
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

ESCOLA DE ARTES, CIÊNCIAS E HUMANIDADES

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS CULTURAIS

BIANCA CAMILA DE ANDRADE SILVA

A representação da mulher negra no espetáculo IDA: reflexões sobre o teatro
negro contemporâneo e as lutas identitárias

São Paulo

2022



BIANCA CAMILA DE ANDRADE SILVA

A representação da mulher negra no espetáculo IDA: reflexões sobre o teatro

negro contemporâneo e as lutas identitárias

VERSÃO CORRIGIDA

Dissertação  apresentada  à  Escola  de  Artes,

Ciências e Humanidades da Universidade de São

Paulo  para  obtenção  do  título  de  Mestre  em

Filosofia  pelo  Programa  de  Pós-graduação  em

Estudos Culturais. 

Área  de  concentração:  Cultura,  Política  e
Identidades

Orientadora: Profa. Dra. Luciana Dadico 

São Paulo

2022





BIANCA CAMILA DE ANDRADE SILVA

A representação da mulher negra no espetáculo IDA: reflexões sobre o teatro

negro contemporâneo e as lutas identitárias

Dissertação  apresentada  à  Escola  de  Artes,

Ciências e Humanidades da Universidade de São

Paulo  para  obtenção  do  título  de  Mestre  em

Filosofia  pelo  Programa  de  Pós-graduação  em

Estudos Culturais. 

Aprovada em: 03/06/2022

Banca Examinadora

Profº Dr. Rogério Monteiro de Siqueira          Instituição: EACH-USP

Julgamento: Aprovada

Profº Dr(a). Mariana França Soutto Mayor      Instituição: UNESP

Julgamento: Aprovada

Profº Dr. Stênio José Paulino Soares              Instituição: UFBA

Julgamento: Aprovada 



Dedico  esta  dissertação aos meus pais,
amigos(as) e familiares que me acolhem e
motivam,  iluminando  as  perspectivas  de
futuro quando minha visão é turva. 

E, também, a todas as mulheres negras
brasileiras  que  resistem,  transformando
ensejos  individuais  em  sonhos  e  lutas
coletivas.

 



Agradecimentos 

Agradeço aos meus pais pelo apoio e acolhimento em absolutamente todas

as instâncias desta trajetória. Parceiros gigantescos!

À Professora Luciana Dadico que me orientou com excelência, dispondo de

gentileza, paciência e afetividade. Obrigada por acreditar em mim. 

Aos docentes Mariana Mayor, Rogério Monteiro de Siqueira e Stênio Soares

pela disposição e gentiliza de comporem à banca examinadora, agregando ainda

mais conhecimento para esta jornada. Obrigada, professores!

Aos  atores  e  atrizes  que  trocaram experiências  comigo,  enriquecendo  as

perspectivas  sobre  as  potencialidades  do  teatro  negro  e  desta  pesquisa.  Aysha

Nascimento, Cássia Valle, Flávio Rodrigues, Gil Collares, Lucélia Sérgio e Marcus

Carvalho. Gratidão! 

Ao Coletivo Negro pelo trabalho teatral incrível feito na cidade de São Paulo e

por produzir IDA, objeto desta pesquisa. Cada grupo de teatro negro desta cidade

move as perspectivas e possibilidades dos seus moradores.

Agradeço aos meus amigos e familiares que me preenchem de afetividade,

parceria e motivação.

Por  fim,  agradeço  à  Universidade  de  São  Paulo,  aos  funcionários  e

funcionárias da EACH-USP que contribuem diariamente para viabilizar a conquista

dos nossos objetivos acadêmicos.

 

 

 



Quando  a  mulher  negra  se  movimenta,

toda  a  estrutura  da  sociedade  se

movimenta com ela.

Angela Davis



RESUMO

SILVA,  Bianca  Camila  de  Andrade.  A  representação  da  mulher  negra  no
espetáculo  IDA:  reflexões  sobre  o  teatro  negro  contemporâneo  e  as  lutas
identitárias.  2022.  93  f.  (Mestrado  em Filosofia)  –  Escola  de  Artes,  Ciências  e
Humanidades, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2022. Versão Corrigida.

A crescente  produção  do  teatro  negro  contemporâneo  no  Brasil  fomenta  novas

possibilidades  estéticas  e  políticas  para  a  população  negra.  Desde  Abdias  do

Nascimento, o teatro negro propõe-se a refletir sobre sua identidade, característica

que  se  mantém  até  a  atualidade  com  diferentes  demandas  e  perspectivas.  O

objetivo  desta  pesquisa  é  analisar  o  espetáculo  contemporâneo  IDA,  obra  que

centraliza  a  identidade  da  mulher  negra  brasileira,  considerando  suas

fragmentações e intersecções. Como resultado deste trabalho, espera-se oferecer

uma melhor compreensão acerca da posição e possibilidades estéticas e políticas

do teatro negro contemporâneo frente às relações de disputa identitária enquanto

práxis. 

Palavras-chave: Teatro Negro. Identidade. Interseccionalidade. Mulher Negra. 

Estética Teatral. Estudos Culturais.



ABSTRACT 

SILVA, Bianca Camila de Andrade. The representation of black women in the play
IDA: reflections on contemporary black theater and identity disputes. 2022. 93
p. Dissertation. (Master of Philosophy) – School of Arts, Sciences and Humanities,
University of São Paulo, São Paulo, 2022. Corrected version. 

The growing production of contemporary black theatre in Brazil fosters new aesthetic

and political possibilities for the Black population. Since Abdias do Nascimento, black

theatre projects itself  to reflect on its identity. Characteristic that remains until  the

present with different demands and perspectives. The objective of this research is to

analyze the contemporary play IDA, a work that centralizes the identity of the black

Brazilian  woman,  considering  its  fragmentations  and  intersections.  The  result  is

expected  to  offer  an  understanding  of  the  position  and  aesthetic  possibilities  of

contemporary black theater in the face of identity disputes as praxis.

Keywords: Black theatre. Identity. intersectionality. Black woman. Theatrical 

aesthetics. Cultural Studies.
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Introdução

A partir do constante crescimento de grupos de teatro negro na cidade de São

Paulo e em diversas capitais do país, torna-se necessário investigar o impacto de

suas  produções  e  organizações  em  perspectivas  estética,  política  e  cultural.

Considerando o Brasil um país em que a identidade racial e cultural da população

negra é estigmatizada por estereótipos e subjugamentos, direcionando-a a espaços

subalternizados, o movimento de teatro negro contemporâneo paulista adentra as

disputas  narrativas  e  estéticas  buscando  ressignificar  os  lugares  sociais  e  as

categorias de identidade.

Tendo como pano de fundo o teatro contemporâneo da cidade de São Paulo,

o foco desta pesquisa é o trabalho do grupo teatral Coletivo Negro, grupo tradicional

e um dos precursores do movimento de teatro negro contemporâneo paulistano,

propositor de IDA – espetáculo que é o objeto de análise desta investigação. Desta

forma, quando cito “teatro negro contemporâneo” no título da tese é sob o recorte do

teatro paulistano a que me refiro.

A escolha do espetáculo IDA como objeto de análise visa debater questões

referentes à identidade da mulher negra, abordadas pelo grupo. Idealizado por uma

atriz  negra,  o  espetáculo  IDA  une  estética,  política  e  identidade  ao  delinear

diferentes  categorias  identitárias  da  mulher  negra  a  partir  da  trajetória  da

personagem Ida. 

Há uma observação importante a ser feita referente aos termos IDA e Ida:

durante a dissertação, quando escrevermos IDA em caixa alta, com todas as letras

em maiúsculo,  estamos nos referindo ao espetáculo;  quando o nome for  escrito

apenas  com  a  inicial  em  letra  maiúscula  –  Ida  –  estamos  nos  referimos  à

personagem.

A sinopse do espetáculo envolve a trajetória da protagonista Ida, uma mulher

recém-formada  em  arquitetura,  que  ao  apresentar  um  projeto  arquitetônico

contemporâneo é questionada sobre a ausência do quarto de empregada na sua

planta. A partir disto, a personagem entra em conflito identitário referente a raça e

classe, buscando em reflexões ancestrais e culturais respostas sobre a sua condição

de mulher negra.

Enquanto arquiteta, Ida reflete sobre o privilégio branco ao ser a única negra

da sua turma de graduação e a primeira de sua família a cursar o ensino superior,
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sendo a primeira geração de mulheres que não precisou trabalhar como funcionária

doméstica.  Numa  metáfora  poética  e  política,  diz  que  sua  especialidade  é  a

reconstrução das colunas que foram destruídas pelo Estado e pelo racismo e que o

seu projeto é edificar, projetar espaços que a caibam sem ter que pedir licença para

existir.

Outras questões também são abordadas na peça, como a solidão da mulher

negra. De acordo com a protagonista, a solidão começa quando o amor se torna um

privilégio.  Então,  narra seus abandonos e promessas de amor.  O sentimento de

solidão no trabalho, nos estudos e nas relações sexuais afetivas, a falta de seus

pares. Também relata sua condição de mulher negra na adolescência, quando foi

“promovida” de neguinha para mulata. Conclui que não importa qual roupa coloque,

sempre será negra. Estas perspectivas sobre a solidão nos fazem refletir sobre a

objetificação da mulher negra que, dadas as estruturas sociais, possui dificuldade de

ser vista enquanto mulher.

O  espetáculo  é  inovador  ao  eleger  como  protagonista  uma  mulher  negra

comum,  em  vez  de  personalidades  famosas  ou  históricas:  Uma  mulher  negra

trabalhadora que resiste,  ascende e tenta transgredir  as violências cotidianas de

uma sociedade racista. 

A minha principal motivação para esse estudo foi a identificação como mulher

negra  localizada no mesmo espaço sociorracial  da  protagonista,  considerando  a

necessidade de refletir  sobre  a  importância  deste  espetáculo  no âmbito  político-

cultural. Ida é a primeira mulher da sua família a concluir a graduação, a primeira

geração a não ter que trabalhar como empregada doméstica. Entretanto, a cada

passo da sua trajetória,  ela  encontra  diferentes contextos racistas  com os quais

precisa lidar. A história de Ida é a minha história. Desta forma, refletir sobre ela é

também refletir sobre mim enquanto sujeito social. IDA é a história de milhares de

mulheres negras contemporâneas oriundas de gerações de mulheres escravizadas e

exploradas no serviço doméstico, desprovidas de direitos trabalhistas, abusadas e

violentadas  que  no  lugar  de  mães,  mulheres  e  negras,  resistiram  para  que

chegássemos até aqui, na possibilidade de questionamento. 

Ida não é apenas fruto da resistência: Ida é a própria resistência. Questionar

também é  resistir.  Enquanto  a  personagem se  questiona  no  palco,  expõe  suas

contradições, frustrações, insurreições. Mostra-se humana, com desejos, falhas e

qualidades. Ida representa a possibilidade de escolha, ação recorrentemente negada
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às  mulheres  negras  que  são  silenciadas  e  subjugadas  a  lugares  sociais

determinados.  Ida  é  a  reflexão  da  mobilidade  sociorracial  advinda  das  políticas

públicas aplicadas nas últimas décadas por meio da luta dos movimentos negros.

Ida é a representação de uma nova geração de mulheres negras da capital paulista. 

 O Coletivo Negro inova ao abordar a subjetividade da mulher negra a partir

das  perspectivas  da  identidade  individual  e  coletiva.  “É  um  espetáculo  sobre  a

construção de identidade da mulher negra…” afirma a atriz Aysha Nascimento na

revista Negras Dramaturgias, publicada pelo grupo. IDA é um espetáculo que articula

identificações, revelando contradições, afirmações e ressignificações da identidade.

Nesse contexto, o conceito de interseccionalidade também se faz fundamental para

a análise do objeto. 

Segundo Stuart Hall, as “velhas” identidades centradas e unificadas, referidas

aos sujeitos do iluminismo e aos sujeitos sociológicos estão em declínio, fazendo

surgir  novas  identidades  e  fragmentando  o  sujeito  moderno.  Este  deslocamento

identitário impacta a constituição da identidade individual e as identidades culturais,

a noção de pertencimento a determinadas culturas étnicas, raciais, religiosas, entre

outros. 

Um tipo diferente de mudança estrutural está transformando as sociedades
modernas  no  final  do  século  XX.  Isso  está  fragmentando  as  paisagens
culturais de classe, gênero, sexualidade, etnia, raça e nacionalidade, que,
no  passado,  nos  tinham  fornecido  sólidas  localizações  como  indivíduos
sociais. Estas transformações estão também mudando nossas identidades
pessoais,  abalando  a  ideia  que  temos  de  nós  próprios  como  sujeitos
integrados. Esta perda de um “sentido de si” estável é chamada, algumas
vezes, de descolamento ou descentração do sujeito. (HALL, 2005, p. 9) 

A filósofa estadunidense Angela Davis argumenta em seu livro Mulher, Raça e

Classe que  as  opressões  sofridas  pelas  mulheres  negras  perpassam diferentes

categorizações  sociais  e  identitárias.  Por  este  motivo,  como  método  para

compreender  as  articulações  identitárias  da  mulher  negra  e  como  elas  estão

dispostas  nas relações de poder,  faz-se  útil  para  nossas análises  o trabalho da

também estadunidense Kimberlé Crenshaw, responsável por cunhar o conceito de

interseccionalidade.

 A  autora  apresenta  a  ideia  de  intersecções  entre  raça  e  gênero,

possibilitando, também, a abordagem de perspectivas como classe e sexualidade
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que  podem  contribuir  para  estruturar  as  experiências  sociais  da  mulher  negra

(CRENSHAW, 1994). Para a jurista, existem duas categorias de interseccionalidade:

a interseccionalidade estrutural e a interseccionalidade política. A primeira refere-se

à  intersecção  entre  raça,  gênero  e  classe  e  a  experiência  com as  violências  e

opressões. A segunda é referente ao feminismo negro e as lutas antirracistas. (Idem,

1994)

O  conceito  de  interseccionalidade  foi  apropriado  e  desenvolvido  por

feministas e pesquisadores negros para analisar o impacto das conjunturas de poder

em diferentes intersecções identitárias. Patricia Hill  Collins e Sirma Bilge realizam

uma síntese do conceito:

A interseccionalidade investiga como as relações interseccionais de poder
influenciam as relações sociais em sociedades marcadas pela diversidade,
bem como as experiências individuais na vida cotidiana. Como ferramenta
analítica, a interseccionalidade considera que as categorias de raça, classe,
gênero, orientação sexual, nacionalidade, capacidade, etnia, e faixa etária –
entre  outras  –  são  inter-relacionadas  e  moldam-se  mutuamente.  A
interseccionalidade é uma forma de entender e explicar a complexidade do
mundo, das pessoas e das experiências humanas. (COLLINS; BILGE, 2021,
p.15)

IDA é um espetáculo sobre a mulher negra contemporânea que intersecciona

diferentes categorias identitárias de forma subjetiva e objetiva, e relaciona indivíduo

e coletivo a partir da sua própria trajetória.

O espetáculo não apresenta somente uma perspectiva sobre raça ou gênero,

mas aborda diferentes posições entre raça, gênero, classe e sexualidade. Dado isto,

o conceito de interseccionalidade poderá nos ajudar a compreender a relevância da

construção de narrativas sobre a mulher negra no teatro negro brasileiro e quais

possibilidades estéticas estas inferem.

Produzido pelo Coletivo Negro, um dos grupos tradicionais de teatro negro da

cidade de São Paulo, o espetáculo IDA estreou em junho de 2016, na Casa de

Teatro Maria José de Carvalho, no Ipiranga. Fruto do projeto “A concretude imaterial

do que somos: símbolos, mitologias e identidades”, contemplado pelo “Fomento ao

Teatro para a Cidade de São Paulo”, a peça surgiu após pesquisas sobre o feminino

negro, coordenadas pela atriz Aysha Nascimento. 

O protagonismo da mulher negra em cena ainda é novidade na cena teatral

paulistana. Grupos como o próprio Coletivo Negro, Os Crespos e As Capulanas têm
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buscado  transformar  este  cenário  teatral  predominantemente  branco.  O  primeiro

espetáculo dos Crespos, Ensaio sobre Carolina (2007), inspirado na Carolina Maria

de Jesus, aborda a rotina das “Carolinas” da cidade ou o espetáculo Engravidei, pari

cavalos  e  aprendi  a  voar  sem  asas  (2013), que  apresenta  a  história  de  cinco

mulheres negras e suas relações com a maternidade, atravessadas por abusos e

violências raciais. Ambos são espetáculos que protagonizam as vivências da mulher

negra  a  partir  de  suas  relações  sociorraciais.  Já  As  Capulanas  que  é  uma

companhia de teatro negro feminino, possui espetáculos como  Solano Trindade e

suas  Negras  Poesias  (2009) e Sangoma  (2013)  que  abordam  questões  sobre

ancestralidade, corpos negros femininos, cultura negra e decolonialidade. 

O palco teatral ainda é um espaço de reivindicação e afirmação da população

negra e esta disputa ocorre há décadas. O teatro negro, como forma de fomentar a

presença marcante dos negros em cena, visando o seu protagonismo e pensando

esteticamente em uma cultura afro-brasileira, surge na década de 40, com Abdias do

Nascimento,  fundador  do  Teatro  Experimental  do  Negro.  Há  pesquisadores  que

consideram como o precursor do teatro negro Benjamin de Oliveira, intérprete do

palhaço Benjamin e criador do conceito circo-teatro na década de 20. Na mesma

década  também  ocorreram  outras  manifestações  artísticas  com  características

estéticas que podem ser consideradas teatro negro, a exemplo de “Tudo Preto” da

Cia.  Negra de Revistas,  em 1926.  No entanto,  é  com o Teatro  Experimental  do

Negro que se desenvolve um movimento estético negro de teatro de grupo. 

Em nossas pesquisas, não encontramos uma definição precisa do conceito de

teatro negro.  O termo é pouco utilizado na historiografia  do teatro nacional;  não

sendo possível, por exemplo, encontrá-lo nas grandes obras de Sábato Magaldi ou

Décio Almeida Prado. Desta forma, podemos considerar que o conceito de teatro

negro  está  diretamente  relacionado  à  história  social  do  negro,  uma  vez  que  o

racismo impresso na sociedade escravocrata precarizou e, muitas vezes, excluiu a

possibilidade de representação do negro na literatura, dramaturgia, no teatro, cinema

e na própria historiografia do teatro. O Teatro Experimental do Negro surge como

uma necessidade e possibilidade de quebra deste “monopólio  de representação”

constituído  pela  exclusão  do  negro  substituído  por  blackfaces,  além  das

representações estereotipadas ou infantilizadas. 

 Consideramos  que  o  teatro  negro  refere-se  a  um  movimento  artístico

específico,  protagonizado  por  pessoas  negras.  Além  do  próprio  Abdias  do
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Nascimento,  há  pesquisadores  como  Evani  Tavares  Lima,  Leda  Maria  Martins,

Marcos  Alexandre,  Chiristiane  Douxami,  entre  outros,  que  contribuem  para  a

compreensão do que seja o teatro negro. 

Em  sua  tese  de  doutorado,  Evani  Tavares  Lima  dialoga  com  diferentes

autores como forma de apresentar a abrangência do conceito de teatro negro. O

artigo publicado pela pesquisadora Júlia Tizumba condensa algumas destas ideias

para melhor compreensão:

Lima ainda dialoga com outros autores e nos apresenta outras quatro visões
que contribuem para o nosso pensamento acerca do teatro negro. 
A primeira concepção apresentada pela autora é a de Douxami (publicada
em 2002). Em seguida, a autora retoma Bastide que traz uma perspectiva
de que o teatro negro seria dividido em três grupos: o folclórico de face
branca, o folclórico de face negra e o engajado ou erudito. O primeiro grupo
estaria relacionado a manifestações culturais que apresentavam os brancos
europeus como superiores e os negros em papéis depreciativos. O segundo
grupo diz das matrizes africanas e afro-brasileiras. E para o terceiro grupo a
autora nos apresenta as palavras de Bastide: ‘aquele escrito pelo intelectual
de cor para o seu povo e para o povo branco’. 
A terceira leitura possível de teatro negro que Lima no apresenta é a de
Moracen  que  sugere  um entendimento  do  termo  a  partir  da  concepção
africana de teatro e acrescenta ao pensamento a ideia de origem (…) A
última concepção que Lima nos apresenta é a da pesquisadora Leda Maria
Martins que determina o fazer teatral negro como, de fato, uma ação política
derivada de um lugar de fala dos sujeitos afro-brasileiros e suas narrativas:
‘O Teatro Negro  não se constrói pela simples afeição étnica e racial, mas,
fundamentalmente pela elaboração de uma enunciação e de um enunciado
que o distinguem, em todos os seus matizes’. Martins, 1995 In. Tizumba
 (TIZUMBA, 2021, p. 34) 

 Após a análise e a relação de diferentes perspectivas sobre o conceito, Evani

Tavares Lima propõe sua própria perspectiva sobre o teatro negro:

Assim, na perspectiva do presente estudo, entenda-se: aquele que abrange
o conjunto de manifestações espetaculares negras, originadas na Diáspora,
e que lança mão do repertório cultural e estético de matriz africana como
meio de expressão, de recuperação, resistência e/ou afirmação da cultura
negra.  Este  teatro  negro  pode  ser  classificado  a  partir  de  três  grandes
categorias: uma primeira que, genericamente, denominaremos performance
negra,  abarca  formas  expressivas,  de  modo  geral,  e  não  prescinde  de
audiência  para  acontecer;  a  segunda,  categoria  (também
circunstancialmente  definida),  teatro  de  presença  negra  estaria  mais
relacionada às expressões literalmente artísticas (feitas para serem vistas
por um público) de expressão negra ou com sua participação; e a terceira
categoria, teatro engajado negro, diz respeito a um teatro de militância, de
postura assumidamente política. (LIMA, 2010, p. 43)

A pesquisadora  subdivide  o  teatro  negro  em três  categorias:  performance

negra,  teatro  de  presença  negra  e  teatro  engajado  negro.  Entretanto,  não
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necessariamente  uma categoria  exclui  a  outra,  como é  o  caso de IDA.  Quando

analisamos  o  espetáculo  nos  capítulos  2  e  3,  notamos  que  a  obra  possui

características das três categorias sugeridas por Evani Tavares Lima. A partir disto,

percebe-se na abordagem interseccional do espetáculo IDA perspectivas estéticas

que podem acrescentar possibilidades ao termo, como a do teatro negro enquanto

práxis interseccional. 

Com o  desenvolvimento  do  Teatro  Experimental  do  Negro  também houve

maior  criação de personagens e protagonistas negras femininas,  como:  Filha da

peça “O auto da noiva”  (1946),  Rosa Mulata em “Aruanda”  (1948),  Lindalva em

“Filhos de Santo” (1949) e  Medéia  de “Além do Rio” (1957).  As histórias dessas

personagens  estavam  pautadas  em  conflitos  étnico-raciais  majoritariamente

referidos a relações afetivas. Medéia ainda enfatiza a cultura afrodescendente em

contraposição  ao  eurocentrismo,  contudo,  nenhuma  das  personagens  citadas

centraliza-se  na  realidade  sociorracial  ou  nas  histórias  cotidianas  das  mulheres

negras brasileiras. Miriam Garcia Mendes (1993) chega a criticar a construção e

desenvolvimento da personagem Lindalva, em que houve a promessa de crítica ao

negro assalariado, mas não ocorreu. 

Na década de 90,  com o Bando de Teatro Olodum e a “Trilogia do Pelô”,

centralizou-se  o  cotidiano  da  periferia  baiana,  entre  diversas  críticas  sociais.

Contudo, não houve um grande protagonismo feminismo entre os espetáculos, além

da exaltação das baianas, mães de santo e algumas personagens antagonistas que

contribuíram para o desenrolar da história. Em 2007, o grupo Os Crespos, precursor

do teatro negro paulista contemporâneo, estreia o seu primeiro espetáculo “Ensaio

sobre Carolina”, baseado na biografia da escritora Carolina Maria de Jesus, abrindo

espaço para outro tipo de representação da mulher negra brasileira no teatro negro,

apresentando suas histórias. 

IDA é uma personagem ficcional que apresenta a sua própria história, que se

entrecruza,  por  sua  vez,  com  histórias  de  outras  mulheres  negras.  É  uma

personagem de fácil  identificação quando se compartilha categorias  similares de

gênero, raça e classe. Com mais de dez anos de trajetória, o Coletivo Negro é um

dos grupos de teatro negro contemporâneo mais tradicionais de São Paulo e IDA é

parte deste movimento de novas possibilidades de representações da mulher negra

no teatro negro atual. 
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Felizmente,  com  a  crescente  produção  de  teatro  negro,  as  pesquisas

acadêmicas sobre o assunto também aumentaram. Muito se tem pesquisado sobre a

questão da identidade e  o  teatro  negro,  nas perspectivas  da representatividade,

consciência racial  e manifesto político, como o próprio Marcos Antônio Alexandre

(UFMG) que realizou pesquisas sobre os aspectos religiosos do teatro negro e as

vozes  insurgentes  deste  gênero,  nas  quais  analisa  aspectos  da  violência  racial

ressignificadas nos textos dramáticos de teatro negro. Ou como Camila Paula Lopes

Soares (UNB), que investiga o teatro negro enquanto arte política. Já Luiz Gustavo

Freitas Lopes (UNICAMP) realiza uma pesquisa sobre raça, nação e teatro negro a

partir de D’Chocolat (Cia. Negra de Revistas, 1926). Há, também, a minha veterana

da EACH-USP, Eliane Weinfurter dos Santos, que realizou uma investigação sobre a

presença da atriz negra na cena teatral paulistana e nos apresenta quatro trajetórias.

Por fim, o belíssimo trabalho de Terra Johari Pôssa Terra (FFLCH-USP) que analisa

performance e diferença na Cia. Os Crespos. 

Estas  são  algumas  dentre  tantas  pesquisas  contemporâneas  sobre  teatro

negro. Entretanto, ainda há uma carência de pesquisas sobre como o teatro negro

articula essas identidades no âmbito da cultura, quais elementos do teatro negro

podem contribuir para as disputas identitárias contemporâneas. Esta pesquisa visa

colaborar  para  o  preenchimento  desta  lacuna, partindo  da  hipótese  de  que  o

espetáculo IDA, uma obra centralizada na identidade da mulher negra promove, por

meio do teatro negro uma práxis interseccional ao unir estética, política e identidade.

A pergunta norteadora desta pesquisa foi: Qual a potência do protagonismo de

histórias de mulheres negras para o teatro negro? A partir desta pergunta, outras

perguntas surgiram, como a)  qual  é o tema da peça? b) A peça produz alguma

reflexão crítica? c) Qual a relação do espetáculo com os contextos históricos? Quais

são os desdobramentos possíveis? Como são os figurinos? Como está disposto o

cenário? O uso da sonoplastia e iluminação? O que agrega ao movimento de teatro

negro paulistano? Qual a relação entre teatro, identidade e as lutas identitárias? Por

meio  da  metodologia  de  observação  e  análise  contextualizada  exploramos  o

espetáculo IDA. 

Primeiramente,  analisamos  o  contexto  histórico  do  espetáculo,  buscando

descobrir com quais marcos e movimentos históricos o espetáculo estaria articulado.

Em seguida, adentramos em seu enredo, buscando compreender o que as cenas

trazem,  debatem,  rebatem,  questionam,  afirmam  ou  modificam,  identificando,
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também, com quais autores e momentos históricos a peça dialoga. Realizamos uma

reflexão sobre a estética do espetáculo e as estéticas do movimento de teatro negro.

A partir  disto, desenvolvemos uma análise propondo interpretar o espetáculo IDA

como uma práxis interseccional. 

As  escolhas  durante  o  processo  de  pesquisa  ocorreram  delineadas  pela

própria  disposição  das  ferramentas  possíveis  durante  o  período  pandêmico  da

Covid-19, considerando que por conta do isolamento, os espetáculos teatrais em

São  Paulo  foram cessados  e  houve  dificuldade  em contatar  o  grupo.  Por  esse

motivo,  modificamos  o  plano  inicial  da  pesquisa,  que  envolvia  a  realização  de

entrevistas, acesso ao material de pré-produção, imersão aos processos criativos do

grupo. Desta forma, optei por analisar o espetáculo IDA enquanto objeto histórico e

compreender  a  potência  política  e  identitária  da  teatralidade  negra  por  meio  da

própria obra. 

Para  desenvolvermos a  pesquisa,  o  primeiro  passo foi  rever  o  espetáculo

diversas vezes na plataforma YouTube, onde está publicado. Apesar de ter visto o

espetáculo em 2016, há detalhes que se perdem e o vídeo ajudou a recordar. Após,

investigamos  os  materiais  publicados  do  Coletivo  Negro,  as  revistas  Negras

Dramaturgias, as publicações sobre IDA em diferentes sites como Guia Folha Uol,

TUSP e Itaú Cultural. Como anteriormente já havia tido contato com o grupo, isto

contribuiu com algumas informações privilegiadas para esta pesquisa, como será

notado nos próximos capítulos. 
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1. IDA e a historiografia do teatro brasileiro: localização e insurgências

Há diversas incógnitas referentes à história do teatro brasileiro, principalmente

ao período que precede a colonização portuguesa. Os dados historiográficos sobre

as primeiras manifestações teatrais no Brasil rementem ao processo de colonização,

obtendo como precursor o Padre José de Anchieta. No entanto, após o teatro jesuíta

há outro apagamento histórico no teatro brasileiro, pois entre os séculos XVII e XVIII

o  teatro  era  considerado  uma atividade  marginal,  realizada  majoritariamente  por

negros e escravizados. Somente em meados do século XIX, com a vinda da família

real portuguesa e, consequentemente, a Independência do Brasil, o teatro se torna

uma atividade de entretenimento para burguesia. 

Quando consultamos historiografias do teatro brasileiro, há muitos incômodos

pelos  furos  e  falta  de  informações  entre  décadas,  ocasionado  pelo  apagamento

histórico, tanto ao que precede o teatro colonial quanto as manifestações entre os

séculos em que o teatro era marginalizado. E mais do que o apagamento do próprio

teatro, o apagamento daqueles que o faziam. Uma das publicações mais estudadas

sobre o teatro nacional é o livro do crítico Sábato Magaldi, intitulado Panorama do

Teatro Brasileiro (1997).  Apesar de ser uma obra riquíssima sobre as produções

nacionais,  é,  também, uma obra  que ignora a presença negra e indígena como

produtores de teatralidade, colocando-os apenas como participantes. 

Em  Panorama  do  Teatro  Brasileiro,  estamos  diante  de  uma  narrativa
histórica  que  não  representa  as  populações  originárias  e  africanas,  não
apresenta também os aspectos da teatralidade que podem ser discutidos
desde  práticas  culturais  performativas  e  ritualísticas.  O  que  coloco  em
reflexão é o recorte que se faz ao definir  a própria definição de teatro –
colocando  as  manifestações  culturais  indígenas  e  africanas  como  arte
popular,  retirando  a  possibilidade  de  compreender  a  sua  complexa
teatralidade, a dramatização de seus rituais e a performatividade de suas
ações.  O  recorte  colocado  na  historiografia  citada,  dá  ênfase  em  uma
história do teatro brasileiro centrada nos modelos europeus de companhias,
dramaturgias e representações.  (SOUZA, 2020, p. 76)

Este  trecho  do artigo  publicado  pela  doutora  em Teatro  (UDESC),  Juliana

Rosa de Souza, nos traz reflexões interessantes como, por exemplo, a discussão do

que  é  teatro  no  Brasil.  O  teatro  brasileiro  ainda  está  centrado  nos  parâmetros

europeus  não  só  em  sua  prática,  mas  em  sua  historicidade.  Autores  como  o

professor  Décio  Almeida  Prado  ou  o  próprio  Sábato  Magaldi  que  são  grandes

referências da historiografia do teatro brasileiro, possuem a tendência de analisar
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teatro  a  partir  do  estatuto  literário,  da  estruturação  literária  das  peças,  dos

movimentos teatrais ao qual pertenciam, a partir da história grafada.  

IDA é uma peça produzida sob a estética do teatro negro e se articula com

diferentes momentos da história do teatro. É importante ressaltarmos que IDA não é

o  resultado  de  uma  história  cronológica,  mas  há  marcos  históricos  no

desenvolvimento do teatro  brasileiro  que tornam IDA possível.  Um dos primeiros

relatos  do  negro  no  teatro  brasileiro  advém  do  movimento  abolicionista,  como

exemplo, obtemos o livro Flores, Votos e Balas: O Movimento Abolicionista Brasileiro

(1868-1888) em que  a  professora  e  historiadora Angela  Alonso,  apresenta,  pela

primeira vez, uma rica descrição sobre teatro abolicionista brasileiro, organizado por

mestiços e brancos e a sua importância política para história nacional. 

André  Rebouças,  nome eminente  do Movimento  Abolicionista,  cansado de

intervir  pelo  lobby  da  política  aristocrática,  encontra  no  teatro  um  campo  para

explorar a propaganda do movimento, com objetivo de popularizá-lo. Em 26 de Julho

de  1879,  na  adaptação  e  encenação  de  O Guarani,  de  José  de  Alencar,  duas

crianças foram libertas em cena, exemplo seguido no Rio de Janeiro e em São Paulo

(ALONSO, 2015). 

Antes, após e/ou durante os espetáculos, os abolicionistas José do Patrocínio,

Rebouças  e  Vicente  de  Sousa,  subiam  nos  palcos  para  discursarem  sobre  a

importância da abolição para o desenvolvimento do país, apelando para o aspecto

emocional dos espectadores ao mostrar o quanto a escravidão era cruel e arcaica,

estimulando a compaixão, a nobreza e a fraternidade. Os palcos se transformaram

em verdadeiros  palanques dos discursos abolicionistas,  e  o  que começou como

ações  avulsas,  foi  institucionalizado  dentro  do  movimento  com  o  nome  de

“Conferências  Emancipadoras”.  No  período  de  um  ano,  entre  1880  e  1881,

ocorreram 44 conferências, em que misturavam espetáculos teatrais e musicais com

comícios abolicionistas.

Cristalizava-se aí a estratégia mater da propaganda na primeira metade dos
anos  1880:  misto  de  espetáculo  teatral  e  comício  político,  meio  de
persuasão e de financiamento, as conferências-concerto. A sede impactou o
estilo propaganda. O universo dos espetáculos teatrais forneceu linguagem
para a expressão e a ritualização do proselitismo abolicionista. (ALONSO,
2015, p. 134)

 Com o teatro sempre cheio, até os membros da própria coroa portuguesa

chegaram a assistir algumas conferências-concerto. A dramaturgia trabalhava com a
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retórica  da  injustiça  da  escravidão,  da  humanidade  dos  escravizados  e  se

preocupava em transformar a mercadoria em pessoa. Como consequência, havia

escravizados libertos durante os espetáculos. 

Projetada como  Paris  Tropical,  a capital  brasileira  importava o conceito  de

modernidade francês, não só pela perspectiva da arte, mas como modo de se vestir,

comportar e organizar a cidade. Dentre as características da experiência urbana na

modernidade estão a substituição da tradição pelo entretenimento.

O teatro, por ser uma potência de entretenimento na época, lugar em que

reunia  centenas  de  pessoas  ao  mesmo  tempo,  se  transformou  em  palanque

abolicionista, lotado de discursos políticos e com elaboração estética objetiva ao que

queria  se  mostrar.  A estética  teatral  foi  utilizada como método para  desconstruir

ideologias  escravocratas  e  conscientizar  a  população  sobre  a  importância  da

abolição para a nação.

Alonso, por fazer um recorte muito amplo do movimento abolicionista,  não

detalha  como  eram  as  relações  entre  escravizados  libertos  em  cena  e  os

idealizadores  das  conferências-concerto.  Entretanto,  nos  deparamos  novamente

com uma perspectiva do negro inativo, apenas participando de uma atividade na

qual foi inserido. É válido lembrarmos que o negro nesta época não era considerado

cidadão,  ou  pior,  como  pessoa.  Porém, quando  pensamos  no  teatro  como  um

fomentador político-cultural, seria muito difícil afirmar que não houve contribuições

culturais afrodescendentes para elaboração desses espetáculos. 

É  interessante  notarmos  como  as conferências-concerto formaram  um

movimento vanguardista ao seu tempo, pois romperam o padrão de centralizar as

pautas  burguesas  nos  enredos  dos  espetáculos  -  comumente  apresentados  por

meio do gênero teatral da comédia de costumes - para abordar a realidade do negro

escravizado  em  dramas  politizados.  Houve  uma  quebra  de  gênero,  estética  e

temática para o teatro da época, debatendo politicamente a condição do negro na

sociedade brasileira. 

Outro marco histórico relevante para esta pesquisa é a criação da Companhia

Negra  de  Revistas  que  surge  em  meio  às  efervescentes  produções  artísticos

culturais da década de 20,  inclusive da Semana de Arte Moderna. A Companhia

Negra de Revistas é formada em 1926, pelo ator baiano De Chocolat, sendo seus

integrantes quase em sua totalidade negros ou mestiços. É considerada a primeira

companhia de teatro negro registrada no país.  O primeiro e único espetáculo da
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companhia, intitulado Tudo Preto, contava com Pixinguinha como Diretor Musical e

teve sua estreia no mesmo ano, no Rio de Janeiro. 

O espetáculo foi um sucesso de bilheteria, com 400 apresentações entre Rio,

São Paulo e outras cidades brasileiras, durante os anos de 1926 e 1927. Gilberto

Freyre, Sérgio Buarque de Holanda e Mário de Andrade também foram parte do

público,  prestigiando  Tudo  Preto.  Inclusive,  foi  neste  espetáculo  que  Freyre

conheceu Pixinguinha. 

Esteticamente, a peça contava com método do teatro de revista, que era muito

popular durante a década de 20. Foi um espetáculo projetado para as massas e, por

isso, possuía certa tendência cômica e caricata. A caracterização dos personagens

afro-brasileiros estava direcionada aos trabalhos domésticos,  entre arrumadeiras,

cozinheiras e porteiros, reforçando determinados estereótipos. Entretanto, havia no

enredo personagens com a necessidade de ascensão social, o que nos faz refletir

que a questão da identidade não estava somente relacionada a raça, mas, também,

a classe. 

Outro  ponto  interessante  do  espetáculo  é  que  o  orgulho  negro  exposto

durante  as  músicas,  danças,  e  na  exposição  dos  hábitos  e  cultura  estava

diretamente ligada à noção de brasilidade. 

E, embora Tudo Preto enfatize a valorização da cultura negra, foi em termos
de  sentimento  de  pertença  à  condição  brasileira  que  essa  ênfase  ficou
acentuada  na  peça  de  De  Chocolat.  Fica  latente  que  afro-brasileiros
estavam produzindo uma identidade com a ancestralidade africana, mas a
reivindicação  passa  por  um  reconhecimento  do  segmento  negro  da
população como cidadão integral do país. (LOPES, 2016, p. 526)

 Esse trecho de Beatriz Lopes deixa explícito o quanto a produção deste teatro

negro foi  influenciado pelas ideias modernistas, em busca não só da brasilidade,

mas do pertencimento do negro a essa brasilidade. A Companhia Negra de Revista

encerra  suas  atividades  logo  após  o  fechamento  da  temporada  por  diversas

dificuldades de subsistência. No entanto, deixa um marco histórico na construção

simbólica cultural brasileira pela coragem de, em meio a uma elite intelectual branca,

tentar afirmar sua voz e existência por intermédio do teatro de entretenimento. 

 Apesar da Companhia Negra de Revistas abordar a temática negra, este não

foi pensado especificamente como movimento de criação de um teatro negro. A ideia

de  desenvolver  um  teatro  negro,  com  atores,  temática  e  estética  negra  surgiu
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décadas depois, numa viagem a Lima, no Peru, onde Abdias do Nascimento assistiu

à  peça  “O  Imperador  Jones”,  do  dramaturgo  estadunidense  Eugene  O'Neil.  O

personagem  principal  da  peça  era  negro,  porém  na  montagem  havia  sido

interpretado por um ator argentino branco com o rosto pintado de preto, em mais um

episódio de blackface. Indignado frente aos diversos estereótipos racistas atribuídos

ao personagem, Abdias refletiu sobre o fato de que a realidade brasileira não se

diferenciava da peruana, já que o blackface era uma prática absolutamente comum

nos teatros nacionais (NASCIMENTO, 2005).

O Teatro Experimental do Negro (TEN) surge em 1944, no Rio de Janeiro. A

primeira peça a ser montada pelo TEN foi “O Imperador Jones” de Eugene O'Neil

que,  inclusive,  mandou uma carta  para Abdias, parabenizando-o pela iniciativa e

dando-o total liberdade para produção da peça sem ter que lhe pagar pelos direitos

autorais. Todos os atores e atrizes eram negros. É importante lembrarmos que a

constituição  do  Teatro  Experimental  do  Negro  também  é  consequência  de  um

fenômeno precedente, a Frente Negra Brasileira. 

 Após a abolição da escravidão, a população negra havia sido abandonada

nas ruas sem a possibilidade de trabalho ou moradia. Como consequência, surgiram

diversas organizações sociais da causa negra, em busca de soluções à população

afetada,  além  do  combate  ao  racismo  eminente  na  época,  chamado  então  de

preconceito  de cor  (FERNANDES, 2008).  Grêmios,  associações e clubes negros

foram  criados,  mas,  nenhum  deles  obtinha  um  caráter  explicitamente  político,

cenário  que  mudou  com  a  fundação  da  Frente  Negra  Brasileira,  em  1931.

Organizada em São Paulo, a FNB revolucionou o Movimento Negro de base com o

ativismo  político,  reivindicando  direitos  e  reparações  à  população  negra,

complementado  pelo  seu  caráter  assistencialista,  fomentando  os  negros  nos

aspectos socioeconômicos e educacionais.

 A FNB expandiu para diversos estados brasileiros, chegando a superar 20 mil

associados. Mantinha escola, time de futebol, departamento jurídico, serviço médico

e odontológico, cursos de formação política, artes e ofícios, publicavam o jornal  A

voz da Raça, além de financiar um grupo musical e de teatro (DOMINGUES, 2007).

O teatro da FNB possuía um caráter mais pedagógico do que estético. Contudo,

contribuiria futuramente para uma insurreição estética com Abdias do Nascimento e

o seu Teatro Experimental do Negro. Importante frisar que Abdias do Nascimento foi

um dos fundadores da FNB, extinta em 1937 pela ditadura do Estado Novo.
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 Com um protagonista autenticamente negro, “O Imperador Jones” estreava

sob a interpretação de Aguinaldo Camargo, que também estreava como ator,  no

Teatro Municipal do Rio de Janeiro, onde nenhum negro havia antes pisado como

intérprete. É assustador percebermos esses dados: se pensarmos que a peça foi

estreada em 8 de Maio de 1945, o negro demorou 57 anos para pisar no palco de

um  teatro  municipal  após  a  abolição  da  escravidão.  Parte  da  classe  artística

desaprovou a criação do TEN. Um nome em destaque desta conduta é o do poeta

Mario de Andrade que, mesmo sendo um grande nacionalista, folclorista das raízes

do Brasil, rechaçou a ideia de Abdias sobre a criação de um teatro negro. 

O  TEN  se  transformou  numa  potente  ferramenta  de  emancipação  da

população negra brasileira, os seus atores e atrizes eram em sua grande maioria

trabalhadores  negros  advindos  de  empregos  subalternizados,  funcionárias

domésticas, obreiros, entre outros. Mais de 600 pessoas, entre mulheres e homens

negros,  se  inscreveram no curso  de alfabetização do TEN e,  após 6  meses de

debates, aulas de teatro e dicção, estavam preparados os primeiros artistas negros

do TEN. Ruth de Souza, a primeira protagonista negra da televisão brasileira, na

Cabana do Pai Tomás, é um fruto do TEN. Tornar-se ator/atriz também era uma

pauta operária. O Teatro Experimental do Negro sobreviveu ativamente entre 1944 e

1961, com o crescimento do conservadorismo no país e, por fim, com o Golpe Militar

de 1964, as suas atividades foram se diluindo até chegarem ao fim, com o exílio de

Abdias do Nascimento.

É preciso evidenciarmos que o TEN foi mais do que um movimento artístico

isolado.  Ele  se  integrou  a  uma  dinâmica  mundial  de  emancipação  do  negro.

Influenciado e influenciador, o Teatro Experimental do Negro bebeu muito da fonte

do Movimento Négritude. O Movimento Négritude foi um movimento literário, artístico

e cultural surgido na França em 1932, com alguns estudantes negros oriundos de

países  colonizados,  nas  Antilhas  e  na  África,  em  forma  de  manifesto  contra  a

opressão racial  e  a  dominação cultural  eurocêntrica sobre seus países e corpos

(DOMINGUES, 2005). O negro era induzido a assimilar a cultura branca eurocêntrica

ou  então  seria  abolido  socialmente.  No  entanto,  apesar  de  muitos  negros

assimilarem a cultura branca para serem aceitos, ainda assim, eram discriminados

pela sua cor, independente da classe econômica ou prestígio intelectual.

 Em contraposição a esta neocolonização cultural, os estudantes universitários

Aimé Césaire, León Damas e Leópold Senghor lançam a Revista Legítima Defesa
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que  denunciava  a  opressão  racial  e,  dois  anos  mais  tarde,  lançam a  revista  O

Estudante Negro, que transformou radicalmente o termo negritude. 

A palavra negritude em francês deriva de  nègre,  termo que no início  do
século XX tinha um caráter pejorativo, utilizado normalmente para ofender
ou  desqualificar  o  negro,  em  contraposição  a  noir,  outra  palavra  para
designar  o  negro,  mas  que  tinha  sentido  respeitoso.  A  intenção  do
movimento foi justamente inverter o sentido da palavra  négritude  ao pólo
oposto,  impingindo-lhe  uma  conotação  positiva  de  afirmação  e  orgulho
racial. Nessa perspectiva, a tática foi de desmobilizar o inimigo em um de
seus  principais  instrumentos  de  dominação  racial:  a  linguagem.
(DOMINGUES, 2005, p. 28)

 O Movimento Négritude tinha caráter cultural e seu maior propósito era negar

a política de assimilação da cultura branca eurocêntrica que era cruelmente imposta:

somente os modelos culturais brancos eram vistos como positivos. Desta forma, o

Movimento passa a resgatar as suas raízes africanas e enaltecer o orgulho de ser

negro. Os principais objetivos do movimento de escritores era buscar a identidade

negra  africana,  protestar  contra  a  ordem colonial  e  lutar  pela  emancipação  dos

negros colonizados (MUNANGA, 2016). O movimento foi expansionista, se tornando

internacionalmente conhecido e influenciando artistas do mundo inteiro, inclusive, o

Teatro Experimental do Negro.

A négritude proporcionara ao movimento de libertação dos países africanos
grande  impulso  histórico  e  fonte  de  inspiração.  Ao  mesmo  tempo,
influenciou  profundamente a busca de caminhos de libertação dos povos de
origem africana em todas as Américas, prisioneiros de um racismo cruel de
multiplas dimensões. No Brasil, enfrentando o tabu da “democracia racial”, o
Teatro Experimental do Negro era a única voz a encampar consistentemente
a linguagem e a postura política  da  négritude,  no sentido de priorizar  a
valorização da personalidade e cultura específicas ao negro como caminho
de combate ao racismo. Por isso, o TEN ganhou dos porta-vozes da cultura
convencional  brasileira  o  rótulo  de  promotor  de  um suposto  racismo  as
avessas, fenômeno que invariável e erroneamente associavam ao discurso
da négritude. (NASCIMENTO, 2005, p.7)

 O  TEN era  articulado  ideologicamente  com o  Movimento  Négritude e  as

produções  das  peças  da  Companhia  passaram a  ser  pautadas  na  cultura  afro-

brasileira, em busca da identidade e emancipação da população negra, como bem

foi  dito  na  citação  acima,  desmitificando  o  mito  da  democracia  racial.  Com  a

independência de Senegal e a eleição de Léopold Sédar Segnhor, um dos poetas
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fundadores do Négritude, como primeiro presidente da nova república de Senegal, o

país africano se tornou o novo e maior centro do Movimento Négritude.

Em 1966,  Dacar,  capital  do  Senegal,  abrigou o  Primeiro  Festival  de  Artes

Negras  e  o  Teatro  Experimental  do  Negro  foi  convidado  a  realizar  uma

apresentação. Contudo, o grupo não obteve nenhum fomento do governo brasileiro

para que esta apresentação se concretizasse. É preciso salientar que a esta época o

governo já era militar, presidido por Castelo Branco. O TEN ficou de fora do Festival

e poucos anos depois se dissolveu completamente entre as opressões da Ditadura

Militar.  Entretanto,  enquanto  estiveram  ativos,  “abrasileiraram”  suas  peças

englobando características da cultura afro-brasileira para cena, representando mitos

dos orixás, histórias sobre Zumbi e Dandara dos Palmares, entre outros. O TEN foi o

responsável pela criação do público negro no teatro brasileiro, e da possibilidade do

negro poder se tornar ator/atriz sem precisar negar sua negritude, pelo contrário,

exaltando-a.  Como uma das expressões mais importantes da luta  antirracista  do

século XX, o TEN propõe uma revolução estética e intelectual no teatro brasileiro em

que mais uma vez se demonstra um espaço político. 

IDA não é a soma dos movimentos históricos de teatro negro, mas se articula

e dialoga com eles. Estes três marcos teatrais são importantes historicamente para a

constituição de IDA, não apenas enquanto obra artística como, também, expressão

sociocultural.

 A “segunda abolição” é um termo utilizado pelo próprio Abdias do Nascimento

em um discurso proferido em “comemoração” aos 110 anos de abolição, em 13 de

Maio de 1998. Nesta época, Abdias era Senador pelo Estado do Rio de Janeiro e

denunciou  as  desigualdades  sociorraciais  ainda  presentes  no  país,  criticando

contundentemente  o  conceito  de  “democracia  racial”  e  chamando a  abolição  de

“mentira cívica”  (ref.). Este discurso de Abdias nos ajuda a compreender a relação

do espetáculo IDA com esses três momentos históricos. 

Ao falarmos do Teatro Abolicionista,  estamos nos referindo a um teatro de

“libertação”, um teatro de cunho político, com ação política em cena. Quando nos

referimos a Cia. De Revistas o que se destaca é a “afirmação”,  a afirmação da

existência, cultura e presença negra no Estado brasileiro. E ao analisarmos o TEN,

notamos que este se apresenta como um teatro de “reivindicação”, questionando o

racismo cotidiano, a consciência do negro sobre sua negritude e buscando resgatar

a cultura afrodescendente nas artes cênicas. 
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Estes marcos históricos se relacionam com IDA e a sua própria construção

enquanto obra teatral. A protagonista Ida é uma personagem que se “auto” liberta em

cena, em um ato político consigo mesma, ainda que as consequências deste ato

haja  contradições  como  exporemos  nos  próximos  capítulos,  a  escolha  da

personagem  remete  a  um  caminho  de  libertação,  um  caminho  construído

politicamente  durante  o  espetáculo.  A afirmação  da  presença  negra  é  um  dos

elementos  mais  enfatizados  no  espetáculo  que  enquanto  monólogo  centraliza  e

pleiteia constantemente a existência da mulher negra. O enredo da peça desdobra-

se  a  partir  da  consciência  de  ser  negra  da  protagonista,  expondo  as  diferentes

formas de racismo que sofre no dia  a dia e o seu apego a ancestralidade para

encontrar respostas e soluções aos dilemas cotidianos. 

A escravidão e a abolição constituem elementos de contexto fundamentais

nessa perspectiva. Quando Ida expõe uma linhagem geracional de mulheres negras

empregadas domésticas da sua família que foram socialmente direcionadas a esta

função, e ela como protagonista tenta romper este ciclo vicioso, é desta segunda

abolição que o espetáculo está tratando. 

Além da perspectiva de raça, IDA também retrata perspectivas de classe e

gênero. Relembraremos a seguir outros movimentos teatrais importantes para as

possibilidades de abordagem do teatro negro contemporâneo. 

Paralelo ao TEN, surge em São Paulo o Teatro de Arena, que traz para o

palco  conflitos  sociais  brasileiros,  como  entre  relações  de  cultura  e  de  classe.

Composto  por  nomes  como  Augusto  Boal,  Gianfrancesco  Guarnieri  e  Oduvaldo

Vianna Filho, o grupo montou mais de 25 espetáculos entre 1953 e 1972. Com a

pretensão de desenvolver uma arte revolucionária,  prezando pela consciência de

classe, a trajetória do grupo transforma a estética do teatro brasileiro. O espetáculo

“Eles  não  usam  black-tie” escrito  por  Guarnieri,  um  dos  mais  populares  da

companhia,  retrata  o  conflito  entre  patrão  e  funcionários  de  uma  metalúrgica,

intermediado pela ação da greve. Nesse contexto, um espetáculo relevante para a

discussão sobre a questão negra,  especificamente,  é  o  Arena conta Zumbi,  que

refaz a trajetória do herói brasileiro de forma musicada e lançando uma nova estética

ao teatro: o Sistema Coringa, de Augusto Boal. 

Em 1962, no Rio de Janeiro,  associado à União Nacional  dos Estudantes,

surge o Centro Popular de Cultura (CPC), que objetivava criar uma “arte popular

revolucionária” em combate ao hermetismo da “arte alienada”. O grupo, composto
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por  estudantes  e  intelectuais  de  esquerda,  trouxe  para  a  cena  as  opressões

materiais do capitalismo, fomentando de forma didática e artística o engajamento

político do povo brasileiro que, segundo o CPC, precisava enxergar urgentemente as

contradições  do  país  em que vive.  Predominado  pelo  teor  político,  o  CPC ficou

conhecido como um teatro/arte da agitação e propaganda. 

Ocorre que, na virada dos anos 50 para os 60, configurou-se no Brasil um
debate intenso em torno da ideologia do nacionalismo, debate esse que
influenciou inúmeras instituições,  partidos políticos e movimentos sociais.
Para o PCB, um dos mais expressivos partidos políticos de esquerda de
então,  a  construção  dessa  ideologia  nacionalista  se  traduziu,  em linhas
gerais,  na  articulação  de  uma  “frente  única”  […]   Essa  articulação  se
concretizou, na área da produção artístico-cultural, na constituição de uma
pedagogia estética voltada, sobretudo, para a classe média intelectualizada
e  na  adaptação  do  “nacional-popular”.  Segundo  Ferreira  Gullar,  então
integrante do CPC, não se tinha “essas teorias complicadas do nacional-
popular,  ninguém  pensava  isso.  Agora,  nós  achávamos  que  devíamos
valorizar  a  cultura  brasileira,  que  devíamos  fazer  um teatro  que  tivesse
raízes na cultura brasileira, no povo, na criatividade brasileira”.  (GARCIA,
2004, p.129) 

É interessante notarmos como os movimentos artísticos dos anos 50/60 se

assemelham com os modernistas da década de 20 pela mesma ânsia de valorizar a

cultura  brasileira,  de  fomentar  a  nacionalidade  por  meio  da  produção  artístico-

cultural,  criar  espaços de identificações próprios, além de ambos os movimentos

serem desenvolvidos pela elite intelectual da época. Inclusive, quando pensamos

sobre  o  CPC  enquanto  um  teatro  de  propaganda  política,  podemos,  também,

relembrar que o teatro foi um instrumento pedagógico essencial para a propaganda

do movimento abolicionista, no século XIX. 

Uma das primeiras ações da ditadura militar brasileira, ao tomar o poder em

1964, foi metralhar, incendiar e invadir a sede da UNE, no Rio de Janeiro. Contudo,

como nos mostra o professor Roberto Schwarz:

 

Para surpresa de todos, a presença cultural da esquerda não foi liquidada
naquela data, e mais, de lá para cá não parou de crescer. A sua produção é
de qualidade notável nalguns campos, e é dominante. Apesar da ditadura da
direita,  há  relativa  hegemonia  cultural  da  esquerda  no  nosso  país
(SCHWARZ, 1992 p.62)

Apesar dos estudantes da UNE passarem a se organizar na ilegalidade, as

produções  teatrais  da  época,  ainda  que  perseguidas,  foram  responsáveis  por
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propagar as ideologias da esquerda brasileira durante o período de ditadura militar.

Os grupos de destaque deste movimento são o próprio Teatro de Arena e o Teatro

Oficina, de Zé Celso. Com um público estudantil maior do que o costumeiro, o teatro

se  aproxima  dos  grêmios  escolares,  propondo  uma  “revolução  brechtiana”,

caracterizado por uma produção anti-imperialista e ideológica politicamente. 

O grupo do Teatro de Arena, de Augusto Boal, sob inspiração de Brecht e
embalado pela proeminência da música popular entre os brasileiros, junta
teatro e canção, com grande reconhecimento do público, em sua maioria
formado por jovens estudantes. Este novo teatro altera o lugar social  do
palco e varre para a irrelevância o teatro ‘cheio de literatice’ que dominava a
cena antes do golpe… Cria-se uma cumplicidade entre palco e plateia, a
cena não está nem um passo adiante de onde está o público.  Todos se
congraçam como se a derrota não tivesse existido… O segundo exemplo do
teatro é o Oficina de José Celso… Enquanto o Arena criava cumplicidade, o
teatro de José Celso é baseado no ataque ao espectador, que deve ser
insultado, ter seus hábitos e gostos denunciados no palco e ser literalmente
agarrado  e  impelido  a  se  envolver  no  espetáculo  sempre  pela  via  da
violência. O problema aí é que o espectador parece gostar desse tipo de
tratamento.  Na  leitura  de  Roberto,  isso  não  é  visto  como  simples
masoquismo, mas como uma figuração do que ocorre na vida social… O
interesse que tal forma de arte possa ter para a esquerda é que dá notícia
da terra  devastada  em que ia  se  transformando o  país,  onde a criação
artística  projeta  a  violência  social  cujo  pior  momento  está  por  vir,  com
recrudescimento da repressão. (CEVASCO, 2012, p. 133)

Em resposta à hegemonia cultural  fomentada pelos grupos de teatro entre

1964 e 1968, em dezembro deste último ano é instaurado o AI-5, que legalizava a

perseguição de artistas, grupos e qualquer manifestação crítica ao governo vigente.

Entre torturas e exílios, o teatro resiste e, retornando ao realismo dramático, lança

espetáculos como Um grito parado no ar (Gianfrancesco Guarnieri), Rasga Coração

(Oduvaldo Vianna Filho),  Gota D’Água (Paulo Pontes e Chico Buarque), e  Último

Carro  (João das Neves) que, como forma de teatro engajado, propunha reflexões

sobre a modernização capitalista brasileira, na década de 70. 

Durante a ditadura militar, foram proibidos grupos de teatro negro no Brasil,

consequência que contribuiu para a dissolução do TEN e dificultou o crescimento do

movimento de teatro negro. De acordo com a matéria publicada em 2019 pelo jornal

UOL (ref.), durante o regime militar, 41 líderes negros morreram ou desapareceram

após supostas ações militares, segundo dados da Comissão da Verdade de São

Paulo.  Os movimentos sociais  foram criminalizados no país,  houve tentativas de

insurgência  como a  criação do Movimento  Negro  Unificado (1978),  mas no  ano

seguinte  ocorreu  a  infiltração  de  militares  no  movimento,  aumentando  sua
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perseguição e opressão. O MNU subsiste até os dias de hoje sendo um grande

protagonista na luta antirracista. 

Para finalizarmos este período, é válido relembrar que no ano de 1975 foi

criado em Embu das Artes o Teatro Popular Solano Trindade (TPST), por sua filha

Raquel  Trindade.  Precedente  a  Augusto  Boal  e  contemporâneo  de  Abdias  do

Nascimento,  Solano Trindade  (1908-1974)  foi  um importante  líder  do  movimento

negro brasileiro e criou, junto à sua esposa, Maria Margarida da Trindade o Teatro

Popular Brasileiro (TPB) em 1950. Similar ao Teatro do Oprimido de Boal, o TPB

também possuía um objetivo social  e propôs uma iniciativa em que por meio do

teatro fomentava oportunidade de aprendizagem a pessoas de classes populares,

em busca de debater e afirmar questões de cidadania e direito.

 A criação póstuma do Teatro Popular Solano Trindade, em Embu das Artes,

empenhou-se em seguir os mesmos passos do TPB, foi uma ação revolucionária

considerando  o  período  de  censura.  Resistiram  e  subsistiram  até  a  atualidade,

dando  enfoque  na  cultura  negra  e  afrodescendente  por  meio  do  folclore  e  das

manifestações de matriz  africana.  É importante enfatizarmos que TPST possui  o

objetivo de preservar e promover a cultura negra e popular, as suas produções giram

em torno da cultura, o que talvez tenha possibilitado a sua existência mesmo no

regime militar. Consideramos o TPST uma manifestação de teatro negro insurgente

desta época. 

O momento da ditadura militar desenvolveu uma nova forma de fazer teatro no

país: o teatro de resistência. O teatro de resistência é político como ação e politizado

em conteúdo. Influenciados pelo Teatro Épico, a discussão de classe foi incorporada

nas produções da UNE, Teatro de Arena e Teatro Oficina, consolidando o teatro

como uma potência ativista, algo que o Abdias do Nascimento já havia proposto.

Contudo, este novo teatro de resistência havia proposições políticas em sua própria

estética, no modo de produzir um espetáculo. 

A possibilidade  de  fazer  um  teatro  ativista  no  Brasil  impacta  também  na

produção da própria IDA, que se apresenta como um teatro de resistência, politizado

em conteúdo e  político  em ação.  Possibilita  IDA agregar  a  discussão de classe

esteticamente  dentro  do  espetáculo,  somando-se  à  reflexão  racial.  O  teatro  de

resistência  retoma  de  forma  mais  “sofisticada”  o  palanque  de  manifesto  das

conferências-concerto do teatro abolicionista e faz da cena não apenas um espaço

de reflexão ideológica, mas como do próprio teatro uma ação política.
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Em 1991, poucos anos após o fim da ditadura, experimentando a liberdade

dos anos iniciais da nova constituição brasileira, o Bando de Teatro Olodum estreia

no centro do Pelourinho a sua primeira peça, intitulada  “Essa é a nossa praia”. O

espetáculo é resultado de uma oficina de teatro fomentada pelo Grupo Olodum que

estava em seu auge artístico. No entanto, com a Trilogia do Pelô, o Bando de Teatro

Olodum alcançou tanto sucesso que acabou criando certa independência do grupo

de percussão, ainda que associados pela história, se tornaram diferentes vertentes

de trabalho.

O  Bando  de  Teatro  Olodum é  um  dos  precursores  do  teatro  negro

contemporâneo no Brasil. O grupo formado exclusivamente por atores negros que

fomentavam a  pesquisa  sob  o  olhar  crítico  referente  à  situação  dos  negros  na

cidade. O objetivo inicial do grupo era unir um teatro que incrementasse as tradições

baianas  com  a  realidade  cotidiana  do  povo  negro.  A partir  dessa  perspectiva,

desenvolveram a  Trilogia do Pelô  composta pelas peças  Essa é a nossa praia,  Ó

paí, ó e Bai, Bai, Pelô. As dramaturgias retratavam a expulsão das famílias negras

que ocupavam o centro histórico de Salvador, quando a reforma urbana foi iniciada

nos anos 90 (SANTA'ANNA, 2002). O grupo foi reconhecido pelo Governo Federal, o

que acarretou um convite  para  apresentar  o  espetáculo  Cabaré  Rrrrraça  para  o

corpo diplomático de mais de 16 países africanos.

Não podemos deixar de mencionar o fato de que o método de criação da

companhia se assemelha ao método de criação do Teatro Experimental do Negro,

por meio de oficinas. Eram realizadas oficinas de alfabetização e interpretação como

meio de agregar novos integrantes ao grupo e para produzir outros projetos. Este

tipo de oficina de integração ocorre uma vez por ano. O ator Lázaro Ramos, grande

militante  da  causa  negra  contemporânea,  é  um dos  frutos  do  Bando  de  Teatro

Olodum, companhia que atua até hoje. 

Inconformados com os critérios de seleção da Lei Rouanet que, sob a gestão

do  presidente  Fernando  Henrique  Cardoso,  priorizava  as  iniciativas  privadas,

promovendo  a  mercantilização  da  arte  e  da  cultura,  sete  grupos  de  teatro

paulistanos –  Companhia do Latão,  Folias D’Arte,  Parlapatões,  Pia Fraus,  Grupo

TAPA,  União e Olho Vivo e Monte Azul  — publicaram o primeiro manifesto da Arte

contra a Barbárie, em 1999. O manifesto efervesceu os debates e discussões da

classe sobre arte,  fomento e mercantilização,  vinculando-se inclusive com outras
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áreas, como, a dança e o cinema e atraindo intelectuais como o geógrafo Milton

Santos, o filósofo Paulo Arantes e a psicanalista Maria Rita Kehl. 

Em junho do ano seguinte,  o  movimento realiza um ato público no Teatro

Oficina para protocolar na Câmara Municipal, o Programa Municipal de Fomento ao

Teatro para a Cidade de São Paulo.  Apresentado pelo vereador Vicente Cândido

(PT), a Lei de Fomento ao Teatro para a Cidade de São Paulo entra em vigência no

ano de 2002, sendo uma vitória para toda classe artística. A oposição entre teatro

burguês e teatro de vanguarda ganha uma nova conotação, o teatro de grupo. E

esta “nova categoria” possibilitou o surgimento de outras leis de fomento, como, o

Programa para  a  Valorização  de Iniciativas  Culturais  (VAI/2003),  o  Programa de

Ação Cultural do Estado de São Paulo (PROAC/2006), Prêmio Zé Renato (2014),

entre outras iniciativas de fomento ao teatro de grupo.

A politização do teatro enquanto conteúdo promoveu a politização do teatro

enquanto  categoria,  a  popularização do  teatro  de  grupo democratizou,  até  certo

ponto, o acesso e produção do teatro em São Paulo. Desde a implantação de leis de

fomento  ao  teatro,  diversas  companhias  foram  contempladas  possibilitando  a

inserção de novos grupos na cena teatral paulistana, inclusive, companhias de teatro

negro como o próprio Coletivo Negro, produtor do espetáculo IDA.

O primeiro grupo de teatro negro contemporâneo que temos na cidade de São

Paulo é Os Crespos. Os integrantes da companhia eram alunos da Escola de Artes

Dramáticas (EAD) da Universidade de São Paulo. Em uma turma de vinte alunos,

dos quais cinco eram negros, eles se depararam com um fenômeno, até então, raro

na esfera  uspiana,  ter  ¼ da turma composto por pessoas negras. A partir  deste

encontro, desenvolveram um núcleo de pesquisa intitulado Negros em Questão para

debater sobre corpos e arte negra, visto que o currículo do curso não contemplava

esta demanda. 

Em 2005,  com os  primeiros  anos  do  governo  Lula,  o  debate  sobre  cotas

raciais foi  fortificado no Movimento Negro e as ações afirmativas cada vez mais

estruturadas dentro do poder executivo. No entanto, a posição da EAD era contrária

às cotas,  com o argumento  de que sempre entravam negros nos cursos.  Desta

forma, o núcleo de pesquisa sobre o teatro negro passou a cobrar da instituição

diversidade  na  grade  curricular  que,  pautada  no  currículo  eurocêntrico,  sequer

contemplava as especificidades de expressão do corpo negro. O grupo passou a ser

um mobilizador político dentro da universidade.
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Com poucos meses de pesquisa,  surgiu  o primeiro experimento cênico do

grupo,  inspirado na escritora Carolina Maria de Jesus. Logo após, escreveram um

projeto  e  encaminharam  para  o  primeiro  edital  do  PROAC  (Programa  de  Ação

Cultura),  sendo contemplados em 2006.  O edital  fomentava a produção da peça

Ensaio sobre Carolina, para a direção do espetáculo os alunos convidaram o único

professor negro da EAD, na época, José Fernando de Azevedo, que era, também,

diretor do Teatro dos Narradores. Desde então, Os Crespos acumulam 16 anos de

história, com mais de sete espetáculos de sucesso, além das oficinas e intervenções

realizadas pela cidade.

 A articulação  política  também  se  faz  presente  nos  trabalhos  do  grupo.

Reconhecidos pelo Movimento Negro Paulistano,  Os Crespos lançaram a revista

Legítima  Defesa,  inspirados  pelo  francês  Movimento  Négritude.  A revista  lançou

duas edições,  financiadas por  meio de leis  de fomento à cultura,  e discutindo a

existência dos grupos de teatro negro, seus trabalhos e desafios. O coletivo também

realiza as Segundas Crespas, que é um evento nacional com origem em Salvador,

organizado  pelo  Bando  de  Teatro  Olodum chamado  de  Terças  Pretas.  São

basicamente encontros com grupos artísticos negros e não negros, nos quais são

apresentados alguns fragmentos de seus trabalhos, depois discutidos numa mesa

de debate. Em Belo Horizonte o evento é conhecido como Segunda Preta e no Rio

de  Janeiro  eles  realizam  a  Segunda  Black.  Os  Crespos  também  foram

organizadores do  1º Fórum de Performance Negra do Estado de São Paulo,  em

novembro de 2019, onde foram realizados diversos encontros e apresentações de

diferentes grupos e linguagens, em busca de uma articulação maior entre os artistas

negros paulistas.

Com este breve relato, que decerto não pretende esgotar a narrativa sobre as

origens do teatro negro, buscamos localizar, historicamente, o objeto desta pesquisa.

O  Coletivo Negro,  companhia criadora do espetáculo IDA, segue os passos dos

Crespos, sendo o segundo grupo de teatro negro contemporâneo da Cidade de São

Paulo. Ele foi criado em 2007 após o encontro de estudantes negros da Escola Livre

de Teatro de Santo André (ELT) que surgiu em 1990 sob a gestão do ex-prefeito

Celso  Daniel  (Partido  dos  Trabalhadores).  O  Coletivo  Negro também  tem  um

histórico de núcleo de pesquisa precedente à consolidação da companhia. 

Jé Oliveira, um dos estudantes negros da ELT, dirigiu um experimento cênico

baseado na peça Um longo caminho que vai de Zero a Ene, de Timochenko Wehbi.
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O experimento focava na invisibilidade social e, após o processo, Jé Oliveira teve a

ideia  de  montar  um grupo  de  estudos  pautado  na  questão  étnico-racial.  Então,

convidou outros alunos para compor o núcleo: Thaís Dias, Jefferson Matias, Fábio

Rodrigues, Aysha Nascimento e Raphael Garcia. Todos estudavam na ELT, exceto

Raphael, oriundo da EAD-USP. Uma curiosidade sobre Raphael Garcia é que ele

também fez parte do núcleo Negros em Questão, que deu origem aos Crespos.

O Coletivo Negro aprofunda a pesquisa em Abdias do Nascimento e, após três

anos de investigação, constroem o projeto  Quilombos Urbanos, contemplado pelo

edital  do  PROAC em 2010.  Seus membros visitaram o Quilombo Ivaporunduva,

presenciaram  algumas  reintegrações  de  posse  e  desenvolveram  o  processo

experimental de pesquisa teatral (que incluía no espetáculo os inevitáveis rumores

dos trens que passavam atrás do teatro, no Tendal da Lapa). É desta forma que

surge  o  Movimento  número  1:  O  Silêncio  de  Depois…, primeiro  espetáculo  do

Coletivo Negro. Apresentado no mesmo local dos ensaios, Tendal da Lapa, a peça

abordava  as  desapropriações,  materiais  e  simbólicas,  da  população negra.  Com

Movimento número 1, o Coletivo se tornou o primeiro grupo de teatro negro a ocupar

o Teatro da Universidade de São Paulo (TUSP), em 2012. 

Com 11 anos de história,  produziram seis peças,  Movimento número 1:  O

Silêncio de  Depois…  (2011); o espetáculo  Entre  (2014), que aborda a questão da

afetividade  familiar;  a  ancestralidade  africana  presente  em  Revolver  (2015);  a

produção Farinha com Açúcar ou Sobre a Sustança de Meninos e Homens (2016),

um  tributo  ao  legado  dos  MC's  Racionais;  em  Ida  (2016)  são  expostas  as

contradições da construção identitária da mulher negra; e o último espetáculo do

grupo  é  o  F.A.L.A.  (2018)  que  retrata  a  homoafetividade  negra.  Para  além dos

espetáculos, também há 3 publicações: Negras dramaturgias, Negras dramaturgias

2 e Farinha com açúcar ou Sobre a Sustança de Meninos e Homens. Lançaram três

CD's com a trilha original  dos espetáculos  Movimento nº1,  Entre  e  Farinha com

açúcar.

Tanto  Os  Crespos quanto  o  Coletivo  Negro foram  criados  e  se  mantêm

subsidiados pelas leis de fomento ao teatro do Estado e da Cidade de São Paulo, o

que  já  os  coloca  em contraposição  à  arte  mercantilizada,  promovendo,  tal  qual

expusemos  acima,  um  teatro  engajado,  vanguardista  ou,  como  é  popularmente

chamado, teatro de grupo. Ainda que no capitalismo, mesmo financiado pelo Estado,

toda obra seja mercadoria, ou afetada por sua lógica, o teatro de grupo dispõe maior
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liberdade criativa e crítica. O próprio espetáculo IDA é fruto da XXV Edição da Lei de

Fomento  ao  teatro  para  a  cidade  de  São  Paulo,  de  2014.  Dado  isto,  parecem

ingênuas algumas perguntas que tantas vezes foram direcionadas aos grupos de

teatro negro: Mas isso é teatro ou política? Vocês fazem arte ou panfleto? Esse tipo

de indagação,  comumente dirigida aos grupos,  é  carregada pelo racismo velado

dentro das estruturas ainda eurocêntricas do teatro brasileiro.

Os  grupos  de  teatro  paulistanos, Coletivo  Negro  incluso,  percebem  a

necessidade  de  se  organizarem  politicamente  em  cooperativas  e  comunidades

artísticas  para,  desta  forma,  garantirem  a  continuidade  das  Leis  de  Fomento  à

Cultura da Cidade e do Estado de São Paulo e demandarem às instituições novas

leis em prol da democratização da produção artística na cidade.

O teatro negro, especificamente, possui uma organização política estruturada

em fóruns nacionais. O Fórum Nacional de Performance Negra já completou cinco

edições, tendo sido a última realizada na cidade de São Paulo, em dezembro de

2021.  Os  fóruns  têm como objetivo  reunir  grupos  de  teatro  negro  de  diferentes

estados brasileiros e realizar interações de possibilidades estéticas, além de debater

implementações de políticas públicas para as artes cênicas negras. 

Há uma tendência no teatro negro contemporâneo que é herdada de outras

manifestações artísticas já citadas acima de não centralizar somente a produção do

espetáculo, mas promover publicações teóricas sobre teatro negro, criar ciclos de

debates, disponibilizar oficinas de formação e investigação. É onde IDA se encontra,

a  sua  produção  foi  embasada  em  oficinas  e  debates  com  mulheres  negras

feministas  de  diferentes  formações  e  a  sua  pós-produção  está  registrada  na

publicação  do  Negras  Dramaturgias  II,  do  Coletivo  Negro.  Notamos,  então,  a

preocupação dos grupos atuais em não permitir que ocorra outro apagamento do

negro na história do teatro. 

O teatro brasileiro e a manifestação política possuem uma relação histórica e

íntima,  hoje  predominante  nos  teatros  de  grupo  que  são,  majoritariamente,

fomentados por recurso público. Por isso, é possível afirmar que o cunho político que

Abdias do Nascimento inaugura com o TEN se mantém no teatro negro atual, e IDA

é parte disto. Entre marcos e esquecimentos, não podemos ignorar que a história do

teatro  brasileiro  é  um legado de homens.  IDA marca com mais  um passo essa

trajetória  teatral  quando  direciona  o  protagonismo  da  mulher  negra,  em  um
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espetáculo sobre a mulher negra, criado, escrito,  interpretado e musicalizado por

mulheres negras. 

Entre debates e estéticas de raças e classes, o gênero se tornou secundário

na história do teatro. Isto vem se modificando com o crescimento de grupos teatrais

feministas como As Capulanas, Desabafo Coletivo de Teatro, Circo Di Sóladies, Mal-

Amadas:  Poética  do  Desmonte  Grupo  de  Teatro  Feminista,  entre  outros.  Há,

também, mostras teatrais como a “Mulheres em Cena” que possibilitam grupos com

produções  feministas  independentes  se  apresentarem.  O  lugar  de  gênero  e

sexualidade no teatro ainda é um espaço a ser ocupado, mas segue demonstrando

diferentes  experimentações  cênicas  e  se  consolidando  enquanto  outra  forma de

fazer  teatral.  IDA  também  é  parte  deste  movimento.  A  novidade  trazida  pelo

espetáculo está na abordagem interseccional da condição da mulher negra, alçada à

posição de protagonista.

IDA inova na história do teatro ao abordar questões de raça, classe e gênero

em uma mesma produção. Desta forma, a obra revela em si as influências históricas

do  teatro  negro,  as  influências  históricas  do  teatro  engajado,  de  resistência  ou

ativista e as próprias disposições estéticas e políticas contemporâneas. IDA abre

possibilidades  para  outras  formas  de  pensar  e  fazer  um teatro  politizado,  como

veremos nos próximos capítulos. 

IDA se tornou possível porque De Chocolat, na década de 20 deixou  Tudo

Preto  e um dos líderes da Frente Negra Brasileira trouxe sua luta para o Teatro

Experimental do Negro. Tornou-se possível pelo Teatro de Arena e o Teatro Oficina

que  resistiram  e  apresentaram  ao  país  um  teatro  assumidamente  político.  Pelo

Bando de Teatro Olodum que relembra ao povo brasileiro que tem muita arte negra a

ser mostrada. E pelos grupos que conquistaram as leis de fomento, pois sem estas,

dificilmente o teatro negro contemporâneo seria possível. 
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2. IDA: Um Espetáculo sobre a Mulher Negra Contemporânea

IDA é um espetáculo que reflete sobre as mulheres negras contemporâneas,

anuncia o diretor ao público logo na entrada da peça. O primeiro som da peça vem

do  saxofone  de  uma  das  musicistas  que  estão  palco,  simulando  o  som  das

campainhas que avisam o início do espetáculo. E após a terceira campainha, Ida,

sentada num banco de madeira, nos apresenta a sua primeira fala e informação

sobre a personagem: “Parece que eu me formei ontem!”

O enredo, construído por meio do fragmento da memória e em formato de

monólogo,  refaz  por  meio de lembranças o trajeto  de  constituição da identidade

negra da protagonista Ida, que carrega o nome da peça. A dúvida, o sentimento de

culpa, a transgressão do destino e a reconciliação consigo mesma traçam o caminho

da  personagem  negra,  uma  arquiteta  recém-formada  que,  atravessada  por

estruturas racistas ao decorrer da vida, adentra o dilema sobre construir ou não o

quartinho da empregada, demandado em sua primeira oportunidade de emprego.

Já  em  sua  primeira  cena,  ao  lembrar-se  de  sua  formatura,  ela  faz  uma

comparação entre a plateia deste evento com o público do espetáculo e expõe como

toda sua família estava lá naquele dia histórico. Desta mesma plateia, sai a outra

atriz que também interpreta Ida. Apesar de serem a mesma personagem, são duas

intérpretes diferentes. Esta escolha estética é muito interessante, porque a utilização

de duas mulheres negras para interpretar Ida nos dá uma percepção de espelho, de

uma mulher negra refletida na outra. Esta disposição nos faz questionar: Se ambas

as atrizes podem ser Ida, este reflexo também cabe em qualquer mulher negra da

plateia inserida no mesmo contexto sócio-histórico? Esteticamente, a perspectiva de

espelho é apresentada por meio de coreografias síncronas e complementares. 

A “segunda” atriz caminha até o palco e sobe no relevo mais alto, onde está o

microfone, cumprimenta o público com “Primeiramente, Temer jamais!” e dirige-se à

plateia como corpo discente e docente, remetendo ao dia de sua formatura. É neste

mesmo microfone que  pede licença  aos  seus  ancestrais  e  inicia  o  seu  primeiro

manifesto ao som de um tambor africano. Esta frase que inaugura a participação da

atriz  no  espetáculo,  possui  um duplo  significado,  pois  diz  respeito  ao  agora  ex-

presidente  Michel  Temer,  que ocupou  o  cargo  executivo  após  o  Golpe de  2016

contra a presidente Dilma Rousseff, ao mesmo tempo que é um ato de resistência
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sobre não ter medo. De qualquer forma, anuncia premeditadamente a politização do

espetáculo. 

O primeiro manifesto de Ida se refere ao ato de pedir licença. A personagem

nos conta que sua Antiga, bisavó da protagonista, ex-escravizada e propriedade da

aristocracia à sua época, ensinou Ida a sempre pedir licença para entrar nos lugares,

limpar o sapato, saber onde deve entrar ou não, indicando sempre as portas dos

fundos como o lugar certo para onde se dirigir.  Antiga, que era uma escravizada

dominada pelos seus donos e reproduzia as opressões para os seus familiares,

ensinou à avó de Ida, a mãe de Ida e à própria personagem quais eram os lugares

de negro. A única coisa que restou de Antiga foi o seu contrato de venda, como é

documento de sua existência: 

“Dona Maria Firmino, propriedade do Senhor Firmino, comprada por um conto

de réis!”. 

A personagem questiona o público sobre como poderia alguém viver como

propriedade, sem a possibilidade de projetar e construir a própria vida. Ida afirma:

Eu, aos meus 33 anos, não vou mais pedir licença para existir!  E, a partir disso, Ida

reclama da invisibilidade que sofreu na universidade, algo que contribuiu para que

não enxergasse a si mesma, acusando diretamente o público docente e discente

que está vendo-a discursar.

É a partir deste trecho que adentramos na história e dinâmicas identitárias de

Ida, e compreendemos por que o diretor afirmou ser um espetáculo sobre a mulher

negra contemporânea. Ida representa a mulher negra da geração jovem atual que

vive na capital e inaugura alguns acessos à população negra. Ela é a primeira de

sua  família  a  se  graduar,  oportunidade  que  suas  ancestrais  não  tiveram.

Possibilidade  que  se  dá  após  a  democratização  da  universidade  pública  e  a

instituição de novas universidades federais. Segundo pesquisa realizada pelo IBGE

em Novembro de 2019, pela primeira vez na história do Brasil, a população negra é

maioria nas universidades públicas, ocupando 50,3% das vagas nas universidades

federais. 

É preciso, no entanto, ter cautela com a interpretação destas pesquisas. A

nossa personagem reclama sobre a invisibilidade na universidade porque restam

contradições que não são capturadas por estes números. Muitos dos negros que
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acessam  a  universidade  não  conseguem  concluir  seu  curso,  como  aponta  a

pesquisa  realizada  pelo  Instituto  de  Pesquisa  Econômica  Aplicada  (Ipea),  em

novembro de 2020, que revela que 36% dos jovens brancos com idade média de 21

anos estão estudando ou terminando a sua graduação, número que cai para 18%

entre negros e pardos. 

Não podemos ser ingênuos em pensar que sejam somente projeções entre

espetáculo  e  realidade  nacional.  Esses  paralelos  entre  obra  e  contexto  sócio-

histórico são parte da escolha estética da peça. Brecht ressalta a importância da

contextualização  histórica  no  espetáculo  para  o  fomento  da  atitude  crítica  no

espectador. 

Se movimentarmos as personagens em cena por meio de forças motrizes
de caráter social,  que variam conforme a época, dificultaremos ao nosso
público  uma  acomodação  emocional.  Não  poderá  sentir,  pura  e
simplesmente, que agiria dessa ou daquela forma, dirá: "Eu também agiria
assim", ou quando muito: "Se eu tivesse vivido em tais circunstâncias...". E
se representarmos as peças da nossa época tal como se fossem históricas,
é possível que ao público pareçam, igualmente, singulares as circunstâncias
em que ele age: nasce assim, uma atitude crítica. (BRECHT, 1948, sub. 37)

 A relação entre materialidades sociais e subjetividade da personagem forçam

Ida a lidar com as contradições advindas da dinâmica entre a mulher negra enquanto

indivíduo  em  uma  sociedade  patriarcal,  fazendo-a  refletir  sobre  a  sua  própria

identidade individual e coletiva. 

Quando a personagem fala sobre o lugar do negro e os espaços nos quais

precisa pedir licença para entrar, tradição ensinada e transpassada por sua bisavó

Antiga, cujo único registro de existência é o seu contrato de compra e venda como

escrava, Ida está falando sobre o não reconhecimento do negro enquanto indivíduo.

Sua bisavó,  produto  da escravidão,  tratada como rebanho,  ensinou as  gerações

seguintes a entrar pelos fundos, pelo lugar subjugado, pelo lugar do negro. 

A reprodução estrutural das relações assimétricas de raça-etnia segue intacta

em sua função social  (CARNEIRO, 2019).  Como nos apresenta Iray Carone,  as

pessoas negras não são vistas como indivíduos, mas identificadas e tratadas como

um coletivo estigmatizado. E esta impossibilidade de reconhecer pessoas negras

como  indivíduos  interfere  diretamente  em  sua  construção  de  cidadania,  o  que

viabiliza tantos desserviços e violências institucionais, forçando o negro a “continuar

entrando pelas portas dos fundos” em diversos âmbitos sociais. 
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O racismo,  a  despeito  de  todas  as  leis  antidiscriminatórias  e  da  norma
politicamente  correta  da  indesejabilidade  do  preconceito  na  convivência
social,  apenas sofreu transformações formais de expressão. Não é posto
nem  dito,  mas  pressuposto  nas  representações  que  exaltam  a
individualidade  e  a  neutralidade  racial  do  branco  –  a  branquitude  –
reduzindo o negro a uma coletividade racializada pela intensificação artificial
da visibilidade da cor e de outros traços fenótipos aliados a estereótipos
sociais  e  morais.  As  consequências  são  inevitáveis:  a  neutralidade  de
cor/raça  protege  o  indivíduo  branco  do  preconceito  e  da  discriminação
raciais na mesma medida em que a visibilidade aumentada do negro o torna
um alvo preferencial de descargas de frustrações impostas pela vida social.
(CARONE, 2014, p. 23)

A “falta” da individualidade negra nos chama atenção pelo fato dos estigmas e

preconceitos  estarem  pautados  numa  identificação  coletiva,  ou  seja,  um  negro

representa os estereótipos de toda a raça. Estigmas que naturalizam opressões e

explorações coletivas de uma raça sobre a outra na dinâmica social. A consequência

desta naturalização causa baixa autoestima e negação da negritude, resultando na

dificuldade de construção da identidade negra, como pontua a nossa protagonista

em determinado momento da peça: “sou arquiteta e estou em constante construção

da minha identidade...Tornar-me negra é uma construção só minha”. Desta forma,

quando Ida diz que aos 33 anos não pedirá mais licença para existir, ela se afirma

como indivíduo.

Quando  observamos  as  características  da  bisavó  de  Ida,  notamos  que  é

similar ao exemplo da  boa escrava,  como descreve Gilberto Freyre em seu livro

Casa Grande e Senzala. Inclusive, Freyre expõe alguns estigmas da mulher negra,

por exemplo, sobre como os homens brancos se casavam com as mulheres brancas

por  questões  sociais,  mas  se  relacionavam  sexualmente  com  “mulatas”  (que

também estupravam), por serem consideradas bonitas e fogosas, já as mulheres

pretas, consideradas feias e fortes, eram direcionadas para os trabalhos pesados e

manuais.

 

Pode-se, entretanto, afirmar que a mulher morena tem sido a preferida dos
portugueses para o amor, pelo menos para o amor físico. A moda da mulher
loura,  limitada  aliás  às  classes  altas,  terá  sido  antes  a  repercussão  de
influências exteriores do que a expressão do genuíno gosto nacional. Com
relação ao Brasil, que diga o ditado: “Branca para casar, mulata para fu…
negra para trabalhar”; ditado em que se sente, ao lado do convencionalismo
social  da superioridade  da  mulher  branca  e  da  inferioridade  da  preta,  a
preferência sexual pela mulata. Aliás o nosso lirismo amoroso não revela
outra  tendência  senão a  glorificação  da  mulata,  da  cabocla,  da  morena
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celebrada pela beleza dos seus olhos, pela alvura de seus dentes, pelos
seus dengues, quindins e embelegos muito mais do que as ‘virgens pálidas’
e as ‘louras donzelas’. (FREYRE, 2020, p. 71)

Estes estigmas sexistas apresentados por Freyre nos fazem refletir sobre as

opressões racistas e de gênero descritas por Bell Hooks em seu livro E eu não sou

uma  mulher?, título  inspirado  no  discurso  de  Sojourner  Truth.  Para  a  autora,  a

mulher negra sofre opressões de gênero tanto pelos homens brancos quanto pelos

negros.  Os  movimentos  de  libertação  dos  negros  obtinham  os  homens  como

protagonistas  dos  discursos,  reproduzindo,  inclusive,  os  ideais  patriarcais.  Já  as

mulheres  feministas  brancas,  apesar  de  lutarem contra  o  sexismo,  reproduziam

hábitos racistas contra as mulheres negras. Desta forma, a mulher negra estava

sozinha. 

No Brasil, a adição da hipersexualidade direcionada às mulheres “mulatas” ou

o adjetivo da mulher preta forte, capaz de aguentar qualquer situação, fomenta não

somente a solidão político-social, como também a afetiva para as mulheres negras.

Em IDA, este momento torna-se explícito na cena em que as atrizes estão deixadas

no chão e uma delas pergunta em 3ª pessoa: Ida, onde estão os seus pares? Quem

são seus amores? E Ida inicia um desabafo afetivo com o público.

Para Ida, que acumula amores frustrados, objetificados e efêmeros, a solidão

da  mulher  negra  começa quando  ninguém a  chama para  dançar,  quando  todos

beijam na boca menos ela, quando o amor se torna um privilégio. E, como Nina

Simone,  a  nossa personagem negra  também canta  suas dores  de amor  para  a

plateia,  no entanto,  com muito  menos lamento  do que a cantora estadunidense.

Apesar do espetáculo tratar temas sérios e, muitas vezes, tristes, as abordagens são

feitas de forma leve, considerando que o sarcasmo e o humor são características

estéticas do teatro negro contemporâneo, como pontuaria Allan da Rosa, em seu

artigo “Sobre os Ouvidos na Conversa com o Espelho” (Rosa, 2014).

A  sonoplastia  do  espetáculo  se  torna  texto  e  manifesto.  Cantando,  a

personagem nos relata casos de amores e abandonos que ela sofreu durante a vida,

não conseguindo estabelecer relações duradouras.  Para finalizar a cena,  a outra

atriz que interpreta Ida afirma: “A solidão começou lá atrás, quando fomos separadas

como peças de um quebra-cabeças que nunca seria montado; quando as nossas

irmãs são estupradas; quando a nossa irmã é morta e arrastada!”



41

A personagem Ida faz referência ao caso da auxiliar de serviços, Cláudia Silva

Ferreira, de 38 anos, que foi baleada pela Polícia Militar do Rio de Janeiro enquanto

caminhava para comprar  alimentos para os filhos.  Após ser  baleada,  Cláudia foi

brutalmente arrastada no asfalto pela viatura por 350 metros, num ato de absoluta

desumanização. O caso ocorreu em março de 2014, dois anos antes do espetáculo.

Seis anos após o ocorrido, mais precisamente em novembro de 2020, o oficial da

PM, capitão Rodrigo Boaventura, réu e envolvido na morte de Cláudia, foi promovido

e  ganhou  o  cargo  de  superintendente  de  Combate  aos  Crimes  Ambientais  da

Secretaria Estadual de Meio Ambiente (ref.).

Ainda nesta cena a protagonista continua: 

“Ou é mulher ou é negra, os dois juntos me parece algo inexistente, ou se é

uma coisa ou se é outra”

Nesta  fala,  Ida  relata  a impossibilidade de reconhecer  na  pessoa negra  o

gênero feminino, uma mulher. O que nos remete ao famoso discurso da abolicionista

negra  estadunidense  Sojourner  Truth:  e  eu  não  sou  uma mulher?1 no  qual  são

expostas as desigualdades de tratamento entre mulheres brancas e negras. Este

discurso da ex-escravizada estadunidense, emitido em 1851, durante a Convenção

dos  Direitos  das  Mulheres  de  Ohio,  é  considerada  a  primeira  manifestação

intelectual  a  articular  raça,  classe  e  gênero,  sendo,  desta  forma,  a  pioneira  no

feminismo negro,  trazendo a interseccionalidade como uma ferramenta  ancestral

(AKOTIRENE, 2020). 

O uso das mulheres escravas como substitutas das bestas de carga para
puxar  comboios  nas  minas  do  sul  é  uma  reminiscência  da  horrenda
utilização das mulheres negras na Inglaterra, como descreve Karl Marx em
‘O Capital’:
Na Inglaterra, as mulheres ainda são ocasionalmente usadas em vez de
cavalos para  arrastar  os barcos  dos  canais,  porque o trabalho  requer  a
produção  de  cavalos  e  máquinas  numa  exata  e  conhecida  quantidade,
enquanto o requisito de manter as mulheres do excedente populacional é
abaixo de todos os cálculos (DAVIS, 2013, p.15)

1 Discurso  realizado  pela  oradora  estadunidense  e  ex-escravizada, Sojourner  Truth,  durante  a
Women’s Convention, em 1851. Em seu discurso, conhecido como "Ain't I a Woman", Sojourner Truth
questionou o ativismo das sufragistas e abolicionistas brancas e ricas que excluía mulheres negras e
pobres.
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Como  denuncia  Angela  Davis,  as  mulheres  escravizadas  substituíam  o

trabalho  de  animais  na  Inglaterra.  As  escravizadas  brasileiras  também  eram

divididas entre a casa grande e a senzala, utilizadas como gado de reprodução para

produção  de  mão  de  obra  escravagista,  sendo  estupradas  e  forçadamente

engravidadas por repetidas vezes durante a vida. Um artigo publicado em 2016 (ref.)

mostra a história de Roque José Florêncio, um ex-escravo de uma Fazenda em São

Carlos que era um “escravo reprodutor”  e teve mais de 200 filhos e, segundo a

certidão de óbito, faleceu com mais de 100 anos. 

 A história do Senhor Florêncio é curiosa não só porque comprova a utilização

dos escravizados como gado de reprodução, como também por notarmos que para o

homem, obter essa função ainda lhe dava certa possibilidade de longevidade, o que

não  ocorria  com  as  mulheres.  Utilizadas  para  reproduzir  logo  após  a  primeira

menstruação,  as  mulheres  tinham  em  média  de  18  a  20  filhos,  estando

absolutamente debilitada na vida adulta e falecendo numa média de 30 a 40 anos.

Há  outra  representação  muito  famosa  sobre  animalização  das  mulheres

negras escravizadas, uma foto de autor desconhecido, datada do século XIX, no

Brasil, em que mostra uma menina escrava negra servindo de cavalinho para uma

menina  branca  (Anexo  1).  E,  também,  não  podemos  deixar  de  citar  Saartjie

Baartman, mais conhecida como Vênus Negra, a sul-africana que foi transformada

numa aberração  circense  na  Europa,  durante  o  século  XIX,  sendo  abusada  de

diversas formas e tendo o seu corpo exposto, por ser considerado exótico. A grande

questão  é  que  esta  animalização  e  objetificação  da  mulher  negra  não  foram

superadas após a libertação da sua condição de escrava, promovendo diferenças

dentro do próprio gênero que interferem na composição de indivíduo, dificultando a

construção identitária subjetiva e objetiva das mulheres negras.

A desumanização e animalização da mulher negra é o que Ida reflete neste

fragmento  do  espetáculo.  Este  tipo  de  memória  em  que  se  misturam  ficção  e

realidade  constrói  e  justifica,  gradualmente,  a  resposta  em  que  a  personagem

chegará. Sem o auxílio, nem a ansiedade de um oráculo como o do famoso Édipo

Rei, Ida costura seu destino de acordo com as malhas que lhe são dadas, e é por

meio da memória e ancestralidade que ela procura ligar os pontos de sua história.

Entretanto,  este  percurso  em volta  da  sua  própria  identidade  não  está  imune  a

contradições e são justamente esses conflitos que dão ritmo ao espetáculo. 
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O  conceito  de  identificação  herda,  começando  com  seu  uso
psicanalítico,  um  rico  legado  semântico.  Freud  chama-a  de  “a  mais
remota expressão de um laço emocional com outra pessoa. No contexto
do Complexo de Édipo, o conceito toma, entretanto as figuras do pai e
da  mãe tanto  como objetos  de  amor  quanto  objetos  de  competição,
inserindo,  assim,  a  ambivalência  no  centro  do  mesmo  processo.  ‘A
identificação, na verdade, é ambivalente desde o início’. […] Seu objeto
tanto pode ser aquele que é odiado quanto aquele que é adorado. Com
a  mesma  frequência  com  que  ela  é  transportada  de  volta  ao  ‘eu’
inconsciente, ela empurra o ‘eu’ para fora de si mesmo. (HALL, 2014, p.
107)

Identificação  e  identidade  são  conceitos  diferentes,  mas  relacionais,  como

pontua Stuart Hall em seus artigos sobre identidade. No entanto, o que nos interessa

aqui não é refletirmos sobre as distinções entre os conceitos, mas compreendermos

a ambivalência que aflige as identificações da nossa personagem que, por meio das

contradições, constrói o seu trajeto até definir a sua escolha. 

Enquanto Ida se prepara para ir à reunião na qual apresentará suas ideias de

projeto, ela relembra seus tempos de universidade, dos seus amigos que obtinham

sonhos concretos, sonhos que se concretizariam. Um tinha o sonho de ter um ateliê,

outro falava que conseguiria um estágio fácil numa grande construtora onde possuía

contatos,  já  outro  que faria  um intercâmbio  após o  curso.  Ida  expõe sobre  seu

silêncio constrangedor sobre tudo isso, pois estava distante demais desses sonhos.

No  entanto,  após  a  aula  que  teve  sobre  Zaha  Hadid,  ela  pode  encontrar  uma

possibilidade de sonhar.

Este relato é curioso porque reafirma a teoria das identidades politizadas e

descentralizadas propostas por Stuart Hall, identidades que ultrapassam os limites

de território,  nacionalidade e da própria cultura. A sua identificação está além do

território  e  do  gênero,  é  de  aproximação  racial.  Zaha  Hadid  é  uma  arquiteta

iraquiana, não-branca, que se tornou uma das profissionais mais consagradas do

ramo. Ida vê em Hadid a possibilidade de também o ser. 

Outro ponto curioso sobre as identificações da personagem é o sentimento

ambivalente  referente  às  empregadas  domésticas.  Filha  de  gerações  de

empregadas domésticas, Ida encontra na arquitetura a possibilidade de romper com

esse ciclo vicioso geracional na sua família, constituindo a primeira geração a se

graduar no ensino superior. A personagem está ansiosa por isso, acabar com esse

ciclo,  e não ter que passar as opressões pelas quais suas ancestrais passaram.

Desta  forma,  há  um sentimento  de  rejeição à  função  de empregada doméstica.
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Contudo, quando imposta a situação de construir o quarto da empregada, a empatia

produzida pela personagem é justamente o que a faz hesitar e lhe dar o tempo da

dúvida.

A partir deste embate de identificações é que se desenrola o espetáculo. Ida,

a  “arquiteta  que  edifica  colunas  e  constrói  identidades”,  como  ela  mesma  se

apresenta, reflete junto com o público a respeito do misto de rejeição e empatia que

sente  frente  à  situação.  Como  consequência,  por  meio  destas  identificações

ambíguas,  a  personagem segue construindo sua identidade em frente  à  plateia.

Caso construa o quarto da empregada, supera individualmente aquilo que rejeita, ao

mesmo tempo que o reproduz para outras Idas.

A empregada  doméstica  no  Brasil  é,  ainda  hoje,  a  extensão  da  escrava

doméstica dos tempos de colônia e império. São obrigadas a morar na mesma casa

que a família que presta serviços, são pessimamente remuneradas, muitas vezes

abusadas e estupradas pelos patrões, é-lhes negado o direito de conceber uma vida

social e familiar. Desta forma, para a personagem, integrar o quarto de empregada

doméstica ao seu projeto é contribuir  para que este tipo de estrutura análoga à

escravidão  continue  reproduzindo  hábitos  brancos  de  exploração.  A  busca  da

protagonista é justamente pela ressignificação identitária da mulher negra para além

da objetificação manual do trabalho e da objetificação sexual. 

A legislação para regulamentar a profissão de empregada doméstica no país

somente  foi  sancionada  em  2015,  ou  seja,  há  menos  de  uma  década.  É  uma

profissão subestimada e precarizada justamente pela carga histórica e identitária

que esta função carrega. Como nos mostra Angela Davis, é desvalorizado por não

ser um trabalho produtor de capital.

Com o consolidar do capitalismo, a clivagem entre a nova economia e a
velha  economia  tornou-se  mais  rigorosa.  A  recolocação  econômica  de
produção  causada  pelo  alastrar  do  sistema  fabril,  foi,  sem dúvida,  uma
drástica transformação. […] Enquanto o valor dos produtos manufaturados
assentava  essencialmente  nas  necessidades  familiares,  o  valor  dos
produtos industrializados residiam sobretudo no valor da troca (venda) – na
sua  habilidade  de  cumprir  as  exigências  de  lucro  dos  patrões.  Como o
trabalho de casa não gerava lucro, o trabalho doméstico era naturalmente
uma forma  de  trabalho  inferior  comparado  com o  trabalho  capitalista.  A
reavaliação  da  produção  econômica  revelou  –  para  além da  separação
física da casa e fábrica – uma separação fundamentalmente estruturada
entre  a  economia  doméstica  e  a  orientação  para  o  lucro  na  economia
capitalista.  Desde que o trabalho de casa não gerasse ganho, o trabalho
doméstico era naturalmente definido como uma forma inferior de trabalho se
comparado com o salário capitalista do trabalho. (DAVIS, 2013, p. 162)
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No  entanto,  a  relação  das  mulheres  brancas  e  negras  com  o  trabalho

doméstico é completamente distinta, como vemos abaixo: 

Como  uma  consequência  direta  do  seu  trabalho  fora  de  casa  –  como
mulheres ‘livres’ não menos do que enquanto escravas – o trabalho de casa
nunca foi  o ponto central  da vida das mulheres negras.  Elas escaparam
largamente ao prejuízo psicológico infligido pelo capitalismo industrial nas
classes  médias  de  mulheres  brancas  donas  de  casa,  cujas  alegadas
virtudes eram fraquezas femininas e submissões de esposas. As mulheres
negras  raramente  se  esforçavam para  serem fracas;  elas  tinham de  se
transformar em fortes, para suas famílias e comunidades que precisavam da
sua força para sobreviver […]
No entanto,  as  mulheres  negras  pagaram um pesado preço  pelas  suas
forças adquiridas e a independência que gozavam. Enquanto foram vistas
como meras donas de casa,  elas já  sempre tinham feito  o seu trabalho
doméstico. Elas carregaram o duplo fardo do salário e do trabalho de casa –
um  duplo  trabalho  que  sempre  exigiu  que  as  mulheres  possuíssem  a
perseverança poderosa de Sísifo. […]
Mas como suas irmãs brancas chamadas ‘donas de casa’, elas cozinharam,
limparam e foram cuidadoras e criaram um incontável número de crianças.
Mas ao contrário de suas irmãs brancas, que dependiam do marido para a
segurança  econômica,  as  mulheres  negras  e  mães,  habitualmente
trabalhadoras,  raramente  foi-lhes  dado o tempo e a  energia  para  serem
peritas em domesticidade. (DAVIS, 2013, p. 164)

Este  trecho  longo,  porém  didático  de  Angela  Davis  é  necessário  para

compreendermos que mesmo no trabalho doméstico as opressões dentro do gênero

feminino são diferentes a depender da raça. Com o fim da abolição e expansão do

capitalismo, a mulher negra passa a ter duas jornadas de trabalho, a primeira na

casa  de  seus  patrões,  realizando  serviços  domésticos  e  cuidando  dos  filhos  de

terceiros  e  o  segundo  na  própria  casa,  onde  majoritariamente  sustentavam  e

cuidavam sozinhas dos seus familiares.

Como forma de fugir da condição passiva e improdutiva de dona de casa, as

mulheres brancas passaram a reivindicar seus direitos civis e integrar massivamente

o mercado de trabalho. Contudo, isto não as isentou da condição doméstica e, assim

como as mulheres negras, duplicaram sua jornada de trabalho. A solução para aliviar

estas circunstâncias foi  a contratação de empregadas domésticas para ajudarem

nos serviços de casa, empregadas que hoje não trabalham somente para as famílias

ricas,  como,  também,  para  as  famílias  de  classes  médias.  Entretanto,  esta

“aquisição” da classe média só foi possível porque o trabalho doméstico é barato,

desvalorizado e exploratório.  
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A categoria  de  empregada  doméstica  é  um estigma para  a  mulher  negra

brasileira,  uma  vez  que  é  uma  função  que  está  enraizada  em  uma  extrema

exploração, assédio e desprovimento de cidadania. Há pouco tempo, no início da

pandemia, o marido da cantora baiana, Ivete Sangalo, o nutricionista Daniel Cady,

reclamou em rede nacional  ter  “dado”  folga à sua empregada,  pois  ela trouxe a

Covid-19  para  dentro  da  casa.  Outro  exemplo  recente  é  do  atual  Ministro  da

Economia, Paulo Guedes, que alegou que o dólar alto é bom, pois até empregada

doméstica estava indo para a Disney. Estes relatos demonstram que a população

brasileira não acredita que a empregada doméstica tenha direito à folga, tampouco a

viajar em sua possível folga. Desta forma, as mulheres que ocupam esta função não

possuem os mesmos direitos que todos os outros brasileiros. 

Quando a personagem Ida encara o dilema de construir ou não o quarto da

empregada, este se converte para ela em uma questão da afirmação de existência

do  indivíduo,  pelo  reconhecimento  de  sua  cidadania.  Construir  o  quarto  da

empregada doméstica significaria reproduzir todas essas opressões que dificultam a

construção  de  identidade  da  mulher  negra,  a  sua  noção  de  indivíduo,  o

reconhecimento da sua existência além dos estigmas voltados à categoria.  Lutar

para existir enquanto mulher ou continuar reproduzindo a existência dos meus pares

sob as objetificações?

Com uma perspectiva próxima a de Angela Davis,  a filósofa italiana Sílvia

Federici  defende que somente a remuneração do trabalho doméstico alteraria as

relações entre gênero e sistema econômico, visto que a inferiorização deste trabalho

pressupõe diversas características da mulher como a boa esposa, a boa mãe, a

propriedade do marido produtivo de capital. Segundo a autora, o trabalho doméstico

não-remunerado constrói atributos de feminilidade e é a raiz onde se estabelecem os

papéis de gênero, produzindo as desigualdades. (FEDERICI, 2019)

Deve  ficar  claro,  no  entanto,  que,  quando  lutamos  por  um salário,  não
lutamos para entrar na lógica das relações capitalistas, porque nós nunca
estivemos fora delas. Nós lutamos para destruir o papel que o capitalismo
outorgou às mulheres, que é um momento essencial da divisão do trabalho
e do poder social dentro da classe trabalhadora, por meio do qual o capital
tem sido capaz de manter sua hegemonia. […]  Na verdade, exigir salários
para  o  trabalho  doméstico  não  significa  dizer  que,  se  formos  pagas,
seguiremos  realizando  esse  trabalho.  Significa  exatamente  o  contrário.
Dizer que queremos salários pelo trabalho doméstico é o primeiro passo
para recusá-lo, porque a demanda por um salário faz nosso trabalho visível.
Essa  visibilidade  é  a  condição  mais  indispensável  para  começar  a  lutar
contra  essa  situação,  tanto  em  seu  aspecto  imediato  como  trabalho
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doméstico  quanto  em  seu  caráter  mais  traiçoeiro  como  próprio  da
feminilidade. (FEDERICI, 2019, p. 47)

Na perspectiva  da  mulher  negra,  o  trabalho  é,  teoricamente,  remunerado.

Dizemos  teoricamente  porque  a  falta  de  regulamentação  da  profissão  até  2015

promoveu  situações  de  empregadas  domésticas  em  trabalhos  análogos  à

escravidão. A mulher negra possuía o trabalho doméstico remunerado como fonte de

renda, porém ainda havia a dupla jornada em sua própria casa para sua família.

Desta forma, a proposição de Federici é interessante por duas questões: primeiro

por valorizar a profissão, defendendo melhores condições de direitos e cidadania – o

que  afetaria  positivamente  a  qualidade  de  vida  da  mulher  negra,  também

fomentando a desconstrução de estigmas. Segundo, por tornar o trabalho doméstico

visível,  reconhecido  como  essencial  à  produção  capitalista,  e,  desta  forma,  o

emprego doméstico como pertencente à classe trabalhadora, no âmbito salarial e

político, fornecendo às mulheres negras o poder de recusa deste trabalho.

A relação da nossa personagem com o trabalho é um dos conflitos em torno

dos  quais  gira  o  espetáculo,  o  que torna  imprescindível  refletirmos  sobre  essas

discussões.  O  emprego  doméstico  está  estigmatizado  na  função  de  pessoas

incapacitadas,  ignorantes,  sem  formação.  Estigmatizado  na  pobreza,  na  única

possibilidade  de  renda  daquele  sujeito  negro.  Para  Ida,  concluir  a  graduação  é

justamente superar a condição doméstica como destino em sua família, ou seja, criar

outra  narrativa.  O  espetáculo  apresenta  o  trabalho  como  um  ponto  crucial  na

construção das identidades. 

A personagem exclama animada no início da peça: 

“Eu não via a hora de assinar o meu primeiro contrato!”

 

Após  o  dilema sobre  o  quarto  da  empregada,  Ida  grita  em desespero  ao

público:

“Eu não vou ficar desempregada!”

 

A rejeição de Ida ao trabalho doméstico se torna evidente nas entrelinhas do

espetáculo, dialogando diretamente com Federeci na perspectiva das desigualdades

que o trabalho doméstico, visto como improdutivo, promove. O espetáculo, da forma
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que é apresentado, sugere que o trabalho é intrínseco às identidades, pois o fato de

Ida ser arquiteta, um trabalho do âmbito público, a faz um tipo de mulher negra; Ida

construir  o  quarto  da  empregada torna-a  outra  mulher  negra  e mulheres  negras

domésticas  que  trabalham  no  espaço  privado  desde  as  casas  grandes  até  os

condomínios de luxo são outras mulheres negras. O racismo atravessa todas essas

mulheres, mas seus lugares sociais tornam-se diferentes. 

Esteticamente, o cenário dialoga com a relação entre trabalho e identidade.

Uma das simbologias presentes no cenário advém do próprio material predominante

em sua composição: a madeira. Todo o cenário é feito de madeira, desde os paletes

que realizam o relevo do palco até os bancos em que as atrizes se sentam. Mesa de

madeira, arara de roupa de madeira. A partir da perspectiva que Ida é uma arquiteta

e fala  muito  em construção e concretudes,  obter  um cenário  de madeira remete

justamente o contrário de concreto, o móvel. O que pode quebrar, desmontar, mudar

de  lugar.  O  cenário  insinua  dinâmica,  que  podemos  associar  às  dinâmicas

identitárias propostas na peça.

Apesar  do  cenário  de  madeira  se  opor  ao  concreto,  não  há  muita

movimentação de objetos no palco, exceto dos bancos de madeira, taças e rolos de

projeto arquitetônico. O que define os outros espaços do espetáculo é a luz, que no

palco pequeno,  possui  uma presença expressiva.  E mesmo numa disposição de

refletores que provoca o efeito de contraluz e o uso de algumas gelatinas coloridas,

já  é  possível  a  determinação  de  lugares,  sentimentos  e  enfatização  nos  traços

corporais das atrizes quando realizam as coreografias.

O aspecto coevolutivo entre cena e luz, para usarmos um termo derivado da

biologia, remete às relações entre corpo e ambiente: 

As informações do meio se instalam no corpo; o corpo, alterado por elas,
continua a se relacionar com o meio, mas agora de outra maneira, o que o
leva  a  propor  novas  formas  de  troca.  Meio  e  corpo  se  ajustam
permanentemente  num fluxo  inestancável  de  transformações  e  mudanças
(KATZ; GREINER, 2001 apud CAMARGO, 2015, p. 111)

Ou, como nos lembra Camargo…

As  relações  entre  luz  e  cena  dependem  das  mudanças  que  vão  se
processando  por  intermédio  do  ator  ao  configurar,  desconfigurar  e
reconfigurar os signos visuais, à medida que ele se movimenta no palco e
põe em movimento,  diante da luz,  figurinos,  objetos,  adereços,  cenários,
além de signos diretamente ligados a ele, como a expressão do corpo, dos
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olhos,  dos gestos que acompanham, negam, reforçam ou substituem as
suas falas. (CAMARGO, 2015, p. 111)

As sombras atrás das atrizes durante as coreografias fomentam a sensação

de  espelho.  A  contraluz  enriquece  os  traços  dos  seus  corpos  enquanto  se

movimentam, tornando a cena ainda mais bela. Às vezes são utilizados pequenos

focos brancos nos momentos de maior manifestação política, e há,  também, um

ponto muito interessante da iluminação que é a utilização do retroprojetor, que ao

mesmo tempo em que produz imagem, também é iluminação e cenário (Anexo 2).

Pelo retroprojetor, obtemos a imagem do projeto feito por Ida, dos prédios e das

imagens  de  mulheres  negras  reais  que  também  ocupam  o  palco,  dando  ao

espetáculo características ainda mais brechtianas.

Retomando cenas anteriores, enquanto mexe nas araras de roupa, em busca

de algo para vestir na reunião/entrevista, Ida nos relata que sua mãe um dia avisara:

“Não importa a roupa que você coloque, você sempre será preta! Vá comprar pão ou

vá  numa reunião,  capriche”. A partir  desse  discurso,  Ida  relembra  as  violências

referentes ao padrão de beleza durante a infância, em que passava pente de aço

para alisar o cabelo crespo. Ao abrir uma maleta de maquiagem no palco, toca o

áudio de mulheres negras reais relatando casos de violências estéticas. 

Ida, enfim, chega à reunião. Enquanto espera na sala, canta o mantra “Coluna

reta,  olho  no  olho,  sem  vacilar”.  Então,  inicia  um  discurso  inspirador  sobre  a

reconstrução dos espaços internos que estão em expansão, sobre a reconstrução

das colunas identitárias e que, para isso, é preciso utilizar materiais resistentes como

Lélia Gonzalez, Chimamanda, Audre Lorde, Nina Simone, Ruth de Souza, Carolina

Maria de Jesus, entre outros nomes de mulheres negras que também são citados,

como líderes de movimentos sociais, professoras, mulheres negras que perderam a

vida por conta da violência policial, como Luana Barbosa e Cláudia Silva Ferreira.

Ida, que também se confunde com a própria voz da atriz, homenageia as mulheres

negras que marcaram a história ou que foram marcadas pela história. Segundo a

personagem, algumas dessas colunas foram demolidas pelo Estado, pelo racismo,

pelo  machismo,  sexismo e  lesbofobia  e,  enquanto  as  projeções  de  imagens  de

prédios ocupam o palco, a protagonista finaliza: “O meu projeto é edificar!” 

Após a apresentação do seu projeto contemporâneo, Ida se sente insegura

com o discurso,  pois  acredita  que talvez  tenha ferido pessoas,  mas,  ao  mesmo

tempo, é o momento em que ela se sente forte. É o momento em que consegue
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enxergar a si mesma. Então, sobe novamente ao microfone de manifesto e diz que

foi  pela  universidade  que  conseguiu  ver-se  a  si  mesma  e  as  mulheres  negras

invisibilizadas ao seu redor.  Em pequenos passos se reconstruía,  se respeitava,

respeitava  sua  história,  projetando  si  mesma  em  outras  mulheres  negras.  E

enquanto se encontrava, se afastava, simultaneamente, da branquitude e de todos

os estereótipos direcionados a si.  “Tornar-me negra, ouvir e expandir a minha voz,

me reorganizar internamente, era uma construção só minha”. 

Este  fragmento  do  espetáculo  explicita  que  a  constituição  do  enredo  foi

composta por três elementos: referências teóricas, relatos biográficos e ficção. As

personalidades  citadas,  como  Carolina  Maria  de  Jesus,  Chimamanda  e  Lélia

Gonzalez, mostram para o público de onde parte a ideia da peça, já os relatos reais

das mulheres negras contextualiza a ideia para o público e a ficção com a história de

Ida  poetiza  e  relaciona  ideia  e  contexto  histórico.  É  por  intermédio  da  ficção,

complementado pela estética, que obtemos em IDA uma obra teatral. 

2.1 Trabalho, ascensão social e embranquecimento

Como afirma o psiquiatra martinicano Frantz Fanon: “para o negro há apenas

um destino  e  ele  é  branco”  (FANON,  2008).  Por  meio  do  que  autor  chama de

complexo  de  inferioridade  do  negro,  ocorre  um  duplo  processo,  inicialmente

econômico  e,  em  seguida,  de  interiorização  dessa  inferioridade.  Em  suma,  as

estruturas racistas do sistema capitalista, que não superou o sistema antecessor, a

escravidão,  faz com que o negro se sinta e acredite ser inferior.  Desta forma, a

ascensão social do negro está diretamente relacionada à negação da negritude. Isso

é bastante importante para compreender o peso do dilema moral enfrentado pela

personagem de Ida.

Outras  duas  peças  de  teatro  podem contribuir  para  a  compreensão  deste

entrelaçamento  de  trabalho,  ascensão  social  e  identidade  do  negro.  O  primeiro

espetáculo é o famoso Anjo Negro, de Nelson Rodrigues. Escrita em 1946, porém

censurada  por  dois  anos,  a  peça  estreou  no  Rio  de  Janeiro,  em  1948,  sob  a

condição de ter  um ator branco com o rosto pintado de preto para interpretar o

protagonista negro. O espetáculo, violento por si só, retrata a história de um médico

negro em ascensão, Ismael, que se casa com uma mulher branca num casamento

arranjado.  O  protagonista  possui  problemas  em  aceitar  sua  cor  e  sua  esposa

assassina  todos  os  filhos  que  nascem parecidos  com o  pai.  No  entanto,  numa
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relação extraconjugal ela engravida de uma menina branca, e Ismael fura os olhos

da bebê para que ela nunca saiba que ele é negro. Ao decorrer do crescimento da

menina, ele abusa-a por várias vezes. 

Nelson Rodrigues escreveu  Anjo Negro influenciado diretamente pelo Teatro

Experimental  do  Negro,  e  Abdias  do  Nascimento  estava  cotado  para  interpretar

Ismael antes da censura (FERREIRA; NEVES: 2019). O autor criou um personagem

negro pertencente à classe média, com profundidade psicológica, e expôs a difícil

aceitação do Ismael em ser negro. Numa constante busca por aceitação e amor,

Ismael  cega a  enteada para  que ela  a  ame sem saber  que ele  é  negro.  É um

espetáculo sem cautelas, um tanto agressivo, e que mostra como a discussão sobre

a negação da negritude e a busca pela branquitude já era um assunto efervescente

na década de 40. 

Anos depois, em 1951, o próprio Abdias do Nascimento escreve sua primeira

peça  intitulada:  Sortilégio  –  O  Mistério  Negro.  Também  proibida  pela  censura,

Sortilégio estreou  somente  em 1957,  no  Teatro  Municipal  do  Rio  de  Janeiro.  A

história  aborda  os  conflitos  existenciais,  sociais  e  psicológicos  de  Emanuel,  um

advogado negro que se separa de sua namorada negra e prostituta para casar-se

com uma mulher branca, em busca de ascensão social. O espetáculo em três atos

conta  a  trajetória  do  personagem que  repudia  a  sua  própria  cor  e  num ato  de

desequilíbrio assassina a esposa branca. A forma que ele encontra para redimir-se

do  crime  é  oferecer  o  seu  corpo  aos  orixás  do  candomblé,  os  quais  antes

debochava.

Assim como Ida,  Emanuel  também se utiliza  do  artifício  da  memória  para

mostrar ao público sua trajetória, a criação cristã, as frustrações raciais, o ódio ao

candomblé,  a ambição econômica e a constatação de que obter um diploma de

advogado não o fez ser socialmente mais aceito, optando por casar-se com uma

branca na esperança de melhorar  sua condição social.  Visto  que não melhorou,

assassinou-a. Emanuel era um negro no mundo dos brancos, como já intitulava o

livro de Florestan Fernandes. Ambos os personagens, tanto o de Abdias quanto o de

Nelson Rodrigues, transmitem a alienação do que é ser negro. 

A alienação do negro brasileiro, pautada nestes espetáculos, localizada entre

o não ser  branco e o rejeitar  ser  negro,  mediada pelo embranquecimento como

promessa de ascensão e aceitação social, é a mais severa busca daquele sujeito

para  libertar-se  dos  estigmas  sociais  do  racismo  que  condena  coletivamente  a
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população negra. A busca deste sujeito por livrar-se dos estigmas coletivos e ser, por

fim, reconhecido como um indivíduo. No entanto, como já expomos, o método do

embranquecimento é vão, e Ida compreendeu isso. 

Em  termos  de  consciência,  a  consciência  negra  se  considera  como

densidade  absoluta,  plena  de  si  própria,  etapa  anterior  a  toda  fenda,  a

qualquer  abolição  de  si  pelo  desejo.  Jean-Paul  Sartre,  neste  estudo,

destruiu o entusiasmo negro. Contra o devir histórico, deveríamos opor a

imprevisibilidade.  Eu  tinha  necessidade  de  me  perder  absolutamente  na

negritude.  Talvez  um dia,  no  seio  desse  romantismo  doloroso  (FANON,

2008, p. 122)

Para  Fanon,  “a  consciência  de  ser  negro”  é  o  primeiro  passo  para  a

transformação das estruturas sociais hegemonizadas na padronização branca, é a

necessidade  de  “mergulhar”  na  negritude  para  compreender  a  si  mesmo.  E  é

justamente  esta  consciência  que  difere  Ida  dos  personagens  acima.  Enquanto

Ismael e Emanuel se encontram submersos no desejo de serem brancos, alienados

no complexo de superioridade de uma raça, Ida possui a consciência das suas dores

raciais, da sua ancestralidade e trajetória negra. 

Os três personagens abordam o conceito de consciência negra em diferentes

perspectivas,  a  partir  das  demandas  do  contexto  histórico  que  estão  inseridos.

Fenômeno  que  se  repete  nas  produções  dos  grupos  teatrais  citados,  entre  as

décadas de 40 e 60 era urgente a discussão sobre tornar-se negro, desenvolver esta

consciência. Atualmente, como demonstra IDA, o debate em pauta é sobre o que

fazer com esta consciência, como afirmá-la socialmente. Por exemplo, construir o

quarto  da  empregada também é uma forma de assimilação do  modus  operandi

branco, embranquecendo o seu trabalho com o mesmo racismo que a oprime. É

neste dilema que transcorre a consciência de Ida. 

Devemos chamar atenção para este ponto, que toca na questão da imposição

da branquitude às identidades negras. É preciso lembrar que o embranquecimento

da  população  brasileira  foi  defendido  por  uma  pseudociência  eugenista  e

implantando  enquanto  política  pública.  Com  o  fim  do  sistema  escravocrata  e

instituição da Primeira República, a necessidade de se pensar o que é ser brasileiro

se  tornou  pauta  do  Estado.  Os  institutos  de  pesquisa  e  universidades  públicas

passaram  a  investigar  caminhos  para  civilização,  ordem  e  unificação  do  Brasil.
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Nomes como Nina Rodrigues, Euclides da Cunha, Sílvio Romero e Oliveira Viana

pensadores importantes  do progresso social  brasileiro.  Em grande parte,  porém,

essa ideia de progresso fundava-se sobre uma lógica de branqueamento.

O  negro  visto  como  incapaz,  propositor  da  criminalidade  e  inferior

intelectualmente,  representava  o  atraso  para  a  evolução  da  nação.  Alguns

pensadores  defendiam  que  a  mestiçagem  seria  o  caminho  para  o

embranquecimento;  outros,  que  o  aprisionamento  e  eliminação  do  negro  era  o

caminho viável. No início do século XX, implementou-se uma política estatal,  por

meio do Ministério da Agricultura, para fomentar a imigração de europeus para o

Brasil. Inerente a esta ação estava o objetivo de branquear a população brasileira.

Com a promessa de emprego e terra,  o imigrante europeu, já inserido na lógica

capitalista, não encontrou obstáculos para integrar e dominar o mercado de trabalho

paulistano, deixando, desta forma, os negros recém-libertos como segunda opção de

mão de obra assalariada. 

Florestan Fernandes nos explica um pouco sobre a condição do negro na

transição entre a economia escravocrata e capitalista. Como explica o autor, o negro

teve dificuldades para assimilar a nova forma econômica e de organização social,

onde a herança cultural  escravagista  segregou e  subdividiu  o trabalho por  raça,

deixando os negros às margens do fluxo capitalista e precarizando a sua integração

enquanto  cidadão.  Para  complementar  esta  ideia,  o  conceito  de  cidadania  do

historiador José Murilo de Carvalho sugere que o cidadão pleno é aquele que fosse

titular de três direitos: civis, políticos e sociais. (CARVALHO, 2008)

Segundo  o  historiador,  os  direitos  civis  estão  relacionados  à  liberdade,  à

propriedade e à igualdade perante a lei. A partir dos direitos civis que se desdobra a

garantia de ir e vir, da escolha do trabalho, da manifestação livre do pensamento. 

São  direitos  cuja  garantia  se  baseia  na  existência  de  uma  justiça
independente, eficiente, barata e acessível a todos. São eles que garantem
as relações civilizadas entre as pessoas e a própria existência da sociedade
civil surgida com o desenvolvimento do capitalismo. Sua pedra de toque é a
liberdade individual. (CARVALHO, 2008, p. 09)

Referente aos direitos políticos, em geral, são direitos relacionados ao voto, à

participação política, à instituição de partidos e parlamentos livres e representativos.

Já os direitos sociais estão relacionados ao direito à educação, ao trabalho, à saúde,

à segurança, ao bem-estar, à aposentadoria e à riqueza coletiva. Entretanto, o autor
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pondera  que  é  possível  haver  cidadãos  que  possuem  determinados  direitos,

enquanto outros são lesados. Por exemplo, é possível um cidadão possuir direitos

políticos, mas não ter a garantia dos direitos civis e é justamente neste contexto que

o negro está inserido. 

Ainda que o negro tenha conquistado o direito ao voto na década de 30, esta

forma de participação política  não garantiu  a  sua inserção ativa  no legislativo  e

executivo do governo, tão pouco garantiu direitos civis e sociais. A marginalização do

negro  ao trabalho afastou-o  da  plenitude cidadã,  precarizando  o  acesso  às  três

categorias de direitos citadas. O negro estava à margem do capitalismo e, como

Carvalho propõe,  a sociedade civil  surge com o desenvolvimento do capitalismo.

Como consequência, o negro, também, se encontrava à margem da cidadania plena.

Após séculos de escravização, a relação do negro com trabalho no sistema

capitalista torna-se fundamental para a sua integração social e constituição cidadã.

Como aponta  Florestan  Fernandes,  a  exclusão  do  negro  como  categoria  social

durante a expansão do capitalismo precariza sua inserção na sociedade civil. 

O que há de essencial, para análise da posição do negro e do mulato na
ordem econômica e social  emergente, é que eles foram excluídos, como
categoria social, das tendências modernas de expansão do capitalismo em
São Paulo. Os dois polos desse processo socioeconômico acham-se ou em
círculos  sociais  das  camadas  dominantes  ou  no  seio  dos  contingentes
humanos transplantados da Europa. Apenas esporadicamente chegaram o
mulato e o negro a concorrer ativamente em tais tendências: onde e quando
puderam contar com membros das ‘grandes famílias’ ou foram acolhidos,
por circunstâncias individuais, pelas ondas de prosperidade que bafejavam
as camadas cultas intersticiais da sociedade e as parcelas migrantes da
população de origem nacional. (FERNANDES, 2008, p. 72)

Sob a margem do desenvolvimento capitalista e confinando-os a ocupações

mal retribuídas e degradantes, é válido relembrar que a da população negra nessa

época  ancorava-se  principalmente  nas  mulheres  negras,  que  se  mantiveram no

trabalho  doméstico  nas  casas  dos  ex-senhores  de  engenho  e  classes  mais

abastadas. 

O  seguinte  testemunho,  de  uma  informante  anciã  de  família  ilustre,
documenta essa perspectiva: ‘Eu acho que os negros eram mais felizes no
tempo de escravidão, especialmente quando tinham bons senhores. Tinham
casa, comida, remédio e o trabalho não era tanto assim. Porque em geral o
negro não têm cabeça para se dirigir sozinhos na vida. Veja por aí como
eles estão!’ 
Noutro passo de seu depoimento, afirma no mesmo diapasão: ‘Eu acho que
os  negros  eram  mais  felizes  naqueles  tempos,  eram  organizados,
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trabalhavam,  tinham  casa,  comida,  cuidados  médicos,  tinham  quem
cuidasse  deles.  Nos  domingos,  em  vez  de  ficarem  descansando  e
conversando,  eles  pediam  para  trabalhar  na  roça,  para  ganhar  uns
dinheirinhos. Muitos com esse dinheiro compravam a alforria, mas ficavam
na fazenda. Outros compravam coisas na cidade. Agora, veja no que deram,
em que  situação  estão.  Negro  não  tem cabeça  para  se  dirigir  sozinho.
Alguns têm, como a Q., que educou os filhos, como J.B. que ficou diretor do
grupo, mas a maioria não tem.’ (FERNANDES, 2008, p. 100)

O testemunho desta anciã, exposto por Florestan Fernandes, possui algumas

exemplificações do paternalismo tradicionalista brasileiro, que enxerga o negro como

um incapaz, que precisa ser tutelado. Para além disto,  ele também demonstra a

origem  de  alguns  estigmas  direcionados  aos  negros  brasileiros  vistos  como

vagabundos, ignorantes e incapacitados – visão que permanece difundida até hoje,

justificando  ideologicamente  seu  afastamento  do  protagonismo  político  e

reconhecimento enquanto cidadãos. 

A mão de obra importada da Europa é somente um dos danos causados à

população  negra  recém-liberta,  absolutamente  abandonada  pelo  Estado,  e  que

ainda sofreu perseguição direta por meio de instrumentos como Leis da Vadiagem.

Dois anos após a abolição da escravidão, é assinado o Decreto nº 847 de 11 de

outubro de 1890, conhecido como Código Penal dos Estados Unidos do Brazil, e

determinava que os praticantes de capoeira seriam considerados vadios e punidos

com  até  seis  meses  de  prisão.  Pessoas  em  situação  de  mendicância  também

estavam inseridas  neste  código  penal.  Algumas destas  leis  foram pautadas  nas

ideias hegemonistas e segregacionistas de Nina Rodrigues, leis que expulsaram os

negros dos centros urbanos,  iniciando,  desta forma, a expansão das favelas.  As

humilhações,  rejeições  e  abusos  sofridos  por  essa  população  afetaram  as

possibilidades de sustentação financeira da família negra, interferindo nas condições

de integração dos indivíduos negros na ordem capitalista:

A família branca é depositária de uma determinada estrutura. A sociedade é,
verdadeiramente, o conjunto das famílias. A família é uma instituição que
pressupõe uma instituição mais vasta: o grupo social ou nacional. Os eixos
de  referência  permanecem  os  mesmos.  A família  branca  é  o  lugar  de
preparação e de reparação para vida social. (FANON, 2008, p. 133)

Aglomerados  em  cortiços,  onde  predominava  o  abandono  paterno,  a

população negra resistiu e sobreviveu.  Os homens negros subsistiam de “bicos”,

pequenos  furtos  e  golpes  e  alguns,  também,  pela  prostituição.  Já  as  mulheres
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negras, predominantemente, como empregadas domésticas, faxineiras, lavadeiras

ou prostitutas. Entretanto, como toda regra, há exceções. Como já expôs Fernandes,

alguns negros conseguiram se estabilizar dentro do novo sistema, ainda que em

meio a contradições. 

Retirando-o da marginalidade social, onde sempre estivera aprisionado, a
ascensão social se fazia representar, ideologicamente, para o negro, como
um instrumento de redenção econômica, social e política, capaz de torná-lo
cidadão respeitável, digno de participar da comunidade nacional. 
E como naquela época o cidadão era branco, os serviços respeitáveis eram
‘serviços de branco’, ser bem tratado era ser tratado como branco. Foi com
a disposição básica de ser gente que o negro organizou-se para ascensão,
o que equivale dizer: foi com a principal determinação de assemelhar-se ao
branco – ainda que tendo que deixar de ser negro – que o negro buscou, via
ascensão social, tornar-se gente. (SOUZA, 1983, p. 21)

A ascensão socioeconômica e viabilização da cidadania do negro no Brasil

estão diretamente relacionadas à assimilação hegemônica branca e é exatamente

neste  contexto  que  está  inserida  a  fala  da  nossa  personagem.  Afastar-se  da

branquitude e tornar-se negra é tornar-se gente sem, necessariamente, tornar-se

branca. É superar a negritude além dos estigmas e reafirmá-la enquanto identidade

coletiva e individual. 

A frase Tornar-se Negro — inspirada na reflexão da autora feminista Simone

de Beauvoir, “Não se nasce mulher, torna-se mulher” (In.: O Segundo Sexo, 1949) —

intitula  o livro  da psicanalista  negra,  Neusa Santos Souza.  Na década de 80,  a

autora realizou uma pesquisa entrevistando alguns negros pertencentes à classe

média brasileira  e analisou que o embranquecimento comportamental,  estético e

intelectual dos negros está integrado à necessidade de aceitação social, de tornar-se

gente. A pesquisa da psicanalista baiana confirma que a ascensão socioeconômica

do  negro  não  cura,  nem o  protege  das  violências  de  raça,  que  são  internas  e

externas, subjetivas e objetivas. 

Por isso, quando Ida afirma que “Tornar-me negra é construção só minha”, é a

partir  da  identidade  individual  que  ela  fala,  mesmo  que  essa  identidade  esteja

pautada numa identificação politizada e coletiva. Podemos articulá-la ao discurso de

Neuza Santos Souza: 

Saber-se  negra  é  viver  a  experiência  de  ter  sido  massacrada  em  sua
identidade,  confundida  em  suas  perspectivas,  submetida  a  exigências,
compelida  a  experiências  alienadas.  Mas  é,  também,  e  sobretudo,  a
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experiência  de  comprometer-se  a  resgatar  sua  história  e  recriar  suas
potencialidades (SOUZA, 1983, p.18).

Essa experiência enunciada pela psicanalista baiana é o que o espetáculo IDA

dispõe-se a explorar. Em um palco relativamente pequeno, num formato de semi

arena, em que espetáculo e plateia estão praticamente no mesmo nível de altura,

tornando a experiência intimista, a personagem transforma o palco em divã, onde

expõe e supera suas experiências num movimento simultâneo. Interessante é que

este divã se torna um palanque de manifesto, num movimento rápido, confundindo o

público se quanto ao que está sendo exposto, se são memórias da personagem ou

das atrizes. 

Apesar de interpretarem a mesma personagem, cada atriz possui sua própria

construção de Ida. Em uma das atrizes se concentra o alívio cômico da personagem,

na outra perdura a dúvida, numa representação complementar da protagonista. E

nestas facetas de Ida, com as quebras da quarta parede, podemos notar que cada

atriz constrói Ida a partir de sua própria personalidade. O que mais uma vez sugere

ser  Ida  uma  personagem  individual,  mas,  ao  mesmo  tempo,  de  representação

coletiva e não unificada: “Eu sou uma, você é outra, nós somos várias, nós somos

muitas, mas insistem em nos ver como uma”. 

Ida relembra que, desde criança, sua avó, mãe e tias ensinaram que ela é

“nega” e precisa ser duas vezes melhor do que os outros. Muitos nem sabiam o seu

nome, “nega”, “neguinha”, “negona” é como lhe chamavam, além da sua “promoção”

de “neguinha” para “mulata” na adolescência. Aos gritos de mulata, Ida retorna à

cena e afirma não ser uma mulata, mas, sim, uma mulher negra!

Ida  vai  para  reunião  apresentar  a  planta  que  construiu.  Em  meio  a  um

instrumental de rock, deixando o clima denso, a planta de Ida é projetada no palco e

a atriz  simula  um diálogo  com o diretor  do  empreendimento.  Neste  diálogo são

expostos assédios morais, como dúvida sobre a capacidade de Ida e a cobrança

sobre a ausência do quarto para a empregada doméstica. É neste ponto que Ida

entra  em colapso,  ao  confrontar  questões relacionadas à  sua identidade e  suas

escolhas profissionais. 

Dada a situação, a personagem nos revela que é a primeira geração de sua

família que não é doméstica e a primeira a ter um diploma universitário. Expõe que,

apesar de sua especialidade ser a reconstrução, foi na disciplina de destruição que

tirou 10, na destruição de sua autoestima, como se aniquila a dignidade e como se
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mantêm as estruturas invisíveis pautadas na colonização. Para Ida ou para a atriz,

que neste momento se manifesta no microfone, não há como seguir perpetuando

divisórias e segregação, pois o seu projeto é edificar espaços em que caibam todos. 

A reprovação nos olhares dos docentes e discentes ao discurso de Ida faz a

protagonista  repensar  sobre  os  seus  ideais,  visto  que  seria  apenas  mais  um

trabalho, somente mais uma concessão diária a fazer. Então, o espetáculo, que até o

momento era levado de forma leve, apesar de abordar temas tão sérios, após a

instituição da dúvida, se torna tenso e angustiante. O maior medo de Ida é ficar

desempregada. A sonoplastia acompanha o peso e tensão das atrizes que brigam

entre  si,  numa disputa  interna de Ida.  A alternação de luz  também aumenta  de

velocidade, potencializando o ambiente caótico. A expressão corporal  das atrizes

torna-se maior do que o texto. 

É interessante analisarmos o personagem Diretor da obra, apenas citado, que

representa as opressões que coagem a população negra a realizar concessões para

integrar-se  ao  mercado  de  trabalho  e,  consequentemente,  ao  capitalismo.  O

personagem  representa,  também,  a  estrutura  racista  presente  nas  relações

econômicas, trabalhistas e sociais. É, simultaneamente, a representação do poder, o

obstáculo que viabilizaria a inserção de Ida no mercado de trabalho e consagração

da sua profissão. Ele é a estrutura que demanda o embranquecimento e promove as

desigualdades sociorraciais.  

Chamaremos  a  atenção  também  para  a  sonoplastia  do  espetáculo.  A

sonoplastia  da  peça,  inteiramente  realizada  por  composições  originais,  é

responsável por potencializar o discurso e o gesto. A sonoridade da peça diz coisas

que as atrizes não exprimem. Com a banda no palco durante toda a apresentação,

outra  característica  muito  comum  do  teatro  brechtiano,  duas  musicistas  negras

iluminadas  por  um refletor  sutil  de  gelatina  vermelha,  como num clube  de  jazz,

ritmizam o texto das atrizes entre percussões, sopros e cordas. 

Pela  perspectiva  semiótica,  a  banda  carrega  com sutileza  um dos  signos

fundamentais para o espetáculo: a manifestação da cultura afrodescendente. É pela

música, entre notas de Jazz, Blues e tambores de matriz africana, que a cultura

negra se mantém presente constantemente no espetáculo. 

O som, como se sabe, além de ser um recurso meramente ilustrativo, é um
poderoso  elemento  de  sugestão,  capaz  de  veicular  uma  série  de
significações,  capaz de alterar  o  sentido  da mensagem,  dependendo da
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maneira  como é inserido no espetáculo.  O diretor  pode usufruir  de uma
certa  liberdade  em  relação  ao  texto,  na  medida  em  que  os  recursos
expressivos por ele empregados e todos os acréscimos que forem feitos
mantenham uma conexão com as ideias do autor, sem distorcê-las, nem
transgredi-las gratuitamente. (CAMARGO, 1986, p. 13) 

Apesar de todas as atualizações técnicas da sonoplastia no teatro, o livro do

artista  Roberto  Gill  Camargo  continua  atual  ao  discutir  a  função  do  som  no

espetáculo e na dramaturgia. A música do espetáculo IDA está introduzida na órbita

do espetáculo, é o que sugere africanidade juntamente à expressão corporal das

atrizes, sem que isso precise ser enfatizado a todo momento no texto. A dramaturgia

fomenta o discurso e a música complementa o discurso com sensibilidade, além de

espaçar  culturalmente  de  onde  se  fala.  Inclusive,  em  um  dos  momentos  mais

emblemáticos da peça, quando Ida toma sua decisão, é por meio da música que a

sua afirmação identitária contagia o público.

Para este momento, ambas atrizes colocam um vestido amarelo e iniciam um

discurso revolucionário e inspirador sobre dizer não a um mundo sem sonhos e à

estrutura vigente. Ida acompanhada pela banda canta:  “Eu não faço, eu não faço

não!” tornando  a  frase  um  grito  de  guerra  contra  as  imposições  opressoras  e

repressoras de sua própria identidade. 

“Eu demorei para entender que, na verdade, o meu não é um sim. Um sim

para o devir, para uma nova forma de me relacionar com o mundo, com a vida, com

os espaços… Aos poucos eu reiniciei o meu processo de religamento às minhas

ancestrais,  elas  que  resistiram  e  ressignificaram  o  ser  feminino  para  que

pudéssemos caminhar até aqui… É uma ida sem volta”

Há poucas trocas de figurino  durante  o  espetáculo,  apesar  de  haver  uma

grande arara de roupas no palco como parte do cenário. As atrizes utilizam figurinos

similares,  entre  formato  e  cores,  porém  com  cortes  diferentes.  Elas  iniciam  o

espetáculo com um vestido vinho, de mesma tonalidade, no entanto, uma das atrizes

o veste com duas alças, enquanto a outra possui o corte de apenas uma alça. Os

dois figurinos expressam um tom de seriedade. Os sapatos também são diferentes,

o ajeitar do cabelo também se difere, contudo, em ambas as atrizes há um único

dreadlock  atrás  do cabelo,  este  que é símbolo  da resistência  estética  e  cultural

negra, presentes em diferentes etnias africanas. 
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Durante a entrevista, as atrizes colocam um blazer cinza por cima do vestido,

instituindo um ar  mais formal.  Após isto,  a  única troca se dá próximo ao fim do

espetáculo, quando a personagem já possui a resposta que resolverá o seu dilema.

Então,  as atrizes usam um vestido casual  amarelo e enquanto uma delas emite

palavras de resistência ao público, a outra  gira a baiana fazendo a barra de seu

vestido amarelo esvoaçar, simulando os giros da baiana no carnaval. 

A escolha da cor amarela para este momento tão simbólico é interessante por

nos remeter algumas coisas, primeiro pelo significado consensual de que o amarelo

representa a cor do sol e está associada a alegria, leveza, otimismo e prosperidade.

Então, é como se a personagem superasse a seriedade transmitida pelos figurinos

cor de vinho para uma certa libertação, é o momento que a nossa personagem está

radiante no espetáculo. É esta sensação que a troca de figurino nos transmite. Para

além disto, também há a questão da simbologia religiosa africana embutida na cor

amarela. 

Na religião afro-brasileira, Umbanda, o amarelo representa Oxum, rainha da

água doce, das cachoeiras, cascatas e deusa do amor. É capaz de espalhar seu axé

no  mundo dos  vivos  e  dos  mortos,  representa  a  sabedoria  e  o  poder  feminino.

Pensando  no  espetáculo  associando  o  amarelo  à  Oxum,  compreendemos  Ida

relembrar suas ancestrais, todas mulheres, e abordar a força e o poder insurgente

da mulher negra. 

Já  descrevia  Stanislavski  em  A Construção  da  Personagem (2015)  que  o

figurino, para além dos signos e símbolos expostos ao espectador, é um instrumento

fundamental para construção da personagem, pois, segundo o teatrólogo russo, a

vestimenta ajuda o ator a desenvolver intimidade com a personagem. Vestir-se com

o figurino  é  também vestir-se  da personagem e estimulará  seu modo de andar,

postura, trejeitos, entre outros. A partir disto, torna-se compreensível o motivo de as

atrizes se vestirem de modo similar, mas não igual.

A forma  de  apresentação  da  personagem  possui  influências  brechtianas,

como a quebra da quarta parede, quando a personagem desaparece para dar voz às

atrizes  que  conclamam  suas  próprias  palavras  valendo-se  do  microfone.  Há,

também, a peculiaridade do texto de em algumas cenas a personagem dirigir-se a si

mesma  em terceira  pessoa,  como  se  fossem amigas.  Em ambas  as  situações,

notamos a técnica do distanciamento. 



61

Esta técnica permite ao teatro empregar, nas suas montagens, o método da
nova  ciência  social,  a  dialética  materialista.  Tal  método,  para  conferir
mobilidade  ao  âmbito  social,  trata  as  condições  sociais  como
acontecimentos em processo e acompanha as suas contradições. Para a
técnica  em  questão,  as  coisas  só  existem  na  medida  em  que  se
transformam, na medida, portanto, em que estão em disparidade consigo. O
mesmo ocorre em relação aos sentimentos, opiniões e atitudes dos homens
através dos quais se exprimem, respectivamente, as diversas espécies de
convívio social. (BRECHT, 1948, subcapítulo 45)

A técnica do distanciamento (ou estranhamento) é utilizada pelas atrizes que

em momentos se aproximam e em outros se afastam da personagem, quebrando a

quarta parede.  A própria  disposição do espetáculo em escalar  duas atrizes para

interpretar simultaneamente a mesma personagem já desnaturaliza a dramaticidade

da peça, dificultando a imersão do público numa ficção à espera da catarse. No

entanto, como o próprio Sábato Magaldi expõe, Brecht não nega Stanislavski, mas

considera  o  seu  método  um estágio  para  o  distanciamento,  pois  para  afastar  é

preciso antes aproximar. Este ponto é interessante, pois quando as atrizes estão

próximas da personagem, é nítido o lugar de identificação, porém quando as atrizes

se distanciam, abre-se a possibilidade da crítica. O que IDA nos apresenta é uma

trajetória de contradições entre sujeito e contexto social.

Após  cinquenta  minutos  entre  devaneios,  conflitos  e  indecisões,  a

protagonista decide não reproduzir aquilo que a oprime e não integrar ao projeto o

quarto  da  empregada.  Ida  compreendeu  que  não  superaria  a  condição  de

empregada doméstica de sua mãe, vó e de sua bisavó escrava, se colaborasse com

a  perpetuação  deste  mesmo  sistema  opressor.  Pelo  contrário,  condenaria  a  si

mesma, enquanto mulher negra, a preservar este lugar que afastou suas ancestrais

da condição de cidadania. Neste caso, a libertação individual seria ilusória, visto que

as violências e estigmas permaneceriam em sua volta, atravessando-a.

É interessante como a personagem nos diz que este trajeto identitário que

percorreu é uma  ida, sem volta,  construída por meio das suas próprias histórias,

experiências  e  referências  pessoais.  A  arquiteta  anti-concretos que  busca  a

ocupação  de  novos  espaços  e  objetiva  construir  novas  colunas  identitárias.  A

metáfora da profissão de Ida com as dinâmicas identitárias está presente em todo o

espetáculo. Isso nos permite afirmar que o tema central da peça não é a decisão de

construir ou não um quarto da empregada, mas, sim, a construção de identidade da

mulher negra. 
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O dilema do quarto da empregada é importante porque é a partir dele que

notamos as consequências desta construção identitária. Os fragmentos identitários

presentes na peça compõem uma perspectiva de interseccionalidade. É trazida a

questão de gênero quando a personagem expõe a dificuldade de se perceber como

mulher: “ou se é mulher ou se é negra”, o que também atinge suas relações afetivas.

Estão presentes os conflitos de classe, visto que tornar-se arquiteta representa a

ascensão econômica e social  perante suas ancestrais,  o  que,  também, está em

torno do dilema sobre construir ou não o quarto da empregada. E há o elemento da

raça que, além de ser problemático em si mesmo, interfere diretamente nas duas

questões anteriores. 

A  partir  de  fragmentos,  cenas  curtas  e  não-lineares,  Ida  movimenta  as

identidades durante o espetáculo e, compartilhando suas experiências como público,

as compreende e politiza. No decorrer destas ações, notamos a condição de vítima

da protagonista perante estruturas racistas, personalizada no personagem do Diretor

de  Obra;  é  perceptível,  também,  o  seu  sentimento  de  culpa,  independente  da

escolha  que  tomar,  seja  por  reproduzir  espaços  de  opressão  ou  por  rejeitar  a

possibilidade  de  integrar-se  profissionalmente  à  arquitetura,  transgredindo  a

condição  de  doméstica  que  atingiu  as  mulheres  de  sua  família.  Entretanto,  a

politização de sua identidade possibilita uma reconciliação consigo mesma.

  Um dos trunfos estéticos do espetáculo IDA está em relacionar subjetividade

e objetividade, num movimento individual e coletivo, trazendo ao público minúcias de

uma identidade individual que em contato com a materialidade compartilha, reflete e

conscientiza, para, desta forma, politizar-se, construindo, como consequência, uma

identidade  objetiva  coletiva.  A  escolha  de  Ida  parte  das  suas  experiências

individuais,  porém  seu  desfecho  é  coletivo:  não  construir  mais  quartos  de

empregada  para  não  oprimir  outras  mulheres.  Entretanto,  esta  escolha  a  força

abdicar de uma grande oportunidade em sua vida, ou seja, há, também, uma perda.

Esta contradição nos faz refletir que não há uma solução única para este dilema,

considerando que o contexto de desigualdade social  a  oprime em suas próprias

escolhas, gerando uma liberdade ilusória. 

O espetáculo apresenta não só a construção identitária de uma mulher negra,

mas a politização da identidade de uma mulher negra, a partir do momento que Ida

opta pela escolha coletiva, a sua causa “individual” torna-se politizada e estruturada

em  um  grupo  e  categoria  identitária  específica,  com  objetivos  e  identificações
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comuns. Para além disto, apresenta ao espectador as intersecções desta identidade,

ser  negra,  mulher  e  pobre  (trabalhadora)  fomenta  diferentes  violências  em  sua

trajetória que em conjunto, tornam-se potenciais. 

Sublinhada  pela  cultura  afro-brasileira,  a  mescla  de  corpos  poéticos

coreografados  e  a  fala  política  fazem  de  IDA  uma  obra  teatral  singular,

contemporânea  e  contextualizada  nos  discursos  do  seu  tempo.  Se  antes,  como

citamos, os personagens estavam alienados em sua negritude, hoje IDA apresenta

uma personagem com consciência  negra  e,  mais  do  que isso,  possibilita  refletir

sobre o que se faz a partir desta consciência.
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3. As perspectivas Estéticas e Políticas do Teatro Negro Contemporâneo

 IDA é uma manifestação estética contemporânea, localizada em um contexto

sócio-histórico específico e se dispõe enquanto obra politizada. Do ponto de vista da

estética teatral, IDA dialoga com a estética do teatro épico desenvolvida pelo alemão

Bertolt  Brecht.  Antagônico  ao teatro  clássico  dramático que propõe apresentar  a

unidade de uma ação,  com início,  meio  e  fim definidos,  promovendo  a  catarse,

centralizando o texto e utilizando a mímesis (imitação) como técnica e método, o

teatro épico possibilita a construção narrativa não-linear, rompe com as noções de

espaço-tempo entre cenas e distancia-se do espectador com a quebra da quarta

parede. 

O teatro épico questiona o caráter de entretenimento do teatro; ele abala
sua  validade  social  na  medida  em  que  retira  sua  função  na  ordem
capitalista;  ele  ameaça a crítica  em seus privilégios.  Tais  privilégios são
compostos  por  um  conhecimento  técnico  que  capacita  o  crítico  a
determinadas  observações  a  respeito  da  direção  e  da  encenação.
(BENJAMIN, 2017, p. 18)

Na contramão do teatro de entretenimento, o teatro épico abandona a prática

idealista e engaja a prática materialista. Desta forma, os personagens ideais são

substituídos por personagens reais e cotidianos, comumente lidando com conflitos

individuais  que  possuem  projeções  coletivas.  Podemos,  inclusive,  realizar  uma

analogia entre IDA e Mãe Coragem, de Brecht. Ambas as personagens carregam o

nome e o protagonismo dos espetáculos, e ambas sofrem uma encruzilhada similar

proposta pelo capitalismo. 

Ao mesmo tempo em que a Mãe Coragem lucra com a guerra, perde os seus

filhos para guerra. Desta forma, a guerra enquanto fenômeno material para aquele

contexto específico possui uma interação antagônica com a personagem, pois é a

fonte dos seus lucros, sendo simultaneamente a fonte de suas perdas. Para Ida,

aceitar  construir  o quarto da empregada significa se consagrar como arquiteta e

superar  gerações  de  marginalidade,  esse  é  o  seu  lucro.  Entretanto,  se  aceitar,

reproduzirá as mesmas opressões que acorrentou sua família por anos, deixando

margem para acorrentar outras famílias e essa é sua perda. 

Além  da  distância  racial,  maior  diferença  entre  as  personagens  é  a

consciência, a Mãe Coragem, alienada pelo lucro, tem dificuldades de enxergar que

a causa das suas perdas é a guerra. Já Ida, quando posta a situação, possui a
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possibilidade  de  reflexão  para  tanto.  Para  além  disso,  Ida  é  movida  pela

ancestralidade, enquanto Mãe Coragem é apática à toda realidade que a rodeia. São

personagens  de  contextos  sociais  distintos,  porém  carregam  uma  característica

essencial do teatro épico: O poder de escolha.  

É da natureza do teatro épico que a oposição não dialética entre forma e
conteúdo da consciência  (que  faz  com que a  personagem dramática  só
possa se referir  a sua ação por meio de reflexões) seja substituída pela
oposição dialética entre teoria e prática (que faz com que a ação, em seus
pontos de ruptura,  permita vislumbrar a teoria).  Por essa razão, o teatro
épico é o teatro do herói surrado. O herói não surrado não se transforma em
pensador:  eis  a  reescrita  possível,  pelo  dramaturgo,  de  uma  máxima
pedagógica dos antigos épicos. (BENJAMIN, 2017, p.40)

Ao  contrário  dos  grandes  personagens  do  teatro  clássico  grego,  os

personagens do teatro épico não são predestinados, ou seja, a partir de suas ações

constroem o seu próprio  caminho.  Acompanhar  a  trajetória  de  Ida  é  perceber  a

construção de sua identidade, entre narrativas e gestos, até que chegue na situação

que infere o seu poder escolha. O ato de uma personagem negra estar inserida

numa dramaturgia  em que se pode escolher  já  é  político por  si  só.  No entanto,

considerando a estética épica, independente da escolha que a personagem tomar,

ela  não  será  considerada  imoral.  O  fundamento  do  teatro  épico  é  que  os

personagens sempre podem agir diferente. 

A apropriação  pelo  teatro  negro  contemporâneo  da  estética  épica  trouxe

novos rumos para a produção do espetáculo negro, que o diferem amplamente das

propostas  do  Teatro  Experimental  do  Negro,  por  exemplo.  Ainda  que  o  TEN

propusesse como objetivo a valorização social do negro, fazendo com que o negro

tomasse “consciência” da situação sociorracial em que estava inserido, a partir da

criação de uma dramaturgia para negros, com personagens e atores negros, com

elementos da cultura negra e pautas raciais,  os valores brancos persistiram nas

personagens criadas pelo TEN. Sobre o espetáculo Filhos de Santo (1949), Miriam

Garcia Mendes crítica: 

O que se vê, então, é uma peça que trata de conflitos humanos dentro de
uma camada social negra, não de conflitos entre negros e brancos, ou por
causa de brancos.  Fato  que significa  um grande avanço na dramaturgia
para negros (apesar da peça em termos estéticos não representar isso),
refletindo talvez já uma intenção de considerar-se o negro um brasileiro, tout
court, sem a carga da origem africana pesando-lhes nos ombros.
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Os elementos da cultura religiosa negra mencionados e incluídos na peça
apenas a enriquecem, mais do que a caracterizam.  (MENDES, 1993,  p.
147)

O TEN é pioneiro do conceito de Teatro Negro no Brasil, porém não está ileso

de contradições. O Imperador Jones (1945), primeiro espetáculo do grupo marca a

presença inédita de um grupo de teatro negro no Teatro Municipal do Rio de Janeiro,

em um espetáculo sobre o ambicioso Brutus Jones, que ao fugir da cadeia após

matar um guarda, se torna imperador de uma ilha do caribe. Apesar de originalmente

o personagem de Eugene O’Neill ser negro, ele é a representação da degradação

humana e civil  da sociedade.  E mesmo com algumas cenas refletindo sobre  os

conflitos raciais, este está longe de ser o foco da peça. 

Todos os Filhos de Deus Têm Asas (1946) é mais um espetáculo do Eugene

O’Neill que o Teatro Experimental do Negro adaptou, demonstrando a dificuldade de

produzir textos próprios. Othello (1946) de Shakespeare, Terras do Sem-fim (1947)

adaptação do romance do Jorge Amado,  Calígula (1949), baseada na história do

imperador  romano,  foram algumas outras adaptações do TEN que priorizando a

representação  da  presença  negra  em cena,  obteve  dificuldades,  a  princípio,  de

expor conflitos sociorraciais em seus enredos. O primeiro espetáculo de autoria do

TEN, Filho Pródigo, escrito por Lúcio Cardoso, escritor brasileiro branco e convidado

pelo próprio Abdias, propõe, inclusive, uma ideia destorcida sobre a questão de raça.

O  filho  pródigo,  de  Lúcio  Cardoso,  não  representa,  a  nosso  ver,  uma
experiência teatral negra. Na verdade, mais parece que o autor pretendeu
escrever uma parábola sobre a ligação do homem com a terra e usou a cor
das personagens como um reforço, um toque de exotismo para enriquecer o
espetáculo.  O conceito  do  embranquecimento  é  por  demais  sensível  na
peça, as aspirações desvairadas de Aila e no cruel retrato que ela própria
faz dos negros. Não se pode dizer que com isso o autor procurou criticar tal
conceito, pois o tom excessivamente melodramático com que Aila, em todos
os três atos,  refere-se ao desesperado anseio  da brancura,  descarta  da
peça  qualquer  intenção  de  contestar  a  velha  aspiração  da  sociedade
brasileira:  o branqueamento da raça negra ‘uma estratégia de genocídio.
[…] Assim, mais uma vez, em plena metade do século XX, está presente a
ideia da brancura, como paradigma do que é belo e bom. (MENDES, 1993,
p.143)

O Filho Pródigo conta a história de Assur, pertencente a uma família negra

que  lavra  os  campos  e  vive  numa comunidade  patriarcal.  Assur  foge  com uma

peregrina branca e ao fim da história, retorna à sua terra. Um tema muito recorrente

nas produções do Teatro Experimental do Negro é a relação afetiva inter-racial – o
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que  é  compreensível,  visto  que  não  havia  muito  tempo da  publicação  de  Casa

Grande e Senzala. Outro ponto abordado com frequência nas dramaturgias era a

questão do retorno do negro às suas origens. No entanto, havia um sentimento de

julgamento nesta pauta, como se o negro que voltasse às suas origens pudesse

encontrar a “paz”, mas se não retornasse, estaria fadado a sofrer. 

Os espetáculos do TEN foram produzidos sob a estética do teatro dramático,

divido por atos, focados em um texto dramático específico, com começo, meio e fim,

utilizando o método da catarse.  A dramaturgia vinha antes do processo, não era

parte dele, sendo muitas vezes encomendadas de outros autores não-negros, o que

talvez  tenha  dificultado  o  grupo  de  Abdias  do  Nascimento  em  encontrar  as

possibilidades de conflito da negritude e apresentá-las esteticamente. Para a autora

Miriam Garcia Mendes (1993),  Abdias acentua o tom denunciatório das injustiças

sofridas do negro com a escrita de Sortilégio (1957), que mostra a história do negro

“aculturado”  buscando por  meio  do casamento  inter-racial  ascender  socialmente,

como já  citamos em outro  capítulo.  Segundo Mendes,  Sortilégio é  o  marco dos

primeiros sinais de Abdias para uma revolta contra a civilização branca, que o levaria

para conceitos insurgentes futuramente. 

Mapeando as peças com temática negra da década de 40 a 60, a professora

Miriam Garcia Mendes conclui que o embranquecimento é o assunto mais abordado

nos espetáculos, sendo o maior conflito dos personagens. E, simbolicamente, os

espetáculos expõem algumas atitudes que os negros não deveriam cometer como

não  rejeitar  os  valores  da  sua  raça,  não  alimentar  o  desejo  subjetivo  de

embranquecimento e não se relacionar com pessoas brancas, pois isso contribuiria

com a estratégia da “mulatinização” e consequente desaparecimento do negro.

Seguindo as características do teatro dramático, estas ações seriam o que

conhecemos  como  “a  moral  da  história”.  O  teatro  negro  sob  estética  do  teatro

dramático produzido pelo TEN induz suas personagens a um destino e este destino

é branco. Os enredos se desenrolam a partir deste destino, aceitá-lo ou rejeitá-lo.

Apesar  da  complexidade  psicológica  dos  personagens,  a  negritude  passa  a  ser

tratada  enquanto  uma  regra,  sem  considerar  as  diferentes  identificações  do

personagem, além da racial. No entanto, como já expusemos, este era o contexto

social  referente  as  demandas  do  negro  da  época;  o  debate  sobre  o

embranquecimento era popular não só no Brasil, como no mundo; a publicação de
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“Pele Negra,  Máscaras Brancas” de Frantz Fanon,  em 1952,  é decorrente deste

movimento. 

E isto nos leva a pensar se Abdias do Nascimento acreditando ser o TEN
um ‘campo de polarização psicológica onde está se formando o núcleo de
um  movimento  social  de  vastas  proporções’  teria  compreendido  que  o
espaço que ele ocuparia era parte do espaço dos brancos, pois de branco
era a plateia, à exceção de poucos intelectuais negros ou de um ou outro
homem de cor capaz de pagar o preço do ingresso. Fato que prejudicou
grandemente a experiência do TEN que não conseguiu realmente criar, já
não  dizemos  conquistar,  uma  plateia  negra,  prejudicada,  entre  outras
coisas,  pela  condição  sócio-economica  notoriamente  injusta  dos
espectadores de cor […] E a plateia de brancos receberia e compreenderia
o que estava no palco como a representação de valores culturais negros,
religiosos ou não, que deveriam ser encarados com respeito ou seriedade,
ou como mera exposição do que era vulgarmente conhecido como folclore?
(MENDES, 1993, p. 150)

Dentro de uma plateia predominantemente branca, não há como mensurar o

quanto dos espetáculos era considerado como parte da cultura afro-brasileira ou

simplesmente como algo exótico. Contudo, ainda com dificuldades de produção da

dramaturgia,  reproduzindo  muitas  vezes  estereótipos  referentes  ao  negro,  a

bondade dos senhores de escravos, entre outros, o Teatro Experimental do Negro

inaugura a possibilidade de se produzir um movimento de teatro negro no Brasil, a

possibilidade  de  se  pensar  numa  estética  dramática  negra  e  isso  enquanto

movimento  cultural  e  artístico  é  insurgente,  tornando-se  uma  ação  política  de

afirmação. 

A dramaturgia composta por protagonistas predestinados ou à brancura ou às

origens afrodescendentes não favorecia a reflexão sobre as materialidades raciais

do  meio  que  oprimem  o  negro.  É  explícita  a  intenção  do  grupo  de  Abdias  do

Nascimento  em  desenvolver  um  teatro  pedagógico  para  o  negro,  por  meio  da

conscientização da negritude. Entretanto, a estética do teatro dramático frustra esse

processo,  pois  como  explica  a  filósofa  francesa  M.  Canto-Sperber,  “A  mimesis

designa  a  inclinação  do  homem a  representar  as  coisas  tal  como poderiam ou

deveriam  ser  e  não  como  são”  (1997,  p.  435 apud PINHEIRO,  p.  9;  in.

ARISTÓTELES, 2017). Desta forma, a  mímesis como fundamento da estética do

teatro  dramático,  pressupõe  um  processo  imitativo  e  criativo,  mas  não

necessariamente de acordo com a realidade. 

O  próprio  Aristóteles  (2017,  p.97) pontua:  “Eis  porque  a  poesia  é  mais

filosófica e mais nobre do que a história:  a  poesia se refere, de preferência,  ao



69

universal;  a  história  ao  particular”. O  filósofo  enxergava  na  poesia  mimética a

possibilidade de representação do ser enquanto sujeito universal. A representação

do sujeito universal acompanha a estética da tragédia e a do teatro dramático, como

um  todo.  Desta  forma,  quando  o  TEN  se  apropria  de  uma  estética  que

historicamente  representa  o  homem  universal,  para  falar  sobre  uma  minoria,

consequentemente esse processo ocorreria com contradições. 

É importante considerarmos que a consciência é um conceito histórico que se

transforma por meio da relação entre sujeito e meio. Para época, a importância de

se reconhecer negro, as possibilidades de relações inter-raciais eram demandas do

movimento negro, como já expusemos publicações como a do Frantz Fanon. Desta

forma, é relevante expormos estas diferenças entre as produções teatrais negras do

TEN e as do teatro negro contemporâneo que possui mais ferramentas e alternativas

de produção teatral. Abdias do Nascimento foi um revolucionário e que no anseio de

debater e afirmar questões da negritude de forma artística e poética, forma atores

negros,  coloca-os  no  palco  falando  sobre  questões  de  raça,  enriquecendo  os

enredos com elementos  culturais  e  da  mitologia  afrodescendente,  fomentando o

início da construção de uma nova estética, que chamamos de teatro negro. 

Como  comumente  afirmam  os  atores  e  atrizes  do  teatro  negro

contemporâneo: não existe um teatro negro, existem vários teatros negros. Não há,

absolutamente, uma régua que defina a estética do Teatro Negro. No entanto, há

uma tendência dos grupos nacionais contemporâneos se apropriarem da estética do

Teatro Épico, de Brecht, como ocorre no espetáculo IDA. Sem a necessidade de

contar grandes histórias de imperadores, o teatro épico fomenta a criação de cenas

com situações cotidianas, possibilitando mais instrumentos para falar e refletir sobre

si próprios. 

O teatro,  tal  como nos  é  dado ver  atualmente apresenta a  estrutura  da
sociedade no palco como algo que não pode ser modificada pelo público (na
sala).  Édipo,  que  pecou  contra  alguns  dos  princípios  que  mantinham a
sociedade de sua época, é punido, os deuses tomam a si esta tarefa, eles
não são criticáveis. As grandes personagens solitárias de Shakespeare que
carregam no peito a estrela de seu destino,  arrojam-se em seus vãos e
mortais frenesis suicidas, e liquidam-se a si próprias, e não a morte, que se
torna obscena, quando de suas derrocadas; a catástrofe não é suscetível de
ser criticada. Sacrifícios humanos por toda a parte. Bárbaros divertimentos!
Ora,  se  os  bárbaros  tem uma arte,  façamos  nós  uma  outra!  (BRECHT,
subcapítulo 33)
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Um dos maiores antagonismos entre o teatro dramático clássico e o teatro

épico é a perspectiva da crítica. No teatro dramático, comumente os personagens

cumprem o seu destino,  sem muita  reflexão sobre como chegaram ali,  e muitas

vezes em virtude de fatores alheios às suas próprias escolhas e onde, também, as

resoluções  são  externas,  como o  próprio  Brecht  citou  no  caso  dos  deuses  que

tomam  as  tarefas  para  si.  Formato  que  nos  remete  à  história  de  Emanuel,  de

Sortilégio,  que ao assassinar a esposa branca,  entrega o seu corpo e alma aos

orixás para que, assim, cumpra o seu destino. Ou seja, o personagem não tem que

lidar as consequências de suas ações, porque o destino lidará por ele. O que coloca

o espectador apenas no lugar de acompanhá-lo, sem muita crítica ou reflexão, visto

que o desfecho já está previamente definido. 

A diferença em relação a Mãe Coragem, por exemplo, está no fato de que a

cada cena em que a personagem insiste em continuar com a guerra, por conta do

lucro das suas vendas, ela perde um filho. O espectador espera que ela mude essa

atitude,  passível  de  transformação  a  qualquer  momento,  o  que  não  ocorre.  A

capacidade  de  agir  diferente,  fomenta  no  espectador  uma  atitude  crítica,  como

defende Brecht.

Se movimentarmos as personagens em cena por meio de forças motrizes
de caráter social,  que variam conforme a época, dificultaremos ao nosso
público  uma  acomodação  emocional.  Não  poderá  sentir,  pura  e
simplesmente, que agiria dessa ou daquela forma, dirá: “Eu também agiria
assim”, ou quando muito: “Se eu tivesse vivido em tais circunstâncias...”. E
se representarmos as peças da nossa época tal como se fossem históricas,
é possível que ao público pareçam, igualmente, singulares as circunstancias
em que ele age: nasce assim, uma atitude crítica. (BRECHT, sub. 37)

O  incômodo  que  IDA instiga  no  espectador  se  dá  justamente  pela  sua

possibilidade de ação. A personagem apresenta uma situação pela qual muitos já

passaram, ainda que em contextos diferentes, a de negar uma oportunidade por

uma crença pessoal ou aceitá-la contradizendo seus próprios valores. Entretanto,

ambas as opções são insuficientes para a resolução do problema, pois perder a

oportunidade  de  emprego  ou  reproduzir  espaços  racistas  não  são  exatamente

soluções. Esta falta de possibilidade faz refletir sobre as relações de poder em que a

mulher negra está inserida, os limites efetivos de sua escolha e ação, da dificuldade

em libertar-se completamente das opressões.
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A problematização  do  espetáculo  ocorre  por  meio  da  disputa  ideológica

individual,  considerando que construímos nossas identidades realizando escolhas

ideológicas, mesmo que inconscientes. Porém, há momentos específicos em nossa

trajetória em que somos confrontados por aquilo que cremos. Qualquer que fosse o

caminho escolhido por Ida, ele seria passível de crítica. Por isso, torna-se menos

importante para o espectador saber o caminho que ela escolheu do que refletir sobre

as condições que geram o dilema vivido pela protagonista. 

Ida  e Emanuel  são  personagens  similares  em  vários  aspectos,  como  já

citamos  no  Capítulo  2.  Contudo,  o  formato  estético  em  que  são  apresentados

distingue ambos de forma quase antagônica. Emanuel é alienado e Ida é consciente.

A consciência negra de Ida é construída ao decorrer do espetáculo para,  enfim,

sermos confrontados com a situação-problema. A alienação de Emanuel é exposta

quase  como  uma  alucinação  e  não  nos  dá  certeza  se  foram  as  opressões  da

infância que definiram o seu destino ou outro fator, considerando que o personagem

não tem muita  escolha ou autonomia para agir.  Em outras palavras,  no que diz

respeito  à  autonomia  do  personagem,  o  que  ocorre  em  IDA e  não  ocorre  em

Sortilégio,  ainda  que  a  autonomia  de  Ida  esteja  restrita  às  estruturas  sociais

expostas  na  peça.  A  autonomia  de  Ida  é  problematizada.  No  teatro  épico,  a

autonomia do personagem ou a problematização dela, acaba por interferir na própria

reflexão sobre a autonomia do espectador.

O teatro épico, por sua vez, avança aos trancos, como os fotogramas de
película de filme. Sua forma básica é a do choque, resultado do embate das
situações individuais, claramente diferenciadas. As canções, os letreiros no
cenário,  as  convenções  gestuais  dos  atores  distinguem essas  situações
uma das outras. Dessa maneira, surgem intervalos em todos os lugares,
que acabam por prejudicar a ilusão do espectador. Esses intervalos estão
reservados  para  seu  posicionamento  crítico,  sua  reflexão.  (BENJAMIN,
2017, p. 44) 

Entre diversas cenas curtas,  interrompidas pela luz,  pela música,  por  uma

mudança de cenário ou pelo manifesto de alguma das atrizes, Ida nos relata as

várias fases da sua vida. Relembra seus antepassados, sua infância, adolescência,

os  ensinamentos  ancestrais,  as  opressões  estéticas,  as  dificuldades  em  se

relacionar,  relembra,  também,  as  distâncias  sociais  da  Universidade,  a  solidão

enquanto mulher negra, e como a história de uma trabalhadora comum reflete os

conflitos da realidade material. Conflitos estes que são individuais, mas comuns. E
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esta  é  mais  uma  subversão  que  o  teatro  épico  propõe  em  relação  ao  teatro

dramático: partir do prisma da situação particular, não da universal.

IDA é  um espetáculo  sobre  Ida,  um indivíduo,  sujeito  único,  que só  pode

representar a história de si mesma. A história de Ida não é nossa história comum,

entretanto, por meio da similaridade das situações reais que compõem as nossas

histórias,  o  espetáculo  nos  direciona  a  refletir  sobre  a  forma  como  agimos  ou

agiríamos em determinadas ações. Então, cria-se um movimento ativo entre obra e

espectador. E para este movimento ocorrer, não há, necessariamente, a exigência

de uma identificação politizada com a personagem, como de raça, gênero ou classe.

O espetáculo enriquecido pelo  lugar de fala e fundamentado na estética do teatro

épico, fomenta a atitude crítica frente às diversas ações em seu decorrer. Um dos

elementos que concorrem para este efeito é a presença de mais de uma atriz para

uma única personagem.

A bisavó Antiga de Ida que reproduz ideias racistas que lhe foram ensinadas;

os docentes e discentes da Universidade que escancaram as distâncias sociais e

possibilidades entre Ida e o meio; a mãe responsável por sempre lembrar a filha de

que é negra e precisa ser cautelosa o tempo todo;  o homem com quem Ida se

relacionou por  um tempo e desapareceu sem explicações;  o  chefe da obra  que

cobra a integração do quartinho de empregada à planta. 

A atitude deve ser crítica. Perante um rio ela deve ser regular seu curso.
Diante uma árvore frutífera, em enxertá-la, perante a locomoção, construir
veículos de terra e ar,  perante a sociedade em fazer uma revolução. As
nossas  representações  do  convívio  humano  destinam-se  aos  técnicos
fluviais,  aos  farmacêuticos,  aos  construtores  de  veículos  e  aos
revolucionários, a quem convidamos a virem aos nossos teatros, e a quem
pedimos que  não  se  esqueçam,  enquanto  estiverem conosco,  dos  seus
respectivos interesses (que são uma fonte de alegria);  poderemos assim
entregar  o  mundo  a  seus  cérebros  e  a  seus  corações,  para  que  o
modifiquem a seu critério. (BRECHT, sub. 22)

É importante, por outro lado, desmitificar a ideia de que o teatro negro é feito

para negros. Companhias como o Coletivo Negro e Os Crespos relatam possuírem

público misto racialmente, o próprio TEN possuía um relativo número de pessoas

não-brancas na plateia (MENDES, 1993),  entre estudantes, militantes, curiosos e

outros. A partir da estética do teatro épico, o teatro negro busca ampliar a atitude

crítica dos espectadores em geral, suas experiências frente a diferentes situações.
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Um elemento do qual o teatro dramático não se ocupa e que o teatro épico

prioriza é a relação entre obra e espectador:  quem fala  e para quem fala.  Para

Brecht,  esta  relação  se  daria  entre  artistas  trabalhadores  e  espectadores

trabalhadores.  Para  o  teatro  negro  contemporâneo,  há  a  possibilidade  dessa

dinâmica  ser  alterada  para:  de  artistas  negros  trabalhadores  para  espectadores

trabalhadores, inseridos numa sociedade racista. 

IDA estreia em junho de 2016, na Casa de Teatro Maria José Carvalho, sede

da Companhia de Teatro Heliópolis. Com um público pequeno, de 60 pessoas, e

ingresso gratuito, o espetáculo anuncia com quem pretende falar. Convém ponderar,

partindo das considerações que apresentamos, que não é objetivo desta pesquisa

definir o que é ou não teatro negro, ou quais suas diferenças enquanto teatro épico.

Mas é importante, do ponto de vista dos Estudos Culturais, compreendermos por

que o espetáculo IDA é teatro negro.

Quando o Coletivo Negro afirma: “É teatro negro porque nós dissemos que é”

notamos a centralidade desta categoria na caracterização deste movimento político-

cultural, tornando relevante a investigação acerca das peculiaridades estéticas que

este fazer teatral promove. É interessante partirmos da premissa que o teatro negro

contemporâneo  se  dispõe  enquanto  uma  investigação  cênica,  em  constante

movimento. Uma pesquisa contínua, realizada entre os diversos grupos do Brasil,

sobre as possibilidades estéticas entre raça, performance e dramaticidade. Não é

coincidência o fato de majoritariamente os espetáculos serem produzidos por meio

de editais e fomentos, considerando que este meio viabiliza a possibilidade de um

processo de pesquisa cênica. 

A estética teatral negra não renega a cultura europeia, do que é exemplo a

própria  influência  brechtiana.  No  entanto,  há  uma  ruptura  cultural  e,

consequentemente, política em sua produção, pois esta não se limita a reproduzir os

valores europeus,  preocupando-se antes  em incorporar  e  assumir  características

sociorraciais  e  da  cultura  afro-brasileira.  É  difícil  delimitar  esteticamente  os

elementos específicos do teatro negro que o definem como tal, uma vez que a união

entre performance e raça permite milhares de possibilidades, mas sublinharemos

algumas.

Uma das características do teatro negro contemporâneo é propor-se enquanto

uma  manifestação  da  cultura  afro-brasileira,  seja  cultuando-a,  relembrando-a  ou

afirmando-a. Quando assistimos IDA, notamos esteticamente em sua composição a
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manifestação dos tambores africanos, do  jazz, do  blues; notamos o  dreadlock das

atrizes  e  os  seus  corpos  que  em  movimento  sublinham  o  ritmo  dos  tambores.

Percebemos, também, a gira2 com o vestido amarelo em homenagem a Oxum, orixá

que compõe os panteões da umbanda e do candomblé. 

Quando  o  teatro  negro  contemporâneo,  ou  melhor,  quando  IDA se  afirma

estética e politicamente enquanto uma manifestação cultural sociorracial da mulher

negra brasileira, não se trata de uma superação dos valores e estética europeia,

mas de uma transgressão. Brecht, com o seu teatro épico e sua crítica à sociedade

de classes, contribui para a estética de IDA, porém não é suficiente para debater

mulher, raça e classe dentro do espetáculo, pois além da classe há os elementos

interseccionais que o atravessam. Eis porque o teatro negro contemporâneo não

pode ser limitado ao conceito de teatro épico, visto que há um embate cultural e

identitário que a estética brechtiana por si só não contemplaria. 

Há outra característica extremamente interessante sobre a estética de IDA e

do teatro negro contemporâneo: a forma como o corpo negro em cena transgride o

gestus3 brechtiano para inscrever em si mesmo o texto e o conhecimento que se

quer transmitir. 

A performance e as cenas rituais por meio das quais penso o corpo e a voz
como portais de inscrição de saberes de várias ordens. Minha hipótese é a
que o corpo em performance é, não apenas, expressão ou representação de
uma  ação,  que  nos  remete  simbolicamente  a  um  sentido,  mas
principalmente lugar de inscrição de conhecimento, conhecimento este que
se grafa no gesto, no movimento, na coreografia; nos solfejos da vocalidade,
assim  como  nos  adereços  que  performativamente  o  recobrem.  Nesse
sentido, o que no corpo se repete não se repete apenas como hábito, mas
como técnica e procedimento de inscrição, recriação, transmissão e revisão
da  memória  do  conhecimento,  seja  este  estético,  filosófico,  metafísico,
científico, tecnológico, etc. No âmbito dos rituais afro-brasileiros (e também
nos de matriz indígena), por exemplo, essa concepção de performance nos
permite  aprender  a  complexa  pletora  de  conhecimentos  e  de  saberes
africanos que se restituem e se reinscrevem nas Américas, recriando-se toda
uma  gnosis  e  um episteme  diversa. Nessa  perspectiva  e  sentido,  como
afirma  Roach,  ‘as  performances  revelam  o  que  os  textos  escondem.
(MARTINS, p. 67)

2 O termo gira  possui  dois  significados,  o primeiro  enquanto reunião da umbanda em que há o
agrupamento de diferentes espíritos de determinada categoria espiritual, manifestando-se por meio
da incorporação de médiuns. O segundo significado é referente ao giro em volta de si mesmo, ação
também realizada pela religião da Umbanda em que é saudada a fé em determinado orixá, em prol de
orientações, agradecimento, desmanche de demandas, entre outros. 

3 Termo elaborado  por  Brecht  para  se  referir  as  qualidades gestuais  no palco,  o  gestus  social,
considerando elementos como voz, postura, vestimentas, atitudes, expressões faciais, entonações,
entre outros. A qualidade do gestus social está na forma como o intérprete apresenta as relações
sociais concretas da personagem. 
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As coreografias e as músicas cantadas e tocadas de IDA exemplificam o que

Leda Martins define como  oralitura,  conceito que sugere uma forma de transmitir

histórias e saberes ancestrais por meio da performance, transgredindo, desta forma,

a grafia. O que nos faz perceber que IDA não só descentraliza do texto, como já

propunha o teatro brechtiano, mas insere na performance do corpo um método de

transmissão ancestral. 

As  coreografias  complementadas  entre  as  atrizes,  ao  som  dos  tambores

africanos ou dos assopros do jazz, como já descrito no capítulo sobre composição

estética do espetáculo, fomentam uma manifestação de cunho racial e cultural, em

que, por meio do canto, pode-se protestar contra a realidade sócio-histórica e refletir

sobre nosso lugar dentro dela. É pelo canto que Ida entoa a resposta de sua decisão

ao público, é pela dança que giram e exaltam Oxum. É pelo corpo das atrizes negras

que desenrolam as contradições e, também, por ele que se busca superá-las.  A

performance enquanto meio de inscrição e transmissão de conhecimento é uma das

características tanto de IDA quanto do teatro negro contemporâneo. 

Alguns elementos estéticos das peças nesse começo de século 21 em São
Paulo,  entre os grupos que se intitulam como realizadores de um Teatro
Negro, são também muito comuns ao momento do teatro contemporâneo
como em geral na cidade e no mundo. Cabe nesse leque, a crítica ao palco
convencional  italiano  e  a  utilização  de  espaços  como  casas,  quintais,
galpões e corredores ou ainda a volta à praça pública; se no palco, o furo da
quarta  parede;  a  não  linearidade  no  tempo  da  contação  e  no
desenvolvimento  da  narrativa,  paralela  à  escolha  pela  fragmentação  do
espetáculo;  o  uso  abundante  de  vídeo  e  som extra,  etc.  Porém,  essas
vertentes,  nas  companhias  de  teatro  que  se  apresentam  como  negras,
adequam-se  ao  foco  nos  temas  das  diásporas  africanas,  à  história  dos
contextos  escravistas  oficiais  e  às  vivências  urbanas  negras
contemporâneas com várias teias políticas, sociais, econômicas, cotidianas,
materiais, afetivas e mitológicas que foram tecidas pela gente preta ou as
enredou. (ROSA, 2014 p. 75)  

 IDA foi  totalmente  idealizada,  produzida  e  apresentada  por  um grupo  de

pessoas negras pensando o contexto histórico da mulher jovem, negra e urbana, a

partir  da  estética  teatral.  No momento  em que reflete  e questiona a estrutura  e

contradições nas quais a personagem está inserida, manifestando suas angústias e

insatisfações, o espetáculo assume um cunho político. 

Como já diria Hilton Cobra em uma de suas declarações à revista Legítima

Defesa: “O teatro negro está na fúria da palavra e na beleza do gesto”. Quando
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Brecht escreveu o seu  Organon para o teatro,  o seu objetivo foi propor uma nova

estética  para  o  teatro,  uma  estética  politizada,  em  contramão  à  alienação

apresentada pelo teatro burguês, uma estética que flertasse com a ciência — o autor

utiliza Galileu Galilei como grande inspiração —, uma estética que trabalhasse com

a materialidade, uma estética do estranhamento, do incômodo, do questionamento e

reflexão. Para isso, ele construiu métodos estéticos que nos influenciam até hoje.

IDA é um reflexo de Brecht, ao mesmo tempo em que transgride Brecht, e por seguir

a própria materialidade que o teatro épico propõe, transforma-se em teatro negro,

com um outro conceito, uma outra estética. 

Com isto, somos levados a refletir sobre essa demanda identitária que o teatro

negro carrega, pois não podemos ignorar que esta necessidade de afirmação está

diretamente relacionada às disputas identitárias dentro do âmbito político-cultural.

Buscamos discutir melhor essa questão no capítulo a seguir.
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4. O teatro negro como possibilidade para práxis interseccional

Em um capítulo  do  livro “Negras Dramaturgias 2”,  publicado pelo Coletivo

Negro em 2018, Aysha Nascimento, atriz e idealizadora do projeto que resultou o

espetáculo IDA, nos conta que a pesquisa parte do desejo de caminhar ao encontro

das vozes e corpos negros que vivenciam o intenso processo de empoderamento

dos movimentos negro-feministas e afro-feministas atuais. 

Durante  a  pesquisa,  ocorreram  três  encontros  presenciais  com  mulheres

negras de diferentes segmentos sociais, entre elas, a filósofa Djamila Ribeiro e as

psicólogas Maria Lúcia da Silva e Clélia Prestes. Ao longo do processo, surgiram

temas  como  violência,  solidão  da  mulher  negra,  construção  da  identidade  afro-

feminina, processos de construção da negritude, entre outros. 

Aysha compartilha que se inspirou nas mulheres negras de sua família para a

idealização  do  projeto.  A história  da  sua  mãe  enquanto  única  mulher  negra  da

Faculdade  de  Direito  de  São  José  dos  Campos  ou  a  da  sua  avó  paterna  que

trabalhou durante anos em regime escravocrata. A atriz também compartilha que

primeiro percebeu-se negra, para depois perceber-se mulher, e que reconhecer-se

enquanto mulher  negra foi  um intenso processo.  Angela Davis e Lélia  Gonzalez

foram  grandes  influências  para  a  construção  do  projeto,  visando  a  não

universalização da mulher negra. 

O espetáculo IDA surge como uma reflexão sobre os lugares da mulher negra

na sociedade a partir da trajetória e experiência individuais da protagonista Ida. A

personagem ser arquiteta remete à construção de espaços, uma simbologia que se

dá em meio a esta disputa social e identitária na qual está inserida a mulher negra

contemporânea.  Podemos considerar  que  estes  espaços  estão  na  dimensão  da

cultura que nos confere humanidade, articula comunidades e afirma as identidades.

É um espaço de legitimação identitária. 

A popular  imagem  do  Brasil  como  um  país  carnavalesco,  um  paraíso
tropical,  tem  desempenho  central  nas  construções  contemporâneas  de
identidade social das mulheres mulatas. A reputação internacional do Brasil
como democracia racial está intimamente ligada à objetificação sexual de
mulheres  de  origem  racial  mista  como  a  essência  da  brasilidade.  (Kia
CALDWELL, in BINGE; COLLINS, 2021, p.42)

Essas ideias remontam às noções de identidade  nacional,  usando raça,
gênero,  sexualidade,  e  cor  como  fenômenos  interseccionais.  A estrutura
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interseccional  de  construção mútua  de categorias  de identidade  permitiu
que as afro-brasileiras desenvolvessem uma política identitária. Nesse caso,
elas  cultivaram  uma  identidade  feminista  negra  de  feições  políticas  no
cruzamento entre racismo, sexismo, exploração de classe, história nacional
e sexualidade.  (BINGE; COLLINS, 2021, p. 42)

Este  trecho  de  análise  sobre  a  política  identitária  das  afro-brasileiras  é  o

contexto histórico em que o espetáculo IDA está inserido. O enredo ressignifica a

identidade  da  mulher  negra  brasileira,  apresentando  perspectivas  individuais  e

subjetivas, criticando a objetificação sexual. Como já citamos na análise, Ida nos

conta quando evoluiu de pretinha para mulata, chora suas dores de solidão pelo seu

corpo objetificado e, por meio das suas experiências individuais de exploração e

opressão, desenvolve a politização de sua identidade. 

Esse exemplo de narrativa presente no espetáculo difere da forma como a

mulher  negra  é  apresentada  na  história  nacional,  propondo  outro  modo  de

representar as personagens negras nas dramaturgias, confrontando os estereótipos.

A partir dos espaços que as mulheres negras estão ocupando, há a ampliação das

possibilidades para que elas falem sobre si mesmas. 

O falar  não se  restringe  ao ato  de emitir  palavras,  mas a  poder existir.
Pensamos  lugar  de  fala  como  refutar  a  historiografia  tradicional  e  a
hierarquização  de  saberes  consequente  da  hierarquia  social.  Quando
falamos  de  direito  à  existência  digna,  à  voz,  estamos  falando  de  locus
social,  de  como  esse  lugar  imposto  dificulta  a  possibilidade  de
transcendência. Absolutamente não tem a ver com uma visão essencialista
de que somente o negro pode falar sobre racismo, por exemplo. E, mesmo
sobre indivíduos do mesmo grupo, Collins salienta que ocupar a localização
comum  em  relações  de  poder  hierárquicas  não  implica  em  se  ter  as
mesmas experiências,  porque a autora não nega a dimensão individual.
(RIBEIRO, 2019 p. 64)

A fala de Ida não é só da personagem, mas uma fala da Companhia, de suas

integrantes,  das  mulheres  que  fizeram  parte  da  pesquisa,  das  mulheres  que

influenciaram  teoricamente  o  projeto,  das  mulheres  que  se  identificam  com  as

experiências de Ida. Então, ainda que Ida apresente suas perspectivas individuais, é

uma fala coletiva. A fala individual torna-se uma expressão de identidade coletiva.

Conceição Evaristo, criadora do conceito Escrevivência, propõe: o que a história não

oferece, a literatura pode oferecer. O que a autora quer dizer é que a partir da ficção

pode-se preencher lacunas deixadas na história. 

O conceito de  escrevivência foi elaborado por Evaristo visando a produção

literária  por  meio  da  poética  das  cenas  cotidianas,  das  experiências  reais  da
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população  negra,  transformando,  desta  forma,  a  vivência  em matéria  de  ficção.

Como consequência, adentrar disputas narrativas e ressignificar o imaginário social.

Considerando que dramaturgia também é categoria literária, IDA pode ser inserida

neste contexto. 

Quando a  idealizadora  Aysha Nascimento  resgata  histórias  da mãe e avó

paterna  e  transforma-as  em personagens,  pode  ser  considerada  uma  forma  de

escrevivência. O enredo se dinamiza entre a memória do passado que se une ao

presente. E é a partir  do passado que a personagem reivindica uma posição de

dignidade no presente, afirmando sua identidade negra. A experiência particular de

Ida torna-se uma experiência coletiva. 

 A dinâmica entre o particular e o coletivo no espetáculo ocorre, justamente,

pela politização das identidades expostas pela personagem: sou mulher,  negra e

trabalhadora. Ida sofre violência nas três categorias identitárias citadas, violências

que  em  conjunto  tornam-se  potenciais  e  excludentes.  Desta  forma,  podemos

considerar  que  o  espetáculo  IDA  teoricamente  possui  um  embasamento

interseccional em seu enredo. 

A interseccionalidade  visa  dar  instrumentalidade  teórico-metodológica  à
inseparabilidade estrutural do racismo, capitalismo e cisheteropatriarcado –
produtores de avenidas identitárias em que mulheres negras são repetidas
vezes atingidas pelo cruzamento e sobreposição de gênero, raça e classe,
modernos aparatos coloniais. 
Segundo Kimberlé Crenshaw a interseccionalidade permite-nos enxergar a
colisão  das  estruturas,  a  interação  simultânea  das  avenidas  identitárias,
além do fracasso do feminismo em contemplar  mulheres negras,  já  que
reproduz  o  racismo.  Igualmente,  o  movimento  negro  falha  pelo  caráter
machista,  oferece ferramentas metodológicas reservadas às experiências
apenas do homem negro. (AKOTIRENE, 2020, p. 19)

O conceito  de  interseccionalidade  parte  da  mulher  negra,  no  pensamento

vanguardista de Sojourner Truth, que  em  seu  discurso  na  Women’s  Right

Convention, em 1851, denuncia as violências contra as mulheres negras praticadas

por homens e mulheres brancas e, também, por homens negros, em questões de

raça, gênero e classe. Considerando que a mulher negra é subjugada em diferentes

categorias identitárias, o conceito de identidades politizadas de Stuart Hall não nos é

suficiente para a análise do espetáculo IDA sem a complementação do conceito de

interseccionalidade.
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De  forma  crescente,  as  paisagens  políticas  do  mundo  moderno  são
fraturadas dessa forma por identificações rivais e deslocantes – advindas,
especialmente, da erosão da “identidade mestra” da classe e da emergência
de  novas  identidades,  pertencentes  à  nova  base  política  definida  pelos
novos movimentos sociais: o feminismo, as lutas negras, os movimentos de
libertação nacional, os movimentos antinucleares e ecológicos.
Uma vez que a identidade muda de acordo com a forma como o sujeito é
interpelado ou representado, a identificação não é automática, mas pode
ser  ganhada  ou  perdida.  Ela  tornou-se  politizada.  Esse  processo  é,  às
vezes,  descrito  como  constituindo  uma  mudança  de  uma  política  de
identidade (de classe) para uma política da diferença. (HALL, 2005, p. 21)

Para Hall, o deslocamento das identidades na modernidade tardia fragmenta

as paisagens culturais de classe, gênero, sexualidade, etnia, raça, nacionalidade,

entre  outros.  No  entanto,  torna-se  interessante  acrescermos  o  conceito  de

interseccionalidade que visa compreender as articulações entre essas identidades.

Por  exemplo,  as  identidades  apresentadas  por  Ida  enquanto  mulher,  negra  e

trabalhadora estão interligadas a partir das violências vivenciadas enquanto mulher

negra, especificamente. 

A  interseccionalidade  pode  contribuir  como  práxis  ou  como  ferramenta

analítica. Podemos considerar o espetáculo IDA como práxis da interseccionalidade,

espaço em que une teoria  e ação para criticar,  compreender e tentar  alterar  as

relações de poder e perspectivas identitárias. Para além da teoria e ação, por ser um

espetáculo teatral, também está inserida a perspectiva estética que pode promover

novos  signos  e  símbolos  para  a  ressignificação  das  identidades  das  mulheres

negras. 

O  espetáculo  IDA  transgride  as  perspectivas  de  representatividade  e

empoderamento,  é  uma  práxis  interseccional  referente  à  identidade  da  mulher

negra. Desta forma, o espetáculo IDA não é somente uma manifestação artística

político-cultural,  mas  a  materialização  e  prática  de  um  conceito  cunhado  por

mulheres negras para refletir e compreender a si próprias enquanto sujeitos sociais.

A forma e conteúdo do espetáculo estão inseridos em um contexto histórico

específico, apresenta uma nova geração de mulheres negras brasileiras, com outras

possibilidades de agência social, o espetáculo articula sua voz ao feminismo negro

brasileiro,  trazendo  emergência  ao  debate  sobre  os  espaços  ocupados  pelas

mulheres negras contemporâneas e a politização da identidade da mulher negra,

sendo articulado pela crítica interseccional entre mulher, raça e classe. A estética do

teatro negro,  influenciada pelo teatro brechtiano,  possibilita  unir  política,  teoria  e

práxis como produção artística. 
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Perceber IDA como uma produção de práxis crítica interseccional, materializando a

teoria em estética, a partir da união entre histórias reais e ficção, sugere uma nova

gama de possibilidades trazidas pelo teatro negro. Este, que já inscrito no âmbito da

cultura  enquanto  manifestação  artística  e  política,  acrescenta  uma  potencial

ferramenta para as lutas identitárias, articulado teoricamente com os movimentos

sociais e com capacidade de desenvolver diferentes narrativas e simbologias em

prol da promoção de novas identidades ou ressignificação das existentes.
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Considerações Finais

IDA é um espetáculo que carrega o passado sócio-histórico brasileiro refletido

no presente da personagem. A protagonista, que compartilha com o público sua vida

e  história  individual,  apresenta  situações  de  violências  e  frustrações  comuns  às

mulheres  negras  brasileiras.  No  entanto,  também  apresenta  a  possibilidade  de

mobilidade,  da  transformação  da  resposta,  da  postura,  da  escolha  de  não-

reprodução do racismo, ainda que isto não a liberte totalmente das opressões, como

debatemos anteriormente. Contudo, a quebra da narrativa racista que por meio da

consciência racial cria uma posição de escolha pode ser um passo importante para a

revolução  negro-feminina no  âmbito  sociorracial.  É  um espaço de autoafirmação

identitária. 

Com o olhar sobre a perspectiva estética, o teatro político no Brasil torna-se

potência  depois  da  segunda  metade  do  século  XX.  No  entanto,  o  Teatro

Experimental  do  Negro  precede  este  movimento  com  um  teatro  engajado.

Influenciado pelo movimento Negritude e o Pan-africanismo, Abdias do Nascimento

propõe  o  teatro  negro  enquanto  manifestação  estética  e  política  por  meio  da

abordagem  racial  e  afrodescendente.  Quando  observamos  IDA,  notamos  as

influências e transgressões referente ao TEN e estas divergências escrevem um

novo caminho e outras possibilidades ao teatro negro.

O teatro negro contemporâneo agrega a política em sua própria estética com

auxílio de Brecht, transgride movimentos artísticos de grupos politizados para criar

obras teatrais politizadas, há autonomia política na obra. E, desta forma, reiteramos

que não há apenas um teatro negro, há diferentes estéticas e possibilidades dentro

deste conceito e IDA é um desses exemplos.

Na análise do espetáculo IDA, torna-se perceptível que se mantém ainda a

emergência  do  TEN  em  debater  e  refletir  sobre  as  identidades  negras,  o  que

demonstra ser esta uma pauta não resolvida. O teatro, por estar inserido enquanto

elemento de produção cultural, oferece espaço para fomentar essas discussões. IDA

desdobra-se sobre a identidade da mulher negra e os espaços sociais aos quais

esta categoria identitária é designada. No entanto, o espetáculo não diz respeito

apenas à mulher negra contemporânea, mas também ao homem branco em posição

de poder, como o personagem do Diretor de Obras; refere-se também à identidade

da  mulher  branca,  visto  que  Ida  obtém  dificuldade  em  ser  vista  como  mulher,
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considerando que o gênero é atravessado pelos estereótipos da raça. Há, também,

referências à identidade do homem negro que, assim como os brancos, objetifica a

mulher negra, como percebemos na exposição sobre os relacionamentos de Ida; por

fim,  aborda  a  identidade  da  mulher  negra  reprodutora  do  racismo e  opressões,

personificada na bisavó Antiga.

Para  além  de  criticar  as  identidades,  IDA  apresenta  um  processo  de

politização  de  identidade  da  mulher  negra  contemporânea  por  meio  das

intersecções das identidades expostas. A consequência dessas articulações entre

identidades é a produção de uma práxis interseccional, transformando o espetáculo

em  uma  prática  crítica,  metodológica  e  conceitual.  Esta  percepção  amplia  as

possibilidades  do  teatro  negro  enquanto  função  social,  sua  representatividade,

manifestação política e conscientização do negro e das desigualdades sociorraciais.

Desde Abdias do Nascimento, o teatro negro articula-se com os movimentos

sociais, artísticos e intelectuais antirracistas, seguindo os movimentos do seu tempo.

A politização  estética,  embasada  em  Brecht,  porém,  possibilita  a  IDA ir  além,

desenvolvendo personagens contextualizados sócio historicamente, localizados em

diferentes  categorias  identitárias,  refletindo  e  criticando-as,  sem que  se  perca  a

qualidade artística da obra. O teatro negro contemporâneo, em seu fazer estético,

possui um caráter coletivo e grupal que favorece as interlocuções entre arte, política

e cultura. 

 A peça IDA articula e materializa identidades individuais e coletivas no âmbito

da  cultura  a  partir  da  agência  identitária  da  mulher  negra.  Considerando  que  a

cultura é um espaço de disputa discursiva e consequentemente de identidades, a

dimensão  que  nos  confere  humanidade  e  legitima  os  lugares  sociais,  discutir

diferentes  demandas das mulheres  negras no teatro  transforma o  palco  em um

interessante  espaço  de  expressão  e  manifestação  para  sujeitos  socialmente

silenciados. 

 Quando o espetáculo apresenta a personagem enquanto um indivíduo com

possibilidade de escolha, ainda que limitada pelas estruturas sociais que denuncia,

ele recupera a mulher negra como protagonista da própria história, superando os

estereótipos  e  lugares  subjugados  direcionados  a  ela.  O  dilema  vivido  pela

personagem  a  humaniza,  dando-lhe  espaço  de  fala,  espaço  para  expressar

sentimentos  e  emoções,  podendo  optar  por  caminhos  a  partir  de  suas  próprias

referências, ainda que seja uma escolha difícil. 
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IDA não  apenas  reescreve  lacunas  da  história  da  mulher  negra,  como já

defendia Conceição Evaristo, como também escreve novas páginas para a história

do teatro  brasileiro,  ampliando as  possibilidades do teatro  negro  contemporâneo

enquanto  manifestação  estética,  conceitual  e  política.  IDA representa  parte  das

mulheres  negras  paulistanas,  representa  atrizes  negras  que  por  meio  do  teatro

promovem este lugar de fala, representa o desenvolvimento de novas narrativas e

caminhos  para  a  população  negra,  representa  a  agência  identitária  de  grupos

subjugados. 

Por fim, o espetáculo IDA está inserido em três campos de ação: primeiro,

enquanto espetáculo teatral negro, ou seja, uma produção artística; segundo, como

uma  manifestação  cultural,  não  só  pelos  elementos  estéticos  presentes  no

espetáculo, mas como a obra teatral em si e terceiro pela expressão política, tanto a

exposta na obra, quanto pelo que representa um espetáculo de teatro negro nas

identificações e dinâmicas sociais e culturais. Estes três elementos complementares,

transformam  IDA e  o  teatro  negro  em  um  instrumento  potencial  nas  disputas

identitárias inscritas no âmbito político-cultural.
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Anexos

Anexo 1. Retrato de “babá” brincando com criança. Foto de Jorge Henrique Papf.

Petrópolis (RJ), c. 1899. Coleção G. Ermakoff (Rio de Janeiro). 

Anexo 2. Retroprojetor utilizado como luz e cenário no espetáculo IDA. Em cena, a

atriz  Verônica  Santos  entre  a  projeção  da  planta  arquitetônica  e  imagens  de

mulheres negras brasileiras. (São Paulo – Junho/2016)
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Anexo  3.  Atrizes  Verônica  Santos  e  Aysha  Nascimento  em  cena  coreografada,

utilizando figurinos similares para interpretação de Ida. (São Paulo – Junho/2016)

Anexo 4. Atrizes Verônica Santos e Aysha Nascimento em cena manifesto durante o

espetáculo IDA. (São Paulo – Junho/2016)



92

Anexo 5. Planta de Apartamento de Luxo Solo Jardins – Consolação, SP. (Status:

Em construção – 2022). Quarto da empregada destacado em vermelho. 
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