co-autoras(es):
A João
Amannda Mattos
Heidy Luz
Mauricio Igor
Matheus Jadejishi
Maurício Santana
Paulo Emílio Macedo Pinto
Thiago Almeida
Vinicius Armstrong

SEREI/A
Dori Nigro
sou afrodescendente

afrodisíaca
afrodiaspórica
afroconsciente
afrofuturista
afroresiliente
afro não-condescendente
gostaria que a áfrica não fosse um prefixo inconsequente
que fosse um planeta em vez de um continente.
(RAQUELLIMA, PLANETA ÁFRICA, 2019)

SEREI/AVÓ
Em 30 de setembro de 1994 falecia minha avó materna, Elizabete Tenório de Melo, depois de dias internada no hospital
do câncer de Recife (PE). Eu, Dori Nigro, era criança e acabava
de completar seis anos. Guardo na memória a última imagem
de minha avó, como pedagogia ancestral que me faz lembrar
lições de resistência e reparação (Figura 1).
Soube através de conversas informais e entrevistas concedidas a mim por minha mãe, primas e vizinhas, que minha avó
era adepta do Candomblé, e filha de Iemanjá, além de católi
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Fig. 01: Avó. Fotomontagem. Fonte: foto de @dorinigro (2018).
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ca. Sabia bem viver a fé das metades. Cultuava santas
e santos. E dançava sua sereia, como ela chamava a mãe
do mar, em um terreiro de culto aos Orixás que não mais
existe, em Olinda (PE). Fazia simpatias, rezas, trabalhos e
oferendas às crenças. Era encantada pelo mar, mas tinha
medo de que algum dia a grande sereia a levasse.
As sereias são seres míticos híbridos, expressam as
metades da existência humana. São arquétipos que
habitam nosso imaginário. Apoio-me nesse mito como
herança de minha avó para performar minhas complexidades e deixar-me levar pelo seu canto e águas. “O mito
é uma narrativa. É um discurso, uma fala. É uma forma
de as sociedades espelharem suas contradições, exprimirem seus paradoxos, dúvidas e inquietações, as situações
de ser e estar no mundo ou as relações sociais” (ROCHA,
1994, p. 175).
A ação performativa Serei/A combina indumentárias “tipicamente” femininas em corpos biologicamente
masculinos. Saias e vestidos com corte popularmente
conhecidos na moda como modelo sereia abraçam outros corpos. Essa performance faz parte de um projeto
teórico-prático inserido na pesquisa de tese que desenvolvo no Doutoramento em Arte Contemporânea, no
Colégio das Artes da Universidade de Coimbra, Portugal.
São ações ora realizadas para uma audiência ao vivo, ora
esboçadas para registro imagético.
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Antes, eu sozinho avivava a performance, mas no
contexto da pesquisa do doutoramento decidi expandir(-me), convidando outros corpos amigos para ativá-la
comigo numa prática colaborativa de horizontalidades,
cuidados e diálogos constantes. Assim, criamos o coletivo Sereiando, a partir da vivência de pessoas negras em
Portugal. Sereiando é um estado de inconformidade que
implica um movimento constante de ação-reflexão-re/
ação sobre o existir em mestiçagem e negritude em terra
estranha.
Serei/A é a metáfora que utilizamos para pensar nossa negritude em Portugal e no mundo, homenageando
nossas ancestralidades, evocando o passado, refletindo o
presente, almejando um futuro diferente. Nos propomos
ser as vozes das Serei/As exploradas, perseguidas, invadidas, negadas, silenciadas... que insistem entoar cantos de
resistências e resiliências. Ao sair da minha individualidade e abraçar a coletividade renasço em comunidade a(r)
tivista, pensante e provocadora, capaz de modificar-me
e a si mesma, e àquelas pessoas a quem direcionamos
nossas ações, e aos espaços públicos.
Como parte integrante desse projeto entrevistei artistas que colaboraram. Os vídeos das entrevistas e ações
estão na plataforma youtube, o link consta nas referências do ensaio.
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SEREI/A RESISTÊNCIA
O porto de encontro alinhavou-se numa das instituições
públicas de ensino mais tradicionais de Portugal, a Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto (FBAUP). Demos
corpo às sereias, refletindo sobre o ser pessoa mestiça, negra,
imigrante, LGBTQI... num país de brancos/brandos costumes.

Fig. 02 e 03: imagens captadas de reportagens na internet sobre casos de
racismo nas universidades públicas portuguesas. Fonte: site noticiasaominuto.com & globo.com (2020).

No país, os casos de racismo e assédio dão-se principalmente nas instituições públicas de ensino, e ainda assim não
há investigação e punição. Assim, passa-se um apagador no
quadro social, varrendo para debaixo do tapete a velha/nova
poeira colonial. Nas imagens acima, vemos ocorrências de desrespeito contra a comunidade negra e imigrante no país. Na
imagem 2, estudantes reescrevem frases racistas e xenófobas
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escritas nas carteiras e banheiros da Universidade
de Coimbra. A imagem 3 é do Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE), na qual vê-se um boneco
preto com a inscrição “Bate-me!”, acompanhado
de taco de basebol indicando aquilo que o corpo discente/docente deveria fazer para aliviar o
stress. Episódios recentes aconteceram também
na FBAUP.
Mauricio Igor, uma das Serei/As, desenvolveu
como aluno da FBAUP o projeto Ouro (2020),
recolhendo relatos de estudantes sobre acontecimentos de racismo e assédio dentro e fora da
academia, expondo o vírus do racismo duma sociedade adormecida que nega e se apega ao mito
do bom colonizador. Portugal não inscreve na sua
história a brutalidade da colonização, vivendo
sob o manto sagrado da ingenuidade, inocência
e ignorância1, enquanto igrejas repletas de ouro
roubado rezam as almas dos colonizados.
A relação entre Portugal e Brasil é marcada por conflitos desde quando as histórias dos dois países foram interligadas. No passado, as Travessias-Invasões
estabeleceram uma relação de poder entre cultura,
corpos e tradições perante outras. Os papéis foram
então definidos Colonizadores-Colonizados (IGOR,
2020).

1_____ LIMA, Raquel.

Ingenuidade, Inocência, Ignorância. BOCA e Animal Sentimental, Lisboa, 2019.
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SEREI/A LIVRE
Enquanto pessoas com corpos biológicos majoritariamente
masculinos, compreendemos nosso lugar de privilégio, como
homens numa sociedade patriarcal... Porém, não nos reconhecemos no padrão de masculinidade normativo do homem-branco-hétero.
A norma homem-branco-hétero exerce sobre as demais subjetividades um efeito colonizador e extrativista. Colonizador no sentido
de impor-se violentamente sobre o outro por considerá-lo menor.
Extrativista no sentido de sugar a energia vital de quem está fora da
norma por meio de violentos processos de submissão (VEIGA, 2019,
p. 77).

Fig. 04, 05 e 06: Imagens do livro Ouro. Fonte: @dorinigro (2020).

Segundo reportagem da jornalista Joana Gorjão, jornal publico.pt1, Portugal é apontado com um dos países mais racistas
da Europa. Os dados são do European Social Survey. O estudo
focou em dois tipos de racismo: o biológico e cultural. O país
está no topo do gráfico com 52,9% das pessoas entrevistadas
acreditando que há raça inferior e 54,1% de que há culturas
melhores que outras. O estudou inquiriu 40 mil pessoas em 20
países.
1_____ HENRIQUES, Joana Gorjão. Portugal é um dos países Europa

que mais manifestam racismo. Publico.pt. Lisboa, 2017. Disponível
em: <https://bit.ly/racismoeuropa>
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Isso nos empurra para o esquecimento de plurais manifestações de masculinidades em homens não-brancos. Em Serei/A
assumimos o risco de viver fora da caixa, desfilando nossas angústias, incapacidades e vulnerabilidades num mundo que se
impõe branco-hétero. Serei/A invoca a representatividade de
corpos negros em contextos sociais diversos, tendo uma indumentária tipificada feminina como provocação.
Tomando como exemplo a moda, em Portugal, dois eventos se destacam: o Moda Lisboa e o Portugal Fashion. Contamos nos dedos de uma mão a presença de pessoas não-brancas
no casting de modelos. O mesmo observamos na equipe de
estilistas, dominada por pessoas brancas do sexo masculino. A
moda é reflexo de um problema maior que evitamos olhar. É
uma plataforma que precisa despertar para questões políticas
e sociais.
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Num passado não distante da história, a moda brasileira
foi mote de denúncia. Zuzu Angel, nos anos 70, criou peças
para um desfile importante em Nova York, que teve como inspiração uma coleção com imagens contra a ditadura militar.
Resposta direta à falta de informação acerca do assassinato de
seu filho, Stuart Angel. Em 2019, no São Paulo Fashion Week, o
estilista Isaac Silva levou para passarela corpos fora da norma
que desfilaram suas diversidades em cores, tamanhos e credos.
Rara aparição reparadora.
Porém, ainda existem códigos de vestimentas no imaginário social que causam dores às pessoas que possuem os corpos
livres das convenções. Dores que perpassam dos momentos de
exploração das infâncias, às descobertas juvenis, até as reinvenções no universo adulto. O mundo é um lugar perigoso
para pessoas fora dos padrões sociais.
Recentemente um assunto tornou-se midiático, o cantor
rapper Bad Bunny entrou no programa The Tonight Show
Starring Jimmy Fallon usando uma saia e uma camiseta com a
escrita “Mataron a Alexa (não é um homem de saia)”, debaixo
de um sobretudo. Alexa era uma mulher trans sem-teto que
foi assassinada em Porto Rico horas depois de usar o banheiro
feminino num McDonald’s. Em Lisboa (Portugal), Rafael Esteves Martins, assessor da deputada Joacine Katar Moreira, foi
hostilizado por entrar de saia no parlamento. A deputada também não foi poupada da perseguição. Desde o dia que tomou
posse, Joacine vem sofrendo injúrias raciais dentro e fora do
parlamento. As redes sociais viraram palco de agressividades e
covardias contra uma das três primeiras mulheres negras a ser
eleita democraticamente deputada da Assembleia da República.
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Aqui é necessário recordar Gisberta Salce, mulher trans
brutalmente assassinada em Portugal, em 2006. 14 anos depois
o crime ainda é tratado como acidente. Sua memória ecoa na
voz da militância LGBTQI, e reavivada em expressividades artísticas várias.
Com a performance Serei/A ativamos corpos excluídos,
falando do lugar de apagamento histórico/cultural de corpos
livres, mortos pela brutalidade social/policial em Portugal, e
no Brasil (país que mais mata gente da comunidade negra e
LGBTQI no mundo).
SEREI/A PARTILHA

Fig. 07, 08: Fotografias do primeiro encontro sobre a performance Serei/A,
na Faculdade de Belas Artes do Porto (2019). Fonte: Paulo Pinto
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Os vestidos da Serei/A são objetos
mediadores das ações performativas. Algumas indumentárias foram adquiridas
em lojas de segunda mão e costumizadas,
outras costuradas por estilistas, como:
Paulo Pinto, Cinthia Marino e Manoela
Silva. As placas são vozes que levantamos para pensar pedagogias que abarquem olhares sobre a/s história/s, como
metodologia de reparação. Como é ser
pessoa negra em Portugal, no mundo?
Como a pessoa negra é vista hoje? Quais
os mares, cantos que as pessoas negras
atravessam/cantam
cotidianamente?
Sabemos que as respostas às perguntas
estão ligadas a algum passado/presente/
futuro que precisa ser enfrentado, combatido.
A mitologia da sereia é a metáfora
que utilizamos para falar desse lugar
que é nosso enquanto sequestrada/o,
explorada/o, violentada/o, silenciada/o.
Serei/A é um manifesto contra o discurso
de ódio, racismo, machismo e fascismo
cotidiano que tem se concretizado em
Portugal, no Brasil e no mundo. Mobilizamos coletivamente nosso canto em
prol de uma luta antifascista, antirracista, antimachista... contra todas as formas
de autoritarismo que (nos) persegue e
(nos) mata (#sefereminhaexistênciasereiaresistência).
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Fig. 09, 10, 11: Fotografias do ensaio para Serei/A na sala estúdio da Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto (2019). Fonte: @dorinigro
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Fig. 12, 13, 14: Fotografias do ensaio para Serei/A

SEREI/A LIBERDADE
Odo yá
mojuba omi
yatunde
nji aya ni ka ji1

1_____ Águas, eu me curvo a vossa frente. Mãe África voltou. Que, em

nosso despertar, encontremos mulheres (LIGIERO, p. 10, 1998).
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Fig. 15, 16, 17: Fotografias da performance Serei/A (2019). Fonte: Vilarinyo
Productions.

O Negro passou a ter alma, de acordo com a Igreja Católica, somente a partir do ano de 1741, quando a bula papal
Immensa Pastorum, do Papa Bento XIV, atestava que os negros, apesar de infiéis, poderiam ser convertidos como todas as
outras raças. Devemos esclarecer, porém, que a esta aceitação
da alma do negro significava a imposição de espiritualidade
atrelada aos conceitos do Cristianismo, uma alma branca. Jamais a Igreja poderia suspeitar quão original era a concepção
de alma trazida pelos escravos negros, a sua imbatível fé, a
profundidade de seus mitos e a complexidade de seus ritos.
(LIGIÉRO, p. 20, 1998)

Fig. 18: Serei/A (2019.) Fonte: @dorinigro
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Mas as sereias têm uma arma mais terrível
que seu canto: seu silêncio. Embora não haja
sucedido, seria, contudo, pensável que alguém
se salvasse de seu canto, mas por certo não de
seu silêncio. Ao sentimento de havê-las vencido
com a própria força, à exaltação avassaladora
consequente, nada de terreno pode resistir
(KAFKA, p.103, 2008).

Fig. 21: Fotografia da performance Serei/A (2019).
Fonte: Vilarinyo Productions.

A reparação refere-se assim à negociação do reconhecimento.
Negoceia-se a realidade. Trata-se do ato de reparar os danos causados pelo racismo mudando estruturas, agendas, espaços, posições,
dinâmicas, relações subjetivas, vocabulário, ou seja, abdicando de
privilégios (KILOMBA, p. 44, 2019).

Fig. 19, 20: Fotografias da performance Serei/A (2019).
Fonte: Vilarinyo Productions.
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Fig. 22, 23: Fotografias da performance Serei/A (2019).
Fonte: Vilarinyo Productions.

Faz parte igualmente do pensar certo a rejeição
mais decidida a qualquer forma de discriminação. A
prática preconceituosa de raça, de classe, de gênero
ofende a substantividade do ser humano e nega radicalmente a democracia. Quão longe dela achamos
quando vivemos a impunidade dos que matam meninos nas ruas, dos que assassinam camponeses que lutam por seus direitos, dos que discriminam os negros,
dos que inferiorizam as mulheres. Quão ausentes da
democracia se acham os que queimam igrejas de negros porque, certamente, os negros não têm alma.
Negros não rezam. Com sua negritude, os negros sujam a branquitude das orações (FREIRE, p. 36,1996).
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Fig. 24: Fotografia da performance Serei/A (2019).
Fonte: Vilarinyo Productions.
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(...) uma nota de perplexidade: Como
é possível que, até hoje, nunca tenha existido um Museu da Escravatura em Portugal? E coloco ainda mais umas perguntas:
Por que não nos é ensinado na escola
que existiu em Angola e Moçambique um
apartheid alimentado por Portugal? Por
que insistimos num olhar benevolente sobre um Portugal, que não hesitou em promover o trabalho escravo até 1974? Vamos
perpetuar a narrativa de um colonizador
que não discriminava, porque se miscigenou com as populações locais, quando
sabemos que as obrigava a despirem-se
de sua identidade africana, a mudar seu
nome, a alisar o cabelo ou a obliterar a
sua língua? Até quando vamos contribuir
para uma mentalidade acrítica sobre um
dos fenômenos mais violentos da nossa
história? (HENRIQUES, p. 15, 2016).

Não posso avançar,
não podemos avançar,
sem passado.
Sem olhar criticamente para a
nossa História.

Fig. 25: Cabide da Serei/A (2019). Fonte: @dorinigro.

(RODRIGUES, 2017).
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SEREI/A MANIFESTADA
Serei/A prática discordante das ordens e códigos estabelecidos,
Serei/A quebra das normatividades,
Serei/A dança dissidente,
Serei/A insubmissão em corpo, canto e encanto,
Serei/A pedagogia do conflito para quem dorme na ingenuidade,
					
[inocência e ignorância,

Fig. 26, 27: Serei/A Resistência, Existência (2019).
“Quem mandou matar Marielle?”. Fonte: Paulo Pinto.

290

edição 9 / novembro 2020

Serei/A inquietação de quem nunca foi incomodado,
Serei/A música da mitologia silenciada,
Serei/A voz dos meus (ancestrais) que foram impedidos de falar,
Serei/A expressão das experiências de um corpo que carrega
					
[suas lutas e vitórias,
Serei/A dor dos corpos raptados, violentados, assassinados,
Serei/A inscrição do corpo negro na história,
Serei/A narrativa da história ocultada,
Serei/A percepção de olhar o passado, examinar o presente
					
[ e construir futuros,
Serei/A ira, fruta de toda luta ancestral,
Serei/A reparação de um passado presente,
Serei/A dose de combate contra qualquer branquitude perversa,
Serei/A consciência da negritude em uma sociedade cinzenta,
Serei/A restauração do “caos branco” que dá ordem a todas as vidas,
Serei/A reação contra o sistema estrutural e aqueles que o fortalecem,
Serei/A denúncia que reivindica e anuncia a revolução,
Serei/A visão que faz enxergar-me em outras Serei/As,
Serei/A proximidade afetiva mesmo que a distância física impere,
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Serei/A pluralidade, a diversidade,
Serei/A dedicação,
Serei/A busca e a descoberta, a líder aprendiz,
Serei/A tolerância, a compreensão,
Serei/A chegada, a ida e a partida,
Serei/A paz e a justiça que luta,
Serei/A misteriosa e a transparente,
Serei/A junção de todas as metades, a laranja completa,
Serei/A sinergia, a energia da minoria revolucionária,
Serei/A existência que se (a)firma mesmo em terrenos arenosos,
Serei/A arte que pulsa, emerge e vivifica,
Serei/A mão que ajuda a levantar outras Serei/As,
Serei/A calmaria para as Serei/As com a saúde mental massacrada,
Serei/A beleza genuína e exuberante, ainda que tentem
					
[convencer do contrário,
Serei/A presença em todos os lugares,
Serei/A luz que desperta o pensamento crítico da humanidade,
Serei/A força, proteção das encruzilhadas,
Serei/A fala que escuta, mas não cala, que ensina e brada,
Serei/A guerreira de Exú à Oxalá,
Serei/A bruxa menina, mulher, anciã,
Serei/A professora dos ensinamentos da minha nação,
Serei/A capoeira, ginga que ensina,
Serei/A reconstrução do caminho que nos aproxima,
Serei/Amor, doses diárias para superar a segregação,
					
[abraçando todas as gentes,
Serei/A vida, Serei/A...
(COLETIVO SEREIANDO1)

Fig. 28: Fotografia da performance Serei/A (2019). Fonte: Paulo Pinto.

1_____ Construção partilhada no Coletivo de Criação Artística Sereiando
(A João, Amannda Mattos, Dori Nigro, Heidy Luz, Mauricio Igor, Matheus
Jadejishi, Maurício Santana, Paulo Pinto, Thiago Almeida, Vinicius Armstrong).
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SEREI/A VOZ DAS TRAVESSIAS, DOS CANTOS DOS MARES

Quem sou eu?
Como eu me vejo?
Como os outros me vêm?
Para onde quero ir?
Como é ser pessoa negra?
Quais as minhas metades?
Qual meu canto?
Qual Serei/A sou?
Que mares atravessei?
Quem sabe de mim sou eu.
(O CANTO DAS SEREI/AS, https://bit.ly/sereiando)
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