	


