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Resumo 
 

O presente artigo analisa manifestações artísticas contemporâneas que se constituem em 
estratégias anti-racistas. Através dos Estudos Culturais e Pós-Coloniais, as obras de arte 
figuram aqui como elemento constitutivo de um campo discursivo mais amplo onde 
podemos desvelar tanto processos de dominação quanto de resistência cultural mediante 
suas interações híbridas. Tal compreensão não pressupõe observar nas artes visuais meros 
reflexos da sociedade, uma vez que as artes podem proporcionar privilegiadas perspectivas 
e constructos sobre seu mundo. O objetivo é refletir sobre as poéticas emergentes da 
diáspora africana, a partir de subjetividades formadas no que Gilroy chama de Atlântico 
Negro. 
 
Palavras-chave: Arte contemporânea, antirracismo, diáspora. 

 
 

Abstract 
 

This paper aims to reflect upon places and practices developed in contemporary art with a 
focus on antiracist strategies. Through Post-colonial and Cultural Studies art work shown 
here as a constitutive element of a broader discursive field where we can both reveal 
processes of cultural domination and cultural resistance by its hybrid interactions. Such 
understanding does not require notice in visual arts mere reflections of society, since arts 
can provide special perspectives on their world. The goal is to think on the poetics emerging 
from the African diaspora, starting from subjectivities formed in what Gilroy calls the Black 
Atlantic.  
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Subjetividades no Atlântico Negro 
 

Mesmo um esboço breve do percurso de manifestações afro-descendentes, 

principalmente às que privilegiam o campo cultural e simbólico, seria demasiado 

extenso para abarcá-lo neste artigo1. Ainda assim, tentaremos discorrer sobre 

alguns momentos da tradição artística de descendente de africanos, focando os 

discursos contra o racismo em suas expressões culturais. 

Procuramos privilegiar nesta reflexão narrativas participantes do que Paul Gilroy 

chama de Atlântico Negro (2001), que são os vínculos criados a partir da experiência 

de marginalização e sofrimento que liga a África às Américas e à Europa pela 

diáspora de seus povos. O Atlântico Negro, segundo Paul Gilroy (2001, p. 35), 

especifica as realizações estéticas e antiestéticas em uma forma distinta de recordar 
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ou, como explica o autor, ―[...] negros dispersos nas estruturas de sentimento, 

produção, comunicação e memória‖. Vemos que a produção artística da diáspora, 

transnacional e transestética, guarda relação direta com os movimentos sociais 

negros, visto que essa tradição de luta parece ter sempre se dado nos aspectos 

simbólicos, culturais e lúdicos. Aqui lembramos a contribuição de Sérgio Costa para 

esta discussão quando ele cunha o conceito de ―contextos de ação transnacionais‖, 

ou seja, uma  

 
[...] categoria analítica voltada para o estudo de processos sociais, culturais 
e políticos, cuja abrangência e lógica interna não guardam relação direta 
com as fronteiras dos Estados-nação, como é o caso da rede anti-racismo 
em tela, discutindo, ainda, alguns dos desafios que a multiplicação desses 
contextos apresenta para as ciências sociais (COSTA, 2006, p. 101).  

  

Diáspora, Atlântico Negro e contextos de ação transnacionais sugerem outra 

percepção de tempo e de território onde se dá a hibridez, misturas e intersecções de 

ideias, práticas e expressões, auxiliando, assim, a compreender esses processos 

aqui discutidos que não se circunscrevem em uma história linear e territorializada.  

No Brasil, contra o discurso suprematista das elites e dos meios acadêmicos, 

o discurso antirracista centrada no indivíduo universalista procurou se contrapor a 

partir da afirmação da natureza mestiça brasileira (CARDOSO, 2008a). Nesse 

cenário, Cardoso nota a exceção em que figurava Abdias do Nascimento, criador do 

Teatro Experimental do Negro (TEN), que, apesar de partilhar de algumas 

estratégias comuns, já apontava as diferenças e especificidades da cultura afro-

brasileira, valorizando africanidades e sua diáspora como um importante instrumento 

de resistência; também denunciando a situação de violência racial em que vivia o 

afro-brasileiro.  

Outra importante contribuição foi a atuação do TEN antirracista 

transdisciplinar por meio da arte, da educação, da arte e da política. O grupo surgiu 

no Rio de Janeiro, em 1944, depois da constatação de Abdias Nascimento, 

economista de formação, de que mesmo os papéis de personagens negros eram 

desempenhados por atores brancos. O TEN ofereceu cursos de alfabetização, de 

iniciação à cultura geral, e, claro, de teatro; além de promover palestras com 

professores e artistas. Nascimento (2008) explica os objetivos do TEN: 

 
O TEN visava a estabelecer o teatro, espelho e resumo da peripécia 
existencial humana, como um fórum de idéias, debates, propostas, e ação 
visando à transformação das estruturas de dominação, opressão e 
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exploração raciais implícitas na sociedade brasileira dominante, nos campos 
de sua cultura, economia, educação, política, meios de comunicação, 
justiça, administração pública, empresas particulares, vida social, e assim 
por diante. Um teatro que ajudasse a construir um Brasil melhor, 
efetivamente justo e democrático, onde todas as raças e culturas fossem 
respeitadas em suas diferenças, mas iguais em direitos e oportunidades. 

 

Em 1955, o Teatro Experimental do Negro lançou um Concurso de Artes 

Plásticas com o objetivo de retratar um Cristo Negro, em oposição à imagem de 

Cristo caucasiano difundido pela Igreja Católica. O concurso esteve sob a 

responsabilidade do sociólogo Guerreiro Ramos e contou com a participação do 

Bispo Dom Helder Câmara como jurado. Naturalmente, o concurso criou um conflito 

entre Abdias e a Igreja. Em 1968, depois de atividades em diversas frentes, e cada 

vez mais visado pela repressão da Ditadura Militar no Brasil, Abdias do Nascimento 

exila-se nos Estados Unidos (Ibidem)2.  

Passados os anos de autoritarismo político (1937-1945 e 1964-1985), 

Cardoso lembra o contexto de reconstrução do movimento negro que mostrou um 

importante ponto de intersecção entre os movimentos negros e as expressões 

culturais e artísticas. Esse momento tornou-se propício para a troca de experiências 

entre os povos africanos e os descendentes de sua diáspora, principalmente nas 

Américas: 

[...] nos anos 1960 e 70, tivemos a oportunidade única de ver o encontro 
destes múltiplos fatores, provocado, entre outros, pela diversificação dos 
meios de comunicação, especialmente a televisão, assim como, o 
aparecimento de periódicos alternativos como o Cadernos do Terceiro 
Mundo, possibilitaram o encontro do movimento negro com as práticas dos 
movimentos por direitos civis nos Estados Unidos, os Black Panthers, Black 
Muslins, a luta dos povos contra o colonialismo, principalmente português 
na África, tudo embalado na força cultural da Soul Music e do Black Power 
(CARDOSO, 2008a).  
 

 Em maio de 1978, na cidade de São Paulo, surge o Movimento Unificado 

Contra a Discriminação Racial (MUCDR), posteriormente, Movimento Negro 

Unificado (MNU), Segundo Cardoso, 

 
O MNU dava origem ao protesto negro, movimento de rua, de mobilização, 
de agitação política que marcara as organizações anti-racistas brasileiras 
das décadas de 1970-1990. Uma estratégia centrada na denúncia do 
racismo, na exigência do respeito à diferença cultural e racial, 
demonstrações do orgulho negro e defesa de suas origens africanas e nas 
lutas antiescravistas. Este movimento dirá não às políticas de assimilação 
cultural e de branqueamento da população. 
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No contexto transnacional, Sérgio Costa lembra que Stuart Hall, ao observar a 

história dos movimentos antirracistas do Reino Unido a partir da década de 1960, 

distingue dois momentos distintos na resistência cultural contra o racismo:  

 
[...] o primeiro coincide com a fase em que o termo Black foi cunhado como 
referência comum à experiência de marginalização e das práticas racistas 
dominantes. A estratégia da resistência combina, nesse período, a luta pelo 
acesso ao direito de construção das próprias auto-representações, 
―contrapondo à marginalidade, aos estereótipos e à imagem fetichizada‖, 
um ―conjunto de imagens ‗positivas‘ do negro‖ [...]. O foco da resistência ao 
racismo, nessa primeira fase, é definido por Hall como o campo das 
relações de representação (relations of representation) em oposição ao que 
predomina na segunda fase e que ele chama de políticas de representação 
(politics of representation). A idéia de política de representação remete à 
constituição discursiva do social e implica entender representação não 
como expressão e apresentação pública de realidades e relações pré-
constituidas, mas como momento constitutivo das relações sociais. A 
política de representação remete, por isso, a uma intervenção voltada para 
influenciar os termos mesmos em que o social se constitui [...] (COSTA, 
2006, p. 112). 

 

Para Costa (2006, p. 113), esse segundo momento se insere no que Hall 

define como ―fim da inocência‖, é o fim do sujeito centrado. O discurso de resistência 

abandona a ideia de totalidade positiva do sujeito Black ou da negritude, para 

incorporar a questão da diferença. Como explica Costa:  

 
Isto é, se as formas de representação racista organizam o mundo em 
diferenças binárias, fixas e ontológicas – preto ou branco, black or british – o 
anti-racismo não pode se limitar a representar positivamente aquele que é 
representado como inferior nessas polaridades, é preciso desmontar o 
próprio sistema de representações. Isso implica reconhecer e assumir 
plenamente a heterogeneidade e o descentramento do sujeito, buscar a 
différance múltipla no interior da diferença binária (branco/preto) e recuperar 
as interseções entre raça, classe, gênero e etnia. É precisamente na 
articulação dessas diferenças – todas elas móveis, cambiantes, construídas       
no momento de sua manifestação discursiva – que o sujeito da resistência 
anti-racista pode se constituir (idem). 

 

Dessa forma, a política de representação pode ser entendida como forma de 

se posicionar e de se constituir fora do binarismo. Baseando-se na leitura de 

Derrida, Hall (2003) utiliza-se do conceito de différance como uma diferença que não 

se articula por binarismo, é uma diferença de significados relacionais, lugares de 

passagem, que se dão muitas vezes na repetição. Segundo Costa, Hall propõe que 

intervenções feitas no sistema hegemônico podem gerar transformações, pois, 

 
A política da representação busca, nesse caso, introduzir o ruído e a dúvida 
nesse sistema de certezas, não necessariamente combatendo de frente os 
estereótipos. Pode-se também buscar ressaltar a diferença adscrita 
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subentendida, denunciando, através de sua explicitação, sua existência. 
Essa estratégia de disputa cultural fica evidenciada no exemplo de uma 
exposição fotográfica, explorado por Hall. Ali se mostravam negros com 
pênis agigantados, de tal sorte que o espectador que compartilhasse 
tacitamente da fantasia do negro oversexed via-se flagrado em seu 
preconceito (Costa, 2006, p. 115). 

 

Na pesquisa da historiadora de arte Sally Banes (1999), podemos observar a 

mudança entre as relações e políticas de representação nas artes a respeito do 

corpo efervescente na vanguarda da década de 1960, no momento em que ela 

examina a participação e representação dos afro-americanos na vanguarda norte-

americana.  

Segundo a autora, o movimento de direitos civis foi uma importante arena de 

luta cultural em 1963, ano em que concentra sua pesquisa, e influencia o discurso 

artístico da época em torno da igualdade e da liberdade. Apesar dessa forte 

influência, geralmente os artistas brancos e os artistas negros estavam em buscas 

separadas por uma identidade estética. A participação de artista afro-americano na 

vanguarda branca norte-americana fora relativamente pequena. Para Banes (1999, p. 

207), 

É claro que alguns dos motivos para essa relativa ausência tinham a ver 
com o acesso limitado e as oportunidades de preparação acessíveis aos 
afro-americanos antes dos anos dos direitos civis. Ou seja, muitos artistas 
negros podiam não haver tido um gosto pela espécie de atividade 
iconoclástica – produto de alguma proporção de privilégio educacional – em 
que os artistas brancos se deleitavam. Igualmente, porém, os interesses de 
muitos artistas negros de classe média que podiam ter participado disso 
eram já integracionistas da época, não foram particularmente empolgados 
pela vanguarda porque ela era demasiadamente marginal: eles acreditavam 
que os afro-americanos deviam penetrar na cultura americana da corrente 
dominante. 

 

Apesar disso, muitos artistas brancos da época também compartilhavam 

desse anseio integracionista, compromissados com a justiça racial e social, 

procuravam corroborar com as manifestações pelos direitos civis. Segundo a 

historiadora (1999, p. 208), ―os artistas brancos davam boas-vindas e, às vezes, 

procuravam agressivamente a participação negra, como símbolo de uma sociedade 

americana idealmente integrada‖. O campo das artes visuais da época é marcado 

pelo interesse e incorporação da cultura popular, o que fez com que adotassem, 

assim, elementos das artes e performances afro-americanas. Apesar do desejo 

integracionista, podemos ver que mesmo nesse ideal haviam diferenças, e algumas 
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já apontavam para as especificidades, reservadas no status marginalizado dos 

negros: 

Em diversos aspectos, as preocupações da vanguarda branca eram 
simplesmente incompatíveis com as preocupações dos artistas negros no 
início da década de 1960, não obstante o interesse por elas dos artistas de 
vanguarda e de sua apropriação das tradições populares e folk americanas. 
Apesar de seus próprios ataques aos valores burgueses da arte de elite 
euro-americana, as preocupações e as práticas da vanguarda branca ainda 
se originavam inexoravelmente na tradição dessa alta arte (BANES, 1999, 
p. 212). 

 

 Não obstante, o discurso antirracista presente na época, alicerçado nas 

relações de representação do sujeito centrado, levou muitas vezes ao racialismo 

essencialista, resultando em estereótipos ainda presentes nas relações sociais, 

como nos explica Banes,  

 
O discurso sobre a raça, a cultura e o corpo era tão complexo e difícil no 
início da década de 1960 quanto continua a ser hoje, embora não dos 
mesmos modos. Se hoje salientamos raízes e diferenças, no início da 
década de 1960 muitos liberais (tanto negros quanto brancos) desejavam 
negar totalmente as diferenças raciais e culturais, em seu fervor de 
conquistar a igualdade para os afro-americanos, assimilando os negros e os 
brancos num cadinho homogêneo. Mas, bastante estranhamente, a retórica 
anti-racista radical partia da homogeneização liberal de um modo que nem 
sempre estava tão afastado da linguagem racista. Os negros eram 
mitificados como ―mais perto da natureza‖ ou como ―corpos livres de 
inibições‖ pelos que competiam com a cultura negra, assim como pelos que 
a odiavam e temiam. ―Essas diferenças em relação aos corpos eterizados 
da cultura euro-americana eram consideradas saudáveis por vanguardistas 
radicais, pois eles se entrosavam bem com o projeto da vanguarda de 
valorizar a concretude do corpo‖ (BANES, 1999, p. 272). 

 

Para a autora, é possível identificar uma espécie de ―primitivismo positivo 

essencialista‖ que ressaltava qualidades ―naturais‖ dos negros, principalmente em 

relação ao corpo, que colabora na construção vanguardista de linguagens artísticas 

e discursos anti-iluministas que privilegiavam o corpo em detrimento da 

racionalidade. Segundo Costa (2006, p. 115), nas representações do negro, 

podemos comumente perceber duas características presentes de forma 

ambivalente: ―de um lado, se atribui aos negros um desenvolvimento moral e 

intelectual limitado, infantilizando-os; de outro, cultiva-se a fantasia de que negros 

são hipersexuados (oversexed)‖. 

Mesmo quando bem intencionada, essa ideia participa da visão eurocêntrica 

que destina aos negros atributos intelectuais inferiores e capacidades corporais 

superiores. Essa visão não é tão ambígua quanto informa Costa, pois ela é parte da 

tradição do pensamento ocidental que segrega corpo/alma ou corpo/mente, dando-
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lhes valores distantes. Desde os socráticos, passando pela filosofia cristã até o 

cartesianismo, o que vemos é a sucessiva desvalorização do corpo e do material 

corporal, enquanto o que é posto em oposição é aquilo que distingue os homens.  

O material corporal e sua imagem sempre vistos com suspeita é aquilo que 

lembra o homem de sua condição ―animal‖ e mortal. Racialismos como o do 

―primitivismo positivo essencialista‖, embora presentes na maioria das obras da 

época, podem não ser lidos como racistas, pois havia uma procura bem 

intencionada em representar o afro-americano de forma positiva, expressando 

admiração, mesmo que equivocadamente. 

 

 

Poéticas Diaspóricas 

 

As subjetividades do Atlântico Negro estão dispersas nas estruturas de 

sentimento, produção, comunicação e memória,  e  estão ligadas por experiências 

comuns que afro-descentes vivenciam em diáspora como pontuou Gilroy.  

 Gilroy (2001) contribui nessa discussão para pensarmos as articulações, e 

(re)construções culturais e identitárias da diáspora mediante a ideia de Atlântico 

Negro. A cultura toma local privilegiado no que ele chama de política de realização e 

política de transfiguração, e possibilita-nos ver o corpo como lugar por excelência 

para resistências culturais, chamando-nos a atenção para identificar essas 

expressões não só como um repertório contra-cultural, mas como discurso filosófico 

inscrito na reconstrução da história de populações historicamente excluídas. Dessa 

forma, percebemos o delinear de uma estética que pode ser entendida a partir da 

ideia de diáspora que, segundo Gilroy,   

 
[...] é um conceito útil porque ele especifica a pluralização e o traço não 
idêntico (nonidentity) das identidades negras sem celebrações precipitadas. 
O conceito implica a possibilidade de traços comuns que não podem ser 
dados como garantidos. A identidade tem de ser demonstrada em relação à 
possibilidade alternativa de diferenciação, visto que a lógica da diáspora 
impõe o sentido de temporalidade e espacialidade, o qual ressalta o fato de 
que nós não somos o que nós fomos (Gilroy apud COSTA, 2006, p. 116). 
 

Temporalidades não lineares e espacialidades múltiplas estão atuantes na 

poética de artistas brasileiros que abordam a presença africana no Brasil, 

estabelecendo pontes entre silenciamentos históricos e a linguagem artística. 

Rosana Paulino e Eustáquio Neves são exemplos de dois artistas contemporâneos 
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que em suas obras criam um diálogo ininterrupto entre o passado e o presente tão 

marcante nas poéticas diaspóricas. 

 Rosana Paulino tem suas obras ligadas tanto ao corpo feminino quanto ao 

corpo negro. Mediante a evocação de seus ancestrais registrada em álbuns de 

fotografias familiares, ela desvela memórias, como na obra Bastidores. Segundo a 

artista paulistana, seu desejo é ―traçar uma ponte entre passado e presente através 

do trabalho, pensar a inserção de um grupo social historicamente marginalizado, 

uma ponte entre mundos e pessoas diferentes. Unir. Construir um elo entre os 

excluídos e marginalizados‖3
. 

 

 

 

PAULINO, Rosana. Bastidores (detalhe). 1997. Fotografia e bordado sobre tecido. Fonte: 

<http://fotosite.terra.com.br/novo_futuro/barme.php?http://fotosite.terra.com.br/novo_futuro/ler_noticia.

php?id=4696> 

 

Segundo Kátia Canton (2001), Rosana Paulino iniciou sua carreira na década 

de 1990 trabalhando com imagens de mulheres e crianças afrodescendentes, 

discutindo por meio da arte brasileira a questão da diferença. Seus trabalhos 

articulam o fazer artístico com a política, raça e cultura, questões que no início da 

década de 1990 ainda não frequentavam de forma contundente a produção artística, 

como nos evidencia o trabalho acima apresentado onde Rosana 

 
[...] mostra bastidores de costuras, usados para bordar, que esticam 
imagens de mulheres com bocas e mãos costuradas por cima, contrapondo 
radicalmente o lado bucólico e delicado do bordado com a violência 
doméstica contra as mulheres. Encarando e tratando com intensa 
honestidade temas como violência, racismo, sexo e feminilidade, através da 
construção de objetos e instalações que formam um idiossincrático relicário, 
Paulino nunca deixou de trabalhar o desenho. Através dele, criou séries de 
trabalhos que dão contornos a imagens humanas suspensas pelo terror, 
pervertidas na impossibilidade de uma plenitude de suas formas. Cria seres 
que parecem incompletos, deformados, doentes (apud CANTON, 2001, p. 
9). 

 

http://fotosite.terra.com.br/novo_futuro/barme.php?http://fotosite.terra.com.br/novo_futuro/ler_noticia.php?id=4696
http://fotosite.terra.com.br/novo_futuro/barme.php?http://fotosite.terra.com.br/novo_futuro/ler_noticia.php?id=4696
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Eustáquio Neves é outro importante artista brasileiro a versar sobre questões 

raciais por meio de suas imagens fotográficas. A ponte traçada por Paulino é 

semelhante a que Eustáquio Neves realiza em seu trabalho. Passado e presente 

são concomitantes na problematização que o artista mineiro levanta; a desigualdade 

social e a situação da população negra na sociedade brasileira. Da série Caos 

Urbano, na instalação Outros Navios, Neves se posiciona de forma a revelar que 

não nos reconciliamos com o passado colonial (SEALY, 2005, p. 86).  

Neves nos convida por meio de sua obra a analisar esse passado ainda 

manifesto na sociedade brasileira. O passado escravocrata tão estruturante da 

sociedade brasileira ainda ecoa. Para isso, sua estratégia plástica tenta se 

aproximar da realidade cotidiana, enquanto se distancia da tradicional estética 

documental. Ele abarca em sua poética um movimento entre passado e presente 

que culmina numa narrativa fotográfica que dilui tempo e espaço, assim, 

relacionando-se com a tradição de sociedades africanas, onde as gerações 

pretéritas além de não esquecidas, são construtoras do presente. (HAMPÂTÉ BÂ, 

1980). 

O estadunidense Lyle Aston Harris e a artista jamaicana radicada nos 

Estados Unidos, Renée Cox lançam mão de estratégias referentes às políticas de 

representação ao flagrar os estereótipos destinados aos negros. A reiteração e o 

exagero dos vários aspectos com que o corpo negro foi historicamente sexualizado 

e fetichizado servem para desnaturalizar os códigos distorcidos que se ancoram na 

imagem, como em Hot-em-tot de 1994. Não obstante, a obra faz referência direta à 

Sarah Baartman (1789-1815). Saartjie, como era chamada, foi cativa de fazendeiros 

dinamarqueses na África do Sul e levada para a Inglaterra para ser expostas em 

Freak Shows (ou circo de horrores). Suas características físicas exageradas (para os 

padrões europeus), atribuídas a sua origem Khoikhoi a fez famosa pela Europa sob 

a alcunha de hotentot Venus.  
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COX, Renee; HARRIS, Lyle. Hot-em-tot. 1994. 129.86cm x 94.62cm. Fonte: 

<http://www.english.emory.edu/Bahri/Cox.html>. 

 
 

Com estratégia semelhante, os estereótipos são também flagrados no 

trabalho Boa Aparência do mineiro Eustáquio Neves; nele, com uma linguagem 

direta, Neves transporta a memória escravagista, com anúncios de fuga de escravos 

justaposta a textos de anúncios de ofertas de trabalho. Os textos que descrevem 

fisicamente os cativos fugidos (anúncios que eram publicados em jornais da época) 

junto aos de requisito de boa aparência para acesso ao mercado de trabalho tem a 

função de objetivar a continuidade da discriminação na Brasil. Uma vez que o 

padrão de beleza vigente, mesmo no Brasil, não costuma incluir a pele negra e o 

cabelo crespo.  

 

http://www.english.emory.edu/Bahri/Cox.html
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NEVES, Eustáquio. Série Boa Aparência. Fonte: Mostra pan-africana de arte contemporânea 

(Catálogo). São Paulo: Associação Cultural Videobrasil, 2005. 

 

A iconografia escravagista permeia também outros trabalhos de Neves com o 

objetivo de desconstruir a exploração do corpo negro mediante uma reconstrução do 

passado de forma que ―a memória possa ser administrada para o futuro‖ (SEALY, 

2005, p. 87). Como vemos em Objetização do corpo, um corpo feminino, que lembra 

Vênus, está enclausurado em uma caixa que parece um caixão com o número do 

lote, é a objetização que leva à mortificação do corpo, a beleza cerrada; em Máscara 

da punição, o artista expõe a opressão sofrida pelos afro-brasileiros personificada 

pela imagem da própria mãe. Percebemos o corpo como arma de luta, nele 

encontram-se as marcas e motivos da opressão, e também a arma e a razão para a 

resistência4.  

Pensar a diáspora possibilita colocar essas imagens engendradas de diversas 

formas e momentos históricos sob outra perspectiva. Como lembra Gilroy (2001, 

p.19), ―ao aderir à diáspora, a identidade pode ser ao invés disso [algo estático e 

limitado], levada à contingência, à indeterminação e ao conflito‖. E é justamente 

essa indeterminação, conflito e confusão em torno das questões identitárias que 

poéticas diaspóricas muitas vezes colocam em questão. 

 Yinka Shonibare, por exemplo, nasceu na Inglaterra e cresceu na Nigéria, 

durantes seus estudos artísticos em Londres viu-se obrigatoriamente diante de 

questões a cerca da ―africanidade‖, a que era cobrado por sua origem africana. 

Shonibare trata o assunto com ironia, para interrogar pretensas identidades 

autênticas, lança mão de toda iconografia da aristocracia do século XVIII e da era 

vitoriana para problematizar a identidade inglesa ou o ―englesamento‖ (Englishness) 

que em alguns trabalhos como Diary of a Victorian Dandy é personificado por 

personagens clássicos da época como Dorian Gray de Oscar Wilde.  
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Em “O balanço” o artista faz uma releitura da obra do francês Fragonard, 

―levando a África e a Revolução Francesa aos frívolos jardins do rococó‖. A obra 

parece insinuar, tal qual uma vanitas, advertências em relação aos excessos das 

elites que sendo sempre sustentados pelo espólio e exploração pode resultar na 

guilhotina. O golpe derradeiro contra o mito da autenticidade reside em seu uso 

estratégico do ―tecido africano‖. O famoso tecido de fibra e estampa tipicamente 

africano guarda na verdade a história da globalização e suas transposições. Pois 

dentre outras informações, sabemos que o tecido é de fabricação holandesa e feito 

a partir dos batiks indonésios. Depois de baixas vendas na Europa, as fábricas 

começaram a vender os tecidos à África, onde se popularizou apenas no século XX.  

Como explica Shonibare, o que é supostamente africano carrega todas essas 

transposições globais, a autenticidade não está ligada a origem, mas sim às 

imagens que se criam e que se atribuem (Guéye, 2008). 

Também outras vozes estadunidenses ecoam nesses discursos antirracistas, 

como por exemplo, Lorna Simpsom que começou a se tornar conhecida nos Estados 

Unidos em meados da década de 1980, desde seus primeiros trabalhos tem como 

tema central confrontar o olhar convencional sobre gênero, identidade, cultura, 

história e memória utilizando fotografias em larga escala e textos que desafiam as 

imagens estabelecidas pela hegemonia eurocêntrica. Estudou na High School of Art 

and Design e na School of Visual Arts em Manhattan. Completou seus estudos na 

University of California onde pode estudar e trabalhar com as artistas conceituais 

Eleanor Antin, Martha Rosler, e Carrie Mae Weems, que também trabalham com a 

ordem do discurso a cerca de gênero e raça justapondo imagens e textos.  

Durante a década de 1980, a exemplo da ativista Ângela Davis, sua poética 

explorava todas as esferas de significado do cabelo em sua centralidade na 

identidade social do afro-americano. O cabelo constitui meio de expressão de 

criatividade, de posicionamento político e social, de auto-afirmação e de orgulho.  O 

padrão de beleza estabelecido exclui o cabelo de origem africana, no Brasil, isso se 

expressa bem no termo ―cabelo ruim‖ e várias pesquisas demonstram o efeito 

devastador que isso gera nas experiências escolares de crianças e jovens afro-

descendentes, principalmente em relação às meninas (GOMES, 2002).   

Em Stereo Styles, 1988, Simpson confronta o padrão de beleza a partir de 

imagens fotográficas que enquadram uma jovem com diferentes penteados. Não 

vemos o rosto da menina, podemos observar parte das costas, os ombros, o 



1774 
 

 

pescoço e os penteados. Entre as dez imagens podemos ler as seguintes palavras: 

Daring, Sensible, Severe, Long & Silky, Boyish, Ageless, Silky, Magnetic, Country 

Fresh, Sweet5. O cabelo e seus significados são postos em cena em suas 

conformidades, contradições e antagonismos. Ao oferecer essas representações 

para o espectador Simpson,  “[…] exposes hair as an alterable or removable 

embellishment that may distort our understanding of what is natural or desirable in 

the human body. Hair becomes a means of transformation”. (AFA, 2006).  

 

 
 

SIMPSON, Lorna. Stereo Styles, 1988. Fotografias Polaroid (Collection Raymond Learsy and Melva 

Bucksbaum, Connecticut.).  Fonte: AMERICAN FEDERATION OF ART. Lorna Simpson: A resource 

for educators. AFA, 2006. 

 

A artista não realiza e tampouco entrega uma interpretação pronta, mas sim, 

expõe fragmentos de imagens e textos para que a interrogação posta no trabalho 

continue fluindo na recepção da obra. Segundo a artista, 

 

The subject is always segmented or taken apart and reassembled in a 
particular way where you see the cracks and the seams where things are put 
together or re-constructed . . . The way I operate is in this very fragmented 
way, not as a ―whole‖ subject. I don‘t interpret the world or the things around 
me within one ideological scope. I have always constructed things within the 
form of a grid—maybe starting out with whole images but quickly serializing 
them and segmenting them into quadrants to make up one entire image. So 
there‘s something about the grid and about fragmentation that I‘ve always 
liked as a formal device . . . I have a tendency to do the same thing to the 
subject. (Idem, p.12).  

 
Por isso, a escolha da artista por textos fragmentados, narrativas intersticiais 

e imagens ―incompletas‖. Seu interesse está na exploração da nossa incapacidade 
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para conhecer a totalidade, problematizando, assim, questões epistemológicas como 

a objetividade e o universalismo. Fazendo-nos indagar mais sobre o que foi excluído 

da imagem do que sobre os elementos que a compõe. 

 

Como observamos, a atual produção artística do Atlântico Negro encontra-se 

mais atuante no que Hall chamaria de políticas de representação, do sujeito híbrido 

e descentralizado. É a partir da constatação do híbrido que Bhabha pensa a fronteira 

como o lugar onde ―algo começa a se fazer presente‖;  nos movimentos e processos 

de alcançar as margens, o autor  apresenta-nos a figura da ponte: ―A ponte reúne 

enquanto passagem que atravessa‖ (BHABHA, 2003, p. 24). É aquele lugar do meio, 

a zona de contato, a justaposição, a conexão e adição através do ―e‖. Bhabha, 

depois de citar os trabalhos dos artistas Guillermo Gomez-Peña e Renée Green, 

conclui, 

 
 

O trabalho fronteiriço da cultura exige um encontro com ―o novo‖ que não 
seja parte do continuum de passado e presente. Ele cria uma idéia do novo 
como ato insurgente de tradução cultural. Essa arte não apenas retoma o 
passado como causa social ou precedente estético; ela renova o passado, 
refigurando-o como um ―entre-lugar‖ contingente, que inova e interrompe a 
atuação do presente. O ―passado-presente‖ torna-se parte da necessidade, 
e não da nostalgia, de viver (BHABHA, 1998, p. 27).  

 
 
  

 

                                                 
1
 O historiador Paulino Cardoso lembra o quanto ―é longa a tradição de luta das populações descendentes de 

africanos no Brasil‖. CARDOSO, Paulino. Notas Sobre o Movimento Negro no Brasil. In: Multiculturalismo e 
populações de origem africana. Disponível em: <http://multiculturalismoepopulacoesafricanas.blogspot.com>. 
Acesso em: 20 dez. 2008.   
 
2
 Interessante notar como o concurso para pintura do Cristo Negro esteve em consonância com outras disputas e 

relações representacionais, como as pesquisas com radiocarbono do historiador e antropólogo senegalês Cheikh 
Anta Diop na década de 1960, que desejava demonstrar a população egípcia como uma população negra, em 
contraste com a representação embranquecida que dela se fazia. 
 
3
 Entrevista concedida à Daniella Giavina-Bianchi. Disponível em: <http://revistatpm.uol.com.br/37/editoras/ 

bianchi.htm>. Acesso em: 20 out. 2008. 
 
4
 Objetização do corpo e Máscara da punição são fotografias que posteriormente fizeram parte da instalação que 

Neves criou para a Mostra Pan-Africana de arte contemporânea realizada pelo Museu de Arte Moderna da 
Bahia, em 2005, na cidade de Salvador. 
 
5
 A tradução seria algo como (em ordem): Ousada,  Sensível,  Severa, Longo & Sedoso, De 

menino, Atemporal, Sedoso, Magnético, Rústico, Doce. Boyish e Country Fresh são dois termos difícil de 
traduzir. O primeiro quando usado para se referir ao gênero feminino é usualmente pejorativo significando uma 
certa masculinização. No caso de um corte de cabelo pode se referir ao que chamamos de corte ―Joãozinho‖. Já 
Country Fresh é um termo menos fácil de definir e talvez a ambiguidade do termo pode ter sido um fator 

importante para sua utilização pela artista, pois há dois casos em que o termo é bastante utilizado: o primeiro se 
refere a algo rústico, colonial, da fazenda, usado principalmente como expressão gastronômica; já o segundo é 
usado para aludir-se à vagina ou ao que é vaginal. 

http://multiculturalismoepopulacoesafricanas.blogspot.com/
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