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28/11/2007 

REPRESENTAÇÃO IMAGÉTICA DAS AFRICANIDADES NO BRASIL 

INTERTERRITORIALIDADES 

 

Esta terceira sala on-line do projeto Representação imagética das africanidades no 

Brasil discute a representação imagética das africanidades nas artes, nos espaços 

museológicos e sua produção simbólica. 

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: 

 

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); Mauro Guilherme Koury (antropólogo, trabalha 

com antropologia das emoções e com antropologia da imagem, é coordenador do 

Grupo Interdisciplinar de Estudos em Imagem da Universidade Federal da Paraíba); 

Marcelo Bernardo da Cunha (museólogo, professor do departamento de museologia da 

Universidade Federal da Bahia, coordenador do Museu Afro-Brasileiro do Centro de 

Estudos Afro-orientais da UFBA, pesquisou em seu doutorado formas de representação 

sobre africanos e afro-brasileiros em museus, no passado e presente); Caroline 

Vieira (jornalista, mestre em Cultura e Sociedade pela Universidade Federal da Bahia, 

atua na área de Comunicação e de Cultura e Sociedade e desenvolve pesquisas em 

cultura e identidade e análise da imagem); Lêda Guimarães (professora da Faculdade 

de Artes Visuais da Universidade Federal de Goiás, atuando na licenciatura em Artes 

Visuais e no mestrado em Cultura Visual); Ivaina Oliveira (arte-educadora e 

mestranda em Cultura Visual pela Faculdade de Artes Visuais na Universidade Federal 

de Goiás);Maria Helena Machado (professora do departamento de história da USP, 

pesquisa escravidão/raça/expedições naturalistas do XIX. Atualmente trabalha com a 

Expedição de Louis Agassiz e organiza catálogo sobre a Coleção Fotográfica desta 

expedição composta por imagens de "raças puras e raças mistas"). 
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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 mais esta conversa 

hoje. 

Ana Maria Schultze: Para nós é um prazer a grande aventura, de debatermos essa 

importante questão em um debate pela Internet, uma proposta pioneira, cuja 

realização só é possível pela adesão de todos os nossos debatedores, convidados e 

público, a quem agradecemos. Agradecemos à revista Studium e seu coordenador-

editorial, Fernando de Tacca, pelo espaço.  

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: A discussão e o formato adotados neste projeto são pioneiros. A 

imagem, em suas múltiplas acepções, merecia um debate à altura de sua 

expressividade como valorizadora das influências da cultura africana no Brasil. 

Marcelo Cunha: Também agradeço a oportunidade e tenho que registrar a satisfação 

de ter um tema que venho trabalhando há tempo: a representação do negro em 

exposições museológicas, tratando disso em um debate aberto como este. 

Denise Camargo: Aurélio Araújo: Boa noite a todos os debatedores. Espero que nós 

na sala de público possamos acompanhar um debate tão interessante e envolvente 

como tem sido a regra até agora. 

Denise Camargo: Nosso público saúda os debatedores e convidados com a palavra de 

origem iorubá: axé! 
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Denise Camargo: Kabengele Munanga diz, no texto do catálogo da Mostra do 

Redescobrimento: "se arte afro-brasileira é apenas um capítulo da arte brasileira, por 

que este qualificativo: afro"? Descobrir a africanidade presente ou escondida nessa 

arte constituiu uma das definições primordiais de sua definição." É disso que trata o 

debate de hoje. 

Denise Camargo: Francilins [na sala de público] provoca, perguntando por que o 

tema do projeto é africanidades e não brasilidades, se por caso há aqui algum africano. 

Respondo sua questão dizendo que, ao conceber o projeto estava e estou, estamos, 

pelo que você poderá ver ao longo da discussão, em busca do reconhecimento das 

africanidades que impregnam as brasilidades. O Brasil não conhece, o Brasil, diz a 

canção. Conhecer o Brasil é conhecer a África. Ressalto que nos debates anteriores 

tivemos a presença de Carlos Subuhana, moçambicano. 

Francisco Chagas: Eu sou africano, porque o que conta não é só o fator biológico, é 

minha territorialidade africana, é esse novo universo: a diáspora. 

Maria Helena Machado:  Os séculos XIX e XX se caracterizaram como períodos 

férteis na produção de imagens – sobretudo fotográficas – de africanos e afro-

descendentes, as quais, em sua maior parte, foram produzidas em contextos 

ideológicos profundamente colonialistas. Como trabalhar com estas imagens, 

produzidas em contextos racistas e racialistas? Seria possível propor novas leituras das 

mesmas? Como fazê-lo? Para auxiliar a reflexão gostaria de propor a discussão de uma 

das imagens da famosa Venus Hottentot [esta imagem está disponível na Galeria 

Interterritorialidades] 

Maria Helena Machado: Imagem de Sara Baartman, mulher da etnia Koisan (atual 

África do Sul) que sofria de steophagia, isto é, tinha glúteos e órgão genital de 

tamanho exagerado (características comuns entre mulheres desta etnia). Levada para 

Europa, foi exibida em shows circenses e apresentações "antropológicas". Chamada de 

Venus Hottentot, Baartman foi representada em dezenas de imagens, seu corpo foi 

exibido e analisado como anomalia. Baartman acabou se tornando o símbolo da 

exploração da sexualidade da mulher negra. 

Ana Maria Schultze: De Marcella Greco: Considero bastante racista colocar os negros 

e os índios como um objeto de estudo de uma cultura exótica tendo como auxilio o uso 

das fotografias . Eles ficam parecendo seres especiais a se observar desta maneira. 
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Talvez colocando essas fotografias num contexto mais de importância histórica e 

menos observando a submissão que elas estariam representando.  

Caroline Vieira: No que diz respeito à representação étnico-racial do negro, a 

fotografia vem contribuindo de forma significativa para o questionamento de como e 

de que maneira a inclusão e a exclusão do negro se deu no passado e a sua extensão 

na atualidade.  

Lêda Guimarães: Subsiste uma realidade no contexto escolar em que as visualidades 

africanas e indígenas são apresentadas nos currículos como culturas exóticas e seus 

espaços ficam restritos em subitens de projetos cunhados como folclóricos ou a datas 

comemorativas. Os movimentos sociais trouxeram para a educação a denúncia do 

racismo e discriminação, da visão etnocêntrica, da desconsideração de que existem 

diferentes identidades, levando-nos a repensar a estrutura da escola.  

Lêda Guimarães: Eu e a Ivaina de Fátima Oliveira temos nos debruçado sobre essa 

questão: Como trabalhar com estas imagens, produzidas em contextos racistas e 

racialistas? Seria possível propor novas leituras das mesmas? Como fazê-lo? 

Lêda Guimarães: Primeiro, penso que mesmo as imagens carregadas de estereótipos 

devem ser trazidas à tona para que sejam discutidas, problematizadas na sua 

construção tanto formal quanto ideológica. 

Marcelo Cunha: Imagens sempre foram utilizadas e manipuladas para a construção 

de imaginários inferiorizantes, Os museus e exposições, em meados do século XIX e 

primeira metade do XX foram colaboradores do projeto ocidental de inferiorização de 

negros. 

Maria Helena Machado: Posso comentar a primeira parte da questão, sobre a 

importância histórica de imagens produzidas ou veiculadas em contextos folclorizantes. 

Não creio que sublinhar a importância histórica da produção! da imagem em si seja 

suficiente para propor uma releitura diferenciada da imagem. No meu ponto de vista, 

seria necessário inverter a leitura, achando a agência do fotografado/representado. 

Seria algo como uma inversão do olhar. 
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Marcelo Cunha: Concordo. Não temos como desconsiderar estas imagens, mas sim, 

enfrentá-las, com iniciativas como esta, provocando reflexões sobre os seus 

significados e provocando a desconstrução dos imaginários delas decorrentes. 

Jorge Pupo: Gostaria de começar agradecendo o convite da Denise e a equipe que 

organizou este debate, e fazer uma espécie de introdução ao tema de hoje e deixar 

algumas questões para escutar perguntas ou opiniões. No caso do Brasil e a presença 

desta arte nos museus e outras instituições coloco uma pergunta: será que a produção 

artística relacionada ao tema em questão, em algum momento, vai ocupar espaços em 

igualdade de condições fora do circuito dos museus Afro-Brasil, Afro-Brasileiro, 

Pinacoteca, etc quando produzido por artistas fora do eixo dos "consagrados"?  

Jorge Pupo: Uma das reflexões que gostaria deixar em aberto é que na atualidade 

existe uma produção artística tanto de forma endógena, como de artistas e 

"interessados" no tema que, mesmo que em grande parte represente a africanidade 

partindo dos padrões exóticos e banais pré-estabelecidos, também interessa ao 

mercado. Temos exemplos de um trabalho consciente, poético com a abrangência e 

que hoje ocupa espaços de museus e instituições, principalmente nos Estados Unidos e 

na Europa. Entre os exemplos por vocês conhecidos poderia citar Eustáquio Neves, 

Miguel Rio Branco, Mario Cravo Neto, Emanuel Araújo, Cláudia Andujar, Adenor 

Gondim, André Cypriano. 

Jorge Pupo: Dos não tão conhecidos, falava ontem dos artistas cubanos como Marta 

Maria Pérez Bravo, Juan Carlos Alóm, Cirenaica Moreira, "Marucha", René Pena, José 

Bedia, Ana Mendieta. Como um ponto a considerar no trabalho de muitos deles 

(cubanos e brasileiros) está o fato de que na imagética referem-se ao tema de uma 

maneira sutil, não fazendo referências diretas e sim utilizam códigos visuais que 

remetem ao imaginário.  

Márcia Borges:  Marcella Grecco [na sala de público]: Mas o que me intriga é esse 

olhar meio que superior que muitos têm ao olhar para uma fotografia de um negro do 

século XIX. Esse olhar incomoda pois levamos em questão a submissão e não a 

importância histórica do negro.  

Lêda Guimarães: Penso que estas imagens tanto no museu quanto em qualquer 

outro espaço devem ser repensadas e analisadas por vários segmentos da sociedade, 

inclusive a escola. 
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Caroline Vieira: É necessário dizer, também, que não conseguimos escapar 

totalmente do olhar europeu típico do século XIX que nos formou. Devemos entender 

este olhar como um elemento importante da nossa constituição enquanto sujeitos, 

indivíduos brasileiros que somos, pois compreender esta questão parece eficiente para 

que percebamos por que algumas de nossas fotografias ainda reproduzem estereótipos 

ou por que assim a interpretamos.  

Marcelo Cunha: Esta e uma boa questão. Lugares como estes museus são 

importantes, mas temos que buscar outros espaços para a apresentação e valorização 

destas culturas e dos indivíduos. 

Denise Camargo: Aurélio Araújo: Que imagens fantásticas estas que os 

debatedores enviaram hoje. Parabéns pelo trabalho de reunir imagens tão 

impressionantes e de tamanha relevância, mais do que adequadas a um debate como 

este. 

Marcelo Cunha: Aos poucos, por iniciativas individuais que subvertem posições 

institucionais, tenho encontrado alguma nova abordagem. 

Lêda Guimarães: Os museus são frutos de saques de diversas culturas que foram 

aniquiladas, ou silenciadas, ou "exoticizadas". Assim podemos pensar: por que a 

necessidade de termos museus específicos, do índio, afro-brasileiro, de mulheres? 

Denise Camargo: Aurélio Araújo [na sala de público] concorda com Lêda. De fato, 

os museus são verdadeiros saqueadores de culturas. Mas não seria este um saque 

necessário para a conservação dessas culturas? É claro que nem em todos os casos, 

mas, ainda assim... 

Marcelo Cunha: Estou esta semana em Belo Horizonte e fui surpreendido por uma 

importante exposição no Museu Histórico Abílio Barreto, com curadoria de Nila 

Rodrigues, que questiona a invisibilidade do negro e sua importância, nas exposições 

daquele museu. 

Jorge Pupo: Isto seria interessante no afã de achar soluções pontuais e alternativas. 

Marcelo Cunha: Acho que a questão não é a especificidade temática dos museus, 

mas a forma como esta especificidade tem sido tratada. 
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Denise Camargo: Invisibilidade? 

Lêda Guimarães: Marcelo, concordo, coloquei a questão para provocar as reflexões. 

Francisco das Chagas: Maria Helena, você conhece a Professora Dilma de Melo? 

Quais pesquisadores trabalham a questão de uma outra "epistemologia" para análise 

das artes africanas (mesmo as tradicionais)? 

Maria Helena Machado: Francisco, sim, conheço a Dilma e seu trabalho.  

Marcelo Cunha: Conheço o trabalho da professora Dilma, que tem obra de 

importância sobre a arte afro e suas possibilidades de leitura e entendimento. 

Jorge Pupo: Geralmente tratado de maneira temática e não como manifestação de 

arte contemporânea, em muitas ocasiões, me incomodo bastante ao escutar 

referências a meu trabalho ou de outros artistas contemporâneos e que nos 

"carimbam" com uma terminologia que considero desnecessária, ao manifestar que é 

um artista negro. O fato é que são artistas que de alguma forma abordam temas 

relacionados a temas de herança e influência africana. Carimbá-los, longe de 

incorporá-los em igualdade de condição à produção artística contemporânea, os 

separa. Estamos cheios de maneirismos errados que utilizamos para estes e outros fins 

e que nos fazem voltar séculos atrás. Continuamos caprichando ao sermos divididos 

em "tribos", só que agora entramos no século XXI.  

Marcelo Cunha: A Venus é um dos exemplos e provas mais famosas de um momento 

de violência contra negros. A segunda metade do século XIX, em que vários indivíduos 

foram tratados como atração confirmadora da suposta monstruosidade e inferioridade 

do não-ocidental. 

Marcelo Cunha: No caso da Sra. Baartman, (como foi o caso de muitos outros tantos 

homens e mulheres africanos) mesmo depois de sua morte continuou explorada e 

desrespeitada, pois o seu corpo foi exibido durante muito tempo e depois destinado a 

estudos. 

Maria Helena Machado: Complementando, Baartman, que sofria de steophagia 

(aumento do glúteo), foi levada da Cidade do Cabo para Londres e Paris entre 1810-

1814. No decorrer deste período ela foi exibida em "freak shows" em muitos lugares. 
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Ela veio a falecer em 1815, seu corpo foi levado para o Museu de História Natural de 

Paris, onde o famoso "cientista naturalista" G. Cuvier realizou sua autópsia, moldou em 

gesso um molde de seu corpo, retirou seu cérebro e genitais que foram preservados 

em garrafas de formol e foram exibidos ao público no Museu do Homem até 1992, 

quando finalmente seus restos foram enterrados na Cidade do Cabo. 

Denise Camargo: Patrícia Veiga [na sala de público]: Certa vez vi uma crítica sobre 

a preocupação de que o artista negro é reconhecido apenas quando traz uma arte 

africanizada, como se fosse condição para sua produção esta relação com a origem, e 

se não tiver, falam que não tem identidade, como lhe dar com isso? 

Lêda Guimarães: A manipulação existe em todas as instâncias, no museu, na escola, 

nos livros didáticos. 

Jorge Pupo: A Venus de Hottentot é o caso de uma imagem que não foi feita para 

determinado fim ou objetivo e foi tirada do contexto, mudando-se completamente o 

significado. 

Maria Helena Machado: Concordo com Lêda, a questão da manipulação da imagem é 

um tema fundamental para se pensar. 

Denise Camargo: Marcelo Ribeiro [na sala de público]: Sobre a Venus Hottentot: 

Remete decerto a um momento de violência monumental do Ocidente contra o que se 

percebia como alteridades. No entanto, não haveria mais a dizer sobre a imagem do 

que uma recontextualização histórica? Isto é, a recontextualização é importante, mas 

apenas na medida em que não implique uma compartimentalização do passado, como 

se aquilo exemplificasse algo que passou e não nos toca no presente. Meu ponto é: a 

violência colonial-imperial constitui o presente como um efeito de herança. 

Marcelo Cunha: Sim esta construção fez parte de interesses e objetivos de 

manipulação de imagens, por outros caminhos de construção discursiva. 

Ana Maria Schultze:  Aurélio Araújo [na sala de público] elogia: Que imagens 

fantásticas estas que os debatedores enviaram hoje. Parabéns pelo trabalho de reunir 

imagens tão impressionantes e de tamanha relevância, mais do que adequadas a um 

debate como este. 
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Maria Helena Machado: Sander Gilman, em Black bodies, white science: toward an 

iconography of female sexuality in late nineteenth-century art, medicine, and literature 

(Gates org. Race, Writing, and Difference), afirma que para muitos "estudiosos" da 

antropologia do XIX a Venus Hottentot se tornou o exemplo de lascívia exagerada, 

sendo que esta assertiva relacionava sua fisiologia a sua fisionomia, isto é, suas 

formas monstruosas e seu horrível nariz achatado.  

Caroline Vieira: A fotografia na contemporaneidade tem-se apresentado como um 

veículo adequado para tratar as questões relativas à alteridade. É necessário também 

que sejam pensadas as estratégias educativas que possibilitem, aos ali representados, 

o acesso às suas imagens, fornecendo-se os meios para a compreensão da sua 

representação e, conseqüentemente, da identidade forjada durante anos pela nossa 

história. Pois só assim poderemos interrogar sobre como temos sidos representados e 

como essa representação afeta a nossa própria auto-representação, estabelecendo-se, 

por este caminho uma negociação com nossas rotas.  

Marcelo Cunha: Certamente. Somente a transformação dos contextos permitirá 

transformações. Mesmo contextos originalmente construídos para a inferiorização 

podem ser transformados. 

Márcia Borges: O público pede a  Jorge Pupo para discutir as imagens enviadas para 

a galeria.  

Marcelo Cunha: Posso citar uma instituição que abordo na minha tese de doutorado, 

o museu da África Central, de Tervuren, uma pequena cidade ao lado de Bruxelas. Este 

museu, criado pelo Rei da Bélgica, tinha por finalidade, e foi muito eficiente na sua 

missão, construir imagens que justificassem a fúria e violência colonizadora da Bélgica 

no Congo. Nos últimos anos, tem sido feita uma releitura do discurso histórico, com a 

construção de um texto que declara com todas as letras toda a violência praticada pela 

Bélgica colonialista. O surpreendente é que esta nova leitura tem sido feita pelo 

próprio museu. Eles se deram conta de que tal reflexão era uma dívida. 

Lêda Guimarães: Vou falar ainda sobre manipulação para depois discutir 

possibilidades de outras estratégias de resistência. 

Denise Camargo: Jorge Pupo, diante dos rasgados elogios do público às imagens que 

você enviou para a galeria de hoje, você não gostaria de, em algum momento, 
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comentá-las sob o ponto de vista das africanidades que você instala em seu olhar? É o 

seu olhar negro, seu negro olhar? Como elas se inserem no mercado de arte 

contemporânea? 

Ana Maria Schultze: Mateus Pavan [na sala de público] comenta: Robert 

Mapplethorpe fez muitas fotografias em que os negros são praticamente tornados 

objetos, tal o grande caráter fetichista imposto nas obras. Ainda que a questão dele 

seja muito mais sexual do que étnica, não seria possível estabelecer uma relação entre 

seu trabalho e a fotografia de Baartman? 

Márcia Borges: Felipe Sobral [na sala de público]: Os museus específicos podem ser 

lidos como uma tensão entre a afirmação de uma identidade e sua exotização? 

Lêda Guimarães: Eu, por exemplo, sou nordestina e vejo na TV uma construção 

dessa "nordestinice" de forma estereotipa e com personagens ocupando sempre papéis 

subalternos. 

Jorge Pupo: Coloquei essas imagens dispersas de propósito, e que correspondem a 

diferentes abordagens, em diferentes fases do meu trabalho sobre o tema 

africanidades, algumas apresentam elementos que nos remetem diretamente ao tema, 

em outras apelo a elementos subjetivos do imaginário. Em ocasiões quando falo de 

outro assunto que não propriamente a africanidade o público tende a se confundir de 

só encontrar na imagem a presença de corpo negro. 

Denise Camargo:  Marcella Grecco [na sala de público] concorda com Marcelo 

Cunha. Os museus infelizmente ainda estão carregados de uma certa visão elitista , 

voltados apenas para os intelectuais que muitas vezes possuem uma imagem equivoca 

da verdadeira face do negro.  

Marcelo Cunha:  Temos que ultrapassar a contextualização histórica. Ou melhor, 

temos que entender que este momento histórico se mantém em ligações no presente e 

os males de tal discurso do século XIX e se multiplicam na atualidade. 

Francisco Chagas:  Temos hoje o Museu Afro-Brasil em São Paulo, que nos dá a 

oportunidade de entrar em contato com produções contemporâneas, mas quero 

lembrar que aqui na Amazônia - em Belém - temos cerca de 490 peças africanas 
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(acervo do Goeldi). Além das leituras de estereótipos e exotismos, não nos falta uma 

outra leitura de estética (da estética africana)?  

 Lêda Guimarães: Tentando pensar sobre a questão proposta pelo Francisco Chagas, 

penso que a reflexão estética vem junto e está presente no Museu Afro-Brasileiro. 

Marcelo Cunha: Já foi colocado aqui, há pouco, uma questão que temos que 

combater, a da criação de lugares, certa concessão, para os negros, como por 

exemplo, a rotulação : artista negro, que vem acompanhada de expectativas 

estereotipadas sobre o que deve ser a produção deste indivíduo classificado como tal. 

Maria Helena Machado: Creio que uma das questões fundamentais é fazer uma 

releitura das imagens produzidas em contextos colonializantes na qual se possa 

recuperar a mensagem do sujeito representado. 

Francisco Chagas: Quero lembrar que, ao nos remetermos a imagens no debate de 

hoje, estamos nos referindo às artes. Isso porque a maioria das análises artísticas 

estão focando a fotografia. 

Jorge Pupo: Nos exemplos que coloquei na primeira parte que cito alguns nomes, só 

alguns, existem também pintores, escultores. 

Ana Maria Schultze: Marcella Grecco [na sala de público]: Mas mesmo nas pinturas 

a imagem do negro quase sempre vem acompanhada de um valor pejorativo, imagens 

de negros trabalhando ou sendo caracterizados como arruaceiros. É difícil 

encontrarmos uma pintura sincera à imagem do negro, sem estereótipos. 

Lêda Guimarães: Pois para analisar, entender a estética negra africana é preciso 

adentrar nas nuances da diversidade das múltiplas culturas afro (brasileiras, 

populares, caribenhas, etc). 

Marcelo Cunha: O caso do Goeldi é bem sintomático sobre o silêncio dos museus 

sobre a presença e importância do negro: apesar deste museu ter uma importante 

coleção de arte africana, penso que nunca foi exibida. 

Lêda Guimarães: A questão do Marcelo nos remete ao problema da visibilidade. 
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Marcelo Cunha: Lêda, quando fala de museu afro-brasileiro, está se referindo a São 

Paulo ou Salvador? [Marcelo Cunha é diretor do Museu Afro-Brasileiro, Mafro, da 

Bahia, em Salvador]. 

Lêda Guimarães: Desculpe, Marcelo, me refiro ao Museu Afro Brasil, de São Paulo. 

 Maria Helena Machado: Certamente é preciso fazer esta leitura a partir de 

pressupostos menos folclorizados, folclorizantes ou idealizados. Esta seria uma forma 

de começarmos a nos preparar para leituras mais ativas e menos idealizadas das 

representações afro ou afro derivadas, em sua dinâmica de recriação cultural. 

Lêda Guimarães: Concordo, Maria Helena! 

Denise Camargo: Lêda, sobre isso que você comenta, Maria Lúcia Montes nos diz: "A 

arte africana é uma arte conceitual, reducionista, não mimese do real. Um exemplo 

típico é o dos "retratos" de figuras da nobreza Akan em Gana depois de mortos, 

representados por esculturas de cabeças denominadas mma. Aos olhos ocidentais, elas 

seriam tudo menos "retratos" reais. Contudo, para a cultura Akan são retratos, embora 

não guardem a semelhança [...].Representam-se conceitos, significados culturais e 

valores sociais, de onde decorre a simplificação de formas." 

Francisco Chagas:  Quando citei as esculturas do Goeldi, foi, além de pontuar um 

acervo africano na Amazônia (fruto da nossa diáspora regional), provocar uma 

releitura da arte africana tradicional (novo paradigma), negociação artística. 

Denise Camargo: Marcelo Ribeiro [na sala de público] fala para Maria Helena 

Machado: Me interessa bastante a idéia de reler imagens coloniais buscando os rastros 

da agência do sujeito representado. Mas como isso pode ser feito? Você poderia dar 

um exemplo específico? E mais: não há um limite para essa releitura? Isto é, um ponto 

em que a agência se torna ilegível? Como garantir a legibilidade da agência na leitura 

de imagens? 

Marcelo Cunha: Preciso esclarecer que mesmo para os museus que têm como 

proposta e projeto a visibilidade da cultura e história do negro no Brasil, ainda assim, é 

uma grande estrada, pois os acervos depositados nem sempre conseguem dar conta. 
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Marcelo Cunha: A pergunta sobre a qual dos museus Lêda estava se referindo tem 

um motivo, que está relacionado com minha observação sobre a dificuldade de colocar 

em prática novos olhares. No Museu Afro-Brasil, em São Paulo, já tem sido possível 

uma abordagem contemporânea. Já no Museu Afro-Brasileiro, em Salvador, ainda que 

estejamos trabalhando para isso nos últimos anos, ainda temos uma exposição que 

não ultrapassa, por conta do acervo que temos, uma abordagem tradicional da África. 

Maria Helena Machado:  Envio a imagem de Benty, escravo da Carolina do Sul, 

fotografado por volta de 1850 por Zealy. Esta é uma das fotos de uma seqüência de 

imagens de "documentação de tipos" ou "somatológica" cuja ideologia era o racialismo. 

Apesar disso, esta imagem nos aparece com uma força representativa incrível [Veja a 

imagem mencionada na galeria Interterritorialidades]. 

Lêda Guimarães: Estas representações devem ser inclusive parte da escola. 

Jorge Pupo: Sobre o texto de Maria Lúcia Montes, citado pela Denise Camargo, o 

problema está na "informação" que o espectador possui para entender esta arte. Faz 

uns três anos eu ri muito, mais não fiquei "tão" surpreso quando uma aluna de História 

da arte de uma universidade em Havana veio me consultar para me convidar para uma 

exposição sob o tema "Negritude", classificação na qual estava e está em grande parte 

o meu trabalho. Ela ficou decepcionada quando, numa risada irônica e não contida, eu 

falei que não falo de negritude. Em primeiro lugar eu não acredito em negritude por 

negritude quando vivemos numa sociedade que nos incita a querer ser como o outro, 

para nos sentirmos "superiores", para nos destacarmos. E isso é absorvido de alguma 

forma em todos os agrupamentos sociais. Acredito na preservação de costumes 

herdados das culturas de geração a geração. Este erro é cometido ao analisar ou 

classificar o meu trabalho acerca da cultura haitiana (vodu) que aparece na minha 

série: Os poderes de Oggú, que basicamente aborda uma cultura e tradição vindas da 

África mas não exclusiva de negros. 

Caroline Vieira: A contemporaneidade abriu-se para as diferenças sexuais, raciais, 

culturais e, sobretudo, étnicas. O aparecimento de novos sujeitos, de novas 

identidades resultou em novas lutas em torno da diferença, favorecendo a aplicação de 

"políticas culturais da diferença" em torno do mundo. Um exemplo é o impacto 

causado por exposições fotográficas no Brasil que recortam questões identitárias. Isto 

significa que a arte trouxe para os espaços dominantes, como os museus e as galerias, 
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vozes e corpos periféricos. Você acha que essa é uma realidade Marcelo, em Salvador 

e outros lugares? 

Lêda Guimarães: A Exposição de Esculturas dos Orixás do artista baiano Tati Moreno 

em 2003, no Parque Vaca Brava, em um bairro de classe média alta, foi vítima de 

repúdios e descontentamentos por parte dos segmentos católicos e evangélicos. Estes 

ao tecerem seus argumentos, refletiram bem o preconceito e o desrespeito ao direito 

de expressão, transparecendo a opinião de que ali estavam expostas imagens que 

afrontaram à população de Goiânia. Em um dos jornais locais da capital, um dos 

entrevistados justificou sua posição favorável à retirada da exposição alegando que: 

"por se tratarem de adoração ao culto de magia negra" e que por sinal, não deveria 

ser "coisa do bem" ou que seria "adoração ao demônio". 

Francisco Chagas: Marcelo dar pra você resumir o que você entende por abordagem 

tradicional da África? 

Marcelo Cunha: Por exemplo, a apresentação de tecnologias e costumes do que 

chamamos África tradicional (normalmente manipulados pelo discurso inferiorizante, 

como índices de pouco desenvolvimento) sem que se apresentem imagens e 

informações sobre a contemporaneidade tecnológica do continente africano. 

Maria Helena Machado: Metendo a colher na discussão sobre visão da África 

tradicional, penso que seria necessário quebrar dimensões idealizadas, que vêm a 

África como entidade atemporal e não conspurcada por qualquer influência ou 

dinâmica externa.  

Denise Camargo: Anna Letícia [na sala de público] acho que as pinturas feitas dos 

negros, principalmente no Brasil, não exploram totalmente um valor pejorativo, porque 

a maioria delas é um retrato da história que eles viveram aqui, com a escravidão. 

Maria Helena Machado: São tantos os assuntos em pauta que tenho dificuldade de 

acompanhar e debater. Porém, acredito que a linha de orientação para propor novas 

leituras seria a crítica ao essencialismo, a procura da agência do representado apesar 

do contexto colonislista e muita criatividade! 
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Ana Maria Schultze: Maria Helena, para focarmos um pouco, poderia comentar seu 

trabalho de pesquisa sobre a coleção do Museu da Harvard University? Esta pesquisa é 

fundamental para este debate! 

Maria Helena Machado: Tenho trabalhado com todo o material relativo a Expedição 

Thayer que esteve no Brasil entre 1865-66, principalmente Rio de Janeiro e Amazônia. 

A expedição foi liderada por Agassiz e William James, famoso fundador do 

pragmatismo, participou como voluntário. A expedição produziu uma grande coleção 

de fotos de "africanos" (raças puras) no Rio de Janeiro e de mestiços amazônicos 

(raças mistas) em Manaus. A coleção como um todo se encontra no Peabody Museum 

da Harvard University. 

Francisco Chagas: Dirigindo a todos, depois desse informe da Lêda, eu pergunto, não 

dar pra sair daqui um documento de apoio aos produtores - individuais e coletivos - 

que são vítimas da intolerância religiosa (racismo, preconceito e violação simbólica)? 

Denise Camargo: Chiquinho, certamente. No fórum de encerramento, pretendemos 

justamente fazer isso. Levantar as questões dos debates da semana e propor a 

construção coletiva de um documento. Um deles é sobre o ensino da história africana 

nas escolas. Outros tantos documentos e propostas sairão deste debate, com certeza. 

Marcelo Cunha: Caroline, é fato que novos sujeitos, discursos e lugares têm surgido. 

Mas ainda há muito a fazer e conquistar, e a prova disso é a reação que acompanha 

tais iniciativas. 

Ana Maria Schultze: Temos uma questão do público: será que a maneira mais 

sincera de um negro ser retratado é por outro negro? Seria possível distinguir a etnia 

de um artista por sua obra? 

Denise Camargo: Marcella Grecco [na sala de público]: Considero que sim, como 

nos documentários com caráter antropológico em que um índio filma o outro e, então, 

consideramos que existe uma menor influência da outra cultura na retratação da 

imagem.  

Ana Maria Schultze: Será que é isto mesmo? Só um negro dá conta de retratar o 

negro em sua plenitude? Será que só uma artista mulher daria conta do universo 

feminino? 
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Denise Camargo: Aurélio Araújo [na sala de público] comenta: Acho absurdo 

querer que um artista só represente sua própria etnia. É um pensamento racista, e 

pior, seria de um racismo interno absurdo um artista se limitar a representar apenas 

seus semelhantes... 

Mauro Koury: Não acredito que para uma etnia ser retratada necessite de um olhar 

de um mesmo membro étnico. A questão do outro, da forma de olhar e interpretar o 

outro e a si mesmo é fundamento da constituição societária e da possibilidade de 

expressão artística. Olhares para si ou para outros retratam posições, e posições são 

importantes para o estabelecimento e diferenças e territórios. 

Denise Camargo: Marcelo Ribeiro [na sala de público]: Sobre a discussão levantada 

pelo público e pela Ana Maria Schultze: A meu ver, 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 e 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. 

Jorge Pupo:  Eu não acho que o negro vai representar ou reinterpretar melhor ao 

negro, branco ao branco, índio ao índio. O que, sim, acho importante é que representa 

um dos grandes problemas na representação de grupos culturais, neste caso de 

procedência africana, é a falta de pesquisa de fotógrafos e artistas plásticos para ter o 

conhecimento prévio de a que vão se enfrentar e conseguir elaborar melhor digamos 

uma proposta visual menos supérflua.  

Maria Helena Machado: Eu diria que a imagem é sempre fruto de um relacionamento 

entre o artista e o representado. O importante é sempre deixar clarificada esta relação 

para o público, consumidor da imagem. A desconstrução desta relação nuança a 

imagem produzida e lhe dá sentido. 

Denise Camargo: Ana Mariz [na sala de público]. Penso que a questão da 

representatividade não está tão somente em ser negro e fotografar negros, mas sim 

na capacidade do artista em estabelecer um laço de intimidade com o outro, 

independentemente da sua cor. 
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Marcelo Cunha: Concordo com o Jorge. A questão reside na necessidade da 

ampliação de repertórios, seja lá qual for o meio de representação. 

Mauro Koury: Caroline, acho que a arte, tanto quanto a fotografia documental por 

natureza, tem trazido as imagens da diferença, enquanto presença discursiva no Brasil 

contemporâneo. Corpos periféricos, minorias, estilos de vida diferentes, 

complementares ou conflitantes, vozes dispersas fazem parte de um manancial novo e 

em ebulição, lenta mas em ebulição na fotografia e na arte contemporânea brasileira. 

Por outro lado, museus dedicados a temáticas específicas, como o da abolição e da 

cultura negra, no Recife, embora tentem penetrar nesse arcabouço de abertura da 

diferença ainda estão presos a um enfoque tradicional. As amostras da diferença 

acontecem em suas franjas, apoiado por ele, por exemplo, mas fora de suas principais 

salas. Mas acredito ser um começo. 

Marcelo Cunha: Exatamente. A necessária construção do discurso sobre a 

importância histórica da África, acabou por produzir efeito, em determinado momento, 

nocivo, uma idéia de atemporalidade do continente africano. 

Jorge Pupo: O elo do meu trabalho está na espiritualidade do ser humano, comecei 

pela abordagem mais diretamente com a cultura haitiana e a linguagem corporal 

presente nas práticas religiosas onde utilizo como elementos repetitivos fogo e ferro 

(associados à força, permanência e vida - longe de serem elementos diabólicos). E 

mais adiante começo a reinterpretar esta espiritualidade. Neste caso, o negro. E 

remete à escuridão e não à cor.  

Ana Maria Schultze: Lindo isto, Pupo!  

Lêda Guimarães: Maneira sincera? Isso gera outro debate. 

Maria Helena Machado: Por favor, me conte mais sobre o museu da abolição. Tenho 

grande interesse. 

Marcelo Cunha: Gostaria de informar, que o Museu da Abolição está passando por 

processo de redimensionamento de sua exposição, com o objetivo de ultrapassar o 

discurso tradicional. Tive o prazer de receber seu plano de reestruturação quando 

estava encerrando minha tese, no anos de 2005. Outro dia recebi uma mensagem que 
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solicitava apoio para que este projeto se concretizasse. Realmente não sei a quantas 

anda neste exato momento. O projeto que recebi era de excelente qualidade. 

Lêda Guimarães: Concordamos com o Mauro e o Jorge, não necessariamente temos 

uma linha direta entre representações estéticas, culturais e identitárias a partir de 

denominações territoriais, seja étnica, sejam de gênero. 

Caroline Vieira: Mauro, a questão é muito complexa. Visto que algumas imagens, por 

exemplo, Mario Cravo Neto que tem um belíssimo trabalho, mas, dependendo da 

interpretação que cada um faça, ela corre risco de ser vista como uma representação 

do exótico. A minha pergunta é: será que o fato de ocuparem esses espaços, ditos 

eruditos, esse olhar não reforçador de um modo de ver estereotipado? 

Lêda Guimarães: Ampliação e desconstrução de certos olhares para que outros 

possam ser construídos 

Ana Maria Schultze: Seria algo como conhecer mais o outro para poder falar dele, 

mas sem necessariamente ser este outro? 

Marcelo Cunha: Quanto a questão sobre quem estaria mais apto para a 

representação de um argentino, esta é bastante complexa. Posso lembrar, por 

exemplo, a maravilhosa obra plástica de Carybé, da qual tenho o prazer de cuidar de 

um magnífico painel com 27 orixás, na qual a plasticidade e referência histórico-

cultural africana exuberantemente apresentada.  

Ana Maria Schultze: Sandra Koutsoukos [na sala de público] : Respondendo à 

questão de se "só um negro retrataria outro negro em sua plenitude", ou de se "só 

uma artista mulher daria conta do universo feminino"  é claro que não; caso contrário, 

como um historiador hoje poderia estudar "escravidão"? 

Denise Camargo: Caroline, excelente observação. Penso que no caso de Mario Cravo 

Neto e de outros fotógrafos, certamente, é necessário nos referenciarmos nas 

questões embutidas na imagem que produzem, como todo o arsenal mitológico que ele 

insere em seu trabalho. É que muitas vezes não se tem esse conhecimento e fica-se na 

imagem pela imagem. 
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Marcelo Cunha: Poderia, por outro lado, citar um monte de nomes de artistas negros 

que jamais representaram em suas obras elementos da cultura negra. Creio que aqui 

também, a questão não é biológica, mas sim de comprometimento e identificação. 

Denise Camargo: Constatação de Marcella Grecco [na sala de público]: Sempre 

tem que houver essa desconstrução. Paradigmas devem estar sempre sendo 

quebrados. 

Ana Maria Schultze: Fabio Merlim [na sala de público]: Me parece que é consenso o 

fato de que não é melhor a representação de uma etnia por um membro daquela etnia. 

No entanto, me parece também que a maior parte das representações de negros, por 

exemplo, retratam um estereótipo ruim e nem sempre verdadeiro. Então eis uma 

questão: seria um negro capaz de fazer este mesmo tipo de representação 

estereotipada e pejorativa sobre sua própria cultura ou condescendentes? 

Mauro Koury: Desculpem retomar uma questão inicial do debate proposta por Maria 

Helena Machado, mas que acredito se encontra ainda nele presente. É possível 

trabalhar imagens produzidas em contextos racistas e racialistas, ou de uma produção 

ainda colonialista? Esta pergunta foi feita pela antropologia pós-moderna nos anos 

oitenta do século passado e inaugurou uma nova perspectiva da crise e renovação 

antropológicas. As bases colonialistas da produção antropológica ao serem 

questionadas, abriu-se para possibilidades metodológicas novas onde a antropologia 

passa a ser objeto de referência e crítica de si própria e a relação sujeito-objeto, 

pesquisador–pesquisado passa de uma escala hierárquica de valor de um sobre o outro 

para uma troca de saberes e interpretações sobre a realidade estudada (do 

pesquisador e do pesquisado e suas traduções). O mesmo poderia ser pensado como o 

caminho e estratégias de leituras das fotografias do século XIX e início do XX sobre a 

produção de imagens fotográficas étnicas.  

Francisco Chagas: Situando as obras africanas (de estética) nas questões relativas 

ao popular, pelo fato da hegemonia da cultura branca situá-las fora do "padrão", não 

esta faltando aquela questão básica de contextualizarem a obra e o autor, mesmo os 

mais consagrados e que expõem nos templos ocidentais das artes? 

Maria Helena Machado: Creio que não se trata apenas de conhecer melhor o outro 

para representá-lo mais perfeitamente, mas sim enfocar as diferenças, valorizando as 
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alteridades como elas são mesmo, isto é, diferenças que não se sintetizam em 

nenhuma instância, apenas se relacionam pela diferença não essencializada. 

Marcelo Cunha: Mauro, acredito que não se trata apenas de ser possível, mas que é 

necessário e de grande importância. Somente assim faremos frente a estas imagens. 

Ana Maria Schultze: Neste sentido, Maria Helena, temos a seguinte questão de 

Heldergreb [na sala de público]: Seria importante tratar de como podem-se criar 

identidades pelas questões étnicas sem, contudo, criar um argumento da diferenciação 

sobre fatores políticos e sociais, onde a busca é pela igualdade. 

Francisco Chagas: Com a minha questão anterior, como uma que coloquei ontem 

sobre exposições, até parece que minha visão é elitista. Não. Também defendo a 

construção de outros espaços – abertos - mas é que as galerias e museus atuais 

precisam ser "derrubados e erguidos em três dias, pelos orixás" e pelos artistas negros 

(de temática negra). 

Mauro Koury: Com certeza, Marcelo. É isso que está sendo feito na crítica 

antropológica a sua própria produção. O elemento troca como fundamento de 

ampliação da imagem do outro em sua diferença e autonomia singular e fundamental 

para a diversidade. 

Jorge Pupo: Acho que o primeiro seria resgatar essas identidades que estão poluídas 

pela vontade de olhar ao ocidente. 

Denise Camargo: Pupo, nesse sentido, chamo de novo uma fala da Maria Lucia 

Montes que nos diz: "A arte africana é uma arte conceitual, reducionista, não mimese 

do real. Um exemplo típico é o dos "retratos" de figuras da nobreza Akan em Gana 

depois de mortos, representados por esculturas de cabeças denominadas mma. Aos 

olhos ocidentais, elas seriam tudo menos "retratos" reais. Contudo, para a cultura 

Akan são retratos, embora não guardem a semelhança [...].Representam-se conceitos, 

significados culturais e valores sociais, de onde decorre a simplificação de formas." É 

exatamente isso. Um olhar para a ancestralidade que invade essa pregnância para a 

ocidentalidade.  

Lêda Guimarães:  Temos que correr todos os riscos...dependendo de como vamos 

trabalhar as imagens, com que fins. 



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

21

Ana Maria Schultze: Uma colocação de Juliana do público: Acho bacana colocar a 

distinção existente entre os termos "diferença" e "desigualdade". O primeiro termo 

remete à idéia antropológica de diversidade trabalhando com a questão do "Outro". Já 

o segundo, a sociologia entende como uma distribuição desigual de recursos materiais 

e simbólicos. Sinto que quando falamos do negro sendo retratado de uma forma 

pejorativa estamos nos referindo a um esquema valorativo nosso (quanto a poções 

culturais e econômicas). Não acho que retratos (que vi na Pinacoteca do Estado em 

São Paulo) ou telas de Di Cavalcanti tragam uma visão negativa do negro.  

Mauro Koury: Jóia, Maria Helena. Mas a valorização da diferença parte da perspectiva 

inicial de uma redefinição de olhar para o si próprio. É nesse movimento que se podem 

estabelecer possibilidades para a alteridade, e o compartilhamento de olhares 

autônomos sobre modos diversos e constituições diversas de expressão e vida. 

Marcelo Cunha: Para os interessados, minha tese de doutorado em História Social da 

PUC-SP, Teatro de Memórias, Palcos de Esquecimentos: Culturas africanas e das 

diásporas africanas em exposições musicológicas, esta disponível em www.pucsp.br e 

lá traço abordagem histórica sobre museus e exposições no Brasil e fora daqui, ao 

tempo em que apresento algumas novas experiências de reconstrução destas imagens 

de inferiorizarão. 

Jorge Pupo: Por outro lado incito a efetuar uma enquête que vai mostrar o 

desconhecimento por nós mesmos da arte produzida na região, pela qual nós 

(fotógrafos, artistas visuais) somos em certa e grande medida responsáveis, porque ao 

final muitos de nós desenvolvemos a produção artística e também o trabalho docente, 

de formação. Perguntem em várias escolas de fotografia quem é Eustáquio Neves,  

Gerardo Sutter, Martin Chambí, Luis Gonzales Palma (todos da América Latina, só 

estou citando alguns, mas a lista seria imensa), Seidou Keyta (da África). Uma 

resposta positiva enquanto a conhecê-los aconteceria se perguntássemos sob Ansel 

Adams, Hemult Newton, Cartier-Bresson, etc.  

Denise Camargo: Marcelo Ribeiro [na sala de público] comenta e pergunta: Há 

toda uma série de diferenças entre falar do outro, falar pelo outro, falar sobre o outro, 

falar com o outro, etc, não? Penso que é preciso pensar em termos de diálogos 

múltiplos. Não há transparência absoluta de um sujeito consigo mesmo, o que torna a 

representação por outros algo essencial para o conhecimento de si. A questão é: como 
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tornar legíveis em imagens a agência dos sujeitos retratados? No exemplo das 

imagens colonialistas: como ler em imagens que carregam indícios da violência colonial 

toda a complexidade da zona de contato que vai além dessa violência? No meu caso, 

tenho enfrentado essa questão ao tratar das representações da África nos filmes de 

Tarzan. Dialogando com o tema de hoje, pergunto: como ler a agência do sujeito 

retratado no caso da Venus Hottentot? 

Maria Helena Machado: Creio que sua pergunta é essencial, Marcelo Ribeiro. Há 

algum indício de agência da Venus Hottentot que rasga o véu coisificante no qual ela 

está inscrita. Como acessá-lo? Outra coisa, como trabalhar/apresentar aquilo que não 

é "belo" no sentido comum do termo? 

Ana Maria Schultze: Fabio Merlim [na sala de público] pergunta: A maior parte das 

representações de negros retratam algo ruim e nem sempre verdadeiro sobre eles. 

Levando-se em conta que TODAS estas obras, principalmente as mais conhecidas, 

foram feitas por brancos, eis uma questão: seria um negro capaz de, por um descuido 

ou propositalmente, retratar sua cultura ou mesmo outro negro de maneira 

estereotipada e pejorativa? 

Ana Maria Schultze: Fábio Merlim, mas eu pergunto: por que o negro faria isto? Com 

qual objetivo? 

Caroline Vieira: É verdade Pupo. Desconhecemos a arte feita no Brasil e mais ainda a 

arte afro-brasileira.  

Marcelo Cunha: Penso que aqui estamos também tratando de uma questão: ainda 

que as mais diversas contribuições de não-negros devam e possam ser consideradas, a 

questão do protagonismo negro não pode ser deixada de lado.  

Denise Camargo: Perfeitamente, Marcelo Cunha. Esclarecedor, o que você diz. 

Ana Maria Schultze: Isto mesmo, Marcelo. 

Denise Camargo: Fabio Merlim, eu particularmente acho que esse não é o problema. 

O problema é que eu, por exemplo, como fotógrafa e negra e com todos os outros 

repertórios que tenho só eu posso fotografar determinadas coisas, entende? Há um 

lugar de onde as produções podem ser feitas. Acho que é isso. 
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Lêda Guimarães: Penso que todos podem estar sujeitos a representarem-se de forma 

negativa. 

Ana Maria Schultze: Claudia Moi [na sala de público] pergunta para Maria Helena 

Machado: sobre seu trabalho na expedição Thayer gostaria de saber quais elementos 

principais (digo de forma sucinta) da estética da pintura migraram para fotografia em 

termos de retratos em relação aos negros. 

Maria Helena Machado: Respondendo a Cláudia Moi: A maior parte das fotografias 

não parece derivar da estética da pintura pois os parâmetros que informaram a 

coleção é a somatologia, tipo de tecnologia racialista que então estava a se 

desenvolver. As fotos deveriam ser feitas em posições fixas e bem chapadas, o que se 

buscava era a des-culturalização do fotografado. Já uma parte das imagens, formadas 

por carte de visite, buscam a representação do exótico, trajes típicos, etc. 

Maria Helena Machado: Ou ainda eu perguntaria, como o olhar da Venus Hottentot 

reflete sobre as intenções daquele que a representou desta forma? Estou sendo pouco 

clara, mas ainda estou tentando... 

Lêda Guimarães: Quanto à questão do Fabio, todas as obras as quais usualmente 

temos acesso, pois muitas outras estão veladas e portanto desconhecidas, não-

catalogadas, não-reconhecidas enquanto arte, etc. 

Ana Maria Schultze: Concordo, Lêda, mas penso que há muito mais em jogo para 

lutar por uma afirmação do que correr o risco de fazer uma representação negativa. 

Jorge Pupo: Denise, comentando a Maria Lúcia Montes, nas referências que utilizei 

existem exemplos dum trabalho limpo simples nutrido de conceitos fora os 

estereótipos que abordam de maneira elegante a africanidade (Marta María Pérez 

Bravo, Juan Carlos Alóm, José Bédia...). Há trabalhos que nos fazem pensar e sentir e 

nem sempre nos dão a "referência direta ao tema", porém podemos achá-la. 

Marcelo Cunha: A fala de Denise é bem sintomática quanto à dificuldade imposta ao 

protagonismo: sim, quer ser fotógrafa, tudo bem, mas o seu lugar de fotógrafa deve 

responder a tal lugar reservado a você. Ou seja, protagonismo, mas pero non mucho. 
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Francisco Chagas: Como a fronteira entre arte e artesanato é frágil, sobretudo 

quando se trata de artesania africana, quem poderia tratar um pouco disso, focando a 

questão de materiais, técnicas, enfim. 

Caroline Vieira: Concordando, Denise. Eustáquio Neves é outro exemplo, cuja via de 

expressão criativa é a expansão do seu fazer fotográfico como meio de conectar 

questões sociais, políticas e identitárias relacionadas ao afro-descendente, usando para 

isso o corpo como primeiro território de identidade. 

Denise Camargo: O que me preocupa neste momento, Caroline, Marcelo, Pupo, é 

compreender como se dá a entrada dessas temáticas no mercado de arte. 

Marcelo Cunha: Por falar em lugares: na questão da construção do patrimônio 

nacional (dialogando com Francisco) lugares como folclórico e popular, foram muito 

bem construídos para colocarem a cultura do negro e afro brasileiro em um lugar 

determinado. 

Márcia Borges: Mônica Mantuano [na sala de público]: Também concordo com 

Pupo, e gostaria de incluir que por vezes os educadores que trabalham com o público 

em formação, digo escolas municipais, estaduais estão tão preocupados com suas 

PCNs [Parâmetros Curriculares Nacionais] e conteúdos programáticos e heranças 

européias que não têm tempo para avaliar o que há na produção nacional e muito 

menos contemporâneas. 

Jorge Pupo: O mercado da arte se movimenta motivado por ciclos, ou círculos 

paralelos ao que acontece no mundo, tanto políticos como de moda. Neste período que 

estamos atravessando grande parte dos espaços está sendo ocupado pela arte 

proveniente ou relacionada com a Ásia e, no caso da fotografia contemporânea, os que 

têm no conteúdo estético referentes à chamada escola de Frankfurt da Alemanha. O 

protagonismo nas instituições da arte relacionado de alguma forma à África, não tem 

uma presença tão forte no momento, como há 5 ou 6 anos atrás. 

Ana Maria Schultze: Marcelo, e na arte contemporânea, temos justamente este 

embate, derrubar barreiras entre o popular e o "erudito". Não há mais uma escala de 

valores em que uma suplante a outra. 
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Caroline Vieira: Esta é uma questão que também me fiz durante a minha pesquisa. 

Como o mercado de arte recebe as imagens de Eustáquio. Principalmente quando 

sabemos que ele é mais conhecido internacionalmente. 

Ana Maria Schultze: Mônica Mantuano, presente no público, temos bons assuntos a 

debater sobre isto, no próximo debate, referente à educação. Compareça, por favor. 

Márcia Borges: Mônica Mantuano [na sala de público]: Estarei presente, sim, esse é 

um nó que precisamos desenrolar. 

Denise Camargo: Nesse sentido, Marcelo, as origens heterogêneas do Brasil 

impactam a abrangência da arte brasileira. Em se tratando da arte de matriz africana é 

pouco conhecida, mal-avaliada, subestimada nos circuitos artísticos brasileiros? E a 

fotografia, em especial? 

Lêda Guimarães: Esta questão do Marcelo é extremamente pertinente, pois às vezes 

pode caracterizar um estereótipo, como é caso de muitas escolas que fazem deste 

tema uma finalidade para trabalhar a diversidade cultural. 

Marcelo Cunha:  Gostaria de esclarecer ao público que em nenhum momento defendi 

aqui a impossibilidade de auto-representação por parte dos negros. Muito pelo 

contrário, certamente há muito mais negros se representando do que brancos 

representando negros, o que falo é da falta de oportunidade de que estas 

representações venham à luz.  

Denise Camargo: Nesse sentido, Marcelo Cunha, temos a contribuição de Marcelo 

Ribeiro [na sala de público]: Sobre se negros poderiam fazer retratos estereotipados 

de negros: Considerando a questão do estereótipo, acho que devemos nos lembrar 

que as imagens nos habitam mesmo contra nós, clandestinamente, avassaladoramente 

(como disse Fernando de Tacca ontem). Nesse sentido, ao fotografar ou filmar, ao 

produzir imagens de diversas ordens, em alguma medida estamos lidando com as 

imagens que nos habitam e muitas vezes elas podem ser negativas. Além disso, uma 

outra dimensão da questão é que garantir a possibilidade de auto-representação é 

mais importante do que estabelecer critérios prévios de positividade e negatividade 

das imagens. Não devemos julgar imagens com critérios políticos prévios. A política 

deve ser deslocada pelas imagens. É aí que a criatividade se torna política, não? 
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Marcelo Cunha: Exatamente. Temos uma formação cultural heterogênea, dominada 

por uma política e imaginário "homogeinizante" e "eurocentrado". 

Mauro Koury: Seria interessante discutir a produção artística chamada de popular. 

Em Pernambuco, na cidade de Tracunhaém, uma cidade inteira voltada para a 

produção de esculturas de barro, muitos, ou a maioria de seus moradores retratam a 

sua cultura e a sua realidade e a sua etnia, e inclusive os reflexos das fricções com 

outras esferas culturais locais ou nacionais (muitos deles são migrantes sazonais, vão 

para São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, etc e retornam meses ou anos após a sua 

cidade). Eu tenho uma coleção de esculturas que enfocam e procuram refletir sobre o 

modo de vida e relações entre brancos e negros, profissões, posições sociais e o 

cotidiano. É um olhar de si e uma representação de si, enquanto cidadania e uma 

reflexão sobre o outro e a ausência dele (cidadania) bastante significativa.  

Francisco Chagas: Sim, Marcelo, só que o folclórico mais do que o popular, pois se 

contrapõe ao erudito (da Europa), assim, quando falo popular me refiro ao lugar em 

que concretamente estamos, no sentido de excluído economicamente, e dos espaços 

apropriados pela elite branca. Ou seja, já é uma tentativa de trocar esse "folclore" por 

popular, desconstruindo palmo a palmo (tática de guerrilha). 

Marcelo Cunha: Pois é, basta conhecer um pouco a cultura denominada popular, e 

isto vale para culturas ditas tradicionais africanas, para perceber o quanto de 

modernidade e pós-modernidade estão presentes nestas manifestações plásticas ditas 

populares, folclóricas. 

Denise Camargo: Sobre isso, Marcelo e convidados e debatedores, acho que vale a 

leitura do livro A verdade seduzida, de Muniz Sodré. Que resgata o conceito de cultura 

no Brasil. 

Jorge Pupo: Marcelo, aí vai parte do problema do qual falava de conhecer a arte 

produzida em nossos países. Criticamos em muitas ocasiões os artistas que fazem 

sucesso e são conhecidos fora da região, mas o fato é que em nossas regiões não 

recebem a merecida atenção. 

Ana Maria Schultze: Temos um comentário de Paulo Rossi [na sala de público] 

para Jorge Pupo: Comentário sobre a fala de Jorge Pupo referente ao ensino da 

história da fotografia. Acho que a dificuldade que os professores que lecionam nos 
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diversos cursos de fotografia (cursos livres ou superiores) está na bibliografia 

disponível com as quais os próprios professores foram formados. Os livros de história 

da fotografia apresentam, na sua maioria, uma visão ou eurocentrista ou 

estadunidense. Vale lembrar que Hércules Florence sequer é comentado no livros de B. 

Newhall e Michel Frizot. Mesmo Manuel Alvarez Bravo e Tina Modoti são citados de 

passagem no livro de Frizot. É bem oportuno o surgimento de livros que mudem o 

enfoque, que passem a abordar experiências de outras regiões. Mas isto deve 

acontecer de forma crítica: não podemos seguir o formato das "cartilhas", ensinando a 

história seguindo os mesmos moldes delas e, por outro lado, sem ignorar o peso que 

elas exerceram e exercem na fotografia de todos os continentes. Como exemplo, Boris 

Kossoy em seu texto publicado no livro Image and Memory fala que a experiência da 

fotografia latino-americana no século XIX foi uma experiência européia. 

Francisco Chagas:  Marcelo, o conceito que "defendo" de popular está ligado a 

classes excluídas (a maioria), e não ao recorte na história das artes, nem à 

temporalidade, mesmo assim concordo com você. 

Maria Helena Machado: Toda a representação mesmo quando estereotipada reflete 

uma vontade de discutir o estereótipo, pelo menos é isso que fala Bhabha no conceito 

de pedagógico/performático. O performático reproduz o "pedagógico", o motivo 

ocidental-colonial, acrescentando algo nele, nem que este algo seja a cópia mimética 

que, ao ser devolvida, envia a mensagem nós também nos apropriamos do 

estereótipo, este não é só dos dominadores. 

Ana Maria Schultze: Ou seja Caroline, ela permitiu o protagonismo mas ao mesmo 

tempo reforçou clichês? 

Marcelo Cunha: Jorge tocou em outra questão importante, a da recorrente afirmação 

de que não é possível atribuir autoria na produção afro-popular- negra, etc quando na 

verdade sabemos que se trata de produção autoral sim. 

Denise Camargo: Fred [na sala de público]:  Ainda ontem eu lembrava nessa lista da 

exposição Salvador Negro Amor por todos pontos da cidade. Me parece que nela 

tivemos o negro como protagonista. As imagens reforçam e recriam identidades, eu 

mesmo me sentia mais negro do que branco ao me contaminar com tais imagens. Mas 

fica um ponto: até que ponto aquelas imagens não se enquadram num jogo de city-
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marketing para enfeitar a cidade para os gringos. Reforço: adorei a exposição, mas 

fica tal questão. 

Denise Camargo: Não sei, Caroline ... estive em Salvador na época dessa exposição, 

e fui ficando tão emocionada ao ver o povo baiano representado daquela maneira .... 

rostos lindos, populares, locais... bom, eu também me senti representada. Vai ver foi 

por isso.  

Caroline Vieira: Denise, você não me entendeu. Muitas pessoas se sentiram 

representadas, eu também, inclusive. Mas, outras não se sentiram e criticaram muito. 

E também tem essa questão na Bahia que é muito forte. Tem lugares que são 

turísticos como o aeroporto e então não dá para se sentir representado lá. Será que 

me entende. 

Caroline Vieira: Sem dúvida, Ana Maria. E gerou também muita polêmica como: "até 

parece que na Bahia só existem negros". Foi bem ambígua na sua proposta. Acho que 

houve um reconhecimento dos sujeitos, mas houve, também, o outro lado, a Bahia é 

exótica para turista ver. 

Francisco Chagas: Vocês concordam que é necessário popularizar o sentido da 

espiritualidade dos africanos, nas histórias sobre suas artes tradicionais, e/ou em 

algumas contemporâneas (abstratas ou simbólicas - da religiosidade)? 

Marcelo Cunha: O não reconhecimento autoral é mais um ferramenta de exclusão e 

negação da capacidade criativa de negros 

Lêda Guimarães: De maneira geral, quando se fala em folclore (ou cultura popular) 

alude-se a antigas formas de manifestações do povo, rurais e fadadas ao 

desaparecimento nas sociedades contemporâneas. Em contraponto a cultura erudita é 

uma categorização que tem passado e presente. Podemos dividi-la, por exemplo, em 

arte clássica, arte moderna, arte contemporânea indicando sua dinâmica nas 

constantes transformações e re-elaborações formais e conceituais. Assim, arte 

popular/folclore e arte erudita parecem estar em patamares muito distintos, uma presa 

ao passado e a outra viva e dinâmica no presente.  

Jorge Pupo: E agora também no livro Mapas Abiertos 1991-2002 Fotografía 

Latinoamaericana feito e editado por uma editora européia, criticado por alguns, mas 
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nós não fizemos, mesmo tendo o conteúdo, material humano e possíveis verbas para 

que um material semelhante viesse à luz. 

Francisco Chagas: Quem poderia fazer uma comunicação a respeito da 

"canibalização" e "espetacularização" em relação às produções afro-brasileiras? 

Marcelo Cunha: Creio que a espiritualidade dos africanos é traço tão marcante e 

essencial nos sistemas culturais africanos que mesmo que não seja o tema principal da 

produção acaba por brotar das obras. Por outro lado penso que esta espiritualidade 

também foi manipulada de forma a reduzir a complexidade destas culturas ao universo 

simbólico religioso. 

Marcelo Cunha: Penso que esta canibalização, e isto vale muito bem para a Bahia, foi 

mais uma estratégia do poder hegemônico para diluir a força crescente da cultura afro, 

colocando-a na perspectiva da espetacularização e do mercado. 

Mauro Koury: Concordo com você Marcelo sobre a manipulação da espiritualidade 

negra para apenas o universo religioso, onde ela se torna visível de uma forma 

peculiar.  

Lêda Guimarães: O mesmo vem acontecendo com as culturas populares que são 

prenhes de africanicidades. 

Francisco Chagas: Marcelo aí é que está, eu acho que não é só brotar, mas que é 

essencial para se conhecer, sobretudo as produções tradicionais (nas estatuetas, 

esculturas figurativas). 

Marcelo Cunha: A questão religiosa deve ser entendida como fruto de manutenção e 

articulação de memórias históricas ancestrais. 

Maria Helena Machado: Sobre a espetacularização do "outro" (africano) no XIX/XX, 

isto é, no contexto da popularização da antropologia, eu recomendaria o seguinte livro: 

B. Lindfors , Africans on Stage. Studies in ethnological show business. Bloomingnton: 

Indiana UP, 1999.(org.) 

Jorge Pupo: O problema existe e é lendário, cabe a nós fazermos uma revisão interna 

e reformular as estratégias para uma inclusão destas obras em circuitos e curadorias 

não temáticas que, em longo prazo, provocam e o efeito inverso. Continua gerando 
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divisões nos segmentos culturais. Por outro lado é preciso coragem para fazer uma 

obra que reafirme princípios e que não necessariamente sejam um grande hit 

comercial, mas ao menos que se consolide pelo que acreditamos. 

Ana Maria Schultze: Paulo Rossi [na sala de público] faz a seguinte reflexão, para 

encerrar as discussões de hoje: Num dos debates que ocorreram recentemente no 

Fórum de Fotografia Latino-americana em São Paulo, foi discutido o mercado de 

fotografia. Me chamou a atenção a mera preocupação (por parte de alguns 

debatedores e também de alguns fotógrafos e compradores de arte que estavam na 

platéia) com o comércio da arte. Não deixa de ser um tema importante pois os artistas 

precisam comer, por outro lado se o comércio for o foco nada adianta desenvolver um 

grande trabalho sobre, por exemplo, os negros. Este material continuará restrito a 

poucas pessoas e seu conteúdo se perderá. É importante, a meu ver, que os artistas 

se posicionem frente ao mercado, tomar uma posição quanto a seus objetivos 

primeiros. Sem enfrentarmos este problema de frente (sugiro o texto O autor como 

produtor de Walter Benjamim para iluminar esta reflexão) o debate sobre quaisquer 

estratégias de valorização de nossa arte terá ido em vão. 

Denise Camargo: Em alguns minutos vamos encerrar. Agradeço às perguntas 

enviadas pelo público. Como nos debates anteriores foram muitas as questões 

propostas, levantadas. Certamente nosso objetivo com esse projeto está 

particularmente atendido. Propor questões.  

Lêda Guimarães: Denise, essa conversa é tão rica, pena que o tempo seja pouco, 

mas pontos muito importantes que estão no dia a dia da nossa prática pedagógica 

foram levantados, agradeço a todos pela troca de idéias. 

Marcelo Cunha: Amanhã não poderei estar por aqui, pois estou participando de um 

seminário de museologia. Mas gostaria que deste debate fosse possível estabelecermos 

um grupo para a continuidade destas questões. 

Ana Maria Schultze: Marcelo, a idéia é esta mesmo!!! 
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Ana Maria Schultze: Lêda, nós que agradecemos. Temos ciência de que apenas 

despertamos o debate aqui. Amanhã teremos o debate sobre a educação e a plenária 

final, se puderem comparecer será um prazer! 

Fernando de Tacca: Acompanhei todo o debate e parabenizo a todos os participantes 

pela rica gama de questões e comentários. Como disse Denise Camargo, os objetivos 

do debate foram contemplados. Aproveito para felicitar os alunos de Midialogia e 

Ciências Sociais da Unicamp, presentes na sala de público. 

Denise Camargo: Marcelo Cunha, muito obrigada por sua enorme contribuição e pela 

densidade das questões colocadas. Gostaria de agradecer também a assídua presença 

de Marcelo Ribeiro,na sala de público, por suas densas reflexões, que muito 

enriqueceram as nossas conversas. 

Francisco Chagas: Valeu, Marcelo Cunha, foi bom dialogar contigo (na dialógica e na 

dialética). 

Marcelo Cunha: Quero dizer do meu prazer em ter conversado com vocês.  

Marcella Grecco: Foi um prazer participar desse debate! Até logo para todos.  

Maria Helena Machado: Muito obrigado pelo convite, foi muito legal participar, 

apesar de ter sido um pouco difícil acompanhar as discussões. Valeu! Axé a todos! 

Denise Camargo: Maria Helena, é a loucura do formato que escolhemos para 

viabilizar este debate. Só assim ele poderia ser realizado, com pouca verba e muita 

disposição. Agradeço sua enorme contribuição. 

Denise Camargo: Marcelo, acho que a partir desta experiência tão rica, tão 

importante já temos o grupo formado, não? Não nos encontramos por acaso, 

certamente. 

Lêda Guimarães: Lêda e Ivaina enviam abraços a todos. 

Francisco Chagas: Muito axé a todos e todas! 

Mauro Koury:  Me despeço e agradeço mais uma vez o convite de participação no 

debate. Um abraço a todos.  
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Maria Helena Machado: Grande abraço para todos. Foi uma noite bem interessante e 

frutífera. 

Marcelo Cunha: Não sei como será possível a logística, mas gostaria de outros 

debates como este. Se for possível em breve poderíamos pensar em um presencial. 

 Jorge Pupo: Obrigado a todos pela participação e à Denise pelo convite. 

Ana Maria Schultze: Um grande abraço a Mauro, Maria Helena, Ivaina, Lêda, 

Marcelo, Pupo, Chiquinho e Caroline. 

Ana Maria Schultze: Marcelo, está topado. Nos aguarde em 2008! 

Denise Camargo: Luana de Medeiros [na sala de público] estive no primeiro dia de 

debate e peguei trechos deste último, mas o que consegui acompanhar foi muito 

proveitoso, então agradeço novamente e oportunidade e empenho dos envolvidos. 

Grande abraço, e desde o primeiro dia já senti melhorias na dinâmica. 

Caroline Vieira: Obrigada a todos, especialmente à Fernando, Ana e Denise. 

Lêda Guimarães: Parabéns Ana e Denise pela promoção do debate. Vamos pensar na 

idéia do Marcelo e fazer um presencial, Goiás está a disposição. 

Francisco Chagas: Ana, obrigado a você também, e ao Fernando, por incluírem a 

Amazônia Ocidental, nessa pequena pessoa que é o Chiquinho. 

Ana Maria Schultze: Agradecemos a presença de todos, e esperamos que possam 

nos acompanhar ainda no debate de amanhã. 

Denise Camargo: O debate de hoje está encerrado. A sala será fechada. Um grande 

abraço. Até amanhã. Agradecemos ao Fernando de Tacca por tornar este debate 

possível dentro da Studium, agradecemos à Petrobras e ao Programa Cultura e 

Pensamento.  

 


