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26/11/2007 

REPRESENTAÇÃO IMAGÉTICA DAS AFRICANIDADES NO BRASIL 

AFRICANIDADES 

 

Esta primeira sala on-line do projeto REPRESENTAÇÃO IMAGÉTICA DAS 

AFRICANIDADES NO BRASIL coloca em pauta o conceito de africanidade, com a 

finalidade de localizar o tema central do projeto Representação imagética das 

africanidades no Brasil na agenda contemporânea brasileira. As discussões pretendem 

trazer questões relativas à diáspora e à manutenção das matrizes ancestrais que 

sustentam o patrimônio cultural de origem africana. Sabe-se que o conceito de 

africanidades não consta no dicionário de relações étnico-raciais, muito menos do 

vocabulário propiciado pela imagem. A proposta deste debate é desenhá-lo, buscando 

na construção da imagem um eixo inédito para sua discussão. 

Participam desta sala, com a mediação de Denise Camargo e Ana Maria Schultze e a 

moderação de Márcia Borges e Itamar Alves, os seguintes debatedores: 

 

Rafael Sanzio dos Anjos (geógrafo e especialista em quilombos, professor da 

Universidade de Brasília); Kim-ir-sen Pires Leal (fotógrafo goiano que trabalha em 

projetos pessoais com foco prioritariamente sócio-antropológico); Francisco das 

Chagas Silva Chagas (membro do Mocambo Cultural, em Rondônia); Jorge Álvarez 

Pupo (fotógrafo cubano que trabalha com a questão da ancestralidade, por meio da 

linguagem corporal); André Vilaron (fotógrafo carioca radicado em Brasília que tem 

inúmeros trabalhos relacionados à temática africanidades), Mauro Koury 

(antropólogo, trabalha com antropologia das emoções e com antropologia da imagem, 

Coordenador do Grupo Interdisciplinar de Estudos em Imagem da Universidade Federal 

da Paraíba); Carlos Subuhana (pesquisador da Casa das Áfricas). 

 

 

Denise Camargo: Durante a concepção e realização deste projeto percebemos a 

abrangência do tema. Percebemos a adesão de diversos pesquisadores, educadores, 

profissionais das mais diversas áreas. Para nós é um privilégio esta conversa hoje. 
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Ana Maria Schultze: Para nós é um prazer essa grande aventura, de debatermos 

uma importante questão contemporânea brasileira com muitas vozes, pela Internet, 

uma proposta pioneira, sem dúvida, cuja realização só é possível pela adesão de todos 

os nossos debatedores, convidados e público, a quem agradecemos. 

Denise Camargo: REPRESENTAÇÃO IMAGÉTICA DAS AFRICANIDADES NO BRASIL é 

apoiado pelo Programa Cultura e Pensamento - um conjunto de ações que incentivam 

o debate crítico. O seu propósito é ampliar os fóruns de reflexão e diálogo em torno de 

temas relevantes da agenda contemporânea. Uma iniciativa do MinC, com o patrocínio 

da Petrobras, por meio da Lei Federal de Incentivo. É coordenado pela Fundação de 

Apoio à Pesquisa e à Extensão (FAPEX) e co-realizado pelo Ministério da Educação 

(MEC), pela Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP), pelo Serviço Social do 

Comércio de São Paulo (Sesc-SP) e pela TVE-Bahia. Conheça as demais ações e acervo 

do Cultura e Pensamento no portal www.cultura.gov.br/culturaepensamento. 

Denise Camargo: O público acolhe neste momento debatedores e convidados e 

parabeniza a iniciativa do debate. Para isso faz menção à  palavra axé, de origem 

iorubá, "que, em sua acepção filosófica significa a força que permite a realização da 

vida: que assegura a existência dinâmica: que possibilita os acontecimentos e as 

transformações. Entre os Iorubanos (asé) significa lei, comando, ordem – o poder 

como capacidade de realizar algo ou de agir sobre alguma coisa ou pessoa – e é usado  

em contraposição a agbara,poder físico, subordinação de um indivíduo a outro, por 

meios legítimos ou ilegítimos", segundo o verbete na Enciclopédia brasileira da 

diáspora Africana (Nei Lopes, 2004).   Tadeu Silva, também no público, ressalta nesse 

sentido a importância da cosmovisão. É este o sentido deste projeto, com a proposição 

de alcançar a diversidade, de ouvir muitas vozes e discutir as imagens como 

agenciadoras destas questões. 

Francisco Chagas: Aí vai uma primeira questão: "o que o professor Rafael Sanzio 

pode nos dizer sobre o último trabalho da Berta Becker  em relação à questão da 

volatilidade das fronteiras, a geopolítica atual na Amazônia, em relação à questão da 

territorialidade, tão bem trabalhada por ele?  

Rafael Sanzio [em respostas posteriores – ele se encontrava na Bélgica para 

uma pesquisa de pós-doutoramento, financiada pelo CNPq, no momento do 

debate]: Prezado Francisco, a geopolítica contemporânea somente pode ser explicada 
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pela composição das grandes dinâmicas e conflitos territoriais, principalmente, ao 

longo dos últimos cinco séculos. A Amazônia se configurou como o grande espaço de 

cobiça internacional, já no fim do século XX e início do XXI. Os recursos minerais e as 

possibilidades da biodiversidade constituem o "fundo" do interesse básico. A professora 

Berta Becker é uma autoridade histórica no assunto e com contribuições significativas, 

entretanto, assistimos a um processo real de comprometimento e pressão sobre os 

territórios tradicionais amazônicos, que se configuram como uma possibilidade de 

solução para assegurar as fronteiras étnicas e ao mesmo tempo de riscos, 

pela desestruturação das comunidades e desfiguração das paisagens provocadas pelo 

sistema dominante. A sobrevivência das fronteiras dependerá dessas resoluções 

espaciais. 

Rafael Sanzio: O Brasil, pela sua historicidade escravagista, ainda negada e omitida 

na sua essência, pelo sistema dominante, tem um papel estrutural neste momento 

contemporâneo. Na América, o país que mais importou sociedades africana, distintos 

grupos étnicos, ou seja, a melhor tecnologia e conhecimento dos trópicos, que foi a 

base da formação territorial do espaço geográfico hoje denominado Brasil, um país 

continental. Valeria a pena, por apenas alguns segundos pensar: o que seria o Brasil 

sem a África?  

Francisco Chagas: Olhem, sobre a africanidade vale lembrar que na África há hoje 

uma forte conotação de negritude, o que faz parte do que pensamos como sendo 

negritude. 

Ana Maria Schultze: Bom, temos uma afirmação feita pelo Rafael Sanzio, que pode 

nos nortear neste momento. Opiniões? 

Denise Camargo: Acho que Jorge Pupo, que tem um trabalho fotográfico bastante 

denso ligado à ancestralidade pode nos ajudar a pensar esta questão. Suas imagens 

estão disponíveis na galeria Africanidades. 

André Vilaron: É um trabalho forte, o do Jorge Pupo, muito expressivo. 

Denise Camargo: Acho que tão forte quanto o trabalho fotográfico de André Vilaron 

que discute questões relacionadas à cosmogonia africana – brasileira, cubana, os 

sincretismos dessas culturas. Esse projeto foi contemplado com a Bolsa da Fundação 

Guggenheim em 2002.  
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Ana Maria Schultze: E o que seria exatamente isto, professor Chiquinho? Qual a 

diferença de lá e para cá? 

Francisco Chagas: Então Ana! Dentro desse espaço continental, lembrando a 

discussão de que as fronteiras são produtos políticos, e sabendo que a questão da 

territorialidade, sobretudo nos quilombos é uma questão complexa, qual é a discussão 

mais atual, que poderíamos aplicar na realidade amazônica? 

Denise Camargo: Uma questão afro-brasileira? 

Rafael Sanzio: Caro Francisco, na Amazônia brasileira já sabemos, com uma certa 

clareza, o que não deve ser feito, principalmente, com relação ao territórios e povos 

indígenas... são algumas décadas de projetos e investigações. As territorialidades 

dos quilombos da região Amazônica e do grande Brasil ainda carecem de uma 

estratégia clara para as suas sobrevivências, com parâmetros menos conflitantes com 

os territórios tradicionais de matriz africana. Um ponto estrutural agora é o sistema 

avaliar honestamente o que já se implementou, o que se fez até o momento e 

reorientar as incongruências.  Não podemos perder de vista que esperamos muito 

tempo para ter um espaço, para ter visibilidade... o momento histórico é este! Aí os 

gestores, as lideranças precisam pensar de forma mais ampla, menos egoísta... afinal, 

estamos fazendo a história! 

Márcia Borges: Contribuição de Marcelo Ribeiro [na sala de público] comenta que 

apesar da especificidade da questão dos quilombos, ela não está de todo desconectada 

das questões mais amplas. Pensar a África passa por pensar a diáspora, assim como 

pensar a diáspora passa por pensar a África. Alguma articulação é necessária. 

Denise Camargo: Professor Chiquinho, Fernando de Tacca [na sala de público] nos 

auxilia sobre a questão amazônica: "a questão amazônica implica hoje em dia as 

territorialidades demarcadas pelo Estado, vide Reserva Cabeça de Cachorro, e todas 

implicações com populações transplantadas, que se forma em busca de terras férteis, 

entre eles, fazendeiros, e populações expulsas do campo. Por outro lado, as fronteiras 

nacionais ainda são um problema, pois muitos grupos ainda não as reconhecem, como 

os ianomâmi." 

Francisco Chagas: Entre as questões que envolvem discussões sobre territórios 

quilombolas aqui na Amazônia Ocidental temos o problema do Quilombo de Santo 
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Antônio, no vale do Guaporé. Há problemas na maior parte desse território. E aí vem a 

questão de uma urgente discussão acadêmica que venha a subsidiar as políticas 

públicas, a partir da titularidade dessas terras. 

Denise Camargo: Kim, você poderia falar um pouco da região dos Kalungas, tema de 

seu trabalho fotográfico, não? São questões diversas da Amazônia Ocidental? Algumas 

imagens desse ensaio estão disponíveis na galeria. 

Kim-ir-sen Leal:  Estive nos Kalungas, norte goiano, em várias etapas, e no último 

trabalho fui convidado pelo Governo Federal a documentar a moradia Kalunga para 

que fosse realizada uma casa ideal para este povo. Tive a oportunidade de entrar em 

várias residências em todo território e pude aprender bastante, principalmente sobre a 

morada Kalunga, espécie de santuário de suas tradições. A nova habitação que será 

construída vai, obrigatoriamente, trazer energia elétrica, que traz a TV e o mundo 

externo pra dentro dessas comunidades esquecidas. Chegando a TV atrás da Serra da 

Contenda, penso que as mudanças serão muito grandes. Estou muito preocupado com 

isso. Tento de todas as formas ao menos documentar esse processo de transformação 

que se inicia. Como não posso fazer muito, posso ao menos registrá-lo. 

Jorge Pupo: Considero que africanidade vai além da chamada "negritude".  Acho que 

a africanidade está representada em gestos, costumes, tradição oral, seleção de cores, 

linguagem corporal - que no cotidiano e de maneira inconsciente se manifesta como 

parte de cada um de nós negros, brancos, amarelos. 

André Vilaron: Sim, mas fazendo um contraponto com o universo cubano, com a 

Regla de Ocha [Santería], os Abakuá [sociedade secreta masculina, em Cuba], os Jejes 

["nação" africana oriunda do Daomé]... 

Itamar Alves: Fernanda Souza [na sala de público] concorda que falar de 

africanidade e relacioná-la apenas com a negritude elimina todas as outras 

peculiaridades de um povo, ou melhor, dos vários povos que lá vivem, que têm 

culturas riquíssimas, que implicam diferenças extremamente construtivas.  

Francisco Chagas: Jorge Pupo, entendo que nossa africanidade está, sim, presente 

em nossa cultura, no sentido antropológico, por isso acredito que existe uma lacuna 

enorme na produção acadêmica sobre uma nova epistemologia, que dê conta desse 

universo africano, como diz Dilma Melo, dessa "alma africana". 
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Ana Maria Schultze:  Professor Chiquinho, você já está dando futuras idéias para os 

pesquisadores ... que bom!! 

Ana Maria Schultze: Perfeito, Jorge Pupo! Professor Chiquinho gostaria de debater 

isto mais especificamente sobre a região amazônica que, na verdade, é a região que 

ele conhece mais. 

Denise Camargo: Na fala de Rafael Sanzio enviada antes deste debate, professor 

Chiquinho, "a África ainda está muito registrada no território brasileiro. Vamos pegar 

uma referência: os quilombos, vistos aqui no sentido largo da palavra, resistência-

passado-presente-identidade-organização, são uma referência concreta do Brasil 

Africano excluído secularmente do sistema, mas ainda sobrevivente. O principal risco 

contemporâneo é o processo de descaracterização das suas essências, como a 

oralidade que é a base da transmissão dos conhecimentos, a relação sagrada e 

ancestral com a terra, assim como as alterações na sua paisagem geográfica, oriundas 

das pressões do sistema."  

Francisco Chagas: A questão da oralidade, hoje mais do que nunca, um método 

necessário no Brasil, justamente pela dinâmica que em que se processa a história, e 

pelo próprio objeto em que estamos falando - a africanidade - quando tratamos de um 

Patrimônio que mais rico em sua imaterialidade e que é transmitido oralmente. 

Márcia Borges: Marcelo Ribeiro [na sala de público] lembra, a partir da questão de 

Rafael Sanzio sobre o que seria o Brasil sem a África, o filme Narradores de Javé. À 

certa altura, na coleta das memórias do local que está prestes a ser inundado por 

causa de uma hidrelétrica, o filme nos mostra uma comunidade remanescente de 

quilombo. Lá, um negro chega a afirmar, contundentemente, sobre o Brasil, que é uma 

parte da África. Pergunto: é possível pensar o Brasil como parte da África? Em que 

condições? Quais são os limites, há essa idéia? 

Rafael Sanzio: Marcelo Ribeiro, vamos formular uma outra questão para chegar à 

sua: é possível pensar o Brasil como parte da Europa? Onde efetivamente ela está? Se 

tomarmos como exemplo a cidade de São Paulo e formos à sua região central, vamos 

encontrar um conjunto amplo de referências européias, inclusive nas pessoas que 

freqüentam os espaços (o Teatro Municipal e a Catedral da Sé, ambos no Centro da 

cidade, são as referências). Se formos para outra direção, para os grandes bairros 

periféricos e populares, veremos na população uma cor dominante, uma outra forma 
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de tipologia habitacional, enfim, não um teatro clássico, mas uma sede de escola de 

samba ou um terreiro de candomblé. Temos aí os dois continentes presentes e 

convivendo de forma conflitante e desigual há alguns séculos. 

André Vilaron: No mundo de hoje - estive recentemente no Líbano, na Síria, em 

outras culturas - é interessante notar como o universo dos rituais de tradição africana 

são muito inclusivos. 

Ana Maria Schultze: André Vilaron, perfeito! Eu sempre vejo esse contraponto entre 

as culturas brasileira e cubana, principalmente por meio da artista Ana Mendieta, de 

que gosto muito, e em cuja obra há uma forte tônica religiosa pelos mesmos 

sincretismos que temos aqui no Brasil. 

Itamar Alves: Luana de Medeiros e Dalton Yatabe [na sala de público] perguntam 

sobre os conceitos de negritude e africanidade, e se é possível considerar a negritude 

como signos representantes da cultura africana? 

Rafael Sanzio: Estas são expressões de fundo complexo e polêmico, mas precisam 

ser tratadas de frente para avançarmos. A palavra negritude precisa de uma revisão, 

porque ela é originária do termo "negro" que tem um fundo de herança colonial, 

escravagista e, sobretudo, de inferiorizar o ser humano africano. Quase sempre 

associado a uma ofensa e agressão. Em países como a França, eticamente e 

academicamente não se usa este termo que é tido como uma ofensa. É importante que 

o Brasil comece logo a rever esta questão. 

Kim-ir-sen Leal: Bem, minha experiência é muito prática, pois sou fotógrafo 

militante. Meu pensamento sobre essa questão é que o Brasil e a África  são países 

com questões muito próximas. Nós deveríamos aprender mais sobre africanidade para 

compreender os nossos problemas afro-brasileiros. 

Francisco Chagas: Daltony, o que eu disse é que a africanidade hoje existente na 

África agregou a necessidade de sua reconstrução, inclusive simbólica, após toda 

aquela violência e colonização européia. Aqui no Brasil ainda acho necessário clarear 

esta discussão pois para muitos africanidade soa apenas como auto-afirmação no 

sentido de (re)descobrir os valores africanos em nós brasileiros, enquanto há correntes 

que entendem a "negritude" pelo viés político, ou seja a luta a dos movimentos. 
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Rafael Sanzio: Africanidades é amplo e genérico. Para um país que se estruturou ao 

longo de quase quatro séculos sob a sustentação do conhecimento e do trabalho que 

movimentou o sistema escravista, me agrada falar da África brasileira ou do Brasil 

africano sobrevivente e existente em vários segmentos da sociedade e do território.  

Ana Maria Schultze: Talvez seja esta a questão crucial, Kim? O quanto realmente 

sabemos de lá? 

Denise Camargo: Rafael Sanzio nos diz claramente em seus trabalhos que "o Brasil 

não conhece a África". A África não conhece o Brasil". 

Itamar Alves:  Tadeu Silva [na sala de público] afirma: conhecemos a África, não na 

tradição cartesiana, mas "antropologicamente". 

André Vilaron: Daí que as trocas culturais, o fluxo-refluxo, trabalhos acadêmicos, 

pesquisas, o contato entre Brasil e países da África é tão importante. 

Kim-ir-sen Leal:  Exatamente! Devemos aprofundar os estudos sobre a África e das 

comunidades afro-brasileiras e quilombolas existente no Brasil. 

Itamar Alves: Heldergreb [na sala de público] comenta: o debate se volta para a 

relação entre a cultura africana e a brasileira, portanto acharia conveniente uma 

melhor explanação acerca das influências da africanidade na constituição do caráter 

cultural brasileiro nas suas relações étnicas. 

Denise Camargo: André Vilaron poderia nos ajudar nesta questão, falando um pouco 

de como seu trabalho fotográfico percorre este tema. 

Itamar Alves:  Danilo G. Paris [na sala de público] pergunta a Francisco Chagas: 

você desconsidera negritude como um processo de luta social? 

André Vilaron: Sobre essa influência na cultura brasileira, no jeito de ser do 

brasileiro, ela é visceral, incomensurável. 

Márcia Borges: Jair Santana [na sala de público] pergunta: a palavra africanidade, 

cultura afro, cultura negra, matrizes africanas, ancestralidade africana posso dizer que 

é tudo a mesma coisa? 
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Caroline Vieira: A fotografia refaz o caminho dessa africanidade, de certo modo, 

abandonada pelo Brasil. Seja pela forma positiva de representação da cultura ou por 

meio de imagens que apontam o olhar estrangeiro que nos formou e que coloca o 

negro sempre em posição de inferioridade.  

André Vilaron: Caroline, o processo de criação artística é uma construção, uma 

organização de conceitos, de propostas, que vão revelar uma maneira de ver o mundo.  

Ana Maria Schultze: André, uma forma de revelar o mundo mas também de se 

afirmar nele, não?  

André Vilaron: Exatamente. De afirmação, de identidade. Lembro de trabalhos como 

os do Eustáquio Neves, do Barron Claiborne, da Carrie Mae Weems, todos com 

afirmação, com suas maneiras de ver o mundo [as imagens citadas por André Vilaron 

nesta discussão estão disponíveis na galeria, para consulta]. 

Denise Camargo: Que favoreça a atuação das subjetividades, que permeie questões 

do sagrado, dos gestos, do ethos dessa cultura de modo a revivê-la, revigorá-la. 

André Vilaron: Mas aí é que está Denise, porque há uma outra forma de retratar o 

mundo. É uma questão ideológica. Na fotografia isso é muito evidente. 

Itamar Alves: Juliana Miraldi [na sala de público]  pergunta para André Vilaron: 

então o negro brasileiro afirma sua identidade neste processo de que você fala (de 

afirmação de identidade e ocupação do espaço social como circundado por mecanismos 

de inclusão e exclusão. Gostaria de saber como você vê (se você vê) estes 

mecanismos, como o negro hoje se define (constrói sua auto-imagem) na sociedade 

brasileira? 

André Vilaron: Juliana, tentando responder a você, na fotografia há trabalhos 

importantes, fotógrafos como o Walter Firmo e outros artistas que têm essa 

preocupação. O Eustáquio, entre eles. O trabalho importante e agregador do Emanoel 

Araújo [artista plástico e diretor do Museu Afro Brasil, em São Paulo-SP]. É difícil a 

ocupação de espaços também nas artes plásticas, na fotografia. 

André Vilaron: O artista reorganiza o mundo à sua forma e, de certa forma, seu 

trabalho - seja um artista plástico, um músico, um escritor - é um reflexo de quem 
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somos, daquilo em que acreditamos, nossos valores, idéias. Isso pode revelar-se de 

forma mais expressa, mais evidente, ou transparecer de forma mais sutil, estar mais 

implícito. 

Jorge Pupo: Eu acho, Caroline, que ainda falta muito por ser feito nesse sentido por 

meio da fotografia, pois muitas vezes nós mesmos contribuímos com uma preguiça 

visual a reiterar essa visão conveniente de "inferioridade" que perdura até hoje. 

Caroline Vieira: De fato. A fotografia no Brasil revela um olhar que ainda representa 

o negro em locais já conhecidos, e, de certa forma, marginalizados.  

Jorge Pupo: O que também acontece é que o artista não produz motivado por uma 

"musa" e sim pela acumulação de experiências sociais de vida e códigos visuais que 

recebe diariamente pela mídia, TV, publicidade, novelas "contemporâneas"  que, sim, 

são de uma maneira sutil e indireta formadores de conduta. 

Márcia Borges: Heldergreb [na sala de público] pergunta a Jorge Pupo: será que 

podemos dizer que esses meios formadores de conduta de forma sutil apropriam pouco 

a questão e as influências da africanidade no país, mascarando-a? 

Jorge Pupo: Isso indiscutivelmente influencia a "interpretação" que o artista faz.  

André Vilaron: Exatamente, Pupo. Por isso comentei que isso pode revelar-se de 

forma mais expressa, mais evidente, ou transparecer de forma mais sutil, estar mais 

implícito. 

Denise Camargo: Concordo com Pupo e Vilaron, no sentido de que cabe ao artista 

uma visão que possa transcender estereótipos. Caroline Vieira traz uma importante 

contribuição sobre esse assunto estudando, por exemplo, o trabalho de Eustáquio 

Neves, disponível nos Artigos desta edição. 

Marcelo Ribeiro: A referência de Narradores de Javé ajuda a pensar a questão da 

relação entre oralidade e escritura sem recairmos no "rousseauismo" de um Lévi-

Strauss, para dar um exemplo de outro contexto. É preciso uma concepção de 

identidade anti-essencialista para pensar a diáspora africana e a cultura em geral. 

Nesse sentido, creio, a questão não é evitar a descaracterização de alguma essência 

negra ou africana ou qualquer que seja, mas reconhecer a historicidade própria da 
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África e da diáspora, em seus múltiplos contextos. No exemplo dos remanescentes de 

quilombos, é interessante pensar a oralidade não como uma essência, mas como um 

processo histórico aberto. A questão política, a meu ver, não está na dicotomia 

oralidade-escritura propriamente dita, mas nas condições sociais em que se dá o 

contato. 

Márcia Borges:  Luana de Medeiros [na sala de público] concorda com Marcelo 

Ribeiro ao dizer que a questão quilombo, diáspora e África precisa estar de alguma 

maneira articulada. E acrescenta: até que ponto o fato de os negros poderem se 

organizar em quilombos e definirem suas próprias formas de organização social, seus 

modos de produção, não é uma maneira de trazer à tona as construções culturais 

africanas que passaram por tantos processos intrincados de transmissão/adaptação 

(que poderíamos chamar de síntese cultural, definida por Paulo Freire?) até chegarem 

aos nossos dias? 

Ana Maria Schultze: Temos uma questão do público: afinal é possível separar 

negritude do processo de luta?  

Francisco Chagas: Não. Não é possível, até porque ser negro no Brasil não se 

restringe mais à questão fenotípica, como querem, mas sim a uma posição política. 

Kim-ir-sen Leal: Nunca! Penso que não podemos separar, pois o negro no Brasil 

ainda é muito discriminado, e essa luta só será vencida com muita batalha. 

André Vilaron: Eu vejo como um processo de luta, de afirmação da identidade, de 

ocupação de espaços, mesmo que não-excludentes. 

Márcia Borges:  Luciana Fávero [na sala de público] pergunta: qual seria essa 

posição política?  

Francisco Chagas: O que estou ressaltando é justamente a necessidade de um 

aprofundamento, de forma ampliada, dessa clareza, pois a Lei 10.639/03 ainda está 

longe de "pegar" aqui no Brasil.  

Itamar Alves:  Marcelo Ribeiro [na sala de público] continua: falar em "cultura 

brasileira" e "cultura africana" não envolve generalizações excessivamente amplas? 

Gostaria de perguntar se não existe uma África dentro do Brasil (o que o Brasil 
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entende por África com resquícios da formação antropofágica -  a partir da deglutição 

de outras culturas passamos a ver uma certa África no Brasil) que não corresponde à 

África real. Salientando que nosso referencial é sempre o de um país que se reinventa 

constantemente, país sem passado que se reinaugura. Buscar as africanidades é 

inaugurar algo inédito? Talvez pese para a África toda a sua ancestralidade, para nós 

um sentimento impensável. 

Mauro Koury: Quando se fala em África no Brasil, a meu ver, não se está falando em 

territorialidades,  mas em expressão simbólica do legado africano na e para a 

composição da nação brasileira. Neste sentido, o debate é mais sobre construção de 

identidades, de experiências sociais, culturais e políticas que direcionam espaços 

simbólicos e os opõem ou aproximam de outros espaços simbólicos também em 

construção identitárias. Pensar que identidade é algo sempre se fazendo... Discutir 

territórios, espaços quilombolas, não é discutir África, mas discutir formas de luta pela 

terra e as formas de apropriação de sistemas de representação e posse, também 

simbólica, de trajetórias de grupos no processo de formação brasileiro. A origem 

escrava africana é uma referência na composição e visão de mundo dos grupos 

envolvidos nos sítios quilombolas, mas é uma questão brasileira. Os quilombos só 

ganham expressão compreensiva por meio da luta pela terra e pela liberdade na 

constituição da sociedade brasileira. África apenas como referência afetiva. 

Márcia Borges: Jair Santana [na sala de público] comenta: aqui em Curitiba se quer 

incluir, mas há uma resistência de conhecer na realidade como se dão as experiências 

de culto dos negros, de sua cultura, porque a tendência é "diabolizar"  a cultura negra 

de um modo geral.  

Márcia Borges:  Murilo Campanha [na sala de público] gostaria de saber como 

encarar a especificidade da questão da africanidade, uma vez que parece ao mesmo 

tempo uma questão antropológica e uma questão política.  

Itamar Alves: Fernanda Souza [na sala de público]: me corrijam se estiver errada, 

mas acho que ainda hoje mesmo nossas tentativas de (re)aproximação da África 

carregam ainda uma certa dose de estranhamento, parece que estamos sempre 

tratando de um "outro" muito mais distante do que é de fato. 

Itamar Alves: Fernando de Tacca [na sala de público]: as primeiras imagens de 

negros escravos no Brasil, de Christiano Jr, em forma de carte de visite, são nossa 
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gênese imagética da negritude no Brasil, que irá acompanhar as fotografias do século 

XIX. Exemplos podem ser vistos na galeria das amas de leite, e nessa gênese a própria 

imagem do negro escravo foi realizada como comércio exótico para os estrangeiros 

que chegavam ao Brasil. 

Ana Maria Schultze:  Mônica Mantuano [na sala de público] pergunta para 

Fernando de Tacca: você não acha que a imagem do negro na fotografia ainda está 

muito ligada ao exotismo? 

Márcia Borges:  Anna Letícia [na sala de público] pergunta: existe algum fotógrafo 

em especial que se preocupou somente em retratar o exotismo africano? 

Jorge Pupo: A imagem do negro na sociedade contemporânea passou de ser 

encarada como o primitivo, a representação do exótico. O termo africanidade vai além 

da reafirmação de uma cor do espectro, inclui uma consciência de conservar valores 

culturais passados de geração a geração convenientemente manipulados e 

marginalizados, o que tem levado à autonegação da procedência cultural. Na 

representação da imagem cabe a nós tentar fazer ver a evolução desta africanidade, é 

dizer como é hoje, e representar no imaginário essa evolução, que inclui até as 

diferenças sociais da cultura. 

André Vilaron: Acho que o trabalho da fotógrafa Leni Riefenstahl, com esse olhar 

exótico, seria um bom exemplo.  

Márcia Borges: Fernando de Tacca [na sala de público] sobre a presença de um 

fotógrafo que realizou um trabalho exótico na África: bem lembrado o trabalho da 

polêmica cineasta alemão pelo Vilaron...  existem muitos outros, não me lembro agora 

o nome de um estrangeiro que fez uma série de postais de vários lugares da África, no 

século XIX. 

Márcia Borges: Claudia Moi [na sala de público]: o nome me foge agora. Mas sobre 

o exotismo na fotografia, cabe lembrar que ela herdou a tradição pictórica de pinturas 

de viagens do século XIX. No meu entender, o exotismo é uma concepção cultural 

muito mais afeita ao século XIX e início do século XX. 
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Ana Maria Schultze: Mônica, talvez ainda exista esta aura de exotismo, mas creio 

que avançamos bem nisto. As imagens que procuro trabalhar com meus alunos vão 

além desta aura de diferente pelo exotismo. 

Itamar Alves: Claudia Moi [na sala de público]: o exotismo na fotografia somente é 

reconhecível no contexto do século XIX. Depois das fotografias de Pierre Verger, a 

afirmação da africanidade mudou em cheio esse contexto histórico.  

Itamar Alves: Ernâni Getirana [na sala de público] comenta: qualquer um que 

"resgate" a cultura da ancestralidade e seja de algum modo "de fora" terá uma pitada 

de exotismo, não apenas Verger. 

Márcia Borges:  Marcelo Ribeiro [na sala de público] comenta sobre o exotismo: 

sou estudante de mestrado em Antropologia Social na UFSC, Núcleo de Antropologia 

Audiovisual e Estudos da Imagem (NAVI), coordenado pela Carmen Rial. Minha 

pesquisa é sobre as representações da África nos filmes de Tarzan. Aqui, o exotismo é 

quase um pressuposto, de tão arraigado. No entanto, me interessa ver nas imagens 

feitas um enquadramento "exotizante" mais do que o exotismo. Penso que o exotismo 

opera como uma censura sobre os sentidos investidos na imagem. No entanto, há 

sempre algo que foge à censura. É isso que me interessa rastrear. 

Márcia Borges: Fernando de Tacca [na sala de público] responde para  Mônica 

Mantuano: quase todas imagens realizadas sobre minorias no século XIX tiveram forte 

carga exótica. Penso que no caso do afro-descendente, houve uma mudança com a 

etnografia visual realizada por Verger. E principalmente com a publicação do livro 

Orixás, que aponta visualmente o mundo africano e o mundo afro-brasileiro, por meio 

da religião. Pierre Verger fotografou a partir de 1946 e publicou o livro Orixás muito 

mais tarde, na década de 80, de certa forma para preservar uma imagem carregada 

de exotismo, que anteriormente causou muita polêmica, vide as fotografias da revista 

O Cruzeiro [mais informações sobre estas imagens, conferir o artigo O profano 

sacralizado, de Fernando de Tacca, disponível nos arquivos da revista Studium] 

Márcia Borges: Fernando de Tacca [na sala de público] responde  sobre uma 

presença de exotismos nas imagens de Verger: penso que o "exotismo" é um olhar 

cultural, portanto depende do lugar no qual as imagens são vistas, e quando. Se 

alguém quiser encontrar o exótico, com certeza o encontrará. 
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Itamar Alves: Caroline Vieira [na sala de público] concorda parcialmente. Verger 

resgatou a cultura e ancestralidade africanas, mas há também na sua representação 

um modo de expressão que aprisiona o negro neste lugar exótico, não acha? 

André Vilaron: Era o olhar dele, Caroline. Muito sincero, muito forte, com uma marca 

muito pessoal. Sou fã do Verger, um grande mestre. 

Márcia Borges: Contribuição de Caroline Vieira [na sala de público]: também gosto 

do Verger. O trabalho dele, assim como de outros fotógrafos são interessantes para 

pensarmos como nossa identidade, enquanto afro-brasileiros, se formou e no quanto a 

fotografia contribuiu para isso. 

Francisco Chagas: Falando em Verger e lembrando que a partir da Bahia nós tivemos 

um iorubanização da cultura - e da imagem - dos afro-descendentes, eu gostaria de 

lembrar que aqui na Amazônia nós temos "filhos" de bantos, com matrizes religiosas e 

artísticas e culturais. 

Denise Camargo: Professor Chiquinho, sobre isso é muito profícua a fala de Nei 

Lopes, em seus diversos escritos. 

Itamar Alves:  Luana de Medeiros [na sala de público] pergunta sobre o 

"exotismo": o que tem sido feito, então, para que fotógrafos negros retratem negros? 

Isso não seria uma forma de fomentar um olhar mais endógeno?  

Márcia Borges: Paulo Rossi [na sala de público]: a questão do exotismo em relação 

ao negro e ao índio foi muito forte no século XIX, o exemplo mais conhecido é o de 

Christiano Júnior. Para mim o problema do exotismo pode cair na forma como o 

trabalho é apresentado ao público. Por exemplo, os retratos dos índios fotografados 

pelo peruano Martín Chambí, em minha opinião, são muitas vezes tratados como algo 

exótico em textos apresentados na mídia –  inclusive o próprio fotógrafo, por sua 

origem indígena. Ele próprio vendia cartões-postais com imagens dos índios. Outro 

exemplo: não são poucos os trabalhos fotográficos no Brasil sobre o candomblé; tenho 

a impressão de que quando apenas abordamos um assunto em demasia e sem muita 

crítica isto pode cair no exotismo. 

Itamar Alves: Ernâni Getirana [na sala de público]: retomando a questão do 

exotismo de Verger, há um grupo de artistas pornôs franceses que resolveram "fazer 
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suas próprias fitas". Quero dizer que o exotismo sempre estará no olho daquele que vê 

"de fora". Minha idéia é que o olho do índio (ou do negro) poderia eliminar o exotismo. 

Kim-ir-sen Leal: Caro Ernâni, já existem no Brasil vários trabalhos realizados dentro 

dessa ótica, como vídeos nas aldeias do Vicent Carelli. Fernando de Tacca já realizou 

trabalhos nesse sentido também. Este é um recorte íntimo de suas comunidades, mas 

o recorte externo, "nosso", é fundamental dentro desse contexto também. 

Márcia Borges: Fernando de Tacca [na sala de público]: A questão da fotografia 

endógena é simples, fotografar sempre é um ato de atribuição de importância e foi 

durante muito tempo um olhar das classes burguesas sobre as minorias. A 

popularização da fotografia é contínua. Hoje é importante que a auto-representação de 

culturas esteja disponível na web e que afirmações de identidade sejam visualizadas, 

para que as pessoas possam ter ponto de vista distinto das mídias hegemônicas, por 

isso penso que devemos incentivar essas ações. 

Denise Camargo: Que imagens estão no imaginário de nós fotógrafos e que podem 

dar conta das questões que estão sendo tratadas aqui: africanidade, ancestralidade? 

Que exemplos temos?  

Ana Maria Schultze: Caroline Vieira [na sala de público]comenta: da 

ancestralidade, Eustáquio Neves é um bom exemplo. Luiz Braga também é um bom 

exemplo. Há em suas imagens a valorização do negro enquanto indivíduo e não objeto 

da fotografia. 

Denise Camargo: Fernando de Tacca [na sala de público] observa que o trabalho 

Desconhecidos Íntimos, de Antonio Saggese, faz parte da Coleção do Centro de La 

Imagen, México e contém muitas imagens afro-descendentes.  

Márcia Borges: Caroline Vieira [na sala de público] diz que o trabalho do Eustáquio 

Neves, assim como o de Verger, são interessantes para a questão da representação 

das africanidades. O encontro de culturas, como, em cada espaço do Brasil, as culturas 

se cruzaram. A religiosidade é uma marca destes encontros.  

Márcia Borges: Contribuição do fotógrafo Antonio Saggese [na sala de público]: 

bem, para falar do meu trabalho a primeira questão que me vem é que durante muito 

tempo o fotógrafo brasileiro em seu contato com seus pares ou com editores no 
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exterior produziu material exótico-documental, ou seja, matéria-prima pouco 

beneficiada. Nesse sentido que coloco minha questão quanto à tradição, que a meu ver 

deve ser trabalhada para a construção de novas formas de lidar com essas realidades.  

Márcia Borges: Contribuição do fotógrafo Antonio Saggese [na sala de público]: 

não estaria o trabalho de afirmação da cultura negra demasiado atrelado a questões 

do passado e da tradição, enquanto temos arraigadas na cultura brasileira inúmeras 

contribuições dos africanos e afro-descendentes que passam despercebidas?  

André Vilaron: A questão do Saggese é interessante. Fiz a curadoria para uma 

exposição do Itamaraty chamada Africamérica. Tinha essa preocupação nas escolhas. 

Mas há, sim, trabalhos fortes, contemporâneos, não tão centrados na tradição. Como 

fruto dessa pré-produção (a exposição, infelizmente, foi cancelada), tivemos o trabalho 

da Débora 70, no Rio de Janeiro, com o pessoal de hip-hop. O resultado é bem 

interessante. À época, lembro que sugeria a ela uma abordagem mais dinâmica, mais 

contemporânea, em transformação.  

Márcia Borges:  Marcelo Ribeiro [na sala de público] comenta: E o trabalho da 

Denise Milan, Améfrica? Alguém teria algo a dizer sobre a instalação? E sobre título, 

que dá tanto o que pensar? Talvez seja possível esboçar o conceito de 

amefricanidades, aqui ou depois ... 

Ana Maria Schultze:  Murilo Campanha [na sala de público] pergunta para Jorge 

Pupo: gostaria de saber o que você considera como especificidade das africanidades 

cubana e brasileira e como isso se desenvolve em seus trabalhos visuais 

Jorge Pupo: Tento fazer, em grande parte do meu trabalho, uma reinterpretarão do 

que considero parte importante desta herança que é a linguagem corporal, manifestá-

la na tradição oral, e por meio do corpo. Parte desta resposta eu dava já no início do 

debate, ao referir-me à africanidade não limitada à "negritude".  No começo, meu 

trabalho trazia mais a pesquisa de campo e tinha um viés um pouco mais  

"documental".  O fato de fotografar negros não estava nem está vinculado à 

reafirmação da mal-chamada "negritude" e, sim, pretendia versar mais um pouco 

sobre a preservação dos costumes africanos por meio da religião. O uso do negro, 

nessa fase do meu trabalho, e agora que trabalho com cenários "montados" e auto-

representação, o negro é uma cor, um código que mexe mais com o desconhecido, 

com estados de espírito, do que de fato com a própria cor.  
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Francisco Chagas: Saggese  e André, a questão da composição da estética africana é 

interessantíssima porque  não podemos aplicar os conceitos "tradicional" de 

modernidade ou contemporâneo nas artes africanas, portanto, se somos "corrente" ou 

temos referências estéticas - em nossa africanidade -, não podemos nos prender a 

esses parâmetros ocidentais mas estudar e defender nossos parâmetro afros. 

Kim-ir-sen Leal: Eu, particularmente, tento de todas as formas retratar todas as 

pessoas com a maior dignidade possível. Isso é uma questão que permeia todo o meu 

trabalho, e acho que seria muito importante que todos os fotógrafos assim o fizessem.  

Ana Maria Schultze:  Ernâni Getirana [na sala de público] concorda com Kim, 

dizendo que talvez faltem espaços para apresentação de trabalhos "endógenos". 

André Vilaron: Kim, tenho curiosidade de voltar aos Kalungas. É com eles meu 

primeiro trabalho, uma exposição individual, em 1995. Tenho grandes amigos lá. 

Kim-ir-sen Leal: Caro André, na próxima seca, retomarei os trabalhos na região. 

Podemos juntar forças. 

Francisco Chagas: André, que tal visitar a Amazônia, fotografando imagens do Toré 

nas Umbandas de Manaus ou de Rondônia, ou, ainda, a "performance" do Santo Daime 

na Casas de Mina de Macapá? 

André Vilaron: Pois é Francisco, não há nada mais contemporâneo que um ritual de 

candomblé. A questão do Saggese revela um certo apego no olhar dos artistas em 

buscar mais situações estanques, "puras", vamos dizer, quando a realidade é pulsante, 

dinâmica. Acho que o Saggese fala mais daquela história, por exemplo, de pedir para o 

Almerindo, nos Kalungas, para tirar o relógio de pulso e o cigarro da boca e ir pitar um 

cigarro de palha para "fazer" a foto. 

Francisco Chagas: André, temos ainda artistas plásticos como o Homero e outros 

que, sinceramente, foge um pouco dos modelos que geralmente temos no Sul e 

Sudeste. 

André Vilaron: Francisco, acho que o Saggese se referia mais a esse apego que 

comentei. A cultura é dinâmica, claro que sim. Não só aqui, em Cuba, no Haiti, em 

toda a Diáspora. 
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Francisco Chagas: Certo, André. Realmente às vezes tentamos apagar as marcas do 

mundo colonizador de forma radical e imediata. Eu também fico triste quando vejo um 

índio com a camisa do Flamengo, mas você está certo, a coisa é mais profunda, pois a 

violência simbólica, às vezes, parte do primeiro espaço constitutivo da nossa 

identidade - a família -, depois a Escola é a própria fábrica da europaneidade. 

André Vilaron: Acho que é a dinâmica que pode ser positiva ou não. A influência, por 

exemplo, do movimento negro norte-americano em toda a diáspora eu acho muito 

positiva, embora haja algumas pessoas mais puristas que acham que também é (des) 

aculturação. 

Denise Camargo: Marcelo Ribeiro [na sala de público] comenta: O movimento 

negro dos Estados Unidos tem um papel, a meu ver, bastante ambíguo na diáspora. 

Seria preciso mais análise, mas tenho a impressão de que há uma estrutura colonial-

imperial na relação do movimento negro dos Estados Unidos com movimentos negros 

de países do chamado Terceiro Mundo. Aí começa o problema. 

Ana Maria Schultze: Questão importante para os antropólogos da imagem 

presentes: Gustavo Oliveira [na sala de público] pergunta: até que ponto os 

parâmetros da cultura afro-descendente são afetados em uma comunidade pelo 

contato com uma cultura externa, ou tecnologias externas, em especifico, no caso da 

entrada da câmera de um fotógrafo e a captação das imagens? 

Denise Camargo: Adenor Gondim [na sala de público] diz: meu trabalho tem como 

base oito anos (1964-1972) fazendo quase que exclusivamente fotos 3x4 para 

documentos. Fotografo com paixão o catolicismo popular –  Romaria do Bom Jesus da 

Lapa, Monte Santo, Caminhadas em homenagem ao Beato Pedro em Santa Brígida, 

com a mesma paixão fotografo a Irmandade de Nossa Senhora da Boa Morte as festas 

públicas dos candomblés da Bahia . Dois pontos essenciais do meu trabalho são a 

emoção e a memória.  

Denise Camargo: Emoção e memória, Adenor. Acho que todos que lidamos com 

essas questões em nossas pesquisas acadêmicas e trabalhos fotográficos sabemos que 

pensar as africanidades é sobretudo resgatar memórias. 

Ana Maria Schultze: Christiane Falcão [na sala de público] gostaria de comentar a 

pergunta do Gustavo. A depender das situações é possível, como no nosso caso aqui 
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em Sergipe, fazer que a fotografia sirva à comunidade. No terreiro em que 

pesquisamos somos como fotógrafos "oficiais" dos ritos "fotografáveis". 

Kim-ir-sen Leal: A entrada de pessoas estranhas em lugares diferentes sempre afeta 

e isso faz parte do mundo do cotidiano de todas as pessoas. Não temos como fugir 

disso. Existe a visão interna e existe a visão externa "nossa". Todas com seus 

conceitos e pré-conceitos, legítimos. 

Ana Maria Schultze:  Luana de Medeiros [na sala de público] acrescenta que o 

olhar interno também muda, ou até mesmo se constitui, a partir do contato com o 

externo. 

André Vilaron: Mas o fato de que você vai encontrar trabalhos centrais, sobre 

determinado universo, feitos por realizadores que não eram (ou são) necessariamente 

descendentes daquele grupo social, daquela comunidade, daquela tradição. Não é 

garantia absoluta de você ter um trabalho mais expressivo feito por um fotógrafo 

negro... lembro-me daquela grande exposição (fantástica) feita pela Revue Noire, de 

fotografia da Diáspora. À certa altura, na parte dos fotógrafos brasileiros, eu me 

perguntei em voz alta: ué, cadê o Verger? 

Denise Camargo: Essa exposição é também tema do livro Antologia da fotografia 

africana e do Oceano Índico, do qual temos uma resenha nesta edição. 

Denise Camargo: Fernando de Tacca [na sala de publico] fala: sobre fotografia 

endógena, não vamos pensar que essa é a única forma de representar uma cultura, 

principalmente porque estar na cultura nos faz ver por corredores, por lentes culturais, 

e o olhar externo não está marcado por essas lentes, são olhares distintos e 

complementares. 

Ana Maria Schultze: Francilins [na sala de público] comenta: Então, se o branco 

não "deve" representar o negro, índio também não pode representar o branco, isso é 

infinitamente redutor! 

Márcia Borges:  Luana de Medeiros [na sala de público] diz que a questão não é 

que "não pode". A questão é que branco representando índio e negro é só que se tem 

feito! Imagine que beleza fazermos um pouco o contrário, só pra variar... São quantos 

séculos desta mão única mesmo? 
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Jorge Pupo: Deixa eu refletir sobre um aspecto: eu não acho que o negro vai 

representar ou reinterpretar melhor o negro, o branco o branco, índio o índio. O que 

acho importante é pensar em um dos grandes problemas da representação de grupos 

culturais, neste caso de procedência africana, que é a falta de pesquisa de fotógrafos e 

artistas plásticos para ter o conhecimento prévio que vão enfrentar e conseguir 

elaborar melhor, digamos, uma proposta visual menos supérflua.  

André Vilaron: Acho que é por aí, Pupo. Não te conheço pessoalmente, não sei como 

você é, mas conheço seu trabalho e ele passa força, sinceridade. Acho isso o 

fundamental. 

Ana Maria Schultze: Luana de Medeiros [na sala de público] concorda com Vilaron  

dizendo que uma representação com valor ético, estético, e com expressividade até 

pra mudar os rumos da representação passa também por uma apropriação não só da 

tecnologia que permite a representação, mas também de seus códigos, de um diálogo 

com a tradição que a linguagem fotográfica possui. 

Ana Maria Schultze: Ou seja, o pesquisador, o fotógrafo, o educador está presente, 

contamina e é contaminado. É a beleza, como diz Maristela [na sala de público], é esta 

diversidade. O respeito a cada um. 

André Vilaron: Citaria, nesse exemplo anterior, o brilhante trabalho da Cláudia 

Andujar, com os Yanomami.  

Jorge Pupo: Seja da cor que for. 

Ana Maria Schultze: Ernâni Getirana [na sala de público] acredita que a interferência 

de uma câmera, de um gravador é secundária. A presença física do pesquisador mexe 

com a comunidade. Mas aí vem o pesquisador-fotógrafo. 

Ana Maria Schultze: Isto mesmo, Ernani. Não há como fingir ou querer que o 

pesquisador não esteja presente. Ele está ali e pronto. A questão é como essa relação 

vai acontecer. De preferência da melhor maneira possível. Em pesquisa participante, 

isto é considerado. 

Francisco Chagas: Gostaria de lembrar que, além de uma desconstrução de 

estereotipo, exotismo, imagens negativas ou ideológicas, temos que partir para uma 
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guerrilha cultural no Brasil, propagando os valores da África real tanto do passado 

quanto do presente. 

Ana Maria Schultze: Ernâni Getirana [na sala de público]: a questão hoje não é 

mais (se é que um dia tenha sido) "permitir" que as "minorias" se (auto)representem. 

Para mim isso é imperativo. É uma questão de cidadania. A questão não é que só 

branco possa representar branco, etc. A questão de fundo é: a representação 

endógena é enriquecedora e não elimina outras representações. 

Ana Maria Schultze: Ernani, acho que já se superou mesmo esta questão da minoria 

poder falar. Afinal, é minoria? Que minoria seria esta? É mesmo uma questão de 

cidadania, do direito a voz a todos e a qualquer um. 

Denise Camargo: Marcelo Ribeiro [na sala de público] gostaria de dizer que o que 

está em jogo é o tipo de política de identidade em que investimos nossos esforços por 

justiça. A meu ver, uma política de identidade essencialista é que afirma, como uma 

polícia, que branco não pode representar negro, etc. Pensar as representações da 

diferença deve passar por elaborar uma política de identidade anti-essencialista, 

aberta. Trata-se de pensar uma ética da alteridade que passe pela insatisfação e não 

pela compartimentalização identitária. 

Denise Camargo: Marcelo Ribeiro [na sala de público] A psicanálise nos ensina, 

creio, que há sempre um limite para a auto-representação. Aí vemos a importância da 

hetero-representação, por assim dizer. 

Ana Maria Schultze: Pergunta de Jair Santana [na sala de público], que eu posso 

também ajudar a responder: vocês estão falando de fotografia do negro(a), mas ainda 

os livros na educação escolar ainda não contemplam a imagem do negro(a) para 

representar quase 50% dos negros neste País.  

Ana Maria Schultze: Jair, você está absolutamente correto nisto. Há um livro bem 

antigo, chamado As belas mentiras, que já debatia sobre isto. Esta questão vamos 

retomar nos próximos debates, com Paulo Bernardo e Laura Guimarães, 

especificamente sobre a publicidade, e falaremos de educação no último dia. 

Francisco Chagas: Inclusive, no encontro que tivemos aqui em Rondônia, alguns 

professores africanos parabenizaram as ações afirmativas, a Lei 10.639, mas 



Studium - http://www.studium.iar.unicamp.br/africanidades/ 23

condenaram a atualidade, que, sabemos, nos é imputada pela mídia - a negatividade, 

quando se fala na África, quando se mostra a o povo africano. 

André Vilaron: No entanto, ontem fui a uma aula em um curso aqui em Brasília e 

havia mais de cem alunos na sala. Nenhum negro. Impressionante! Essa é a realidade 

do nosso País, que abarca da fotografia, a representação, a produção de imagem. O 

problema é muito maior. Conheço poucos realizadores afro-brasileiros em fotografia, 

muito poucos como deveria ser a representação. 

Denise Camargo: Não resisto comentar, neste momento, para Vilaron: sempre fui a 

única negra nas minhas salas de aula da graduação ao doutorado, exceto no ensino 

fundamental e médio, que cursei em uma escola muito pobre da periferia onde eu 

morava na época; também nas aulas de dança, também nas aulas de inglês ... acho 

que me lembrar disso e pensar nas questões tratadas pela Lilia Schwarcz na disciplina 

Uma história da antropologia brasileira (FFLCH-USP), que cursei há bastante tempo, 

me auxiliaram, entre outras inúmeras experiências, inclusive com a imagem, a 

conceber este projeto. 

André Vilaron: Denise, é um absurdo isso. Ontem, nessa aula, fiquei perplexo. Como 

também fiquei nas aulas da graduação. É difícil, e só comentei porque além dessa 

realidade há toda uma representação que ainda amplia ainda mais a discriminação.  

Francisco Chagas: Na porta dos banheiros da minha escola pública há uma figura 

retirada de revista de um loiro e de uma loira para indicar, respectivamente, homem e 

mulher. 

Carlos Subuhana: Apesar da prevalência da discriminação, acredito que nos últimos 

anos o Brasil tem mudado para melhor, quando o assunto é africanidades. A título de 

exemplo, é só ver o número de pessoas que se inscrevam em eventos do gênero, 

principalmente no mês de novembro. Sou de Moçambique e quando entrei no Brasil, 

em 1994, não era assim. 

Ana Maria Schultze:  Carlos Subuhana, sabemos disto, e esta modalidade de debate 

que propusemos foi uma alternativa, sem grande custo, de atingir várias pessoas, de 

diferentes lugares, para este debate. 
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Denise Camargo: Nosso debate chega ao final. E abriu, de modo inédito, muitas 

questões sobre o tema proposto. Algumas foram respondidas, outras ainda exigem a 

nossa reflexão. Na programação desta semana vamos continuar com este espaço para 

a difusão de idéias. Percebemos um eixo discursivo importante, esse de lidar com a 

temática de modo interdisciplinar. Tivemos na sala de hoje, antropólogos, fotógrafos, 

educadores, museólogos, sociólogos, pesquisadores das mais diferentes áreas, com 

um interesse comum: pensar as africanidades no Brasil.  

Ana Maria Schultze: Tadeu Silva [na sala de público] diz: [como diz a canção]: 

"Tem gente boa espalhada por esse país... que vai fazer desse lugar um bom país". 

 


