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Introdução 

 

O presente trabalho propõe refletir sobre a dimensão político-artística do Teatro 

Experimental do Negro - TEN, companhia de teatro fundada em 1944 por Abdias do 

Nascimento (1914 - 2011). Abdias do Nascimento possuía um grande conhecimento em 

diversas áreas do saber. Foi teatrólogo, jornalista, economista, professor universitário, 

ator, pintor, escritor, político e, acima de tudo, ativista pelos direitos humanos e civis da 

população negra. Participou das principais organizações do movimento negro: Frente 

Negra Brasileira (1931), Movimento Negro Unificado (1978), fundou o Instituto de 

Pesquisa e Estudos Afro-Brasileiros – IPEAFRO (1981). Também foi Deputado Federal 

nos anos de 1983 a 1987 e senador da República nos anos de 1997 a 1999. Em 

decorrência de uma vida dedicada à militância a favor dos direitos humanos e civis da 

população afro-brasileira, Abdias do Nascimento foi indicado ao prêmio Nobel da Paz 

em 2009. Podemos concluir, então, que Abdias do Nascimento foi uma das maiores 

forças ativas que já atravessaram a história do Brasil.  

*** 

A minha abertura para a realização dessa pesquisa não se configurou exatamente 

a partir desse tema, o qual foi composto através de uma série de tentativas e erros, 

resultantes do meu contato com a bibliografia pertinente sobre ele e com a consulta dos 

arquivos físicos e online do IPEAFRO. 

Em um primeiro momento, pensei em realizar uma pesquisa que buscasse 

refletir sobre a relação entre um sistema político autoritário e movimentos minoritários. 

Essa ideia veio principalmente após a leitura de um texto de Hanna Arendt e do contato 

que tive com o pensamento de Michel Foucault, mas tal pesquisa demandaria um 

investimento de tempo e trabalho muito maior do que seria possível realizar na 

graduação. Foi assim que, com muita paciência, minha orientadora foi me conduzindo 

até a construção de um objeto de pesquisa mais sólido.  

Assim, concluí que iria realizar uma pesquisa sobre a produção de teatro negro 

na ditadura militar (1964-1985). Efetuei pesquisa entre os arquivos do IPEAFRO e 

levantamento bibliográfico voltado para esse tema durante alguns meses. Contudo, 



 

 

2 

 

diante do material escasso, no começo do primeiro semestre de 2016, resolvi voltar a 

minha atenção para o TEN. Assim, a pesquisa tomou um novo caminho.  

*** 

O teatro é um programa cultural conferidor de status
1
. Nesse sentido, podemos 

dizer que o teatro no século XIX e parte do século XX não se configurava como um 

lugar para todos. O teatro tinha um rosto, o rosto do modelo majoritário de existência: a 

burguesia branca. Nesse sentido, o teatro seria um espelho, uma reprodução, do 

pensamento da classe burguesa. Nesse período, o teatro era essencialmente excludente. 

Tanto que na história do teatro brasileiro a presença do indivíduo negro era marcada 

pelos seus papéis de coadjuvantes discretos, sem relevância para a narrativa das peças. 

O personagem negro era uma espécie de “(...) objeto animado, quase mudo, sem 

história, sem desejos, sem família, sem ‘eu’, numa palavra
2
”. Ou seja, o indivíduo negro 

aparecia em peças de teatro, porém era descaracterizado de sua agência. Mesmo quando 

essa agência aparecia, o personagem negro era baseado em visões estereotipadas da 

realidade e, em raros momentos, quando o texto da peça exigia um ator afro-brasileiro 

para dar vida a um personagem negro de maior destaque, os diretores e produtores 

utilizavam maquiagem preta em atores brancos:  

(...) brocha-se um branco. ‘Branco pintado’ – eis o negro no teatro 

nacional. (...). É preciso uma ingenuidade perfeitamente obtusa ou 

uma má fé cínica para negar a existência do preconceito racial nos 

palcos brasileiros. A não ser o Teatro Experimental do Negro, os 

artistas de cor, ou fazem moleques gaiatos, ou carregam bandeja, ou 

por último, ficaram de fora
3
.    

Assim sendo, o teatro era um dos campos políticos onde a manutenção do 

racismo era difundida, uma vez que o personagem negro não ia além de seu papel 

marginalizado, socialmente e artisticamente. Para ir contra esse tipo de pensamento, 

surgiu o TEN propondo o reconhecimento dos negros e negras como atores, 

personagens e indivíduos, isto é, como cidadãos. 

A metodologia que optei em utilizar nesse trabalho parte da ideia de que os 

arquivos são “vozes” que também possuem o que dizer. Nesse sentido, esses arquivos 

                                                 
1
 SANTOS, Joel Rufino dos. A História do Negro no Teatro Brasileiro, Rio de Janeiro, 2014, p 98. 

2
 Ibidem, p. 35. 

3
 RODRIGUES, Nelson. Há preconceito de cor no Teatro? Jornal Quilombo: vida, problemas e 

aspirações do negro. Rio de Janeiro, ano I, n. 1, 09 dez. de 1948, p. 1. 
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possuem saberes, e esses saberes devem ser escutados. Acontece que se não soubermos 

o que perguntar, os arquivos se “calam” diante de nós. Essa dificuldade atravessou parte 

da pesquisa. No início da pesquisa, eu buscava encontrar relações óbvias sobre ideias 

pré-determinadas que habitavam minha cabeça. Agindo desta forma, eu não dava a 

possibilidade dos arquivos conduzirem a pesquisa. Eu, na verdade, tentava confirmar 

parte das minhas pressuposições nos arquivos e acabava não dando espaço para ideias 

surgirem a partir deles. Somente após certo tempo aprendi a lição. Aprendi a “ouvir” os 

arquivos e, com isso, a pesquisa tomou um novo ar. Sendo que foi a partir dessa nova 

orientação, diante dos arquivos, que esse trabalho pode ser composto. Assim sendo, 

dividi esse trabalho em três capítulos:  

No primeiro capítulo me dediquei a experimentar uma análise de duas peças de 

teatro: Sortilégio: mistério negro, escrita por Abdias Nascimento em 1951, e Anjo 

Negro, escrita por Nelson Rodrigues no ano de 1946. Os textos das peças citadas foram 

extraídos do livro organizado por Abdias do Nascimento chamado: “Dramas para 

Negros e prólogo para brancos: antologia de teatro negro” (1966). Nesse livro 

encontram-se nove peças que foram escritas especialmente para o TEN e peças que 

Abdias do Nascimento julgou como importantes para a história do teatro negro 

brasileiro em geral.  

A escolha dessas duas peças de teatro possui um sentido. Sortilégio: mistério 

negro foi a primeira peça escrita por Abdias do Nascimento. Escrita em poucos dias a 

partir de uma necessidade interior que precisava ser exteriorizada, como disse o autor. 

Anjo Negro foi uma peça que não se realizou a partir do que seu autor havia pensado. 

Nelson Rodrigues foi um grande entusiasta do TEN e admirador do Abdias Nascimento, 

assim sendo, naturalmente, ele gostaria que o TEN encenasse a sua peça no Teatro 

Municipal. Diz ele: “É evidente que a realização de Anjo Negro terá que contar com a 

colaboração do ‘Teatro Experimental do Negro’ (...)
4
”. Porém, a comissão do teatro na 

época não permitiu que um afro-brasileiro interpretasse um dos personagens principais. 

Nelson Rodrigues disse: 

Fui conversar com a Comissão do teatro. Sinto que seus membros 

reagem. Um deles quer saber: - “Naturalmente Ismael não será um 

preto”. Não entendo: - “Como?” Um outro foi mais claro: - “Escuta, 

Nelson. Não é interessante um negro no Municipal. Não fica bem”. 

                                                 
4
 NELSON, Rodrigues. Sem informação de titulo, O Cruzeiro. Rio de Janeiro, 12 abr. 1947.  
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Digo: - “Mas o personagem é negro”. Toda a Comissão se entreolha. 

Um dos seus companheiros, amassando a brasa do cigarro no cinzeiro, 

fala pelos outros: - “Faz o seguinte: - põe um branco pintado
5
”. 

 Assim sendo, Anjo Negro foi uma peça em que a sua encenação não deu conta 

da sua dimensão política. 

 No segundo capítulo realizo uma tentativa de sistematizar algumas questões de 

ordem teórica. Em um primeiro momento me dedico a tentar informar como a criação 

de modelos de existência está relacionada ao capitalismo e ao Estado. Assim sendo, 

procurei pensar como essa relação produz um movimento etnocida em relação a outras 

formas de existência, como na produção de um racismo que é apoiado na construção de 

um “povo brasileiro”. Em um segundo momento, tentei me empenhar em pensar a 

relação entre movimento cultural e política, não enxergando produção de cultura e de 

política como ações excludentes e opostas. Ainda no segundo capítulo, tento apresentar 

algumas ideias que me fizeram pensar no TEN como uma máquina de guerra contra o 

racismo.  

 Já o terceiro capítulo é focado na companhia do TEN. Nesse sentido, busco 

apresentar um pouco de como se configurava o teatro brasileiro antes do surgimento do 

TEN. Em seguida, apresento como o TEN foi criado e quais foram seus projetos. Isso 

me levou a pensar sobre algumas das influências da companhia, como o movimento da 

negritude, e quais eram as suas propostas da constituição de uma nova sociedade.  

*** 

Este trabalho não possui nenhuma pretensão de esgotar o tema, ou de encontrar 

uma verdade a respeito do TEN. Penso, em um futuro próximo, me dedicar a essa 

pesquisa com maior rigor teórico e metodológico.  

De qualquer maneira, uma das intenções que atravessa esse trabalho é a tentativa 

de reativar a dimensão política do TEN. Nesse sentido, penso que o TEN foi um 

movimento cultural-político que marcou a história de forma significativa.  Isso porque, 

a sua proposta de resistência ao padrão do rosto majoritário é um movimento político 

potente, indo contra uma política de negação da diferença que se estende até os dias 

atuais. O TEN, como uma afirmação da diferença, possui grande valor histórico, 

                                                 
5
 NELSON, Rodrigues. Memórias de Nelson Rodrigues, Correio da Manhã. Rio de Janeiro 14 de maio 

1967. Acervo Abdias Nascimento/IPEAFRO. 
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cultural e político para nossa sociedade. Foi, de certa forma, através do “(...) TEN, e 

após ele, que ‘brotaram cem flores’, a vontade do negro de fazer teatro se manifestou 

em um número notável de grupos, dramaturgos, espetáculos e performances por todo o 

país
6
”. Por fim, o titulo desse trabalho foi retirado do livro: “Teatro do Oprimido” de 

Augusto Boal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6
 SANTOS, Joel Rufino dos. A História do Negro no Teatro Brasileiro, Rio de Janeiro, 2014, p 20. 



 

 

6 

 

Capítulo I – Impressões sobre duas peças da Antologia de Teatro Negro Brasileiro. 

 

“(...) Estou de saco cheio de fazer papel de marginal, 

 o cara que fica na praia espiando branco,  

no meio fio olhando automóvel,  

sempre na beira, na margem (...)  

Chega de Margem”. 

 (Revolta da Cachaça, Ambrósio)  

1.1 Sobre as peças 

 

A proposta deste capítulo é realizar uma análise, ainda que sem grande 

aprofundamento, de duas peças presentes na antologia de teatro negro brasileiro 

organizado por Abdias do Nascimento. Espera-se, com tal exercício, ressaltar algumas 

das principais concepções presentes neste movimento, buscando explicitá-lo a partir de 

sua principal prática política, isto é, sua arte.  

As peças aqui escolhidas possuem um valor na arquitetura desse trabalho. Assim 

sendo, a primeira escolhida foi Sortilégio: mistério negro. Esta peça foi a primeira 

escrita por Abdias do Nascimento, fruto, segundo ele, do resultado de uma necessidade 

interior
7
. Em linhas muito gerais, peça aborda o problema do negro integrado numa 

sociedade branca. Anjo Negro, de Nelson Rodrigues, foi a segunda peça que optei por 

analisar. Essa peça não foi escrita para o TEN, mas Abdias do Nascimento a escolheu 

para fazer parte na sua antologia de teatro negro brasileiro e tal escolha certamente 

possui um sentido. Sobre isso diz, Abdias do Nascimento:  

Infelizmente, a encenação de Anjo negro (1946) não correspondeu à 

autenticidade criadora de Nelson Rodrigues. O diretor Ziembinski 

adotou o critério de supervalorizar esteticamente o espetáculo, em 

prejuízo do conteúdo racial. Foi usada a condenável solução de 

brochar um branco de preto para viver no palco o Ismael. Tal fato 

estava intimamente ligado a outro: Anjo negro teve muita complicação 

com a censura. Escolhida a peça para figurar no repertório de 

temporada oficial do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, impuseram 

as autoridades uma condição: que o papel principal de Anjo 

                                                 
7
 “SORTILÉGIO” em beneficio da Casa do Pequeno Jornaleiro. Diário da Noite, [S.I], 21 ago. 1957. 1 

recorte de jornal. Coleção Abdias do Nascimento. 
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negro fosse desempenhado por um branco pintado. Temiam, 

naturalmente, que depois do espetáculo o Ismael, fora do palco e na 

companhia de outros negros, saísse pelas ruas caçando brancas para 

violar...
8
.  

 A desvalorização que o diretor deu ao conteúdo racial de Anjo Negro
9
 torna-a 

interessante para a análise, buscando demonstrar a questão racial da peça que foi 

ofuscada pelo diretor e pela censura e reativando sua dimensão política, a qual foi 

colocada em segundo plano.  

 

1.2 Resumo Sortilégio: mistério negro  

A primeira peça tem por nome Sortilégio: mistério negro e foi escrita por Abdias 

do Nascimento em 1951. A montagem da peça sofreu com a censura da época e só foi 

                                                 
8
 NASCIMENTO, Abdias do. Teatro experimental do negro: trajetória e reflexões. São Paulo, 2004, p. 

217.  
9
 Na mesma página do mesmo artigo Abdias do Nascimento diz que, “em 1994, houve uma encenação de 

Anjo negro livre dos ditames da censura institucionalizada e dotada com a feliz participação de atores e 

atrizes negros como Léa Garcia, Jacyra Silva, Ruth de Souza e Antonio Pompeu. Entretanto, mais uma 

vez o conteúdo da peça foi preterido, desta vez em favor da dimensão erótica-sensual. Houve até cortes de 

texto na tentativa de esvaziar a questão racial, verdadeiro âmago da obra, abordada pelo gênio de Nélson 

de forma tão contundente que dificilmente a sociedade brasileira, até hoje, consegue compreendê-la”. 

Teoria das Iaôs na peça Sortilégio (1957), no Teatro Municipal. Imagem reirada do livro: História do Negro no Teatro 

Brasileiro. 
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encenada em 1957 no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. A peça possui elementos 

musicais referentes ao candomblé e conta com doze atores divididos nos seguintes 

personagens: três filhas de santo, que compõem o coro das negras; Orixá, espírito das 

divindades; Doutor Emanuel, um advogado negro; Efigênia, uma mulher negra 

prostituta; Margarida, mulher branca e esposa do Dr. Emanuel; teoria dos Iaôs, que são 

noviças de Iemanjá; teoria dos Omolus, que são “Cavalos” de Omolu. Para dar vida a 

esses personagens, a peça contava com: Heloísa Hertã, Stella Delphino, Matilde Gomes, 

que interpretavam o coro das três filhas de santo; Ítalo de Oliveira interpretando Orixá; 

Abdias do Nascimento no papel de Dr. Emanuel; Léa Garcia dava vida a Efigênia; 

Helba Nogueira interpreta Margarida e Amôa, Ana Peluci, Edi dos Santos, Marlene 

Barbosa e Conceição do Nascimento interpretaram Omolus e Iaôs e o coro interno era 

composto pelo coral da Orquestra Afro-brasileira que era regida pelo maestro Abigail 

Moura. A peça é um monólogo e possui um ato
10

. 

A peça Sortilégio conta o drama de Dr. Emanuel, um advogado negro que vive 

dentro de si um conflito existencial. Parte dele flerta com o candomblé e outra parte se 

relaciona com o catolicismo. A História se passa toda ela no período da noite e começa 

com a revelação de que o personagem principal está tentando se esconder da polícia. 

Diz o personagem que ele já foi preso diversas vezes, mas que todas elas foram prisões 

arbitrárias. Mas diz, no mesmo momento, que talvez a polícia naquele dia tenha razão 

em prendê-lo por conta de um assassinato. Apesar de dizer isso, Emanuel acredita que 

não tinha a intenção de matar e, assim, a sua consciência não o acusa de crime nenhum. 

Em um instante de autorreflexão, Emanuel observa um “despacho” e com um 

olhar mais atento ele percebe uma garrafa de cachaça. Depois de um pequeno momento 

de hesitação ele decide ingerir a bebida. Após beber, Emanuel rememora alguns 

acontecimentos de sua vida e logo depois ele se depara com a aparição de Efigênia. Em 

um primeiro momento, Emanuel ataca verbalmente Efigênia, que nada diz, 

desaparecendo em seguida. Ao perceber que ela desapareceu, Emanuel chama por ela, 

que retorna vestida em traje de ballet clássico. Os dois trocam algumas palavras e 

Efigênia desaparece novamente e retorna em roupa de prostituta e novamente sai de 

cena. 

 

                                                 
10

 Ver Dramas para negros, prólogos para brancos, p. 161 – 162. 
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Em certa altura da peça, Margarida, a esposa branca, retorna em forma de 

lembrança. Emanuel se recorda do momento em que os dois estavam se beijando na rua 

e a polícia os impediu acreditando que Emanuel assaltava Margarida. Após essa 

lembrança terminar, ele se vira para o lugar onde Efigênia apareceu pela última vez e 

pergunta ao vazio se quando ele menciona a palavra “cadeia” não a faz lembrar de nada. 

Nesse instante ela entra em cena e os dois iniciam uma discussão. Em certo momento da 

discussão os dois assumem que eram apaixonados um pelo outro. Porém Emanuel 

desejava casar-se com uma mulher branca, assim ele fez e deixou Efigênia para se casar 

com Margarida. 

Chegando já perto do final da peça ocorre um diálogo entre Emanuel, Margarida 

e Efigênia. Nesse diálogo é revelado o motivo de Emanuel ter matado Margarida. 

Emanuel acusa Margarida de não querer que seu filho nascesse negro e por conta disso 

ela realizou um aborto. Após isso, Efigênia aparece e Emanuel se declara para ela, que 

desdenha das palavras dele. Ao perceber isso, Emanuel afirma que foi Efigênia que pôs 

na cabeça dele que Margarida tinha outros amantes, e que por conta disso e do aborto 

ele teria estrangulado Margarida. É nesse momento que as vozes das filhas de santo 

questionam Emanuel: “se não fosse seu filho? Se o pai fosse outro?
11

”. Com essa 

informação Emanuel aparentemente fica fora de si e nesse mesmo instante a polícia se 

aproxima, dão-se as doze badaladas da meia noite e Emanuel conjura as “falanges” de 

Exu-Rei e exclama: “eu matei Margarida. Sou um negro livre
12

”.  Ao terminar a frase 

Emanuel fica mais calmo, se ajoelha próximo ao despacho e aceita o sacrifício, 

morrendo logo em seguida. 

 

1.3 Impressões sobre a peça Sortilégio: mistério negro. 

  

 Antes de tudo, Dr. Emanuel é um afro-brasileiro assimilado ao modelo de 

existência majoritário. 

                                                 
11

 ibidem., p. 193. 
12

 Ibid., p. 197 
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EMANUEL - “(...) Eu, o doutor Emanuel, negro formado, que fez primeira comunhão 

em criança. Mamãe rezava comigo... me ensinava o catecismo...”
13

. 

Nesse sentido, podemos pensar em Emanuel como alienado da sua condição de 

afro-brasileiro, tanto que em certo momento ele defende a assimilação do indivíduo 

negro. 

EMANUEL – (...) É por isso que essa negrada não vai para a frente. Tantos séculos no 

meio da civilização... e o que adiantou? Ainda acreditando em feitiçaria... praticando 

macumba... evocando deuses selvagens... Deuses!?  Por acaso são Deuses essa coisa 

que baixa nesses negros boçais? Deuses essa histeria que come... bebe... dança... Até o 

amor eles fazem no candomblé. Deuses! Quanta ignorância. (sorrindo) Engraçado: 

êles são devotos igualmente dos santos e dos demônios. Exu é o anjo caído, anjo 

rebelado dos macumbeiros. Só religião de negro. Órixás! (preocupado) Não estou 

seguro aqui. Preciso dar o fora enquanto é tempo. Ir para bem longe
14

. 

 Nessa fala é possível vermos que o indivíduo afro-brasileiro assimilado reproduz 

um pensamento carregado de racismo e estereótipos a respeito do candomblé. Isso 

porque, esse valor cultural, de matriz africana, não faz parte do modelo de existência 

dominante, isto é, branco e ocidental.  

 Sortilégio tenta demonstrar o conflito no indivíduo afro-brasileiro quando 

ele usa uma máscara social que nem sempre tem a forma de seu rosto. Isto é, denuncia o 

potencial conflito do afro-brasileiro ao ser criado numa sociedade onde ele não se 

enquadra ao modelo de existência majoritário. Assim sendo, na peça Sortilégio, 

podemos perceber um movimento político de sua narrativa ao fazer o personagem 

principal ter uma maior sensibilidade com a situação da população negra.  

EMANUEL - Que mironga é esta no meu pescoço? Quem está tentando me 

enfeitiçar? Não acredito em macumba, já disse, (pausa, reflete...) Sempre 

debochei dessa cangira... Mas... Se for tudo verdade? Se estiver acontecendo 

mesmo? Afinal de contas, é o culto do meu povo. Só porque me formei vou 

desprezar a religião do meu sangue? (...).
15

  

Essa sensibilidade é construída em Emanuel, que por algumas vezes, ao perceber 

o aumento da sua aproximação com o candomblé, tenta recusá-lo evocando o 

cristianismo.  
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EMANUEL – Padre nosso que estais no céu. Santificado seja o Vosso Nome. Perdão 

meu Deus, perdão. Sei que pequei. Blasfemei invocando o demônio negro. Mas estou 

desesperado. Fiz sem pensar, Sem querer. Eles estão atrás de mim (...). Meu Senhor 

Jesus Cristo, não me abandone. Não deixe o “homem de rua” tomar conta do meu 

corpo. (...) Meu Deus de misericórdia. Estava brincando. Nunca acreditei em 

macumba (...).
16

  

No final, não se vê mais a resistência de Emanuel ao candomblé e seu apego ao 

cristianismo se torna inútil.  

EMANUEL – Tomem seus troços. Com estas tapeações vocês abaixam a cabeça dos 

negros. Arrancam o orgulho deles. Lincham os coitados por dentro. E eles ficam 

domésticos... castrados... mansos... bonzinhos de alma branca. Comigo se enganaram. 

Nada de mordaça na minha boca. Imitando vocês que nem macaco. Até hoje fingi que 

respeitava vocês... que acreditava em vocês. (...)
17
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Sortilégio (1957) no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Imagem retirada do 

livro: A História do Negro no Teatro Brasileiro. 
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Isso é possível, pois, em seu momento de autorreflexão, Emanuel rememora toda 

violência que já sofreu por ser negro. 

Assim sendo, a peça percorre o caminho em que o personagem é um afro-

brasileiro assimilado e casado com uma mulher branca até chegar o momento em que 

ele recusa a sua integração ao modelo de existência majoritário e passa a enxergar toda 

a violência que recai sobre a população afro-brasileira. Nesse caso, em especifico, a 

violência policial: 

EMANUEL – Desta vez não me pegam. Não sou mais aquele estudante idiota que 

vocês meteram no carro forte. Aos bofetões. Preso por quê? O carro da policia não 

pode regressar vazio à delegacia. Me racharam a cabeça com socos e cassetetes. Me 

obrigaram a cumprir sentença por crimes que jamais pensei cometer. Não matei. Não 

roubei. Agora nunca mais hão de me agarrar. (volta-se para continuar a fuga) (...). O 

terreiro deve estar por aí (procurando) Mas... como que eu vim parar neste lugar? Isto 

aqui é perigoso. Que imprudência. A polícia costuma dar batidas nos “terreiros” 

prendem tambores sagrados, filhas e pais de santo... 

I FILHA DE SANTO – Tão fácil prender um negro na madrugada! 

EMANUEL (profundamente magoado) – Um só, não. Muitos! Como aqueles pobres 

diabos que me fizeram companhia
18

. 

(...) 

EMANUEL – Ainda não vejo ninguém. Mas tenho certeza que eles virão. Nem aqui 

no alto do morro nos dão sossego. Negro desce tôda manhã... Faz força o dia inteiro. 

Quebra pedra debaixo de sol. Carrega saco no cais. É só o que lhe deixam fazer. Ou 

então está curvado à porta dos gabinetes (imita grosseiramente): “Não sinhô... sim 

sinhô...” Negro desce... sabe lá se volta? Quando não é preso lá embaixo, perseguem o 

desgraçado até cá em cima. Quem não vira valente? Quem não vira valente? Branco e 

preto? E se defende? A pau, a bala, ou a faca?
19

 

Além dessa denúncia e do desabafo, Emanuel expõe outro episódio em que 

sofreu com a repressão policial por estar junto de Margarida, sua esposa branca. 

EMANUEL (evocando) – Naquela noite já estava noivo de Margarida. Fomos a um 

baile. Na volta... de madrugada, resolvemos caminhar um pouco. Subitamente ao 

nosso lado encostou uma camioneta da polícia: 

I VOZ AGRESSIVA – Um negro beijando uma branca. 

II VOZ AGRESSIVA – É um assalto. 

III VOZ AGRESSIVA – Está agredindo 
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EMANUEL – Os tira me surraram. Socos... pontapés. Me atiraram no carro dos 

presos. 

MARGARIDA (protestando) – Não me assaltava. Não me agredia. Ele é meu noivo. 

Meu noivo, estão ouvindo? 

EMANUEL – Eu noivo dela! Grades, outra vez grades...
20

 

Assim sendo, a peça ilustra uma violência que não faz parte da ficção e também 

não é um exagero da realidade. Nesse sentido, a assimilação a um modelo de existência, 

não é a solução para o afro-brasileiro e, ao mesmo tempo, não se assimilar é ter sua 

existência negada.  

 

1.4 Resumo da peça Anjo Negro 
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A peça é uma tragédia chamada Anjo Negro, escrita por Nelson Rodrigues em 

1946. A peça possui treze atores em seu elenco distribuídos nos seguintes personagens: 

Ismael, Virginia, Elias, Ana Maria, tia, primas (são três), criada, Coveiros de crianças 

(são quatro), além do coro das pretas descalças. Essa peça teve sua estreia em 1948 com 

o seguinte elenco nos papeis principais: Orlando Guy como Ismael, Maria Della Costa 

interpretou Virgínia, Joseph Guerrero atuou no papel de Elias, Nicete Bruno deu vida a 

Ana Maria, Italia Fausta foi a tia e a criada foi interpretada por Pérola Negra. A peça 

possui três atos
 21

. 

A história da peça começa com Ismael, um rico médico negro, no enterro de seu 

filho que morreu afogado em um tanque. Enquanto o enterro ocorre, um cego branco 

chega. Um pouco mais à frente na peça é revelado que o cego se chama Elias e é meio 

irmão de Ismael. Os dois possuem uma relação tensa e há tempos os dois não se viam e 

Ismael preferia que essa distância fosse mantida. Ismael chega a oferecer dinheiro para 

Elias partir e nunca mais voltar, no entanto, Elias não aceita o dinheiro e pede para ficar 

na casa. Ismael reluta em deixar o meio irmão em sua casa, mas acaba cedendo sob a 

condição de que o irmão não saia do quarto. 

Feito isso, Ismael sobe as escadas de sua casa e se encontra com Virginia, sua 

esposa branca. Nesse diálogo, entre eles é revelado que Ismael mantém Virginia isolada 

do mundo, para que assim ela não veja outro rosto que não seja o dele. Virginia diz que 

os filhos que ela tem possuem sempre a aparência de Ismael e nesse momento ela pede 

que Ismael dê para ela um quadro de Jesus, pois assim Virginia saberia que existem 

outras faces. Ismael veemente diz não, afirmando que ele a mantém isolada do mundo 

justamente para ela não ter contato com nenhum outro homem a não ser ele. Após isso, 

Ismael se coloca para sair do quarto, Virginia não entende o motivo de ficar presa no 

quarto, pois geralmente ele a deixa andar livremente pela casa. Ela, então, pergunta ao 

marido o motivo de ter de ficar trancada no quarto e ele não a responde. Enfurecida com 

isso, ela fala para Ismael que não deseja ter mais filhos dele, pois todos morrem. Ismael 

retruca rapidamente dizendo já ter decidido que os dois terão outro filho. Depois dessa 

breve discussão, Ismael sai do quarto.  

Nesse momento, Virginia inicia um diálogo com uma de suas empregadas, 

chamada Hortênsia, que está de pé na porta de seu quarto. Virginia pergunta a ela se o 
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caixão já saiu, ouvindo a resposta positiva ela pede para sair do quarto, pois o marido 

saiu para acompanhar o enterro e só retornaria mais à noite. A empregada responde 

dizendo que Ismael deu ordens de não deixá-la sair do quarto. Nesse momento Virginia 

pergunta o motivo e ela responde que é por causa do meio irmão de Ismael. Virginia, ao 

saber disso, tenta convencer Hortênsia a deixá-la ver Elias, mas a empregada reluta, até 

o instante em que Virginia oferece para ela uma pequena fortuna. Assim sendo, 

Hortênsia abre a porta e desce para chamar Elias. 

Ocorre o encontro entre os dois e eles travam um longo diálogo, até que em 

certo momento Elias pergunta a Virginia se ela ama Ismael. Pergunta para ela a razão de 

uma mulher branca ter se casado com um negro. Virginia hesita em responder, mas 

acaba contando a Elias sua história com Ismael. Conta que ela era uma menina jovem 

quando se tornou órfã e, por causa disso, foi viver naquela casa com uma tia viúva e 

mais cinco primas solteiras, menos a mais nova que iria se casar. Virginia diz a Elias 

que era apaixonada pelo marido da prima e que um dia os dois se beijaram, sendo que a 

tia e a noiva flagraram esse momento. O noivo, então, fugiu, a tia trancou Virginia no 

quarto e a prima se enclausurou no banheiro. Conta Virginia que a sua prima ficou lá 

por algum tempo até que abriram a porta e descobriram que ela havia tirado a própria 

vida. Por causa disso, como forma de vingança, a tia chamou Ismael para estuprar 

Virginia. No dia seguinte Ismael comprou a casa e a tia e as outras primas foram 

embora, sendo que essas só retornam à casa quando ocorrem os enterros dos filhos de 

Virgínia. Após contar a história, Virginia diz a Elias que ele se parece com o noivo da 

prima morta, e nesse instante, Virginia conduz o cego até o seu quarto. Lá os dois se 

abraçam, se beijam e iniciam uma relação sexual. Assim termina o primeiro ato. 

O segundo ato inicia com a chegada da tia e das quatro primas para o enterro. Ao 

chegarem à casa, elas pensam que não há ninguém. A cena é deslocada e vai para o 

quarto onde estão Virgínia e Elias. Virgínia, fria com Elias, o manda ir embora. Elias 

diz que pensa em ficar e enfrentar o meio irmão. Após uma breve discussão, Virgínia 

consegue retirá-lo do seu quarto, mas Elias diz que não vai embora da casa e que ficará 

esperando por ela no outro cômodo. Nesse mesmo momento a tia resolve subir as 

escadas até os aposentos de Virgínia para conferir se há alguém em casa ou não. 

Quando começa a subir as escadas, ela vê Elias descendo. Depois de passar por Elias ela 

entra no quarto e encontra Virgínia. Elas travam um diálogo no qual a tia descobre que 
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Virgínia teve um relacionamento sexual com Elias. Assim que a tia descobre isso, ela 

diz que irá contar para Ismael para vingar a morte de sua filha. 

Momentos depois, Ismael chega a sua casa e vai direto encontrar com Virgínia, 

não encontrando com a tia nem as primas pelo caminho. Ao chegar ao quarto de 

Virgínia, Ismael repara que a porta estava aberta e ela diz que o motivo da porta estar 

aberta foi para falar com a tia. Ela pergunta se Ismael falou com elas e ele responde que 

não. Por conta dessa resposta, Virgínia muda a sua personalidade e fica doce com 

Ismael, que desconfia. Os dois iniciam um diálogo e nessa conversa Ismael acusa 

Virginia de não gostar dele e de assassinar seus filhos. Virgínia nega as acusações até o 

ponto em que ela admite que tirou a vida de seus três filhos por serem negros. 

Perto do final do diálogo dos dois, Ismael informa à Virgínia que ela vai ter um 

novo filho dele, negro como os outros. Virgínia concorda e diz a Ismael que o ama e 

pede ao marido que mande embora a tia e as primas. Ele desconfia das atitudes dela e 

pergunta o motivo dela desejar outro filho, pois momentos atrás ela disse que odiava os 

outros. Antes de Virginia conseguir responder, sua tia entra no quarto e revela que 

Virginia teve um caso com o meio irmão de Ismael e que provavelmente ela esta 

grávida dele, grávida de um filho branco. 

A princípio, Virgínia nega que teve um encontro sexual com Elias, mas, algum 

tempo depois, ela admite, confessando também que nunca amou Ismael. Este, 

enfurecido, pergunta em que lugar está o seu meio irmão e Virgínia responde que ele já 

havia fugido. Por acreditar nessa informação, Ismael diz que irá matar o filho que ela 

espera. A reação de Virginia é dizer que o seu filho não tem culpa de nada e pede para 

que Ismael poupe a vida dele. Ismael, por sua vez, argumenta que possui o direito de 

tirar a vida do filho dela. Nesse momento de desespero, Virginia diz que não se importa 

com a vida de Elias e como prova disso ela revela que ele não fugiu e que está em  outro 

cômodo da casa. Ao saber disso, Ismael manda que ela vá buscá-lo. Virgínia, relutante, 

busca Elias. Já no quarto, Virgínia e Elias travam um pequeno diálogo até o instante em 

que ela se coloca de pé e se afasta de Elias. A reação dele é de tentar ir ao encontro dela, 

mas acaba indo, sem saber, em direção a Ismael, que armado, mira na altura do rosto do 

meio irmão e dispara. Assim termina o segundo ato. 

No terceiro e último ato, 15 anos se passaram desde o nascimento da filha de 

Virgínia chamada Ana Maria. Ana Maria é uma jovem adolescente branca, cega e 
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possui um forte vinculo com Ismael e uma relação distanciada com Virgínia. A relação 

entre Ismael e Virgínia encontra-se mais desgastada que nos atos anteriores. Ismael para 

Virgínia é nada e vice-versa. Ismael voltou toda a sua atenção para Ana Maria e 

Virgínia percebeu isso. Tanto que ela diz a Ismael que contará toda a verdade para a 

filha, pois, pensa Virgínia, que se Ana Maria souber de toda a verdade ela passará a 

odiar Ismael.  Ismael diz a Virgínia que não adianta ela contar a verdade para a filha, 

pois não importa o que a mãe contar, a filha não irá acreditará. Nesse diálogo é revelado 

que quando Ana Maria ainda era um bebê, Ismael a cegou com ácido para que ela nunca 

soubesse que ele era negro.  

Nesse momento Ismael também admite ter contado para Ana Maria que a sua 

mãe havia matado seus filhos anteriores. Essa informação fez com que Ana Maria 

produzisse o sentimento de medo por Virgínia. Mesmo sabendo disso, Virgínia 

continuou querendo contar a verdade para a filha. Ismael, até certo momento não 

permite, até que tempos depois ele chega a incentivar Virginia a contar toda a verdade 

para Ana Maria. Diz a Virgínia que converse com a filha durante um período de três 

noites, sob a condição de ir embora em seguida.  

Virgínia, então, vai falar com a filha contando toda a verdade para ela. Nesse 

diálogo, Ana Maria diz para sua mãe que há três noites ela estava mentindo e diz ainda 

que a culpa das mentiras não é da mãe, pois ela a julga louca. Nesse instante as duas 

iniciam uma conversa em que a mãe tenta convencer a filha de que Ismael não é um 

homem branco e que mente sobre a realidade. A mãe tenta convencê-la a ir embora com 

ela para conhecer outros homens além de Ismael, porém Ana Maria recusa e diz que o 

ama. Ao falar isso a conversa das duas passa a ser uma discussão e a mãe acusa a filha 

de ter roubado Ismael dela. A mãe admite que a proposta das duas fugirem era, na 

verdade, um plano para abandonar a filha. Ao saber disso, Ana Maria manda a mãe sair 

de seu quarto e assim ela faz. 

Ao sair do quarto da filha, Virgínia se depara com um mausoléu e com Ismael. 

Ismael dirige a palavra até Virgínia e a manda embora, mas antes Ismael conta que o 

mausoléu é para ele viver junto com Ana Maria. Virgínia reage a essa informação com 

bastante raiva e pede para viver no mausoléu com ele. Ismael, por sua vez, recusa a 

oferta de Virgínia. É nesse instante, então, que Virgínia inicia uma série de argumentos 

para convencer Ismael de que é ela que deve viver com ele e não a filha. Os argumentos 
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não fazem efeito em Ismael até o momento em que Virgínia diz que Ana Maria pensa 

que ele é o único branco no mundo e, por causa dessa mentira, Ana Maria ama um 

homem que não é ele e, em contrapartida, Virgínia sabe que ele é negro e o ama mesmo 

assim. Ao falar isso, Virgínia convence Ismael, assim ele busca Ana Maria e a conduz 

até o mausoléu deixando-a lá dentro sozinha. Em seguida, Virgínia e Ismael fecham a 

porta e a trancam lá dentro. Ana Maria, por sua vez, grita, mas do lado de fora não se 

ouve nada e Ismael assiste a cena por poucos instantes até que Virgínia o conduz para 

longe e os dois vão embora para o quarto onde o desejo do casal renasce e onde, 

provavelmente, ela irá engravidar e assassinar mais um filho. Assim termina a peça.  

 

1.5 Impressões sobre a peça Anjo Negro 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Os atores Maria Della Costa e Orlando Guy em “Anjo Negro”, 1948. Foto 

Carlos/ Cedoc-Funarte 
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A narrativa da peça Anjo Negro gira em torno da relação assimétrica existente na 

sociedade brasileira entre negros e brancos. Isto é, nessa relação assimétrica, o 

indivíduo branco é sempre visto como superior ao negro. Até chegar ao ponto do 

indivíduo negro negar a sua própria existência enquanto afro-brasileiro e, em certo 

sentido, passar a desejar os valores do branco para si. É isso que a peça Anjo Negro está 

denunciando. 

 Podemos perceber isso na fala do personagem Ismael: 

ISMAEL (fazendo abstração de tudo e todos, e falando pra si mesmo) – É castigo... 

Sempre tive ódio de ser negro. Desprezei e não devia, o meu suor de preto... Só 

desejei o ventre das mulheres brancas... Odiei minha mãe, porque nasci de cor... 

Invejei Elias porque tinha o peito claro... Agora estou pagando... Um Cristo preto 

marcou minha carne... tudo porque desprezei o meu suor.
22

 

 Também em um fragmento da fala de Elias: 

ELIAS – Gosta de seu marido? (silêncio) Responda? Gosta? (silêncio) Ninguém pode 

gostar dele... Desde menino, ele tem vergonha; vergonha não: ódio da própria cor. (...).  

Por vivermos em uma sociedade racista, o indivíduo negro, em certas situações, 

pode vir a querer ascender na vida através de profissões que concedam prestígio e que 

fujam dos estereótipos sociais. Em Anjo Negro ocorre algo semelhante: Ismael torna-se 

um médico e constrói uma fortuna a partir de seu próprio trabalho. Mas mesmo assim 

ele não se aceita como um homem bem sucedido, pois a sociedade despreza sua cor. 

Nesse sentido podemos interpretar que a peça realiza uma crítica a essa falsa 

necessidade de que o negro precisa provar, a partir de profissões de prestigio, que 

superou a sua existência enquanto negro e adotou para si o padrão de existência 

majoritário. 

 Em Anjo Negro,  

Nelson Rodrigues teve a coragem de escrever, não um drama de personagens 

simplesmente pitorescos, destilando cor local e problemas sociais imediatos. Seu 

objetivo – e como atingiu magistralmente! – foi o de penetrar na própria substância 

dos desencontros raciais: o problema do casamento aqui reivindica sua categoria 
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humana. Sua esposa assassina os filhos pretos e ele se vinga com a mesma 

determinação e crueldade.
23

 

Assim sendo, na narrativa da peça Ismael casa-se com Virgínia, uma mulher 

branca. Virgínia não aceita que seus filhos nasçam negros como seu marido. Desejando 

um filho branco ela se relaciona com Elias, o meio irmão branco de Ismael.  

VIRGÍNIA (com rancor) – Já tive três filhos. Nenhum dos três brancos. É por isso que 

eles morrem – porque são pretos. 

ELIAS – E se fossem brancos? Não morreriam também? 

VIRGINÍNIA (terminantemente) - Se fossem brancos, não. Juro que não morreriam. 

Se não vier, desta vez, um filho branco - é outro que dou a morte. Ouviu bem?
24

  

Ocorre que a sua Tia descobre a traição de Virginia que justifica seu adultério: 

VIRGÍNIA (apaixonadamente) – Isso não é um amante! Foi só uma vez, um 

momento, uma coisa rápida. Quase não demorou. E nunca mais ele tocará em mim, 

isso eu dou minha palavra de honra – Deus é testemunha (muda de tom, meiga, 

suplicante) Se a senhora soubesse por que me entreguei, se soubesse o motivo que eu 

tenho – um grande motivo... Deus lê no meu coração, que lê na minha carne, sabe que 

não foi desejo...
25

. 

 O ódio de Virgínia pelos negros a faz assassinar seus filhos com Ismael: 

VIRGÍNIA (selvagem) – Eu queria livrar minha casa de meninos pretos. Destruir um 

por um, até o último. Não queria acariciar um filho preto... (estranha) Ismael, é 

preciso destruí-los todos...
26

. 

Ismael, por mais que tenha se assimilado completamente ao modelo de 

existência majoritário, não consegue se desvincular, por mais que tente, da sua condição 

de negro. Por mais que ele mantenha Virgínia presa em casa, ela tem conhecimento da 

existência de homens brancos. Com a intenção de ultrapassar essa condição, Ismael 

cega a filha de Virgínia. 

ISMAEL (enchendo o palco com a sua voz grave e musical de negro) – (...) Queimei 

os olhos de Ana Maria, mas sem maldade – nenhuma! Você pensa que fui cruel, 

porém Deus, que é Deus, sabe que não. Sabe que fiz isso para que ela não soubesse 

nunca que sou negro. (num riso soluçante) E sabes o que eu disse a ela? Desde de 

                                                 
23

 Falam os Intelectuais sobre Anjo Negro, O Globo, Rio de Janeiro, 14 abr. de 1948. 2 Seção 2 recortes 

de jornal. Acervo Abdias Nascimento/IPEAFRO.  (Grifo meu) 
24

 Ver Dramas para negros e prólogo para brancos, p. 330 
25

 Ibidem, p. 342. 
26

 Ibid., p. 343-344. 



 

 

21 

 

menina? Que os outros homens  -todos os outros- é que são negros, e que eu –

compreendes- eu sou branco, o único branco (violento) eu e mais ninguém
27

.  

Desta forma, podemos dizer que Anjo Negro é uma peça onde “(...) não são 

apenas os brancos que odeiam os negros, é um ‘grande negro’ que (...) odeia a si próprio 

e que odeia todos os negros da terra
28

”. Ismael e Virgínia “São monstros gerados pelo 

racismo (...)
29

”. Isto é, a partir de uma exposição exagerada da realidade, Anjo Negro 

leva o racismo até suas últimas consequências: o indivíduo afro-brasileiro que odeia sua 

condição de negro e comete monstruosidades para se tornar “branco”; a mãe branca, 

sem amor, que mata seus filhos por nascerem negros. Anjo Negro é uma peça onde “o 

racismo não é apresentado, é exposto
30

”. Intencionalmente exposto de forma que cause 

“(...) um choque, uma crise, um traumatismo violento, seja no público, seja no próprio 

teatro brasileiro (...)
31

”, seja, principalmente, na sociedade brasileira.  

 

1.6 Impressões sobre as duas peças. 

 

Cada peça possui sua própria história, seus próprios personagens, seus próprios 

cenários, seus próprios escritores e seus próprios diretores, mas mesmo assim é possível 

percebermos um atravessamento que existe entre elas. Ou seja, é possível identificar 

uma temática que é recorrente. Desta forma, então, podemos dizer que as duas peças são 

atravessadas pelas ideias de assimilação e de miscigenação do indivíduo afro-brasileiro 

que sustentam a noção de “povo brasileiro”.  

Assim sendo, então, podemos dizer que é viável pensarmos a questão da 

assimilação do indivíduo negro, em cada uma dessas peças, a partir de intensidades 

diferentes. Isto é, a assimilação aparece como questão em ambas as peças, mas a forma 

como ela é abordada em suas narrativas difere uma da outra.  
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A peça Sortilégio: mistério negro realiza sua crítica direcionada ao modelo de 

existência em que o indivíduo negro já foi assimilado e, mesmo sob essas condições, 

sofre com o racismo da sociedade, e mais ainda do seu aparato repressor. De certa 

forma, essa peça acaba por nos dizer que não existe uma saída na configuração atual de 

mundo em que vivemos que livre as pessoas negras do racismo. Ou seja, se elas não se 

rendem a um modelo de existência, a sua diferença é negada e se elas se tornam 

assimiladas, sofrem com o julgamento estereotipado.  

Em Anjo Negro, a miscigenação já aparece como um movimento completo do 

etnocídio, em que o indivíduo negro recusa a sua existência enquanto tal. A partir de 

uma leitura propositalmente intensificada da realidade, a peça realiza uma crítica à 

forma como a produção da subjetividade capitalista desconfigura a existência da 

população afro-brasileira, em prol do modelo de existência majoritário de cultura: 

homem-branco-macho-racional-europeu. Ou em outras palavras, o marginalizado que 

assume os valores de quem o marginaliza.  
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Capítulo II – População afro-brasileira e “povo brasileiro”. 

 

“A situação do negro reclama uma ruptura”. 

(Kabengele Munanga, Negritude: uso e sentidos). 

 

 2.1 O que é modelo de existência? 

 

“O Estado é soberania. No entanto, a soberania só reina sobre aquilo que o 

Estado consegue interiorizar, de apropriar-se localmente
32

”. A ideia de soberania de 

Estado contemporâneo não age pelas mesmas estratégias que a soberania entendida a 

partir de séculos passados. Ou seja, a soberania do Estado contemporâneo não é baseada 

em reis com poderes absolutos, em expansões territoriais e, principalmente, não é 

estruturado sobre a ideia de confronto com o outro que está fora de seu domínio. A ideia 

de soberania do Estado contemporâneo passa, entre outros, pelo sentido de que ele não 

confrontará mais o outro que lhe é diferente e que está fora, mas sim o outro que se 

encontra dentro de seu interior. Em certa medida isso é a formação de uma “(...) era dos 

conflitos menores e interiores
33

”.  

 O Estado aqui é pensado, necessariamente, atrelado ao capitalismo. Pensado a 

partir dessa noção, o Estado capitalista é uma máquina de criar padrões, modelos de 

existência que nos são impostos. Imposição essa que passa pela cultura, pela política, 

pela economia, pela nossa subjetividade, está enraizada na maneira como pensamos a 

nossa existência. Esse processo de criação de um modelo existência é enaltecido 

incluindo o outro em seu domínio. Ocorre que esse movimento de inclusão passa pelo 

ato da retirada de diferença do outro, assim colocado o outro dentro de um padrão. Ou 

seja, a partir de uma relação de poder, o outro é esquadrinhado em um modelo de 

existência e assim a sua potência de existência como diferença é negada. 
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 Esse padrão diz respeito ao modelo majoritário de cultura: homem-branco-

macho-racional-europeu
34

. Majoritário não deve ser pensando em termos numéricos, 

onde majoritário é sinônimo de maioria, “por maioria nós não entendemos uma 

quantidade relativa maior, mas a determinação ou de um estado ou padrão (...). Maioria 

supõe um estado de dominação
35

”. Sendo que esse modelo é um padrão vazio, ou seja, 

de fato não há um modelo de existência que seja totalmente constituído por tais 

elementos. Porém, ocorre que muitos se reconhecem dentro desse modelo
36

, o que, de 

certa forma, produz uma vontade de estar sempre tentando atingi-lo. 

 Essa produção de modelo de existência é atrelada a um determinado projeto 

político de produção de uma identidade nacional. Nesse sentido, o Estado capitalista 

está sempre em busca da unificação, do Um. Assim podemos argumentar que esse 

projeto político possuía, possui e continuará a possuir uma postura etnocida em relação 

ao outro. Isso porque, “a violência etnocida, como negação da diferença, pertence, 

claramente à essência do Estado (...) toda organização estatal é etnocida, o etnocídio é o 

modo natural de existência do Estado
37

”. É importante marcar que o Estado se configura 

como tal por causa do capitalismo. Isso porque “[a] sociedade industrial, a mais 

formidável máquina de produzir, é por isso mesmo a mais terrível máquina de 

destruir
38

”. Nesse sentido, podemos dizer que o Estado existe para salvaguardar os 

interesses de um modelo de existência atrelado ao capitalismo.  

 Essa postura etnocida faz compreender o outro como uma má diferença. A partir 

disso é adotado um movimento de eliminação das diferenças, um projeto político de 

redução do outro ao modelo de existência. Nesse sentido, então o etnocídio é definido 

pela “(...) destruição sistemática de modos de vida e pensamento de povos diferentes 

daqueles que empreendem essa destruição
39

”. Essa ação se estrutura sob a alegação de 

que o outro é atrasado e que o padrão de existência é capaz de “melhorá-los obrigando-

os a se transformarem até que se tornem (...) idênticos ao modelo que lhes é proposto, 

que lhes é imposto
40

”. 
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 Assim sendo, podemos dizer que esse modelo de existência é algo que não pode 

variar, em outras palavras: não aceita a diferença. Por causa disso o modelo de 

existência se sustenta a partir do racismo, uma vez que “[d]o ponto de vista do racismo 

não existe exterior, não existem pessoas de fora. Só existem pessoas que deveriam ser 

como nós, cujo crime é não o serem. (...) O racismo jamais detecta as partículas do 

outro (...)
41

”. 

 

2.2 Racismo brasileiro  

 

 Não é difícil ouvirmos que o Brasil é constituído por três raças: negro, indígena 

e branco e que elas vivem em harmonia. Ou seja, nesses termos, o Brasil é o grande 

exemplo de democracia racial e, portanto, de aceitação da diferença. Para um olhar 

descuidado talvez essa propaganda seja verdadeira. Tanto que na rua, na grande mídia, 

em nossas famílias, nas escolas, na faculdade, nos bares, de fato em qualquer lugar, não 

é difícil encontrar um conjunto de indivíduos que acredita que os índios atrapalham o 

progresso do país porque se posicionam contrários à construção de barragens e de 

demais tipos de empreendimentos que agridem o meio ambiente e que não fazem 

nenhum sacrifício pelo Brasil. Ou que o racismo direcionado à população afro-brasileira 

é coisa que só existe em suas cabeças, um exagero, uma forma de vitimização. Além 

desses discursos, os sujeitos que possuem um olhar limitado sobre a realidade, muitas 

das vezes, reproduz o pensamento de que as políticas afirmativas fazem criar 

discriminação racial, algo que para eles não existia antes. Sendo que não é necessário 

fazer um grande esforço do pensamento para identificarmos práticas racistas na 

sociedade que acredita ser um paraíso racial.  

 Seguindo esse caminho, é possível dizer que a prática etnocida do Estado 

brasileiro é atravessada pela noção de racismo. O processo da constituição do “povo 

brasileiro” é direcionado para o padrão de produção da população branca europeia, pois, 

segundo esse pensamento, de séculos passados, ser branco europeu é sinônimo de 

civilização. Por consequência, dessa forma de pensar a existência o racismo se tornou 

uma prática que se constitui como uma estrutura da sociedade brasileira.  
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Na maior parte da história do Brasil como nação não houve a preocupação de 

formular políticas públicas para a população afro-brasileira. Essa forma de 

invisibilização dessa população abriu espaço para que o mito da democracia racial 

ganhasse fôlego. Nesse sentido, a partir da suposta ideia de igualdade e de relação 

harmoniosa, a população afro-brasileira foi colocada às margens da sociedade. Desta 

forma, então, podemos dizer que assim se constituiu um racismo apoiado em “(...) uma 

teoria racista baseada na cultura
42

”. 

Assim sendo, o racismo brasileiro é direcionado às diferentes formas de existir. 

Operando a partir da ideia de racismo velado, isto é: “Ele [o racismo] está em camadas 

tão profundas, que o racista não se vê como um
43

”. Ou seja, “o racismo está depositado 

no mais fundo da cabeça dos homens – assim como certas sementes que resistem às 

mais violentas mudanças de temperatura e, subitamente, voltam a brotar
44

”. Essa forma 

do racismo se organizar o deixa com uma maior intensidade, uma vez que “no Brasil 

(...) as coisas não são claras, o racismo aqui é por de baixo dos panos
45

” e muitas das 

vezes, quando denunciado, o racismo é pensando como um simples exagero do 

indivíduo negro, ou um descuido de quem exerceu a prática do racismo.  

 O modelo de existência majoritário não é uma força onipotente que se impõe 

livremente sobre a população afro-brasileira. Isso quer dizer que é possível 

identificarmos formas de resistência contrárias ao projeto de assimilação da população 

negra. Isto posto, podemos dizer que existiram e existem organizações afro-brasileiras 

que militam a favor dessa população, mas isso não quer dizer que todos os movimentos 

afro-brasileiros operam a partir de uma única estratégia. De certa maneira, é possível 

identificar dois caminhos possíveis de militância: um centrado na política e outro na 

arte, na cultura.  
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2.3 Política e movimento negro 

 

 Historicamente a população afro-brasileira sempre foi colocada às margens da 

sociedade. No combate contra o racismo, uma das principais organizações do 

movimento negro foi a Frente Negra Brasileira (FNB), fundada em 1931. Esse órgão 

“representava, sem dúvidas, a maior expressão da consciência política afro-brasileira da 

época, consciência essa formada ao reagir contra o mais evidente aspecto do racismo 

(...)
46

”.  

 Durante o período do Estado Novo (1937 – 1945), toda atividade política foi 

colocada na ilegalidade, o que fez com que a FNB tivesse sua atuação encerrada no ano 

de 1937. Após o ano de 1937, os militantes do movimento afro-brasileiro tentaram 

encontrar maior visibilidade e apoio político através de partidos políticos, contudo a 

dificuldade foi intensa. Os partidos, tanto da direita quanto da esquerda, não apoiavam 

as demandas específicas do movimento afro-brasileiro. 

 Militantes do movimento negro apontavam para o tratamento que a política 

partidária dava às questões especificas do movimento negro. Nessa direção, os 

militantes de partidos políticos, principalmente os de esquerda, julgavam que as 

questões do negro seriam causadas, necessariamente, pela desigualdade social. Essa 

ideia consagra a visão de que antes do indivíduo ser negro ele era trabalhador. A partir 

dessa noção, os partidos políticos julgavam que as questões referentes à população afro-

brasileira eram menos importantes que a questão da luta de classes. Desta forma, os 

partidos políticos defendiam a ideia de que se fosse resolvida a questão da luta de 

classes, o racismo iria desaparecer.  

 Nessa direção, os militantes do movimento negro enfrentavam “(...) uma luta de 

duas vertentes: tanto enfrentando a direita, opressora e reacionária, como também 

dentro do campo da esquerda, aqueles que não admitiam a bandeira especifica da luta 

racial (...)
47

”. Ou seja, quando o movimento negro tentava levantar a sua bandeira e 

reivindicar por suas próprias questões, muitas das vezes, era acusado de “racismo às 

avessas”. Nesse sentido, talvez, seja possível dizer que o movimento negro, de certa 
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forma, foi “(...) combatido pela esquerda, porque achavam que (...) ia dividir, que não 

era para formar nada porque, primeiro era a questão social de classe
48

”.  

 Nessa direção é possível dizer que o partido político não compreendia a 

necessidade dos negros conduzirem sua própria luta a fim de alcançarem suas 

finalidades e objetivos específicos. Buscando, então, conduzir sua própria luta, parte da 

militância afro-brasileira que se encontrava espaçada se organizou no ano de 1978 e 

fundou o Movimento Negro Unificado Contra a Discriminação Racial (MNUCDR), 

depois rebatizado de Movimento Negro Unificado (MNU). O MNU não era um partido 

político, mas sim um movimento organizado de contestação direcionada à forma como a 

população afro-brasileira era tratada na sociedade.  

 De forma superficial, podemos falar que o MNU operava pela tomada de 

consciência do indivíduo negro. Sendo que um dos princípios do MNU era a “(...) 

reavaliação do papel do negro na história do Brasil [e] valorização da cultura negra 

(...)
49

”. Mas, apesar disso, alguns membros do MNU não julgavam que manifestações 

culturais afro-brasileiras fossem efetivas contra a descriminação racial, estas só teriam a 

função de elevar a autoestima do indivíduo negro. Indo nessa direção, o movimento 

cultural não é pensado como um instrumento de contestação política. 

  

2.4 Cultura/arte e movimento negro 

 

 O movimento cultural afro-brasileiro busca “(...) dar visibilidade para a 

população negra, encoberta pela ideia de mestiçagem e pela política de formação de um 

‘povo brasileiro’
50

”. A política pelo caminho das artes gira em torno da fuga dos 

modelos de existência. O fato é que,  

para tornar visível e mostrar o desejo de um mundo distinto 

daquele em   vivia, seria preciso que a população negra se 
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fizesse/inventasse como diferente da população brasileira 

concebida de maneira homogênea
51

.  

  Assim sendo, podemos dizer que grande parte das realizações artísticas afro-

brasileiras são políticas, porque pensam as relações de poder existentes e insistentes.  

 Nesse sentido, a arte é sempre política. Ela sempre causa perturbações ao 

modelo majoritário de existência. A política praticada pela arte deseja uma mudança 

profunda na sociedade. Deseja uma mudança de sistema de pensamento, deseja a 

constituição de um novo mundo, onde a forma de existir não é mais estruturada por um 

rosto especifico. Desta forma, a arte cria uma potencialidade virtual da existência. Onde 

o caminho até essa virtual existência passa pela noção de linha de fuga. Assim, então, é 

preciso que a arte tome para si uma linha de fuga criadora que deseja desterritorializar a 

população afro-brasileira do movimento etnocida e leve até uma reterritorialização em 

uma sociedade onde ela não seja reduzida “(...) ontológica, epistemológica e 

teologicamente
52

”. 

 Essa maneira da arte agir é o que penso chamar de arte de esquerda. Esquerda 

entendida no sentido de devir-minoritário
53

. Assim sendo, o movimento cultural afro-

brasileiro não se reconhece dentro do padrão e isso faz com que ele crie possíveis 

transformações. Nesse sentido, “a cultura é (...) um desejo de como se viver. Nesse 

caso, a cultura é um fim e faz-se política para se poder continuar a fazer cultura
54

”. 

Nesses termos, a arte possui a capacidade de causar uma violência intensiva a quem a 

pratica e em quem a assiste. Agindo desta forma, a arte é capaz de causar, nesses 

indivíduos, mudanças na sua visão de mundo. Isto é, a arte milita para que enxerguemos 

a sociedade de outro modo
55

. 

 De certa forma, o movimento cultural afro-brasileiro não possui um agenda 

política como os movimento afro-brasileiros relacionados à política. O que o 

movimento cultural afro-brasileiro possui é uma política que passa pela resistência 

direcionada ao modelo de existência majoritário. Nesses termos, a arte pode se 
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configurar como um movimento contra todo um sistema de pensamento que estrutura a 

sociedade. 

 Nesse sentido, o Teatro Experimental do Negro é um movimento cultural dotado 

da capacidade de realizar transformações, sendo ele atravessado pela possibilidade de 

criação de novas relações com o mundo. E, nesses termos, a criação é uma forma de 

resistência, pois ela é o tornar possível. Assim sendo, é viável afirmar que o TEN é um 

instrumento político direcionado contra o padrão de existência. Ou seja, TEN é um 

movimento político-artístico que inova para esfacelar o rosto, o padrão. 

 Antes de se direcionar contra o modelo majoritário de existência a arte resiste a 

ele. Sendo que essa “(...) resistência é antes de qualquer coisa (...) repetição de um 

movimento, e só e segundo lugar um movimento contra algo
56

”. Assim podemos dizer 

que o TEN resiste e essa resistência passa por uma forma de inventar o novo. Nesses 

termos a resistência é sempre um movimento de reação e depois um movimento de 

contestação. Contestação essa que é atravessada pelo desejo de querer criar. Essa 

criação é algo que passa pelo exterior para depois retornar como um esforço contra algo. 

Com essa configuração a resistência passa pelo ato de re-existir.  

 O movimento de re-existir “afirma a recusa de se submeter é da ordem da 

dissidência imprevisível, e não da oposição frontal
57

”.  Isso é, a re-existência, não se 

configura como uma luta contra a vontade da maioria, mas sim um movimento 

inventivo que traz no ato de obediência a própria divergência. Isto é, o movimento 

cultural segue uma estrutura que é baseada a partir do modelo de existência. Mas, ao 

fazer isso, o movimento artístico dá uma falsa impressão de padronização ao seu 

movimento político.   

 Dentro dessa suposta padronização, o movimento cultural cria “(...) estratégias 

que permitem suspender temporariamente o domínio da determinação, deslocá-la e 

reconfigurá-la (...)
58

”. Pois, “aquele que resiste não aguenta (...), mas ao mesmo tempo, 

priva o poderoso de toda a satisfação total (...) ele perverte a vontade que o subjulga, 

diverge a partir do momento que obedece e traz a divergência no próprio ato de 

obediência
59

”. Ou seja, o movimento de re-existência não faz que a vontade do 
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subjulgado seja a vontade do rosto. Assim sendo, a re-existência cria um movimento de 

fuga criador e ao mesmo tempo imprevisível.  

 A re-existência da arte é sempre um “engajamento pela vida. (...) se projetar para 

além do presente, para além de nossas experiências já codificadas, para além de um 

domínio do possível decidido de antemão nas esferas da moral e da política
60

”. Em 

linhas gerais, então, primeiro é preciso negar uma forma de vida para depois criar uma 

nova experiência com um mundo possível. Assim, depois, como um movimento 

secundário, a arte cria uma máquina de guerra contra o Estado capitalista.  

 

2.5 Movimento cultural/artístico contra o Estado 

 

 “(...) Um movimento artístico (...), pode ser uma máquina de guerra potencial, 

precisamente quando traça (...) uma linha de fuga criadora (...)
61

”. Nesses termos, então, 

a cultura pode vir a se configurar como um movimento contra o modelo de existência. 

Ao traçar uma linha de fuga criadora a arte não só escapa do padrão de existência, mas 

também põe em risco o modelo majoritário de existência. A arte como máquina de 

guerra propõe outras maneiras de habitar o mundo. Agindo desta maneira a arte possui 

em si o potencial de transformação. 

 Para que essa potência de transformação se inicie é preciso que a arte, como 

máquina de guerra, crie pra si linhas de fuga criadoras que a levem a ter experiência 

com o que está fora do padrão de existência. Isto é, com a diferença. Ou seja, traçar uma 

linha de fuga criadora que leve até uma experiência em que o Estado capitalista não 

consegue ser soberano. No caso do movimento cultural afro-brasileiro o fora, o 

diferente, encontra-se próximo. 

 O esforço de criação de um "povo brasileiro" faz com que a história, a cultura e 

a forma de existência da população afro-brasileira sejam sempre vistas como marginais. 

A não ser quando esta se enquadra nos padrões ditados pela maioria, em um movimento 

do capitalismo chamado de inclusão diferencial.  Na inclusão diferencial “nenhuma 
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identidade é designada como Outro, ninguém é excluído do campo, não há fora
62

”. 

Sendo que essa inclusão diferencial passa pela ideia de tolerância entendida nos termos 

de “(...) aceitar tudo desde que se pareça com aquilo que nós mesmos [Ocidente] 

fazemos 
63

”. Assim sendo, é possível que a população afro-brasileira seja diferente, mas 

desde que se enquadre no modelo de existência. 

 Ocorre que quando não há nem essa tolerância nem o interesse da população 

negra de se submeter a essa tolerância, podemos dizer, de certa forma, que nesse 

momento é realizada uma experiência com a diferença. Onde essa diferença, que não foi 

tomada pelo movimento da inclusão diferencial, se configura como uma possibilidade 

de existência que é negada. Uma vez que, “’resistir’ surge (...) no sentido de estar 

novamente lançado na vida como devir. (...) ou se projetar para fora novamente
64

”. 

 A arte como máquina de guerra estabelece uma relação com uma força que está 

fora do modelo majoritário. Assumindo que esse fora seja a diferença, é possível dizer 

que essa força exterior é o “(...) que destrói a imagem e suas cópias, o modelo e suas 

representações (...)
65

”. Desta forma, o movimento político pela cultura “traz consigo 

uma história específica, peculiar, atormentada, voltada para a reforma das regras em 

vigência
66

”.  

 Assim sendo, quando a população afro-brasileira se organiza em torno de uma 

companhia de teatro, como a do Teatro Experimental do Negro (TEN), e passa a 

estabelecer relações com o fora, ela traz para dentro do padrão de existência outras 

formas de vida possíveis que “abalam normalizações
67

”. Podemos dizer, então, que o 

TEN realiza uma crítica ao modelo de representação do negro na sociedade brasileira. 

Isso porque, “a cultura negra [é] um modo de vida – contra o qual se colocam a cultura 

ocidental e, no caso do Brasil, o investimento de mais de um século de branqueamento e 

da homogeneização do povo brasileiro
68

”. 
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Capítulo III – O Teatro Experimental do Negro 

  

“(...) um divisor de águas, o surgimento do Teatro Experimental do Negro (...)”. 

 (Jorge Coutinho, História do Negro no Teatro Brasileiro). 

 

3.1 Teatro antes do TEN 

 

Durante as primeiras décadas do século XX podemos dizer que o teatro, tanto o 

ir quanto o fazer, não se configurava como um espaço de livre encontro entre os 

indivíduos da sociedade brasileira. O teatro não era um lugar para todos. O teatro 

pertencia quase que exclusivamente à população burguesa branca. O espaço do teatro 

como lazer e trabalho era negado ao negro, a não ser nas funções de limpeza, 

segurança... Assim podemos dizer, então, que com o racismo reinando de forma quase 

que absoluta na sociedade brasileira era de se esperar que “(...) no teatro brasileiro o 

negro não entrava nem para assistir ao espetáculo, muito menos para atuar no palco
69

”. 

Assim sendo, “os dogmas dos estratos dominantes [queriam] abarcar todos os aspectos 

existenciais, inclusive aqueles referidos à estética e à criação artística
70

”. Agindo desta 

forma tornava possível manter “(...) a criatividade afro-brasileira à margem do fluxo 

principal da produção artística do país
71

”.  

Desta forma, nesse período era quase impossível um indivíduo negro fazer parte 

de alguma companhia de teatro. Tanto que era comum o fato de que, quando  havia a 

necessidade de algum personagem negro para a encenação da peça, os diretores e 

produtores optavam por utilizar atores brancos maquiados para, assim, se passarem por 

negros. Essa era uma “técnica” de maquiagem teatral conhecida como black face.  

O black face, prática muito popular no teatro no século XIX, consistia em pegar 

um ator branco e pintá-lo com pinta preta. Após esse processo o ator atuava ironizando 

e satirizando, sempre de forma exagerada e estereotipada, as condições de vida do 

indivíduo negro para uma plateia composta majoritariamente por aristocratas brancos. 
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Em meados do século XX, essa prática não se limitou apenas às atuações grotescas e 

estereotipadas da população negra. Passou a ser utilizada também em peças onde havia 

um personagem negro como protagonista. Isto é, quando o texto original exigia um ator 

negro para dar vida a um protagonista negro o diretor e produtores optavam, mais uma 

vez, em utilizar a técnica do black face. Nessa direção, é possível dizer que essa técnica 

de maquiagem teatral tem objetivos bem demarcados de ridicularizarão e inferiorização 

da população negra e, além disso, cria uma barreira que impossibilita que um ator afro-

brasileiro atue em peças onde ele é protagonista da história.  

O black face é uma espécie de instrumento que visa manter os atores afro-

brasileiros longe dos palcos e, como se não bastasse essa manutenção da distância 

criada pela produção do teatro racista, o teatro ainda vai utilizar os personagens 

“negros” de forma a reforçar as categorias sociais marginalizadas da população afro-

brasileira
72

. Assim então, podemos dizer que o black face é uma prática que expressa o 

racismo da sociedade. 

Interessante observar o fato de que foi justamente para ir contra essa prática 

racista que o Teatro Experimental do Negro foi idealizado, pois  

Se as classes dominantes, a elite dirigente, certos cientistas sociais, 

querem por sua conveniência acreditar ou fingir acreditar no mito da 

democracia racial decorrente da miscigenação, é problema deles; 

quanto a nós afro-brasileiros, não aceitamos como igualdade étnica e 

fusão racial harmoniosa uma sociedade dominante que tem se abatido 

sempre no sentido de branquear a aparência da população brasileira, e 

além do mais exerce uma imposição subjetiva que trabalha 

subterraneamente em canais menos visíveis
73. 

Nesse sentido, o TEN surge não apenas como um critica ao teatro.  Surge como 

uma critica ao modelo majoritário de existência 
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3.2 O momento do TEN 

 

 No ano de 1941, em uma viagem a Lima, capital do Peru, Abdias do Nascimento 

foi assistir a uma peça de teatro chamada Imperador Jones de Eugene O'Neil
74

. Naquela 

encenação da peça o papel de protagonista negro daquela história estava com o ator 

Hugo D’Evieri, um argentino branco pintado com tinta preta. Sobre isso Abdias do 

Nascimento disse: “Aquilo me causou uma profunda tristeza e revolta ao mesmo tempo 

(...)
75

”, ele então, naquele momento refletiu que“(...) no Brasil, fatalmente acontece o 

mesmo
76

”. Com essa afirmação Abdias do Nascimento decidiu que iria criar um teatro 

negro no Brasil. Pois assim, o sentimento que ele teve ao ver aquela cena não 

aconteceria a nenhum outro indivíduo da população negra.  

 Após esse evento Abdias do Nascimento foi para a Argentina e lá permaneceu 

por pouco mais de um ano. Nesse período ele se dedicou a aprender o máximo possível 

sobre teatro. Lá ele frequentava o teatro del pueblo onde, logo após a apresentação do 

espetáculo, acontecia um debate público sobre a peça. Nesses debates se analisava os 

elementos que compunham o espetáculo: a direção, interpretação, figurino, cenário etc. 

Depois desse tempo na Argentina, Abdias do Nascimento volta para o Brasil, 

mas ao chegar ele é preso. Essa prisão ocorreu por conta de um inquérito a respeito de 

um conflito envolvendo ele, Sebastião Rodrigues Alves
77

 e um delegado do DOPS
78

. 

Naquela altura o inquérito já havia passado pelas instâncias burocráticas da justiça e 

isso fez com que Abdias do Nascimento tivesse sua prisão decretada. Assim sendo, ele 
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foi mandado para a penitenciária do Carandiru em São Paulo. Nessa penitenciária, ele 

cria, com outros presos, o Teatro do Sentenciado
79

. 

 Logo após sair da penitenciária do Carandiru, já com alguma experiência a 

respeito do que compõe uma companhia de teatro, Abdias do Nascimento funda, em 

1944, o Teatro Experimental do Negro. Uma das metas do TEN foi a busca pela 

valorização do negro como ator e personagem, além de realizar um movimento contra 

as representações sociais estereotipadas da população afro-brasileira que ocorriam no 

teatro. Ou seja, o TEN surge com a proposta principal de “(...) resgatar no Brasil, os 

valores da cultura negro-africana degradados e negados pela violência da cultura 

branca-européia; propunha-se a valorização social do negro através da educação, da 

cultura e da arte
80

”. 

 O TEN começou a ser composto por “(...) operários, empregadas domésticas e 

habitantes de favela sem profissão definida, pequenos funcionários públicos etc. (...)
81

”. 

A maioria dessas pessoas não possuía experiência com atuação, mas possuía o desejo de 

atuar e isso bastava para o TEN. Por viveram às margens da sociedade a educação 

formal, em geral, lhes era negada. Assim sendo, grande parte da população afro-

brasileira era analfabeta. Acontece que esse fato, para o TEN, não foi um grande 

obstáculo. No espaço cedido pela UNE (União Nacional dos Estudantes) o TEN 

organizou aulas de alfabetização para seus potenciais atores, escritores de peças e 

diretores.  

 O TEN tinha a proposta de encenar peças e de produzir eventos que iam contra o 

modelo majoritário de existência. Nesse sentido, podemos pensar que o TEN produziu 

um movimento estético-político que escapava das categorias que diminuíam a existência 

da população afro-brasileira. Ou seja, a barreira da cor cria uma limitação estética que o 

TEN tenta superar, encenando com seu elenco negro, peças de Shakespeare, Camus, 

Nelson Rodrigues etc. Nestas peças, negros e negras, têm papéis que lhe são vedados 

em outros palcos e na vida real: os papéis principais
82

. 
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 Para a sua estreia o TEN esbarrou em um problema que foi uma suposta 

ausência de textos de teatro brasileiros produzidos por negros para negros que “(...) 

refletisse nossa dramática situação existencial
83

”. A solução encontrada pelos membros 

da companhia de teatro foi a montagem da peça Imperador Jones, a mesmo que deu a 

Abdias do Nascimento o primeiro vislumbre do TEN. Desta forma, então, os membros 

da companhia escreveram uma carta para O'Neil pedindo permissão para realizarem a 

montagem da peça e “(...) no dia 6 de dezembro de 1944, O’Neill nos responde: ‘O 

senhor tem permissão para encenar o Imperador Jones isento de qualquer direito autoral 

(...)
84

’”. A montagem da peça de estreia já estava decidida e só faltava o espaço.  

O local que o TEN conseguiu para realizar a sua estreia era uma verdadeira 

“fortaleza do racismo”. O local da estreia foi o Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Isso 

foi possível graças a um encontro do presidente Getúlio Vargas com membros da classe 

teatral. Nesse encontro, Abdias do Nascimento foi chamado pelo presidente que lhe 

disse que tinha o interesse de contribuir de alguma maneira com o TEN e com a 

comunidade negra, assim, então, o presidente perguntou o que ele poderia fazer para 

ajudar. Foi então que Abdias do Nascimento logo respondeu: 

O que o Senhor pode fazer, imediatamente, é nos ceder o Teatro 

Municipal para a gente ter nossa estreia. Porque, é importante que a 

gente faça a estreia no Municipal, [pois] aquilo é um forte, é o castelo 

da discriminação (...). O negro só entra lá pra fazer a limpeza, nós 

precisamos que o negro entre lá também como protagonista
85

.  

 Assim o presidente fez. Deu um dia para o TEN ensaiar, preparar o cenário, 

figurino, tudo que demanda uma montagem de uma peça de teatro. Apesar das 

dificuldades, tudo ocorreu como planejado e no dia 8 de maio de 1945
86

 o Teatro 

Experimental do Negro realizou a sua estreia oficial.  

 O TEN não se dedicou somente à montagem de peças de teatro. A companhia 

também organizou eventos e produziu concurso com a temática afro-brasileira. Em 

ordem cronológica, o primeiro evento organizado pelo TEN foi a Convenção Nacional 
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do Negro em São Paulo em 1945 e em 1946 no Rio de Janeiro. Na primeira Convenção 

do Negro foi lançado o  

Manifesto à Nação Brasileira, reivindicando que a nova Carta Magna 

explicitasse a origem étnica do povo brasileiro, definisse o racismo 

como crime de lesa-pátria e punisse a sua prática como crime. O 

Manifesto também demandou políticas positivas de igualdade racial, 

como bolsas de estudos e incentivos fiscais
87

.  

Mais tarde esse manifesto aliado a denúncias de racismo daria origem à Lei 

Afonso Arinos
88

. Uma lei fraca e quase ineficaz contra o racismo, uma vez que julgava 

o racismo apenas como contravenção penal. Além disso, a lei só dava conta no que dizia 

respeito da recusa, oposição ou negação do acesso da população afro-brasileira em 

locais públicos ou privados. Ao ser direcionado apenas para a questão do acesso do 

público negro em locais, a lei não contemplou diversas outras formas de racismo.  

 Em 1950, O TEN organizou o 1° Congresso do Negro Brasileiro e nesse evento 

foi também criado um projeto para a elaboração do Museu de Arte Negra (MAN). Isso 

porque,  

Desde seu início o Teatro Experimental do Negro já vinha trabalhando 

com alguns dos mais destacados artistas plásticos brasileiros. Santa 

Rosa, Enrico Bianco, Sörensen e Anísio Medeiros, por exemplo, 

criaram cenários para as suas peças. O fotógrafo José Medeiros 

colaborou com o TEN de diversas maneiras, inclusive como ator
89

.  

 Em virtude desse grande material, 

(...) o TEN desenvolveu o projeto Museu de Arte Negra (MAN), com 

o objetivo de desenvolver o conhecimento e a discussão da origem da 

arte moderna no encontro entre a arte africana e a vanguarda da arte 

ocidental a partir do século XIX. Ao mesmo tempo, visava apoiar e 

promover a produção independente de artistas plásticos negros
90

. 
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Já em 1955 O TEN produziu “(...) os concursos de beleza da mulher negra 

(Concurso Boneca de Piche e Rainha das Mulatas) (...)
91

”, e nesse mesmo ano foi 

realizado o concurso do Cristo Negro.  

Idealizado por Abdias Nascimento e Guerreiro Ramos, o concurso 

teve apoio da revista Forma e de diversos religiosos como Augusto 

Frederico Schmidt, Dinah Silveira de Queiroz, Dom Hélder Câmara e 

Quirino Campofiorito. Entretanto, provocou a ira da sociedade 

dominante. “Reúne a blasfêmia e o sacrilégio, aliados ao mau gosto!”, 

bradou uma crítica no Jornal do Brasil, cujo editorial insistiu que as 

autoridades civis e eclesiásticas deveriam impedir que se realizasse tal 

“atentado à Religião e às Artes”. Contudo, o evento foi um sucesso. 

Participaram do concurso 106 artistas brancos e negros
 92

. 

Apesar de ser um projeto iniciado nos anos 50, foi somente no ano de 1968, que o 

MAN conseguiu expor sua coleção artística no Museu da Imagem e do Som do Rio de 

Janeiro. De acordo com Abdias do Nascimento o objetivo desses concursos era 

“questionar a alienação estética da sociedade brasileira
93

”.  

Algumas obras que o concurso Cristo Negro recebeu
94

:  
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O TEN funcionou oficialmente até o ano de 1968. Ano em que Abdias do 

Nascimento em visita aos Estados Unidos, optou por não retornar ao Brasil, só voltando 

definitivamente ao seu país no ano de 1981. O autoexílio foi necessário, porque o ano 

de 1968 foi o ano do decreto do AI-5
95

 que “(...) reforçou a censura e colocou toda 

militância negra, dentre outras, como atentatória à Lei de Segurança Nacional
96

”. Ou 

seja, “além de acreditar na sua ‘democracia racial’ o brasileiro acha que falar do 

problema é subversão
97

”.  

Antes mesmo do AI-5 ser imposto, o TEN já havia sofrido com a censura do 

Governo Militar. No ano de 1966 o TEN foi convidado a se apresentar no Primeiro 

Festival de Arte Negra que seria realizado no Senegal. A apresentação não aconteceu 

porque o Ministério das Relações Exteriores do Governo Militar vetou a participação do 
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TEN nesse festival, sob a alegação de que o trabalho realizado pelo TEN não era 

representativo da cultura brasileira
98

.  

Para o fundador do TEN, cultura e política não possuem uma separação. Esses 

dois aspectos formam, a partir da noção de negritude, uma dupla dimensão. Ou seja, 

cultura é política. Assim sendo, Abdias do Nascimento, ao fundar o TEN, tinha como 

um de seus objetivos: 

(...) organizar um tipo de ação que a um tempo tivesse significado 

cultural, valor artístico e função social. (...) De inicio, havia a 

necessidade do resgate da cultura negra e seus valores, violentados, 

negados, oprimidos e desfigurados. (...) o negro não deseja a ajuda 

isolada e paternalista, como um favor especial. Ele deseja e reclama 

um status elevado na sociedade, na forma de oportunidade coletiva, 

para todos, um povo com irrevogáveis direitos históricos. (...) abertura 

de oportunidades reais de ascensão econômica, política, cultural, 

social para o negro, respeitando-se sua origem africana
99

. 

 Sendo que a orientação política que o TEN tinha para fazer a sua arte política 

passava pela noção de negritude.  

 

3.3 O que é Negritude? 

 

O antropólogo Kabengele Munanga argumenta em um de seus livros que a visão 

colonial do Estado Ocidental a respeito das populações negras existentes no mundo já 

admite de antemão a verdade de que o negro é sinônimo de humanidade inferior
100

. 

Nesse sentido, a colonização, que é uma forma de opressão baseada na negação da 

existência da população negra, surge como um dever do Estado Ocidental. Convencido 

da sua superioridade, o Estado europeu acreditava que competia a ele auxiliar, a partir 

da colonização, o desenvolvimento das populações africanas ao suposto nível de 

civilidade em que se encontrava o homem branco. Foi contra esse tipo de pensamento 

que a negritude surgiu.  
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Assim sendo, Negritude é um movimento de luta contra a opressão sofrida pela 

população negra espalhada pelo mundo. Negritude é um movimento amplo, presente em 

vários países, e não possui uma data de fundação exata. Nesse sentido, a negritude é um 

movimento que existe desde o primeiro momento de opressão sofrida pela população 

negra. Ou seja,  

Historicamente, a negritude, considerada em seu sentido mais amplo, 

isto é, como momento primeiro de tomada de consciência de uma 

situação de dominação e/ou discriminação, pode ser situada em solo 

americano quase que simultaneamente à chegada dos primeiros 

escravos oriundos da África. Nesta medida, podem ser considerados 

como manifestações da negritude a revolta dos escravos no Haiti (...) e 

os quilombos brasileiros, que representavam o primeiro sinal de 

revolta contra o dominador branco
101

.  

 Nessa visão, não é possível precisar o marco zero da negritude. Mas é 

interessante dizermos qual foi o momento em que a negritude tornou-se um instrumento 

político organizado como tal. Isso quer dizer, quando o movimento da negritude passou 

a ser sistematizado e elaborado para se tornar um movimento potente contra o racismo. 

Nesse sentido, então, torna-se possível argumentar que o surgimento da 

negritude, como um instrumento político, surge na cidade de Paris promovido por um 

grupo de estudantes vindos das Antilhas e da África. Esses estudantes em uma reunião 

no ano de 1932 publicaram o “Manifesto da Legitima Defesa”. Nesse manifesto não 

havia ainda o termo negritude, somente o desejo de ir contra a política racista 

colonizadora. Dentre esses estudantes encontravam-se três personalidades que 

posteriormente se tornariam os nomes mais conhecidos do movimento: Aimé Césaire
102

, 

Léopold Sédar Senghor
103

 e Léon Damas
104

. Sendo que palavra negritude
105

 é utilizada 
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pela primeira vez por Aimé Césairen em um poema chamado Cahier d’un retour au 

pays natal
 106. 

Desta forma, a negritude moderna surge na França como um movimento literário 

e, portanto, artístico-cultural. Assim sendo, a negritude, já elaborada e sistematizada 

como um instrumento político, é um movimento que busca ir contra a assimilação do 

negro ao modelo europeu de existência. Ou seja, um movimento anticolonialista. Pois, 

de certa forma, o projeto de colonização europeia teve como um de seus objetivos 

civilizar os negros e “uma vez civilizados, os negros seriam assimilados aos povos 

europeus considerados superiores, ou seja, tornar-se-iam iguais aos brancos
107

 ”. 

Esse processo de entrar no padrão majoritário de existência é o movimento em 

que se é suprimida as diferenças do indivíduo negro. Nesse sentido, para o movimento 

político da negritude, resistir a essa assimilação é uma forma de retornar para as raízes 

da África, para o espírito africano. É “(...) dizer um basta definitivo à submissão do 

negro ao branco
108

”. Dizer um basta ao processo de colonização da África. 

Como mencionado, negritude é um movimento que já existia na história. Sendo 

assim, a negritude foi o primeiro movimento de resistência do negro contra as formas de 

vida impostas sobre a população negra através da política de assimilação. Concordando 

com essa dimensão histórica da negritude, Abdias do Nascimento diz: 

A negritude, em sua fase moderna mais conhecida, é liderada por 

Aimé Césaire e Léopold Sédar, mas tem seus antecedentes seculares, 

como Chico Rei, Toussaint Louverture, Luís Gama, José do 

Patrocínio, Cruz e Souza, Lima Barreto, Yono Keniata, Lummumba, 

Sekou Toure, Nkrumah e muitos outros. Trata-se da assunção do 

negro ao seu protagonismo histórico (...)
109

. 
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3.4 Negritude no Brasil 

 

“No Brasil, a bandeira da Negritude foi empunhada pelo  

Teatro Experimental do Negro desde a sua fundação, em 1944”. 

 (Abdias do Nascimento, Prólogo para brancos, dramas para negros). 

 

Abdias do Nascimento esteve com Aimé Césaire em Miami durante um encontro 

sobre a negritude. Assim sendo, Abdias do Nascimento, como uma militante da 

negritude no Brasil, expressou essa militância através do TEN. Mas, no que diz respeito 

ao contexto do Brasil, a negritude não agiu da mesma maneira quando comparamos ao 

mesmo movimento na França. Desta forma,  

(...) o conceito de Negritude elaborado pelo TEN (...) não se resumia a 

uma transposição para o Brasil das propostas e idéias do movimento 

literário de língua francesa. Ao contrário os debates sobre Negritude 

sempre se davam com referência ao contexto brasileiro. Tratava-se, 

em primeiro lugar, de uma identificação com a origem africana e com 

a condição do negro no contexto brasileiro, articulada em termos 

próprios à realidade nacional. Para os teóricos brasileiros da 

Negritude, a essência do fenômeno era a mesma nos dois cenários, 

correspondendo à semelhança fundamental da situação vivida pelos 

povos afrodescendentes num mundo dominado pelo poder colonial 

ocidental e pelas teorias e práticas do supremacismo branco
110

.  

 

Assim sendo, acredito que a única diferença existente se baseia na noção de 

voltar para as raízes da África. Ou seja, “(...) no Brasil o conceito de negritude (...) 

procurava as origens africanas do negro dentro da sociedade brasileira, e não 

propriamente na África
111

”. Dito isso, podemos dizer que a negritude no Brasil tal como 

entendida por Abdias do Nascimento não deseja, em strito sensu, a volta às raízes da 

África. 

 Nesse sentido, talvez seja possível dizer que o TEN foi um movimento político 

que tinha como um de seus objetivos resgatar e manter a cultura afro-brasileira, 
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direcionando suas realizações artísticas contra a política de miscigenação e assimilação, 

que é uma política que nega a existência da população afro-brasileira. Pois,  

(...) sob o pálio da assimilação, (...) da miscigenação, um processo de 

genocídio atravessa toda a história do país, e como um irônico 

arremate do mito da democracia racial e da luta de classes são as 

ideologias que, geradas no ventre diversos e opostos, se entrelaçam e 

compõem o amplo painel ideológico sancionador do racismo, da 

discriminação racial e do preconceito de cor
112

. 

 

O modelo de existência majoritário "(...) desenvolveu uma cultura baseada em 

valores racistas, institucionalizando uma situação de características patológicas: a 

patologia da brancura
113

”. Esse é o principal motivo da criação do Teatro Experimental 

do Negro. Ou seja, o TEN possui como uma de suas finalidades evitar que essa 

patologia da brancura se realize em movimento completo do etnocídio. 

Nessa direção, o TEN foi um instrumento político, que através da cultura, 

denunciava a hipocrisia da democracia racial. Essa noção de democracia racial torna o 

racismo no Brasil (...) muito especial, (...) sutil, difuso, evasivo, camuflado, assimétrico, 

mascarado, porém implacável e persistente (...)
114

.” É cesse tipo de racismo que o 

movimento cultural político do TEN busca esfacelar, 

Essa noção de negritude, trazida por Abdias do Nascimento, é um momento 

transitório. Haverá o momento em que ela não será mais necessária. Ou seja, a negritude 

é um processo, um meio, e não um fim. Deste modo, “(...) a negritude é a afirmação 

particular de uma cor e de uma raça, constitui, e principalmente, um gesto anti-

racista
115

”.  Esse movimento é necessário enquanto o projeto de etnocida continuar “(...) 

a ditar arbitrariamente o sentido do Cristianismo, da Justiça, da Beleza, da Cultura, da 

Civilização, da Democracia, e isto desde os inícios da colonização do país até os dias 

presentes
116

”.  Sendo que “sob essa lógica desse processo, as massas negras do Brasil só 

têm uma opção: desaparecer. Seja aniquiladas pela força compulsória da 

miscigenação/assimilação, ou através da ação direta da morte (...)
117

.”. 
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Assim sendo, podemos dizer que a negritude é um caminho necessário pelo qual a 

sociedade precisa passar, para que em um momento no futuro ela deixe de se organizar 

a partir do racismo. Ou seja, a negritude faz parte de um projeto revolucionário. Não 

uma revolução que mantém a mesma estrutura racista e colonizadora, mas sim uma 

revolução cultural permanente. Isso porque,  

(...) todos sabemos que uma revolução não pode consistir apenas na 

substituição de uma pessoa por outra, ou mesmo na troca de um 

sistema pelo outro. Ao contrário, uma revolução cria ambos: pessoas e 

sistemas. O sistema de valores é a espinha dorsal de todas as 

culturas
118

.  

Somente passando por esse caminho será possível atingir uma nova forma de 

sociedade, a qual deve ser pautada pelos valores do Quilombismo.  

 

3.5 TEN e o Quilombismo 

 

O quilombismo é um movimento de tomada de poder que visa à construção do 

novo. Assim sendo, “(...) não interessa a simples restauração de tipos e formas caducas 

de instituições políticas, sociais e econômicas (...)
119

”, interessa é a transformação total 

da sociedade como ela é estruturada.  Nessa direção, essa tomada de poder e 

transformação não têm início a partir da política institucional partidária, esta passa a ser 

ocupada em um segundo momento.  

O quilombismo começa com o movimento político cultural. Com isso quero dizer 

que a revolução quilombista não passa por uma manutenção do que era antes, pois um 

movimento político institucional, quando atinge o poder, tende a manter a estrutura que 

vigorava anteriormente. Já a arte não passa por essa dimensão institucional, isso faz 

com que o TEN se configure como um campo privilegiado para o quilombismo 

florescer. Pois, desta forma, o TEN torna-se um dos vetores que torna viável pensarmos 

a composição de um mundo possível.  
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 O quilombismo é antes de tudo uma “(...) revolução (...) fundamentalmente 

antiracista, anticapitalista, antilatifundiária, antiimperialista e antineocolonialista
120

”. Ou 

seja, contra o modelo majoritário de existência do Estado capitalista etnocida. Nessa 

direção, a revolução Quilombista é um processo de transformação de toda estrutura da 

sociedade brasileira. Assim sendo, “os negros têm como projeto coletivo a ereção de 

uma sociedade fundada na justiça, na igualdade e no respeito a todos os seres humanos 

(...)
121

.”  

O conceito de quilombismo é inspirado, como o próprio nome já faz referência, 

aos quilombos brasileiros. Mais precisamente à República dos Palmares, sendo, 

segundo Abdias do Nascimento, Zumbi o fundador do quilombismo
122

. Essa influência 

dos quilombos brasileiros para constituir o conceito de quilombismo é um movimento 

de torção que Abdias do Nascimento realiza ao sentido do senso comum do que é 

quilombo. Nesse sentido, diz ele:  

Historiadores convencionais (brancos) e os dicionários, informarão 

que quilombo significa reduto de escravos fugitivos. Nossa tradição 

afrodecendente nos diz outra verdade. Quilombo derivado da língua 

Kimbundu da África austral, significa comunidade, no mais elevado 

sentido: comunidade em solidariedade e convivência e comunhão 

existencial
123

. 

Dito isso, podemos dizer que o quilombismo não é uma sociedade constituída 

somente por afro-brasileiros, muito menos que se organiza sob o senso comum que 

afirma a ideia de que: “o sonho de todo oprimido é se tornar opressor”. A proposta do 

quilombismo é a construção de uma ideologia política para toda a nação brasileira
124

, ou 

seja,  

não é uma sociedade exclusiva de negros; ela é de todos os brasileiros, 

brancos, negros, índios e orientais. Uma sociedade igualitária em 

todos os sentidos, consciente de que, para poder ser igualitária no 

sentido racial, uma sociedade precisa rejeitar os fundamentos 

inerentes racistas da chamada civilização ocidental-cristã
125

. 

O projeto político do quilombismo pensado por Abdias do Nascimento possui 

dezesseis propostas e princípios fundamentais que servem como um norte para a 
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construção desse novo mundo possível. Desses dezesseis princípios fundamentais, 

destaco seis:  

2. O Estado Nacional Quilombista tem sua base numa sociedade livre, 

justa, igualitária e soberana. O igualitarismo democrático quilombista 

é compreendido no tocante a raça, economia, sexo, sociedade, 

religião, política, justiça, educação, cultura, enfim, em todas as 

expressões da vida em sociedade. O igualitarismo se aplica a todos os 

níveis de Poder de instituições públicas e privadas. 

3. A finalidade básica do Estado Nacional Quilombista é a de 

promover a felicidade do ser humano. Para atingir sua finalidade, o 

quilombismo acredita numa economia de base comunitário-

cooperativista no setor de produção, da distribuição e da divisão dos 

resultados do trabalho coletivo. 

 (...) 

7. A educação e o ensino em todos os graus – elementar, médio e 

superior – serão completamente gratuitos e abertos sem distinção a 

todos os membros da sociedade quilombista. A história da África, das 

culturas, das civilizações e das artes africanas terão lugar eminente 

nos currículos escolares. Criar uma Universidade Afro-Brasileira é 

uma necessidade dentro do programa quilombista. 

8. Visando o quilombismo a fundação de uma sociedade criativa, ele 

procurará estimular todas as potencialidades do ser humano à sua 

plena realização. Combater o embrutecimento causado pelo hábito, 

pela miséria, pela mecanização da existência e pela burocratização das 

relações humanas e sociais, é um ponto fundamental. As artes em 

geral ocuparão um espaço básico no sistema educativo e no contexto 

das atividades sociais da coletividade quilombista. 

(...) 

12. Em todos os órgãos de Poder do Estado Quilombista – Legislativo, 

Executivo e Judiciário – a metade dos cargos de confiança, dos cargos 

eletivos, ou cargos por nomeação, deverão, por imperativo 

constitucional, ser ocupados por mulheres. O mesmo se aplica a todo e 

qualquer setor ou instituição de serviço público. 

(...) 

15. O quilombismo essencialmente é defensor da existência humana, e 

como tal, ele se coloca contra a poluição ecológica e favorece todas as 

formas de melhoramento ambiental que possam assegurar uma vida 

saudável para as crianças, as mulheres e os homens
126

. 
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Fazendo um sobrevoo, é possível argumentar que o quilombismo deseja uma 

sociedade de iguais, deseja uma verdadeira democracia racial. Uma sociedade onde 

todos são iguais, mas mantendo as suas diferenças. Ou seja, uma sociedade onde a sua 

possibilidade de existência não seja constantemente negada por uma força etnocida. Isto 

é, o eterno retorno da diferença, pois “uma possibilidade de vida é sempre uma 

diferença
127

”. Para que esse movimento todo ocorra é necessário que aconteça uma 

revolução que desfaça o mundo que existe atualmente e se crie um novo mundo para se 

habitar. Ou seja, é preciso entrar em um devir-revolucionário. 
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Considerações finais 

   

O caminho que percorri na realização desse trabalho passa, principalmente, pela 

reflexão sobre a temática da relação entre cultura e política. Com isso em mente busquei 

demonstrar que o TEN é parte de um projeto político que visa à construção de uma nova 

subjetividade. Subjetividade esta distante da qual vivemos atualmente, que é 

impregnada pelo racismo e consequentemente pela negação da diferença.  

 O projeto político da construção de um “povo brasileiro” é composto pela força 

reativa da assimilação da população afro-brasileira ao modelo de existência majoritário: 

homem-branco-macho-racional-europeu. Reativa, pois não afirma a existência em sua 

diferença. Existindo a diferença ela precisa ser afirmada e não negada ou hierarquizada.  

Assim sendo, a política da assimilação é tratada, nesse trabalho, como a barreira que o 

TEN deseja ultrapassar para a construção de uma política de existência que afirma a 

vida em sua multiplicidade. 

Foi a partir desse campo conceitual que tentei pensar o Teatro Experimental do 

Negro. Assim sendo, assumi o TEN como uma possibilidade da “(...) experimentação da 

liberdade (...)
128

” do indivíduo afro-brasileiro. Liberdade essa que, se atualizada, seria 

capaz de escapar da estrutura racista. E como consequência desse movimento seria 

produzida a alegria que é um aumento da potência de ser e agir no mundo. 

*** 

Aqui nesse trabalho, tomei de empréstimo duas peças de teatro presentes na 

antologia de teatro negro brasileiro organizado por Abdias do Nascimento. Tratei dessas 

peças a partir de uma interpretação, onde busquei destacar a situação do indivíduo negro 

em meio à política de assimilação e de construção de um “povo brasileiro”.  

Nessa direção, penso que as peças aqui apresentadas possuem um conteúdo 

subjetivo. Sendo tal conteúdo potente o suficiente para produzir uma violência intensiva 

a quem entra em relação com essas peças. A partir dessa produção da violência 

intensiva, a arte pode provocar a construção de uma nova subjetividade, a abertura de 

um novo mundo. Novo mundo esse que não seja mais orientado por um determinado 
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rosto. Nesse sentido, uma violência intensiva é uma força que pode vir a desconfigurar o 

modelo de existência majoritário.  

*** 

Em certa altura na pesquisa realizada sobre o TEN, principalmente na leitura de 

textos de Abdias do Nascimento, foi possível perceber que o TEN vai além da 

valorização de uma estética negra. Assim sendo, dentro do pensamento de Abdias do 

Nascimento, é possível compreender o TEN como a espinha dorsal de uma proposta 

política mais ampla.  

Abdias do Nascimento foi um intelectual, um criador de conceitos e criador de 

possibilidades de existência. Dito isso, podemos dizer que o pensamento de Abdias do 

Nascimento é atravessado pelo conceito de quilombismo. O quilombismo é uma 

proposta nova de existência. Uma existência onde a diferença não é negada e sim 

afirmada, uma forma de vida distante do capitalismo e da repressão do Estado, uma 

maneira de existir baseada nos princípios dos quilombos brasileiros.  

Nesse sentido, para ativar essa virtualidade de existência, ele elegeu a arte como 

um campo privilegiado. Ou seja, o TEN seria um instrumento político artístico 

catalisador para a transformação profunda da sociedade como um todo. Sendo a arte, 

então, uma potência que consegue pensar fora do rosto majoritário, e para além disso, a 

arte é capaz de desfazer esse rosto. Ao desfazer esse modelo de existência, o TEN visa 

produzir “(...) uma sociedade de homens livres. Impensável no nosso mundo! 

Impensável no nosso mundo que é governado por (...) modelos
129

”. 
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