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RESUMO 
 

Este TCC tem como objetivo principal analisar os processos criativos do espetáculo Meu ser 

em cores, criado dentro do Núcleo de Estudos da Espetacularidade (NESP), coordenado pela 

professora Dra Jolanta Rekawek, e apresentado na Feira de Graduação da UEFS, em 23 de 

outubro de 2017. O espetáculo, que parte das minhas experiências relacionadas com a 

condição de ser negro e de viver na sociedade brasileira, nasceu como uma performance 

contemporânea que se articula através de várias linguagens artísticas e cria novas relações de 

interação com o público. O espetáculo se propõe discutir a negritude em cena. A questão da 

negritude no Brasil sempre implicou muitos questionamentos, indefinições e pontos de vista 

distintos ao longo do tempo. O que é ser negro? Por que essa palavra deixou-nos uma herança 

tão negativa? Essas perguntas permeiam os pensamentos dos negros que desejam mudar esse 

cenário. Por tanto, o meu interesse principal como autor deste TCC seria focado na seguinte 

pergunta: como se configuram os processos criativos de um artista negro que propõe discutir a 

negritude a través de um espetáculo contemporâneo que oscila entre várias linguagens? A 

problematização deste TCC será observar como se configura a criação do espetáculo “Meu ser 

em cores” partindo dos três pressupostos: é um espetáculo contemporâneo; é uma forma 

artística cênica híbrida entre varias linguagens; é um espetáculo marcado pela origem negra 

do seu autor. 

 

Palavras-chave: Negritude, Artes Cênicas, Performance;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

RESUMEN 

 

Este TCC tiene como objetivo principal analizar los procesos creativos del espectáculo Meu 

ser em cores, creado dentro del Núcleo de Estudos da Espetacularidade (NESP), coordenado 

por la Prof Dra Jolanta Rękawek, y presentado en la Feira de Graduação de la UEFS, el 23  de 

octubre de 2017. El espectáculo, que parte de mis experiencias relacionadas con la condición 

de ser negro y vivir en la sociedad brasileña, ha sido ideado como una performance, que fluye 

entre varios lenguajes artísticos y crea nuevas relaciones de interacción con el público. La 

cuestión de la negritud en Brasil siempre ha generado muchas interrogaciones, indefiniciones 

y puntos de vista distintos a lo largo del tiempo. ¿Qué es ser negro? ¿Por qué esta palabra nos 

ha dejado una herencia tan funesta? Estas preguntas rodean el pensamiento de los negros que 

desean cambiar este panorama. Por lo tanto, mi interés principal como autor de este TCC 

(Trabajo de Conclusión de Curso) está centrado en la siguiente pregunta: ¿Cómo se 

configuran los procesos creativos de un artista negro que propone discutir la negritud por 

medio de un espectáculo contemporáneo que incorpora distintos lenguajes? La problemática 

de este TCC será observar cómo se construye el espectáculo  Meu ser em cores partiendo de 

tres presupuestos: es un espectáculo contemporáneo; es una forma artística de puesta en 

escena constituida como una forma hibrida entre varios lenguajes; es un espectáculo marcado 

por el origen negro de su autor. 

 

Palabras-llaves: Negritud; Artes Escénicas, Performance;  
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Brasil tem uma população muito diversa etnicamente, marcada por uma presença 

negra significativa. Segundo o IBGE, os negros representavam 53,6% da população brasileira 

em 2014, contudo somente 17% destes estavam entre a parcela mais rica da sociedade. Este 

descompasso aponta um abismo existente entre brancos e negros que algumas vezes é 

interpretado como definição de poder, força ou superioridade branca. Somando-se isso ao fato 

de que muitos negros vieram da África para o Brasil como escravos durante a colonização, 

criou-se historicamente um cenário de depreciação da população negra, conforme as 

construções sociais vigentes.  

Entre varias conotações da palavra “negro” registradas no Dicionário Aurélio de 

Português Online
1
, figuram: “infeliz”, “triste”, “fúnebre”, “que não reflete luz”. A partir desse 

significado inúmeras palavras têm sido utilizadas de forma pejorativa para relacionar o 

“negro” às coisas ruins, como por exemplo: “passado negro”, “lista negra”, “peste negra”, 

“buraco negro”, “humor negro”, “denegrir”, consolidando uma sequência de preconceitos que 

se enraizou e sobrevive até hoje na sociedade brasileira.     

Na atualidade, com as políticas afirmativas e a ascensão do povo negro na hierarquia 

social, visualiza-se um processo de “receio” de utilização da palavra negro para referir-se a 

uma pessoa de pele preta. A norma do que seria correto ofusca a negritude existente em todo 

cidadão brasileiro: as pessoas se rodeiam de pormenores no momento de utilizar o termo 

“negro” e ao se referir a uma pessoa se valem do termo “moreno (a)” independentemente da 

tonalidade da sua pele.  

Esse ofuscamento e a consecutiva “normatização” de raças existentes no Brasil, já que 

existe uma parcela branca que culturalmente vem dominando as esferas de poder no país, 

seria uma máscara para o racismo existente no Brasil? Ou simplesmente um modo de tornar 

invisível a identidade negra que forma parte da identidade da maioria dos seus cidadãos?  

Eu, Helio do Nascimento Pinto, cidadão brasileiro, sou negro e gostaria de ser 

chamado de negro porque essa é a minha identificação. E com base na minha própria 

experiência como negro e observando o cenário atual vivenciado pela população negra no 

nosso país, decidi abordar o tema da negritude em um espetáculo que envolve poesia, teatro, 

                                                             
1 Link do dicionário: https://dicionariodoaurelio.com/negro, acessado em 26/12/2017 

https://dicionariodoaurelio.com/negro
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dança e linguagem audiovisual para contribuir ao debate sobre a sociedade em que me toca 

viver.  

 A minha perspectiva de artista, que configura um espetáculo, e de cientista que ao 

mesmo tempo elabora um discurso sobre a obra que cria, parte do pressuposto de um homem 

negro que se propõe questionar essa definição de “Ser” como uma fronteira que separa 

brancos dos negros em uma sociedade tão miscigenada como a do Brasil. As experiências 

vividas nesse contexto de branqueamento social, cultural e intelectual me impulsionaram a 

projetar em cena um espaço de discussão de ideias sobre o que mudou desde a chegada dos 

africanos ao Brasil até os dias de hoje, quais estereótipos sobreviveram através dos tempos, 

qual seria a visão real da cultura negra sem preconceitos e se ainda é necessário caminhar, 

como uma parte dos cidadãos, para uma autoafirmação racial.  

 Por conseguinte, o principal objetivo deste TCC é discutir a negritude contemplada a 

partir do espetáculo Meu ser em cores, configurado por mim e pela Profª Jolanta Rękawek, 

em 2017, como uma atividade dentro do Núcleo de Estudos da Espetacularidade (NESP) da 

UEFS.    

O meu interesse principal dentro deste TCC está focado na seguinte pergunta: como se 

configuram os processos criativos de um artista negro que propõe discutir a negritude a través 

de um espetáculo contemporâneo que oscila entre várias linguagens? A problematização deste 

TCC consiste em observar como se articula a criação do espetáculo Meu ser em cores 

partindo dos três pressupostos: 

– é um espetáculo contemporâneo 

– é uma forma artística cênica constituída não como apenas uma, mas como a forma 

híbrida entre varias linguagens. 

– é um espetáculo marcado pela origem negra do seu autor. 

Por tanto, o problema deste TCC estaria formulado da maneira seguinte: em que 

consistem as bases dos processos criativos de um espetáculo contemporâneo, que incorpora 

várias linguagens artísticas e que é criado por um artista negro?  
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1.1 Percurso inicial: ser negro em uma sociedade de valores eurocêntricos 

 

A sociedade brasileira vem trazendo uma marca discriminatória direcionada ao povo 

negro que, infelizmente, ainda sobrevive nos dias atuais. É difícil entender o espanto de uma 

pessoa ao ver um estudante, negro, de escola pública, escolher o cartão de natal mais caro da 

loja para comprar. Ainda hoje me lembro daquela situação tão dolorosa para mim. Como 

explicar que um porteiro de condomínio tema a aproximação de uma criança e rapidamente 

feche os portões somente pela cor de sua pele ser negra? Nós, os cidadãos negros, ainda 

sofremos preconceitos velados e expostos todos os dias, ainda que as pessoas não percebam, 

ou, para evitar constrangimentos, prefiram não discutir, eles ainda estão vivos, seja na 

marginalização de uma dança, seja na escravização de mão de obra ou na intolerância às 

pessoas de uma determinada crença. 

A questão da negritude no Brasil sempre implicou muitos questionamentos, 

indefinições e pontos de vista distintos ao longo do tempo. O que é ser negro? Quem pode ser 

considerado negro? Negritude é afirmação ou descendência? Por que essa palavra deixou-nos 

uma herança tão negativa? Todas essas perguntas permeiam os pensamentos dos negros que 

desejam mudar esse cenário. As políticas afirmativas ajudam neste sentido, mas não aportam 

a solução definitiva, e, apesar de que os negros vêm ocupando um pequeno espaço no 

ambiente acadêmico, em outros espaços culturalmente dominados por brancos, entretanto, 

ainda somos exceção. 

Os estereótipos nos transformaram em mão de obra barata e objetos sexuais, perdemos 

nossa identidade em um casulo que envolve a palavra “negro” e toda sua “dolorosa” 

conotação. Eu, como um homem negro que não aceita esse legado de inferioridade, trago à 

discussão a identidade negra que vem se libertando dos estereótipos e ganhando força nos 

últimos anos, contribuindo para o empoderamento de seu povo.  

O espetáculo Meu ser em cores aproveita a minha própria experiência para trazer 

situações vividas por muitos negros, conflitos que necessitam ser debatidos de forma mais 

profunda, como a discriminação nos espaços acadêmicos e a invisibilidade da cultura e da 

identidade negra. Toda essa problemática é trazida de forma “instigante” e criativa através de 

vários tipos de linguagens.  
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1.2 OBJETIVO 

 

O objetivo geral deste TCC é contribuir ao debate sobre a negritude na sociedade 

contemporânea através das artes cênicas.  

Entre os objetivos específicos deste trabalho constam:  

– Promover o amplo debate sobre o teatro negro, que poderia tomar como exemplos a 

trajetória de Abdias de Nascimento, Mario Gusmão, Zezé Motta, etc. 

– Criar um grupo de trabalho dentro de Núcleo de Estudos da Espetacularidade 

(NESP) na UEFS, dedicado à pesquisa multi-, inter- e trans- disciplinar sobre A Negritude na 

cena contemporânea; 

– Promover o melhor conhecimento dos participantes dos processos criativos do 

espetáculo “Meu ser em cores” – objeto desta pesquisa, nos processos do empoderamento do 

negro consolidando o seu status como agente e transmissor de saberes, que contribuiria a uma 

valorização das suas raízes.   

– Dialogar ao respeito das bases do espetáculo contemporâneo.  

– Aplicar os resultados obtidos desta pesquisa em aulas, aulas – espetáculo, e outras 

formas desenvolvidas como atividades realizadas dentro de Núcleo de Estudos da 

Espetacularidade) da UEFS. 

– Articular a discussão sobre os temas pesquisados em publicações e eventos 

acadêmicos.  

– Articular ensino, pesquisa e extensão, vinculando atividades de produção artística e 

de conhecimento técnico - teórico dentro e fora da universidade. 

– Criar e divulgar arte dentro e fora do campus da UFES.  

– Desenvolver e consolidar o conceito de pesquisa artístico – científica.   

 

1.3 Por que o estranhamento? Vamos colorir o mundo? 

 

Quatro cores formam a bandeira do meu país. E muitas outras engrandecem a riqueza 

cultural do meu povo. Por que branco e preto, que ficam tão bem juntos nas roupas, precisam 

estar em frentes distintas quanto ao povo, raça? É curioso o que ocorre no Brasil: uma 

população onde predomina a mestiçagem sofre com intolerância, racismo e outros tipos de 

discriminação.  
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Dentro deste contexto não há espaço para um preto aparecer na bancada do Jornal 

Nacional, ser eleito (a) mister ou miss São Paulo, ser adotado por um casal famoso; não existe 

a possibilidade de fugir da expectativa do limite alcançável na escada de ascensão social. 

Querem converter-nos em fantoches com o futuro traçado. Nascer, trabalhar em postos de 

segundo calão, contentar-se com isso e morrer em paz. Como indivíduos, nós – os negros –

estaríamos condenados a viver no “quarto de despejo” da sociedade que é a favela, ou seja, à 

margem, como retrata a escritora Carolina de Jesus em seu livro Quarto de despejo (1995). 

Existem episódios que nos marcam tanto positiva quanto negativamente, e deixam 

cicatrizes que você carrega por muito tempo consigo. Nunca esquecerei o dia em que fiz 

minha primeira apresentação teatral. Era uma sexta-feira em uma ONG (Organização não-

governamental) da cidade, que trabalhava com os idosos. Eu estava caracterizado de palhaço e 

muito ansioso pelo contato inicial com aquele público específico. Todas as senhoras e os 

senhores também estavam muito animados e eu comecei a apresentação com todo o gás. De 

repente, um senhor que havia entrado na sala já com a performance em andamento, 

pronunciou as seguintes palavras: “O que esse macaco está fazendo aqui?”. Eu desmoronei 

psicologicamente. 

O choque de ser chamado de “macaco” por um senhor de idade, negro como eu, só 

não foi maior que o de ouvir as mesmas palavras de um adolescente que não chegava aos 14 

anos dentro de uma universidade pública dois anos mais tarde. Essas atitudes mostram que 

necessitamos discutir as questões raciais no Brasil de uma forma mais profunda.  

O espetáculo Meu ser em cores surgiu a partir da minha experiência de vida e 

observação com um olhar crítico do meu lugar nessa sociedade que separa homens por cores e 

crenças.  

Esta performance, que aproveita as aportações de Abdias de Nascimento, Frantz 

Fanon, Leda Martins, Augusto Boal, Patrice Pavis, Richard Schechner, entre outros, se 

configura como uma contribuição criativa e inovadora para a construção social do negro em 

termos de paridade: como um cidadão igual aos outros no Brasil.  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO  

 

Neste TCC entendemos por espetáculo uma forma de discussão de ideias através do 

teatro que em sua essência reflete de forma crítica aspectos da sociedade. Partindo desse 

pressuposto, o teatro nesse contexto vem como um mecanismo para debate de afirmação da 

negritude e confrontação de pensamentos arcaicos e discriminatórios que sobrevivem no 

nosso contexto cultural.  

Augusto Boal, dramaturgo e diretor teatral, através de sua teoria do teatro do oprimido, 

sempre optou pela luta contra toda forma de dominação/opressão, e em seus espetáculos 

buscou a conscientização da autonomia do espectador, a ideia de que “eu posso fazer a 

diferença”. “Ao analisar que ser opressor ou ser oprimido é uma construção social, Boal 

intensificou esforços na construção de uma arte que evidenciasse a necessidade de superação 

entre opressores e oprimidos” (CANDA, 2012, p. 190).  

 O pensamento estético, que produz arte e cultura, é essencial para a libertação dos 
oprimidos, amplia e aprofunda sua capacidade de conhecer. Só com cidadãos que, 

por todos os meios simbólicos (palavras) e sensíveis (som e imagem), se tornam 

conscientes da realidade em que vivem e das formas possíveis de transformá-la. 

(BOAL, 2009, p. 16). 

 

A dicotomia negro-branco existiu em nossa sociedade desde a chegada dos primeiros 

negros escravizados e essa herança histórica de inferioridade de raças desumanizou o povo 

preto, sufocando nossa identidade y reprimindo nossas crenças. Do mesmo modo podemos 

estabelecer um novo ponto de vista deste tema: igualdade de representatividade e respeito 

visando uma valorização da negritude. 

É difícil viver em uma sociedade onde não nos vemos imersos no grupo de elite, não 

estamos nas propagandas dos principais produtos, onde precisamos estar muito mais 

qualificados profissionalmente que nossos concorrentes brancos para alcançarmos um posto 

de trabalho. Toda forma mascarada ou não de racismo vai encurralando a população negra em 

seu casulo de dúvidas e receios. Ensinaram-nos que não somos capazes de pleitear uma vida 

confortável porque isso é privilegio de brancos, que devemos ficar na zona do conformismo 

porque brigar por igualdade de reconhecimento é inútil. 

O poeta Cruz e Souza traz esse sentimento de impotência diante de uma realidade 

dura, que delimita o espaço até onde um negro pode ir. Esse limite é uma marca social racista 

que reduz a população negra à expectativa criada pelo branco, onde o ser é vencido pelo 
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contexto e emparedado nos estereótipos que o condenam a estar à margem da sociedade 

devido à cor da sua pele. Em um trecho do seu poema Emparedado ele diz: 

 Não! Não! Não! Não transporás os pórticos milenários da vasta edificação do 

mundo, porque atrás de ti e adiante de ti não sei quantas gerações foram 

acumulando, pedra sobre pedra, pedra sobre pedra, que para aí estás agora o 

verdadeiro emparedado de uma raça. Se caminhares para a direita baterás e 

esbarrarás, ansioso, aflito, numa parede horrendamente incomensurável de 
Egoísmos e Preconceitos! Se caminhares para a esquerda, outra parede, de Ciências 

e Críticas, mais alta do que a primeira, te mergulhará profundamente no espanto! Se 

caminhares para a frente, ainda nova parede, feita de Despeitos e Impotências, 

tremenda, de granito, broncamente se elevará ao alto! Se caminhares, enfim, para 

trás, ah! ainda, uma derradeira parede, fechando tudo, fechando tudo ~ horrível - 

parede de Imbecilidade e Ignorância, te deixará num frio espasmo de terror 

absoluto... (CRUZ Y SOUZA, 1995, p. 673) 

 

Muitas pessoas gostariam de assumir sua negritude, mas como exercer essa identidade 

em um contexto social tão dissociado de valores igualitários?  Meu ser em cores é um 

espetáculo híbrido que busca desmistificar a mitografia existente na palavra Negritude.  

A construção social ao respeito dos pretos é de que quanto mais branco melhor. A 

partir daí, alisamos ou cortamos o cabelo, evitamos roupas coloridas, etc., existe uma 

complexidade na construção da negritude que vai alem da identificação e da cor da pele. 

Segundo D'Adesky (2001): 

  A negritude vai além da simples identificação racial. Ela não somente é uma busca 

de identidade enquanto forma positiva de afirmação da personalidade, mas também 

um argumento político diante de uma relação de dominação. Ela serve aos militantes 
como vetor entre as identidades pessoal e coletiva. (p.140). 

 

 As práticas hierárquicas da sociedade e a relação histórica sem paridade entre 

os brancos e os negros criaram os conceitos do mundo moderno, nos quais o continente 

africano é um espaço de dominação e de mão de obra barata. Esses conceitos sobrevivem até 

hoje, o que tornou o racismo um ato comum. No entanto, vale esclarecer, que dentro da 

comunidade negra existem práticas que reforçam o racismo e a desigualdade como pauta da 

convivência social.  

Neste sentido, para discutir a questão da negritude, que é complexa, aproveitamos no 

nosso trabalho as contribuições teóricas de Franz Fanon expostas em seu livro Pele negra, 

mascaras brancas (1952). A necessidade de afirmação da negritude passa pela minha visão da 

imagem do outro: eu X o branco. Nesse sentido o mundo ideal de se viver é um mundo 

branco. O negro busca alcançar esse imaginário já que em sua pele está tatuada a cor – o fator 

que inferioriza o indivíduo social, econômica e intimamente. Conceitos arcaicos dividiram o 

mundo e reservaram às pessoas de cor o papel de dominados. Para fugir deste estigma a 
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solução, conforme observa Fanon, é embranquecer-se. A relação com as culturas, economia e 

até mesmo com pessoas brancas é usada como mecanismo de rejeição da negritude 

escancarada na pele.  Ser inteligente, destacado ou rico, estar em companhia de poderosos, as 

relações pessoais são as máscaras brancas usadas como escudo contra uma sociedade 

altamente separatista. Fanon retrata o sentimento do povo negro da Martinica em relação a 

este conceito de racismo e negação da raça:  

 Os martinicanos são ávidos de segurança. Querem impor sua ficção. Querem ser 

reconhecidos em seu desejo de virilidade. Querem aparecer. Cada um deles constitui 

um átomo isolado, árido, cortante; em passarelas bem delimitadas, cada um deles é. 

Cada um deles quer ser, quer aparecer. Qualquer ação do antilhano passa pelo 
outro. Não porque o outro seja o objetivo final de sua ação, na perspectiva da 

comunhão humana que descreve, mas simplesmente porque é o outro que o afirma 

na sua necessidade de valorização (FANON, 1952, p. 177). 

 

O desejo de o negro mostrar-se como potência está relacionado com o contexto que 

liga conquistas à brancura. O europeu branco “descobriu” o continente e trouxe civilidade e 

luz. E desde então “ser como ele” – o branco – é o objetivo a ser alcançado. Rejeitar a 

negritude passa a ser mais um modo de sobreviver em uma realidade supostamente melhor. 

No entanto, esse comportamento gera uma perda de identidade. Esses indivíduos irão tornar-

se negros que rejeitam sua origem mimetizando os costumes dos brancos, e, apesar de isso, 

não serão aceitos por essa comunidade. 

A escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie também trata desse sentimento de 

perda da identidade em seu livro Meio sol amarelo, que não trata especificamente de racismo, 

no entanto, ela versa sobre como as discussões raciais estão baseadas na existência do branco, 

como os debates são dimensionados quase num censo X contrassenso. 

 Claro, claro, mas o que eu digo é que a única identidade auténtica para um africano é 

a sua tribo”, disse o patrão. “Eu sou nigeriano porque um branco criou a Nigéria e 

me deu essa identidade. Sou negro por que o branco fez o negro ser o mais diferente 

possível do branco. Mas eu era ibo antes que o branco aparecesse (ADICHIE, 2008, 

p. 31). 

 

 A nossa discussão sobre a negritude que inspirou o espetáculo Meu ser em cores, 

aproveita igualmente o pensamento de Leda Martins explanado no seu livro A cena em 

sombras (1995). Martins traça o panorama do racismo nas culturas ocidentais. As relações de 

poder têm grande influência na construção de algumas práticas discriminatórias, delimitando 

espaços de atuação aos negros. O teatro do inicio do século XX mostra o desenho social da 

separação racial existente no Brasil: os personagens negros eram quase que figuras 
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decorativas, inexistindo um desenho psicológico de personalidade para eles, coisa que não 

ocorria com os brancos.  

 Os modelos de representação cênica que criam e veiculam essa imagem apoiam-se 

numa visão de mundo eurocêntrica, em que o outro – no caso o negro – só é 

reconhecível e identificável por meio de uma analogia com o branco, este, sim, 

encenado como sujeito universal, uno e absoluto (MARTINS, 1995, p. 40). 

 

Segundo Martins, no teatro brasileiro daquela época havia um cenário de 

invisibilidade já que as personagens negras traziam estereótipos e marcas configuradas pelo 

pensamento do branco. Eram em grande maioria as figuras do escravo fiel, o elemento 

pernicioso e/ou criminoso ou o negro caricatural. Hoje tanto no teatro como na televisão 

ainda há uma corrente muito forte de representação do negro caricatural, com tudo, são 

visíveis alguns avanços. 

Foi útil também para os efeitos do nosso espetáculo a prática artística e o pensamento 

dos artistas negros como Abdias do Nascimento, Mario Gusmão e Zezé Motta, que devem ser 

considerados como agentes do saber e espelhos a serem seguidos. Abdias do Nascimento 

(1914-2011) foi um economista e diretor teatral, que criou o Teatro Experimental Negro, em 

1944, no Rio de Janeiro, onde trouxe à cena temas referentes à negritude, inquietações do 

povo preto que não se sentia representado por nenhuma esfera da arte naquele momento. 

Mario Gusmão (1928-1996) foi um ator de teatro e dançarino baiano que se tornou o 

primeiro negro a se graduar pela Escola de Teatro da UFBA. Gusmão desde sua juventude 

esteve engajado na luta do movimento negro, sendo apontado como precursor do movimento 

em Ilhéus e Itabuna. Sua trajetória abriu portas para muitos atores negros de referência 

atualmente.  

Outro nome muito relevante na cena contemporânea que sempre levantou a bandeira 

da negritude é o da carioca ganhadora do Troféu Raça Negra 2017, Zezé Motta. Além de lutar 

pelos direitos da mulher negra, Zezé é uma das fundadoras do CIDAN (Centro de Informação 

e Documentação do Artista Negro) que visa à conservação da memória dos negros, que tanto 

contribuíram para a cena dramática nacional. 

Para discutir as bases do Meu ser em cores, aproveitamos igualmente as contribuições 

de Patrice Pavis, explanadas no seu livro A encenação contemporânea (2013). As principais 

práticas contemporâneas são: teatro de texto, escritura pela cenografia, teatro dos clássicos, 

teatro de imagens e performance multimídia. Segundo Pavis, as representações teatrais 

evoluíram com base em dois principais fatores: sociológicos e teatrais. O primeiro apoiado na 
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globalização confere um caráter mais superficial às produções, que seguem modelos prontos.  

Talvez esse seja o ponto negativo da injeção econômica que abarca as grandes obras atuais, 

além disso, não há uma reflexão aprofundada sobre as problemáticas abordadas. Nos fatores 

teatrais destaca-se um novo modelo de escritura dramática onde o ator ganha um maior 

protagonismo acima do recorte cenográfico. O espetáculo contemporâneo é caracterizado pela 

hibridação das linguagens, ou seja, é marcado pela constante mescla entre várias vertentes 

teatrais, sejam elas imagéticas, multimídia ou clássicas.  

Finalmente aproveitamos os estudos de Richard Schechner sobre a performance em 

seu texto “O que é performance?” (2006). Segundo Schechner sua característica fundamental 

é ser uma ação comunicativa – interação – reação –, que se situa num espaço “entre” os 

elementos implicados na mesma.  
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3 METODOLOGIA  

 

O objeto de estudo deste TCC está abordado com a pesquisa explicativa, realizada 

através do método crítico analítico. A discussão teórica parte das seguintes matrizes 

conceituais: teatro como experiência antropológica, espetáculo contemporâneo, negritude.  

Através do método analítico serão detalhados os passos da construção do espetáculo. 

Em primeiro lugar, cabe esclarecer que o título transmite a ideia fundamental que nos 

guiou nesta experiência artística: Meu ser em cores - surgiu da desconstrução da dicotomia 

branco-negro, para dar um sentido mais amplo da identificação dos povos. Somos seres 

complexos e formados por referências associadas a uma infinidade de cores. Logo, ao se 

referir a um indivíduo, não existe a necessidade de delimitar apenas uma cor, somos 

multicoloridos. A miscigenação na população brasileira mostra isso. Temos fortes influencias 

europeias, indígenas e africanas que resultaram na mistura e heterogeneidade do povo 

brasileiro. Por tanto, a dicotomia branco / preto, como norma de classificar os indivíduos e o 

estigma que implica a cor negra como elemento de identificação da cidadania e 

consequentemente da discriminação, não são compreensíveis. Partindo desta ideia, o nosso 

espetáculo inicia-se com um homem de limpeza, branco, que entra em cena observando o 

espaço e começa a varrê-lo e organizar os objetos que estão em cena. Enquanto realiza estas 

ações começa um monólogo que vai servir de ponto de partida para a ação em cena.  

A partir daí o espetáculo vem se desenvolvendo através de sete núcleos narrativos que 

chamamos da maneira seguinte: Diferenças de ser, Marginalização e discriminação do negro 

na academia, África não é lugar de conhecimento, Invisibilidade, Empoderamento do negro, 

Cores e esplendores de ser negro e Democracia racial – Grande Finale. 

O espetáculo Meu ser em cores apresenta-se como um espaço de discussão acerca da 

negritude, pois tal conceito muitas vezes é interpretado de forma rasa, superficial. O ser negro 

independe da tonalidade da pela, depende primeiramente da autoafirmação. Inspirada em 

experiências individuais dos participantes, aproveitando contribuições teóricas e artísticas de 

referência no Brasil e no mundo, esta performance oscila entre várias linguagens artísticas e 

se configura como uma arte participativa da discussão política sobre a negritude no século 

XXI.  
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3.1 Descrição dos processos criativos do espetáculo Meu ser em cores 

 

As discussões sobre negritude trazidas em Meu ser em cores mostram a necessidade 

de uma reflexão interior acerca da percepção do que é racismo velado, discriminação, 

preconceito. O teatro é uma ferramenta que possibilita essa aproximação das pessoas com 

essas temáticas mais delicadas.  

O processo de construção do espetáculo nos presenteou com as contribuições musicais 

de grandes artistas brasileiros e internacionais. As ondulações cênicas propostas, as transições 

entre os núcleos, a variação de linguagens artísticas conseguem levar o espectador a 

questionar as práticas corriqueiras e analisá-las. E as canções utilizadas em Meu ser em cores 

tem um papel fundamental nisso. O brasileiro Chico César nos brinda com Alma não tem cor, 

o porto-riquenho Ismael Rivera nos ajuda a trazer em cena estereótipos de negros com a 

música Las caras lindas.  

Os núcleos narrativos seguem uma sequência que parte da desconstrução da dicotomia 

negro-branco, para apontar uma pluralidade de cores. A partir daí, vêm os problemas 

relacionados à aceitação e discriminação, que comumente são vividos pelos negros. Junto a 

isso, soma-se o cenário de não se ver representado em esferas de poder, postos de trabalho 

com alto status, e a própria cultura do comodismo e da incapacidade, que foram plantadas na 

sociedade desde que os primeiros africanos chegaram ao Brasil. A pouca visibilidade para o 

protagonismo negro e a alta exploração da imagem de miseráveis e pobres de sua população 

minimizam suas potencialidades. Entretanto, a nossa contra partida é afirmar-se e empoderar-

nos, porque somos capazes e podemos transformar essa realidade. 

O espetáculo começa com a representação do texto “O que eu não compreendo”, da 

graduanda de Letras com Espanhol - Gisele Casaes -, que trás à reflexão questões difíceis de 

compreender. A ação cênica ocorre da seguinte maneira: em um palco vazio, sujo e 

desordenado, entra em cena um perfomer representando um homem de limpeza. Esse ator tem 

a pele clara e veste um avental, remetendo-nos à quebra do paradigma de que quem trata do 

lixo é, geralmente, uma mulher negra. Ele fala o seguinte: 

 

O que eu não compreendo é muito mais do que eu compreendo 

O que eu não compreendo é a matemática, odeio matemática! 

O que eu não compreendo é porque as pessoas saem de uma ditadura e entram em 

outra. 

O que eu não compreendo é porque as pessoas matam em nome de Deus. 

O que eu não compreendo é o porquê de uns terem tantos e outros sem nada. 
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O que eu não compreendo é porque as pessoas não me compreendem. 

O que eu não compreendo são as pessoas! O que eu não compreendo? 

Como eu já havia dito: o que eu não compreendo é muito mais do que eu 

compreendo. 

E há coisas que não quero, prefiro não compreender. É muita incompreensão para 

uma pessoa só! 

(Gisele Casaes , 2016 – O que eu não compreendo) 

 

Com um homem simples fazendo questionamentos tão profundos acerca de si e do 

mundo que o rodeia, a cena de abertura do espetáculo prepara o expectador para um mergulho 

no universo da desconstrução de paradigmas.  

 

Figura 1: Kevin Macedo no papel do Homem de Limpeza. 

 

Após a abertura da performance realizada pelo homem de limpeza, inicia-se a 

sequência dos núcleos narrativos transpostos em cena. O primeiro núcleo denomina-se 

“Diferenças de ser” e traz à cena os questionamentos acerca da eleição de tonalidades para 

nossos sentimentos. Esta indagação está inspirada em textos de Ralph Elisson, escritor afro-

americano, e Cruz de Souza, poeta negro brasileiro do século XIX, inseridos como epigrafe 

no livro de Leda Martins A cena em sombras (p. 33).  Vários performers sentados entre a 
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plateia indagam sobre os sentimentos e as cores. “Qual é a cor do meu medo? Qual é a cor do 

meu ódio?” Existe uma cor que expresse minha alegria? Minha tristeza? Qual é a importância 

dessa escolha para o meio social?  

Desta forma o público fica desconcertado ao refletir se é apropriado atribuir cores para 

cada sentimento. Esta prática procede? Identificar uma pessoa como branca ou negra tem 

algum valor? Os seus sentimentos sejam eles tristes ou alegres, podem ser definidos somente 

por uma cor? As palavras do poeta Cruz e Souza somadas às minhas inferências formaram 

uma dinâmica muito impactante em cena. Os performers, imiscuídos na plateia, culminam a 

cena na pergunta derradeira que é repetida por todos: “qual é a cor do meu ser?”. 

A continuação, vem o núcleo “Marginalização e discriminação do negro na academia” 

que é posto em cena através da figura de um palestrante renomado, muito conceituado e ... 

racista. No entanto ele começa sua fala fazendo reverencia a Exu, divindade do candomblé... 

Sua apresentação é feita com suporte de um slide contendo imagens e comparações racistas e 

preconceituosas. O discurso do palestrante é baseado no pronunciamento de Abdias do 

Nascimento no momento em que lhe foi conferida à titulação de Doutor Honoris Causa, pela 

UFBA, no ano de 2000, no qual ele denunciava a perspectiva que os brancos tinham do negro: 

como um ser primário, inferior ao branco, inapto para ser contemplado como agente de 

conhecimento. Ao encerrar sua palestra com a frase “África não é lugar de conhecimento!!!”, 

o performer – incomoda os atores imersos em meio ao público, que saem de cena indignados 

para voltar ao palco desenvolvendo o núcleo seguinte.  

 

Figura 2: Ewerton Vieira no papel do palestrante. 
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O nome dele é: “África não é lugar de conhecimento” e diz respeito aos estereótipos 

sociais do negro ainda vigentes. O corpo negro como objeto de desejo, de prazer, ou como 

corpo atlético que alcançará o sucesso. O corpo negro pedindo esmola, limpando, 

inferiorizado, desprovido da sua dignidade e sua identidade negra. Aqui o ser é ignorado e 

escondido pela marca estereotipada da cor da pele. Os mesmos atores que saíram de cena no 

núcleo anterior voltam ao palco representando esses estereótipos. O que o negro pode ser 

dentro dessa sociedade? Ladrão, prostituta, jogador de futebol? Que mais? Esses corpos 

entram em cena ao som de Las caras lindas
2
, música de Ismael Rivera, cantor porto-riquenho. 

Esta visão do negro estereotipada é unilateral e injusta. Ao termino da canção, é projetado um 

vídeo de 3 minutos de Cimamanda Adichie, escritora nigeriana, que nos brindou com uma 

palestra sobre Os Perigos da Historia Única
3
, onde ela relata sua experiência como africana 

em uma universidade dos EUA, e a visão que na África só existe fome e miséria. 

        

Figura 3: (à esquerda) Rafaela Cerqueira representando o estereótipo da mendiga. Figura 4 (à direita), 

Théssia Brito e Jeonderson Nascimento nos papeis de garota de programa e flanelinha respetivamente. 

  

Esta visão estereotipada do negro, inviabilizando as suas potencialidades, leva ao 

outro núcleo narrativo, chamado justamente “Invisibilidade”.  É interessante perceber a forma 

como os núcleos se complementam na ordem de aparição numa sequência fluida e coerente. 

Todas as vezes que você foi inviabilizado como ser humano e visto apenas como pipoqueiro, 

                                                             
2 A letra da canção está em anexos. link da canção no youtube https://www.youtube.com/watch?v=t9gsjztx3f8  

Acesso dia 13.01.2018 
3 Link com a palestra na integra https://www.youtube.com/watch?v=qDovHZVdyVQ&t=462s Acesso 

13.01.2018. 

https://www.youtube.com/watch?v=t9gsjztx3f8
https://www.youtube.com/watch?v=qDovHZVdyVQ&t=462s
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favelado, prostituta, mendigo, entre outros, mostram o quanto necessitamos valorizar o olhar e 

o sentir na sociedade atual. A representação cênica é carregada de emoção dando espaço ao 

núcleo da “Invisibilidade”. Um dos atores se posiciona em frente a um projetor e deixando 

uma sombra de si mesmo atrás, verbaliza o texto de Ralph Elisson sobre o homem invisível.  

` Sou um homem invisível. […] sou invisível, entenda, simplesmente porque as 

pessoas se negam a me ver. Como as cabeças sem corpo que às vezes você pode ver 

no circo, é como se eu tivesse sido cercado por espelhos do vidro grosso que 

deformam. Quando eles me abordam, eles veem só aquilo que está ao meu redor, a 

eles mesmos ou pedaços da sua imaginação – na verdade tudo e qualquer coisa 

menos eu4 (MARTINS, 1995, p. 33). 

 

Em seguida, de extremidades distintas no palco, saem de dois em dois os performers 

se olhando: um querendo ser visto e outro se negando a vê-lo: um representando um signo 

invisível, o outro representando um signo que não deseja ver. A cena se desenvolve com 

fundo musical de várias vozes mixadas pronunciando o texto de Ralph Elisson. Uma 

dançarina se move no palco com um lenço transparente, com o qual se cobre ou cobre os 

performers dificultando a sua visibilidade. A personificação do corpo invisível que se 

verbaliza nas palavras de Ralph Elisson, traz à cena um “eu” que não consegue sobreviver 

fora do estereótipo, sem ele nos resta ser invisíveis. Mascaramos a identidade afirmativa negra 

em outras tonalidades. 

 

Figura 5: Os performers agindo na “Invisibilidade”.  

                                                             
4 Tradução própria 
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Como passagem para o núcleo seguinte chamado “Empodermaento do negro”, se 

articula em cena o poema “Tatuagem da minha cor”, de minha autoria. Neste poema abordo 

as marcas de ser negro como parte integrante do meu ser, que não refletem tudo o que eu sou. 

Eu sou mais que meu cabelo, eu sou mais que meu nariz amassado. Partindo desse ponto, 

duas atrizes de origem negra recitam o poema como uma revolta ao terem sido chamadas 

respectivamente de “Black” e de “Moreninha”.  

 

TATUAGEM DA MINHA COR 

 

A cor da minha pele é suor  

A tonalidade da minha pele é luta 

O sorriso que veste meu espírito me faz mais forte 

As lembranças dos meus antepassados, Reis Africanos,  

Sim, reis africanos, 
Maximiza meu ânimo! 

Eu sou negro e amo cada pedaço do meu corpo  

Cada nó em meu cabelo pixaim 

Cada curva do meu nariz amassado 

Cada sorriso que brota dos meus carnudos lábios 

Minha pele não é morena sinhá sociedade  

E não digam: 

Apesar de negro ele é esforçado.  

Minha raça sempre teve que lutar E vai continuar lutando 

Por que ainda que aquela senhora de pele branca e coração bondoso  

Deu-nos uma carta de alforria 

Os grilhões seguem tatuados em nossos pulsos  
E... 

Ao que parece... 

Registrados em nossos currículos (PINTO). 

 

Ao final do poema, a cena é fechada com a segunda parte do vídeo da escritora 

Chimamanda Adichie, onde ela resalta a importância de valorizar a criatividade, o espírito 

empreendedor, a capacidade de leitura, as conquistas científicas da população do seu país – 

Nigéria, na maioria negra.    

O negro só pode ser visível dentro dos estereótipos? Qual é a escala mais alta que o 

homem/mulher negro (a) pode alcançar?  Dentro dessas perspectivas de conquistas foi 

construída a representação desse núcleo chamado de “Empoderamento do negro”. Novamente 

entrando das extremidades opostas do palco, cada ator/atriz performer evoca o nome de uma 

grande personalidade negra que trouxe contribuições importantes para a sociedade mundial. 

Sejam elas cientistas, letrados, políticos, esportistas ou outros, como por exemplo, Martin 

Luther King, o escritor brasileiro Machado de Assis ou o ex-presidente americano Barack 

Obama. É posto em cena o orgulho de nós, que somos negros, para provar que somos iguais 

no intelecto e podemos também ser iguais nas oportunidades e no respeito. 
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Depois do “Empoderamento do negro”, nós queremos mostrar ao público todo o brilho 

e satisfação de ser negro através do núcleo “Cores e esplendores de ser negro”, que foi 

configurado como um audiovisual editado com varias respostas das pessoas à pergunta: “o 

que é ser negro para você?”. Essa pergunta foi feita com o consentimento prévio às pessoas 

com distintas tonalidades de pele, distintas idades, e distintos graus de escolaridade. Como 

cada pessoa sente essa negritude e essas raízes em si, e os “não negros” como sentem o ser 

negro em seu entorno? Afinal de contas, somente um negro pode falar do sentir-se negro? 

Existe no Brasil alguém que não o seja? A riqueza de conceitos que tivemos nesses relatos foi 

simplesmente inesquecível, de modo que alguns destes estão presentes em Meu ser em cores. 

Através da linguagem audiovisual processada artisticamente foi possível colocar em cena o 

sentimento do ser desprendido de estereótipos e rotulações, somente o sentir-se integrado à 

identidade negra, às raízes africanas, à ancestralidade que transforma o “ser negro”. 

Após esta impactante estratégia criativa, passamos ao último núcleo denominado 

“Democracia Racial” configurado com a base do poema Me gritaron negra, da escritora 

peruana Victória Santa Cruz, no qual relata sua infância marcada pelo racismo que lhe fez 

querer não ter aquela pele, não ter aquela cor, embranquecer-se socialmente. Entretanto com o 

passar do tempo ela foi entendendo a beleza da sua cor e assim foi orgulhando-se de sua 

negritude que lhe proporciona grande felicidade. A ação cênica ocorre da seguinte forma: 

entram no palco um ator com uma atriz mirim, ambos negros, representando pai e filha, e há 

um dialogo relacionado aos sonhos e projeções para o futuro da criança, que quer ser 

advogada. O pai, por medo de futuras desilusões “corta as azas” da filha. Em seguida o 

mesmo ator começa a representação do poema, que será repartido com mais três atores e um 

coro.   

 

Me gritaron negra
5
 – Victoria Santa Cruz 

 

Tenía siete años apenas, apenas siete años, 

¡Que siete años! 

¡No llegaba a cinco siquiera! 

De pronto unas voces en la calle me gritaron ¡Negra!  

¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! (coro) 

 “¿Soy acaso negra?” – me dije ¡SÍ!  

“¿Qué cosa es ser negra?” ¡Negra! 

Y yo no sabía la triste verdad que aquello escondía. Negra! 

Y me sentí negra, ¡Negra! Como ellos decían ¡Negra! Y retrocedí ¡Negra! 

Como ellos querían ¡Negra! 

                                                             
5 Link do site com o poema: http://www.noticiario-periferico.com/2013/10/poesia-periferica-poema-gritaram-

me.html Acesso em: 20/02/2018 

http://www.noticiario-periferico.com/2013/10/poesia-periferica-poema-gritaram-me.html
http://www.noticiario-periferico.com/2013/10/poesia-periferica-poema-gritaram-me.html
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Y odié mis cabellos y mis labios gruesos y miré apenada mi carne tostada 

Y retrocedí ¡Negra! 

Y retrocedí… 

¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! (coro) 

Y pasaba el tiempo, y siempre amargada 

Seguía llevando a mi espalda mi pesada carga 

¡Y cómo pesaba! … Me alacié el cabello, me polveé la cara, 

y entre mis entrañas siempre resonaba la misma palabra 

¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! 

Hasta que un día que retrocedía, retrocedía y que iba a caer 

¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! (coro) 
¿Y qué? ¿Y qué? 

¡Negra! Sí ¡Negra! Soy ¡Negra! (coro) 

Negra soy 

¡Negra! Sí 

¡Negra! Soy 

¡Negra! 

Negra soy 

De hoy en adelante no quiero lacear mi cabello 

No quiero (coro) 

Y voy a reírme de aquellos, que por evitar – según ellos – 

que por evitarnos algún sinsabor Llaman a los negros gente de color 
¡Y de qué color! NEGRO 

¡Y qué lindo suena! NEGRO 

¡Y qué ritmo tiene! 

NEGRO NEGRO NEGRO NEGRO NEGRO NEGRO NEGRO NEGRO NEGRO 

NEGRO NEGRO NEGRO NEGRO NEGRO NEGRO (coro) 

Al fin 

Al fin comprendí AL FIN (coro) 

Ya no retrocedo AL FIN  

Y avanzo segura AL FIN  

Avanzo y espero AL FIN 

Y bendigo al cielo porque quiso Dios que negro azabache fuese mi color 
Y ya comprendí AL FIN 

Ya tengo la llave  

¡Negra soy! 

 

 

Figura 6: Rafaela, Geyziane, Helio e outros performers representando o poema “Me gritaron 

negra”. 
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Após o término do poema, vamos culminando o espetáculo com a Grande Finale: 

cada ator vai gritar o nome de uma cor: negra, verde, laranja, amarela, etc. até o momento em 

que vai começar a tocar a música de conclusão do espetáculo - Waka waka (esto es África) da 

cantora Shakira, acompanhada por uma coreografia de dança tribal, liderada por uma 

dançarina. Configura-se uma grande celebração festiva cheia de cores e movimento. Todos os 

atores participam da coreografia levando um véu colorido, que vai ser deixado no palco ao 

término da música.  

 

Figura 7: Tailand Santana liderando a cena de dança no Grande Finale 

 

Como conclusão do espetáculo entra o homem de limpeza (o mesmo que apareceu no 

início) para limpar o ambiente “bagunçado”. Ele está inconformado com o ambiente 

desordenado (onde aconteceu o espetáculo), com tantos objetos deixados no chão, e perplexo 

finaliza o espetáculo com a frase: “eu sigo sem compreender”. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Trazer para a cena as minhas experiências com o racismo foi algo extremamente 

difícil, pois se trata de situações muito constrangedoras, no entanto foi a partir da catalisação 

das minhas emoções que nasceu a base para a construção do espetáculo Meu ser em cores. 

Falar de racismo parece fácil por ser um tema universal e estar em alta atualmente, com tudo, 

as discussões acerca de questões de raça ainda são um tema delicado de se tratar dentro da 

sociedade brasileira. E a ideia de discuti-lo através do teatro, com uma linguagem simples, 

acessível, me fez perceber que ainda discriminamos pessoas baseando-nos em estigmas 

arcaicos. 

A luta de muitos negros no passado permitiu que alcançássemos o panorama atual, que 

claramente não é o ideal, más permite abrirmos um espaço de debate como esse. As mídias 

televisivas já trazem uma configuração menos estereotipada do personagem negro. O que 

pretendo com esse espetáculo é que as vozes que representam a negritude brasileira e baiana 

tenham a mesma representatividade que os outros cidadãos. Não há uma raça que seja 

superior à outra, prevalecendo a mistura de todas as raças, que construíram essa linda 

diversidade de cores, que existe no Brasil. Desse modo temos todas as cores, os seres em 

cores, performadas em cena, mostrando que a diferença nos enriquece, nos aproxima e não 

deve ser usada nunca para nos separar. 

Fluir entre varias linguagens artísticas, criando este espetáculo, permitiu justamente 

indagar-nos sobre a necessidade de transgredir fronteiras do pensamento e do comportamento. 

Esta hibridação artística serviu como ferramenta para discutir questões políticas com base nas 

experiências dos cidadãos negros no Brasil, que precisam de novos paradigmas.   

O espetáculo Meu ser em cores, criado por mim e pela Profª Jolanta Rękawek, dentro 

do Núcleo de Estudos da Espetacularidade (NESP), em 2017, me fez refletir sobre o meu 

comportamento enquanto homem negro, enquanto indivíduo de uma sociedade que valoriza o 

ter em detrimento ao ser, e o resultado é que muitas vezes adotamos a mesma postura 

preconceituosa que desejamos combater. Somos seres visuais e gostamos de seguir a 

coletividade. E dentro dos espaços sociais existem muitas práticas racistas que realizamos, por 

vezes, involuntariamente. Quantas vezes você não se recusou a ouvir o apelo de um pedinte, 

ou as súplicas de um morador de rua? Todas essas negações são formas de transformar o 

indivíduo em invisível. 
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Portanto, Meu ser em cores traz um espaço de debate sobre a situação do negro, o 

racismo e a afirmação de sua negritude em um cenário historicamente hostil. A pergunta não é 

mais se há racismo no Brasil e, sim, como você reage nesse contexto onde o racismo continua 

sendo uma prática social? A pergunta fundamental seria: de que modo podemos empoderar-

nos, assumir nossa negritude? A reflexão sobre essas perguntas pautará o nosso caminho 

enquanto seres de pele negra. Agora deixo a pergunta final: de que cor você sente a sua 

negritude? E a sua brancura? De que cor você sente o seu Ser?  
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ANEXOS  

MEU SER EM CORES 

FICHA TÉCNICA:  

Meu ser em cores (Brasil, 2017), estreia 23 de outubro de 2017 na Feira de Graduações, no 

campus da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) 

Roteiro, criação: Helio do Nascimento Pinto, Jolanta Rękawek 

ELENCO:  

Homem de limpeza: Kevin Macedo 

Palestrante: Ewerton Vieira 

Prostituta/Black: Théssia Brito 

Moreninha: Thaysy Ribeiro 

Ladrão: Helio Pinto 

Mendiga: Rafaela Cerqueira 

Flanelinha: Jeonderson Nascimento 

Cabelereira: Geyziane Santos 

Homem invisível: Matheus Daltro 

Dançarina: Tailand Santana 

Atriz mirim: Evellyn Oliveira 

 

Filmagem:  

Refaeli Santos 

Eliana Cerqueira 
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Músicas: Chico Cesar “Alma não tem cor”, Ismael Rivera. “Caras lindas”. Shakira “Waka 

waka (esto es África)”.  

 

ROTEIRO 

Abertura: (O que eu não compreendo – Gisele Casaes) 

Entra um homem vestido de faxineiro, observa o espaço por alguns segundos e começa seu 

monólogo. 

 

Homem de limpeza - O que eu não compreendo é muito mais do que eu compreendo 

O que eu não compreendo é a matemática, odeio matemática! 

O que eu não compreendo é porque as pessoas saem de uma ditadura e entram em outra. 

O que eu não compreendo é porque as pessoas matam em nome de Deus. 

O que eu não compreendo é o porquê de uns terem tantos e outros sem nada. 

O que eu não compreendo é porque as pessoas não me compreendem. 

O que eu não compreendo são as pessoas! O que eu não compreendo? 

Como eu já havia dito: o que não compreendo é muito mais do que eu compreendo. 

E há coisas que não quero, prefiro não compreender. É muita incompreensão para uma pessoa 

só! 

(sai) 

 

NÚCLEO: DIFERENÇAS DE SER  

 

Em seguida alguns atores que estarão emersos no meio do público com foz forte 

realizarão as seguintes perguntas: 

Performer 1 - Qual é a cor da minha forma, do meu sentir?
6
 

Performer 2 - Qual a cor dos meus sonhos e gritos? 
7
 

Performer 3 - Qual a cor dos meus desejos e febres?
8
  

Performer 4 - Qual a cor dos meus fracassos? 

Performer 5 - Qual a cor do meu prazer?  

Performer 1 - Qual a cor da minha saudade?  

                                                             
6 Cruz e Souza in: MARTINS (1995) 
7 Idem 
8 Idem 
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Performer 6 - Qual a cor do meu medo? 

Performer 7 - Qual a cor do meu sucesso? 

Performer 1 - Qual a cor do meu ódio?  

Performer 3 - Qual a cor do meu espírito?  

Performer 2 - Qual a cor da minha paz? 

Performer 4 - Qual a cor da minha alegria? 

Performer 5 - Qual a cor das minhas lágrimas?  

Performer 1 - Qual a cor dos meus objetivos?  

Performer 6 - Qual a cor da minha alma? 

Performer 7 - Qual a cor do meu ser? 

 

No momento em que se diz a frase “qual a cor do meu ser?, os outros atores repetem 

por alguns segundos até que começa a tocar a música “Alma não tem cor” de Chico César.  

NÚCLEO: MARGINALIZAÇÃO E DISCRIMINAÇÃO DO NEGRO NA ACADEMIA  

Entra em cena o palestrante, vestido de terno guarda suas coisas na mesa e começa a 

fazer exercícios vocais e físicos antes de começar a palestra. Quando está pronto grita com 

sonoplasta para desligar a música. Caminha até o centro do palco estende as mãos e faz uma 

oração a Exu. 

Palestrante - Ó Exu ao 

bruxoleiro das velas 

vejo-te comer a própria mãe (...) à 

encruzilhada dos 

teus três sangues 

deposito este ebó 

preparado para ti 

espero que essas oferendas 

agradem teu coração e alegrem 

teu paladar 

somos assassinos 
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porque nos julgam órfãos desrespeitando 

nossa humanidade sabes que em cada 

coração de negro há um quilombo pulsando 

ofereço-te Exu o 

ebó das minha palavras Laroiê! 

 

Ao final da oração o palestrante começa seu discurso auxiliado por um data show. 

Palestrante - O conhecimento formal e cientifico sempre discorreu sobre os negros. Mas 

como? Retratando os povos africanos e seus descendentes como escravos natos, objetos de 

pesquisa científica, ratos de laboratório. (Pausa e olha o slide 1) 

Mediu-se o crânio para calcular o nosso índice encefálico; dimensionou-se a largura de nossas 

narinas como prova cabal de nosso suposto estado patológico congênito. (Pausa e olha o 

slide 2) 

Negou-se a nossa arte enquanto produção criativa. (Pausa e olha o slide 3) 

taxando-a de “representação deformada de uma mentalidade primitiva e doentia”. (Pausa 

e olha o slide 4) 

Julgavam nossas religiões uma manifestação de patologia mental. (Pausa e olha o slide 5) 

Distorcem a imagem dos africanos e afro-descendentes, transformando-nos em seres 

ignorantes e passivos. (Pausa e olha o slide 6) 

Ignorantes e passivos que teriam aceito de bom grado a escravização a que fomos 

submetidos. (Pausa e olha o slide 7) 

O pensamento africano não faz parte da cultura universitária de nosso país porque no seu 

conceito África não figura como lugar de produção do conhecimento. (Pausa e olha o slide 8) 

(declara com força e ênfase) 

ÁFRICA NÃO É LUGAR DE CONHECIMENTO SENHORAS E SENHORES 

(Pausadamente) ÁFRICA NÃO É LUGAR DE CONHECIMENTO! 

Um grupo de atores se revoltam com a declaração do palestrante e deixam a sala 

indignados.  
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NÚCLEO: AFRICA NAO É LUGAR DE CONHECIMENTO 

Nesse momento começa a música “Las caras lindas”
9
 de Ismael Rivera e entram em 

cena corpos representando estereótipos de negros. 

Performer 1 – Ladrão 

Performer 2 – Pedinte 

Performer 3 – Jogador de futebol 

Performer 4 – Flanelinha 

Performer 5 – Cabeleireira  

Performer 6 – Mulata gostosa  

Performer 7 – Garota de programa 

Performer 8 – O assustado (pelos negros representando estereótipos em cena) 

A música vai baixando e todos vão saindo de cena. Nesse momento é passado uma 

parte do vídeo “O perigo da única história”
10

 da escritora nigeriana Chimamanda Adichie. 

 Ao final do vídeo é projetado em um data show um fundo branco ou imagem bem 

clara e um dos atores se posiciona em frente à projeção branca. Apagam- se as luzes. O 

publico vê a sombra do performer projetada na parede. 

NÚCLEO: “INVISIBILIDADE”  

Um performer, que está de frente para a plateia e o seu rosto é iluminado pelo 

projetor, pronuncia as seguintes palavras: 

Performer 7 - “Sou um homem invisível. Sou invisível, entenda, simplesmente porque as 

pessoas se negam a me ver. Como as cabeças sem corpo que às vezes você pode ver no 

circo, é como se eu tivesse sido cercado por espelhos do vidro grosso que deformam. 

Quando eles me abordam, eles veem  só aquilo que está ao meu redor, a eles mesmos ou 

pedaços da sua imaginação – na verdade tudo e qualquer coisa menos eu”. 

                                                             
9 Link da música https://www.youtube.com/watch?v=t9gsjztx3f8  
10 Link contendo a palestra na íntegra: https://www.youtube.com/watch?v=EC-bh1YARsc&t=2s  

https://www.youtube.com/watch?v=t9gsjztx3f8
https://www.youtube.com/watch?v=EC-bh1YARsc&t=2s
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Quando termina a sua fala, de duas extremidades opostas entram em cena pares de 

performers: um representa um signo que não quer ver, o outro representa um signo invisível 

que quer ser visto. A cena transcorre ao som de varias vozes montadas em um áudio, 

reproduzindo a fala dita anteriormente pelo ator em frente ao projetor. Uma atriz passeia 

entre as duplas com um lenço, bailando e às vezes cobrindo-os. Quando todas as duplas 

estiverem em cena, o fundo musical vai baixando e os performers vão saindo ficando 

apenas duas atrizes e um ator que, vão estar sentados em meio ao público. Outro performer 

bate na porta e pergunta por duas mulheres, o ator que estiver em meio ao público responde 

descrevendo-as de maneira estereotipada. 

Performer 1 - Thaysy e Théssia estão por aí? 

Performer 5 - É aquela moreninha e aquela Black. 

 

(Tatuagem da minha cor – Helio Pinto)  

A “Moreninha”e a “Black” se revezam 

recitando o poema.   

Performer 3 - A cor da minha pele é suor 

A tonalidade da minha pele é luta 

O sorriso que veste meu espírito me faz mais forte 

As lembranças dos meus antepassados, Reis Africanos, Sim, reis 

africanos, 

Maximiza meu ânimo! 

Eu sou negro e amo cada pedaço do meu corpo Cada 

nó em meu cabelo pixaim 

Cada curva do meu nariz amassado 

Cada sorriso que brota dos meus carnudos lábios 

Minha pele não é morena sinhá sociedade E não 

digam: 
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Apesar de negro ele é esforçado. Minha 

raça sempre teve que lutar E vai 

continuar lutando 

Por que ainda que aquela senhora de pele branca e coração bondoso Deu-nos 

uma carta de alforria 

Os grilhões seguem tatuados em nossos pulsos E... 

Ao que parece... 

Registrados em nossos currículos. 

 

NÚCLEO: “EMPODERAMENTO” 

Nesse momento será exibida a segunda parte do vídeo de Chimamanda Adichie onde 

ela mostra historias de sucesso dos nigerianos. Conforme ela, todas as histórias são 

importantes. A palestra termina com a escritora ressaltando que as histórias importam e em 

seguida os performers voltarão à cena, citando os nomes dos negros que se destacaram na 

historia da humanidade. Eles evocam em cena as seguintes personalidades, cujas historias 

importam: 

– Como a história de Barack Obama, ex-presidente dos EUA e premio Nobel da Paz. 

– Ou de Cruz e Sousa, maior poeta simbolista brasileiro. 

– Conceição Evaristo escritora mineira grande nome da literatura afro-brasileira.   

– Carolina de Jesus, mineira, ex-catadora de lixo, a mais importante escritora negra do Brasil. 

– Viola Davis, atriz americana, ganhadora do Oscar de melhor atriz coadjuvante. 

– Machado de Assis, um dos maiores escritores brasileiro. 

– Jimi Hendrix, cantor e compositor estadunidense, o melhor guitarrista da historia.  

– Serena Williams, tenista estadunidense, considerada uma das melhores da historia. 

– Ismael Rivera, cantor porto-riquenho, um dos principais representantes da salsa. 

– Martin Luther King, pastor e ativista político estadunidense, prêmio Nobel da paz. 
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– Franz Fanon, pesquisador e filósofo da Martinica. 

– Akinwande Oluwole, escritor nigeriano e premio Nobel de Literatura. 

– Toni Morrison, escritora americana, prêmio Nobel de Literatura. 

– Benedita da Silva, política brasileira, foi governadora do estado do Rio de Janeiro. 

– Zumbi dos palmares, líder quilombola brasileiro. 

– Bob Marley, cantor e guitarrista jamaicano, principal nome do reggae. 

– Abdias do Nascimento, poeta, ator, escritor, dramaturgo, artista plástico, professor 

universitário, político e ativista dos direitos civis e humanos das populações negras. 

– Mohamed Ali, pugilista estadunidense, considerado o melhor de todos os tempos.  

– Nelson Mandela, advogado e líder político sul-africano, prêmio Nobel da paz. 

– Quem mais? 

NÚCLEO: CORES E ESPLENDORES DE SER NEGRO 

Depois de trazer para o palco os grandes representantes do povo negro, será exibido 

um vídeo contendo o depoimento de algumas pessoas contestando a seguinte pergunta: O que 

é ser negro para você? 

NÚCLEO: DEMOCRACIA RACIAL 

Ao término do vídeo haverá um pequeno diálogo entre um performer e uma atriz 

mirim e em seguida é feita uma dramatização do poema Me gritaron negra da escritora 

peruana Victoria Santa Cruz. 

Evellyn - Pai eu quero ser advogada quando crescer 

Helio - Infelizmente não pode filha 

Evellyn - Por quê? 

Helio - Por que você é negra? 

Evellyn - E o que é ser negra?  

 

(Me gritaron negra – Victoria Santa Cruz) 

Performer 1 - Tenía siete años apenas, apenas siete años, 
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¡Que siete años! 

¡No llegaba a cinco siquiera! 

De pronto unas voces en la calle me gritaron 

¡Negra! (1) 

¡Negra! (2) ¡Negra! (3) ¡Negra! (todos) “¿Soy acaso negra?” – me dije ¡SÍ! “¿Qué cosa es ser 

negra?” ¡Negra! 

Y yo no sabía la triste verdad que aquello escondía. Negra! 

Y me sentí negra, ¡Negra! Como ellos decían ¡Negra! Y retrocedí ¡Negra! 

Como ellos querían ¡Negra! 

Performer 2 - Y odié mis cabellos y mis labios gruesos y miré apenada mi carne tostada 

Y retrocedí ¡Negra! 

Y retrocedí… 

¡Negra! (1) ¡Negra! (2) ¡Negra! (3) ¡Negra! (todos) 

Y pasaba el tiempo, y siempre amargada 

Seguía llevando a mi espalda mi pesada carga 

¡Y cómo pesaba! … Me alacié el cabello, me polveé la cara, 

y entre mis entrañas siempre resonaba la misma palabra 

¡Negra! (1) ¡Negra! (2) ¡Negra! (3) ¡Negra! (todos) 

Hasta que un día que retrocedía, retrocedía y que iba a caer 

¡Negra! (1) ¡Negra! (2) ¡Negra! (3) ¡Negra! (todos) 

¿Y qué?¿Y qué? 

Todos - ¡Negra! Sí ¡Negra! Soy ¡Negra! 

Negra soy 

¡Negra! Sí 

¡Negra! Soy 

¡Negra! 

Negra soy 

Performer 3 - De hoy en adelante no quiero lacear mi cabello 

No quiero (todos) 

Y voy a reírme de aquellos, que por evitar – según ellos – 

que por evitarnos algún sinsabor Llaman a los negros gente de color 

¡Y de qué color! NEGRO 

¡Y qué lindo suena! NEGRO 

¡Y qué ritmo tiene! 
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NEGRO NEGRO NEGRO NEGRO NEGRO NEGRO NEGRO NEGRO NEGRO NEGRO NEGRO 

NEGRO NEGRO NEGRO NEGRO 

Performer 1 - Al fin 

Al fin comprendí AL FIN  

Ya no retrocedo AL FIN  

Y avanzo segura AL FIN  

Avanzo y espero AL FIN 

Y bendigo al cielo porque quiso Dios que negro azabache fuese mi color 

Y ya comprendí AL FIN 

Ya tengo la llave  

¡Negra soy! (todos) 

Nesse momento cada performer vai gritar o nome de uma cor (azul, verde, amarelo, 

etc.). Em seguida começa a tocar a música Waka waka
11

 (“esto es África”), de Shakira, que é 

acompanhada por uma coreografia tribal com véus coloridos. A princípio com uma dançarina 

no palco e em seguida com a participação de todos os performers. Acontece a Grande Finale 

como uma celebração festiva e colorida da igualdade entre seres humanos. Ao final da 

coreografia todos saem deixando cair os véus coloridos no palco. Seguidamente entra o 

homem de limpeza que observa a bagunça, limpa o espaço e encerra o espetáculo com a frase: 

eu sigo sem compreender! 

Link com o trailer do espetáculo Meu ser em cores no youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=1yoHS2V_li4&t=110s  

                                                             
11 Link da música https://www.youtube.com/watch?v=dzsuE5ugxf4  

https://www.youtube.com/watch?v=1yoHS2V_li4&t=110s
https://www.youtube.com/watch?v=dzsuE5ugxf4

