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      Nos primórdios do século XX, era comum nas periferias da cidade do Rio de Janeiro uma pessoa 

negra escutar a seguinte fala: “Senhor, recebemos a denúncia de que aqui se canta samba.” Nas origens da 

modernidade brasileira, a então Capital da República récem-criada do Brasil procedia sua própria 

transformação higienista por meio da concretização de um novo plano urbanístico realizado pelo então 

Prefeito Pereira Passos, nos moldes da haussmanização de Paris. Deste momento, a história tem registrado 

amplamente a marginalização e a perseguição da cultura negra, em particular das práticas religiosas de 

origem africana, dos capoeiras e dos  primeiros sambistas. A prática policial mostrada na imagem que abre 

este resumo sintetiza a violência contra a cultura de uma periferia nascente no momento histórico pós-

abolicionista, e pode ser percebida até os dias atuais por artistas negros/as. Este é o contexto deste artigo. 

O artigo desenvolve a crítica à violência contra a cultura negra brasileira apresentando, em primeiro 

lugar, o papel do racismo contra os artistas do começo do século XX. Nesse sentido, mostra 

primeiramente como a cultura negra se torna compulsoriamente periférica, no âmbito das grandes cidades 

brasileiras. Os primeiros libertos da escravização dos africanos e seus descendentes no Brasil conduz estas 

pessoas, todas negras, a ocupar nestas cidades um território que, no começo do século XX, se colocava às 

margens da cidade propriamente dita. Daí, a ideia de periferia que atravessa o século e chega à arte negra 

da atualidade, que ainda se realiza e resiste em lugares apartados dos lugares hegemônicos - 

economicamente mais ricos em termos de oferta de trabalho e de serviços, mas também de oportunidades 

de criações artísticas e culturais – nas cidades brasileiras.  

Olhar retroativamente para o passado é uma das formas possíveis de analisar o presente. A partir da 

imagem da censura ao samba, o artigo discute a marginalização das manifestações artísticas e culturais 

ditas periféricas, tecendo relações entre classe e raça, e sob o viés conceitual da violência contra a cultura 

afro-brasileira, em particular suas expressões artísticas. Para isso, toma como base teórica os textos lidos e 

debatidos no grupo de estudos Imagens Políticas – vinculado ao Grupo de Pesquisa CNPq Poéticas 

Políticas no Teatro Contemporâneo, coordenado pela mesma coordenadora da pesquisa Imagens Políticas 

na Cena, onde se estabelece a presente investigação.  

Como referências teóricas para o estudo da violência, Teatro e Violência, de Josette Féral; A 

Representação Proibida, de Jean-Luc Nancy; A Indústria do Holocausto, de Samuel Finkelstein; Terror 

and Performance, de Rustom Bharucha; e Cuerpos de Duelo, de Ileana Diéguez Caballero são alguns dos 

títulos que introduzem o pensamento crítico sobre a violência, em especial a violência de cunho racial. 

Quanto à pesquisa sobre a história da violência contra a arte negra brasileira, no que tange à sua 

instauração nas primeiras décadas do século XX, os títulos são: Ecos da Folia, de Maria Clementina 

Pereira Cunha; Que cara tem o Brasil, de Mônica Pereira Velloso; e Sobrevivendo no Inferno da Belle 

Époque (capítulo de tese), de Maria Tereza Carneiro Lemos. Por fim, para atualizar a crítica à violência 

racista atual contra a arte negra brasileira - no modo como ela resiste a esta violência assim como ao status 

quo que a entende como violenta por ser periférica -, as principais referências são: Teatro Hip-Hop, de 
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Roberta Estrela’Dalva; Brasil Periferia(s): a Comunicação Insurgente do Hip-Hop, de Andreia da Silva 

Moassab; e Nelson Triunfo, do Sertão ao Hip-Hop, de Gilberto Yoshinaga. 

A partir da fundamentação teórica e da prática artística da autora com o teatro negro, o artigo discute a 

representação das artes negras na sociedade brasileira e a associação da cultura afrobrasileira com a 

violência urbana. Além disso, discute o modo como, para ser socialmente aceita, esta produção artística e 

cultural se transforma ao longo do tempo, por meio de procedimentos de apropriação e higienização.  

 

 

  
 

 

 

  

 


